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Milli Şefimiz · inönü 
Erzuruma hareket etti 

Şef dün gece saat 23,30 da hususi 
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\lef ismet lnönü şu dakıkaria (s rnt 23,30 da) husuc;ı bır trenle E.rıuruına ha· 
•eket etmişlerdir. Mılli Şefimiz garda har"retle teşyi e :iılrrıişleıdir. 
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? Şehrim i zde oe hava ! 
! tehlikesinden korun- ı 
i tna tecrü bes i yap ılacak ! 

Sovyet kıtaları Manerhayn 

' ! t 
hattı önünde tevakkuf etti 

i liazır Bulunalım! [ _ 
Haber aldıgımız:ı. ~Öl't', mem· t H a re kat 

lekttinıizin her tarafında yapıl· ! ı 
ıııaktn olan hanı tc:hlike ... ine lıar- . 
'' pa-.•if korunma tecrubdri ya· t 
kındn Şo::hrimit;de dı:: .) apılacak t 
tır . Tccı-Ulıeleı· !; e c c Ve i 
!;Un{!ıız olmak Uıcre iki defd tı:k- t 
ı·ar olıınacnkıır. i 

Ha\·d tı::hlikeı;ine k:ır,ı ko• i 
runmanın bir mt•nılckct ı;ın nt.· i 
k;ıdar hn~n~1 bir da"n oıdu=u i 
du?unulecı:k ol•,r-.rı bu ç.-,it tec- i 
rul,elcrin ne k:ıılnr 1u.rnm1 u \'(! • 

favdnlı bir -.c\· olduı...u derhal . 
~ . -

llıcy<lana çılrnı· . Bunun içindiı· 

ki. h:ılkımız111, tecı llb"'l.:ı· c~ııa
~•nda \·crılen tnlinıata giırc h:ı· 

ı·ekı::t \"c bu cııtirlcrc harfi,> c:ı 

ı·iı:ı,·er ı.:tmcsi bir \'atan borcu- t 
i d.u; . Gcri,i dördUncUde ~ 

~-·-·-·- ·- ·-·-·-·-~ 

Hei'>irıki: 11 (Radyo) - Finlandi
ya res•ni tt:h\ıgıııt! -göte, O·, irıali mın
takasında dün Rus hticurnl<ırı tard 
f: ii nııştır. Lado~a gö Lİ şımaliııde çar· 
pışmalar ol naktadır. 

Peı onada '>Ulrnn hükum siirmek
tedir. Fın an lı~a hına kuv,etleri mü
hi n mikJdrc'a • o ~ d tank ku\'Yeti 
cahrip etmı~tır. 

Lorıdı a: 11 (Rııdyo) - B ıgünkü 

S<;l\'Yd teblığıııe g-öre, 10 kanuııııev 
'dde So\ yd kıta arı muhtelif cebhe
lerde 5-7 kilomdre kadar ilerlrnıiş

lerdir. Kuts;.ı Vt! d<ıh<i ıkı köyle Kare
li berzahırıd.1 Vıırıı~ta, Kiezo \'e Vi
yoınu koyıerinı ışgaı eteni~ erd:r. Ha
vaların fcrıalıgıncfan dun havt1 hare-

- G::n·i dordi.incu sC1hifece -

\ ,, t - .... ___________ ... 

\ t Şl"hrimizJe lıulunan Ankara Gala 
' il~o. t 11~ ra.v takımı pazar gunu milli men 
t , . O.t tnkımı ilt- kar-:;ılaşmış \'t:: maçı 
t lıı O knzann11~tır bu maça dair tal ,j 

'vtı be~inci .. ahifemizdc bulncaksınız. 
t lctıkarıdaki re-.ınimiz Ankara genc;lai 
t llıi ~dana gençlerini \'e yandnki r~~ 
t ltrll"ıııde maç.ton bir en._tant:ıneyi gö~ 
\\ lllektedir ' . .... .... ______________ .. 

inkişaf edemiyor 

DALLY MAiLE VERILt:.N B iR HAB ER E GÖRE 

1 Romanyada 1,5 milyon 
asker silah altında 

Gecelf, gündüzlü çalışılarak 
hudutlar takviye olunuyor 

Ro manya Müşterek b ir 
Bulgar tecavüzü nden 

Al ma n - Ru s 

mi korkuyor ? 
v e 

·• Oı.i'y Ma 1 , gaıe es.ne Bük· 

1

. 
reşteki muhdbirı bıldmynr : 

l\:1evsuK menbaların temin ettığ ne I 
göre bagün Roman ~ada biı bu ;uk mil 
yon insan sılah :<ilıında bulunmJkta 1 

olup, geceli gündüzlü bir fdaliyetle / 
Romanyanın tabii mıidafaa hatlarının 1 

takvıyesine çalışılmaktadır. 

Dağ'laıın teşkıl ettıği müdafaa 

EKONOM İ V e 

.\\illi kurtu·u~ \ e ~ uk .. eli':'in ancak 
ikti~adt.'n nıunıkun olch·l;unu unutma· 
nıak lazımdır. ı\1il li ikti-.at \'e :si\·a· 
setıni bilgili \'e ~nurlu esaslarla tan· 
zim etmemiş olan ulu~ların akıbeti 

fakirlik \'e ~efolettir. Dunyu yuziınde 
ulu-.l:ırın ~İya-.i 'erc:f \'e hay-.i,·eti. 
servetleı·iyle mUtenasiptir .. B~ itibar-
la ı.lnsca zt•ngin olmağa çalışmak. u 
lusça hnniyet ''e şeref kazaıımak 

ödevinin ilk mndde .. idir. 
Yurtda~lar. Ulu .. ça zengin olmak 

için kafomı;r.ı ,.e kalplerimi •.İ milli e· 
konomi ,iya-.·timizin ulkiı~ll yolunda 
birle~titt'rek' bu ulktıye hm ı:uuru

rumuzla hem Juy~ u·a ı nızla. İnanalım 

ve baı:;lı kalalım. 
,l\\illi ~konomi .. iyn .. dlmiLın ana 

haLl:.ırından biri antırmadır. Arttırma· 
;_ yanlı~ anlamı.' alım. Clusça artır· 

hatları zaviyesi Romanya mukaveme
tinin ö1U olacaktır, l\la-nafih harici 
hatlaı- da ihrndl edilmiş değildir. 

Ma< :ıristundan gelecek b r taar-
ruza karşı yapılmı~ olan Taıaresko 

hattı ) da takvıve olunmuştur· 
Ayni zamanda Rus - Rumen 

hududunu teşkıl e<:ien Dınyester hat

- Gersi beşinci shaiede -

AR TT I R MA 

ma. para.mızı h .. r hangi bir köşc,,·e 

depo edip atıl lııraknı:ık değildir. 
Bilaki" onu milli mak,atlar uğrunda 

i~letmek, bilha~ ... a yaban~ılara geçip 
yabancı memlekt tlere gitme• e,ini 
temin etmek lazımdir. İ~liyen demir 
nasıl ı:-ıldarsn, i•;diyen para dn öyle 

çoı::alır. 
- l~te milli artırmanın manasmı bu 

eSashır cahilinde an\ar.,ak, yerli mal
larımızı korumanın c-n buyuk faydalar 
tt"mİn edecd!İnİ daha İ\'İ kavı·arız' 
,\\e,ela on k•Jruşıınıızu ~:erli malına 
tah,j., etmekle on knru~unuzu a.rtır

m1' olur~unuz. 
' ;:-erdi ta .. :ırı·uf ile milll tasıırruf 

arasındaki fnrk da budur. Bizi YUk
slte~ek 'e zt:nc:inle~tire.::ek ancak .• ulus-

ca tasarruftur. 
Adli PekmezO§lu 
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Bir hamlede , ............................................................ ... 
ö lr o Amerika dan A vru

paya gidecek hava 
postaları 

ı l 
·'----·--------------------------------------------' 

JN... ltı aydanberi Pan Ame 
~ rican Airvays adı~daki 

Ameriırnn kumpanyası 

nın Nevyork - Avrupa hava hat 
tını işletmeğe baş adığı malumdur. 
Yalnız hu hava hattı doğrn olmayıp 
Ter - Növ, Zelanda, ve Asur ada· 
laruıda merlıalelt>rİ vardır. Fakat 
ikinci bir Amerikan kumpanyası 

{ American Eksport Aı r Lines ] ise 
önümüzdeki sene içinde Amerika 
ile Avrupa arasında doğrudan doğ 
ruya, merhalesiz bir hava hattı tesie 
edeceğini iıan etmektedir. 

Kumpanya tesis edeceği bu ye· 
ni bava hattı ile Asur adaların fenaın 
muhafaza edilen limanlarındaki rnüş 
killer ve yahut Ter - Nov'in sis ve 
buzları yüıünden maruz kalınan ge-

cikmeleri ortadan kaldırmış olacaktır. 
Nevyork'dan kcılkan bu deniz 

tayyareleri hiç tJir yere inmeden bir 
taraftan Marsilya ve Biscarosse di· 
ğer taraftan lrlanda limanlarından 
F oynes ve İngilteredeki Southamp-
tona inecektir, Fakat bugünkü harr 
uzadığı taktirde Nevyoı k - Lizbon 
- Roma muvakkat hattı ti".sis olu· 
nacaktır, 

Bu hatlarda kullanılacak tayya
re, yeni ~skeri tiplerden birisinin ta 
dil edilmiş şekli olacaktır. Ve ilk tay 
yare yapılmaktadır. 

Bu tayyare 15 tonluk benzin de 
poları sayesinde 8000 kilometrelik 
bir mesafo katedebilecek tir. 

11 kişilik bir müı ettebat kadro· 
su olacak ve 1 (ı } olcu ile 7 50 ki 
lo.uk posta taşıyabilecektir. Her bi 
risi 1200 beygir kuvvetinde dörr 
motoru bulunacaktır. K anadla rı nın 
uzunlu~u 38 metre 80 santim VP 

gövdesininki ise 24 metre 15 san 
tim olacaktır . Ve sa atta 370 kıl o 
metrelik bir sür'atla hareket edecek 
tir . 

ihracat birlikleri 

Vilayetimiz pamuk istihsalatını 1 

ihraç için bölmizde bir "pamuk ıh· 1 

racatcılar birliği" kurulacağını yaz 
mıştık gelen haberlere göre, ihracat 
maddt>lerimizin ihracını sağlan ve 

müstakar esaslara baglamak maksa 
diyle bu ihracat birliklerinin vücuda 

getirilmesine hükumetimiz hususi bir 
ehemmiyd atfetmektedir. Bu birlik 

ler için yeni bir kanun projesi hazır l 
]anmaktadır. 1 

Bay Şeref sökmen 

Basmüddei umumi muavini Bay 
Şeref Gökmen dünkü ekispresle me 
zuneıı Ankaraya gitmişlerdir. 

Hükumet yolunda inşa 
edHmekte olan apartman 

Vakıflar idaresi tarafından hüku 
met caddesinde inşa ettirilmekte olan 

apartmanın bodrum katı bitmiştir. 

birinci kat tabanın döşemesine baş 

!anmaktadır. 

Belediye kadrolarında 

1 

Y t'Oİ barem kanununa göre ha- I 
zırlanmış lıulunan belediyeler teşkilat 

kadrolarından, vekiller heyeti. dak 
tilo gibi l azı memuriyetleri çikar· 

mıştır bu memuriyetler belediyelerce 
muvakkat müstahdeminler kadrosu 
na ilave o !unacaktır. 

Asri hamam 

Vakıflar idaresi güzet 
bir teşebbüse geçti 

Şehrimiz vakıflar idaresi çok gü 
zel bir te~ebbüse geçmiştir bu te
şebbüs, kurulacak olan Orozdibak 
meydanı apartmanı arkasında büyük 
asri bir hamam inşası İçindir. Şeb 
rımizde büyük ihtiyaç halinde olan 
sıhhi, modern bir banyo yerinin ya
pılm::ısı Adanalılara güzel bir hedİ· 
ye olacaktır. Vakıflar idaresi bu hu 
susta belediye ile istişarelere başla 

mıştır. 

Bina V\! arazi vergileri 

Aldığımız malumata göre, bina 
ve arazi vergileri itiraz tetkik ko 
misyonlarının teşkilatından sonra vi 
layet idare heyetince karara bağla
nan arazi tahrir itiraznamelerindeki 

kararlar bir kıymeti haiz ol'lladığı 

vekaletten vilayete bildirilmi~tir bu 
gibi muameleler, vilayet idare heye 
tinin selahiyeti h"cıricinde kaldığından 
hükümsüz sayılacaktık. 

İlk okul talebelerinin 
okuyacağı mecmualar 

ŞEHİRDE HP. .. VA 

İlk okullarda okuyan çocukların 
fıkri kabiliyetlerini yükseltmek, ay· 
rıca kendilerine okuma zevkini ve
rebilmek içın maarıf teşkilatı yeni 
tet birler almıştır. Bu arada mev 
cud çocuk neşriyatı esaslı bir surette 
tetkilr ve tı:ır zim edileceği gibi veka 
let tarafındanda eserler neşredilecek 

Şehri mızdc dün gök} üzü kapalı il 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
19 dereceyi bulmuştu . ı tir. 

Çeltik ekilen 
sahalar 

Öğrendi~ime göre ziraat ve\.:3· 
leti vilayetimiz dahilindeki çeltik sa 
halarının mahsul bakımından bu se 
neki vaziyetlerini vilayet ziTaat oıtı 
dürlüğünden sormuştur. . e 

Ziraat müdürlüğü mahsul vaııY~ 
tini ~öster en istatistiği tanzim etrlle 

teJir. 

Mimar Ha\im C eyhan3 

gidiyor 

Dün aldığımız malumata go't 
vakıflar mimarı Bay Halim, CeY 

. 1 ıŞ 
handaki vakıflar çarşısının ın~as 
terini tı- tk ik etmek üure bu güııler 
de Ceyhana gidecektir. i 

Belediye ihtisas mevkile~ 
Dahiliye Vekaleşi, belediyeierdt 

ihtisas mevkii sayılacak memuıiyt,. 
ler için tetkikler ~apm~~t-~dı·~· ~~1 
zirlanacak olan lıste onumuzd ~ 
günlerde yüksek tasdika arzedil~eııe 

üzere icra vtkilleri heyetinin tasvıbl 
sunulacaktiri 

idari davalar için valiler 
Devlet Şfırası!la 

ge\miyecek 
Vilayetler aJt>yhine Devlet Şiı'9 

sı ıa açılan idari davalarda ınüddt 
·ı' > e lerin müdafaa talebine karşı vı 8 e 

ti temsilen hasım sıfatıyle mahkef11ıı 
de bulunmak üzere bazı vahlerı 
Ankaraya gittiklnı anlaşıllll 1ştıe 
D.ıhiliye Vekaieti daima d,,vaıtl • 

·dar• 
decek olan bu gibi haller de 1 

' amirlerinin vazıfelPrİ başından . 
sık ayrılmalarını viİa>et işlerinin; 
tizamla ylirütülmesi bakımınd;ıfl 

-------------------------------------------------- r u görmemiştir. fJ 

1 Afrodite - P. Louvs · 
Aphrodite (- Afrodit) isimli ese 

ri müddeiumumilik tarafından top
latılan Pıerı e Louys, 1870 ı-enesin· 
de Gand'da doğup 1925 de Paris· 
le ölmüş bir Fransız edibidir. 1891 
de şair olarak ne~riyata bt1şladı 1893 
den itibaren biraz ibhamlı sembolik 
hikayeler de yazdı. Bilhassa kurunu 
üla mevzularile alakadar oluyordu. 
Bu meyanda 1896 da Aphrodite 
romanını kaleme aldı. 

Diğer mühim eserleri şunlar

dır : 

La femme et le Pcıntin (1898) 
Les Aventüres du roi Pausole ( I 901), 
Sanguines, hikaye külliyatı ( I 903) 
Archipel, hikayeler (1906). bundan 
sonra müellif, uzun müddet birşey 

yazmayıp 1925 de Orepuscule des 
nymphes'i kaleme a 1mıştır. 

Vefatından sonra da bazı telifatı 

GÜNÜN MEVZUU 

basılmıştır. 

Pıerre Louys güzellik mistisiz· 
mile, bedeni zevklerile, aıtistliği ve 
akıcı, ahenkli if;ıd"sile meşhurdur. 

Pierre Louys'ın Nasuhi Baydar 
tarafından Türkçeye tercüme edilip 
müddeiumumilik tarafından loplat 
tırılan eseri kurunuüla adetlerini 

tedkik eder. Eserin kahramanı De· 
metrios 'isimli heykeltraş, kraliçe 
Benerice'in aşığıdır. Bütün kadınlar 
ona çıldırmaktadırlar, Galileli, genç, 
hafıfmeşrep ve zarif bir kadın onla 
Chryste Demetrios'a vusletini nasip 
etmek için, heykeltraşın üç cürüm 
işlemesini ister. Artist de buna razı 
olur ve şartları yerine gelirir. Fakat 

hafif meşrep kadın, bu arada deli-

kanlıya gönliinü kaptırır. Şimdi de 
aksi gibi hı'ykeltraş artık onu iste
memektedir. Bilmukabele o da, ne
ticesi olümle bitecek bir imtihan 
tecrübesine Chrysis'i se\lkeder: 

Hafifm,.şrep kadın, kalabalığın 

huzuı una, her hiri üç cürmün ın ah· 
sulü olan üç mücevherle çıkar. Tev· 
kifinden sonra, heykeltraş, son ge 
ceyi onunla geçirecektir. Ddikanlı 
hakikaten de mahpese gider, Fakat 
Chrysis'e karşı lakayddır. O dere
cede ki. genç kadın, büyük bir aşk 
hamlesinden sonra, bıız gibi kesilir. 
Sigü denen uhi;i içerek ölür. Ar
tist de, somadan onun güzel vücu. 
cudunu mermerden yontar. 

Bu roman eski İskenderıyenin 
pek açık saçık olan ürf ve adetle 
rini tasvir etmektedir. Akıcı ve sı . 

cak bir ifadeyle yazılmıştır. 

Bundan böyle valiler hasıoı 5
1e 

··ıt 
tiyle mahkemede bulunmak 1.1 t 

Ankaraya gıtmiyecekler. VılaY\ 
namına murafaada Dahiliye htJ V 
müşavırı bulunacaktır. Dahiliye 

k . b · ı ~ 1 tıııtl aletı u kararını vı ayet ere 
etın;ştir. 

Erzurum hattıol~ 
• 

uzatılması işı 

sor 
Ankara : 11 (Hususi) - b' 

diğine göre, Sivas · Erzurulll )JJl 

nın Uzunahmetliye kadar uzat• 
11
, 

hakkındaki kanun pr0jesi11İP e P' 
menlerde müzakeresi bitmiş "e 

11
1 ~· 

ze umumi heyet ruznamesine b~ 

8 . ·1 h .. k~ırıetı • 
mıştır. u proıe ı e u ~ ı1Jİ • 

,_---------------------------------------------------------------------------

hattın yapılması için büyuk ı 
meclisinden iki buç11k miJyorık.lı' 
tahsisat istemektedir yapııac;, il 
tın uzunluğu yirmi kilometrt h't 
ha kanuniyet kesbeder etırı~ı, 
nşası faaliyetine geçilecektır· 

t 

s 
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\llEMLEKET MESELELE.RI 

Dış ticarette 

değişiklik 
ene! ithalat 1ejimin~ göre, 
dış licaretirnizin şekilleri dör 
de ayrılmıstı. Biri serbes 

dövizle ticaret yapılan memleketler 
dığeride klirig, üçüncüsü de kriling 
esasına dayanarak takas yapılan 

memleketler, dördüncüsü de hiç bir 
anlaşmaya tabi olmıyan memleket· 
letle hususi hkas muamelesiydi. A· 
h'ıerika Suriye, Mısır, Kıbrıs gibi 
nıem!eketlerle genel ithalat rejimine 
&öre, serbes dövizle ticaret yapıl
illaktaydı. Son giinlerde ticaret ve
kilimiz Nazmi Topçuoğlunun yaptı· 
gı anlaşma üzerine Amerika da, 

10kasla yapılan memleketler arasına 
girrnektt!dir. Yalnız bu takas mua 
ınel~sind~ki hususiyet şudur: Tica
ret Vekaletinin kontrolü altında te· 
Şekkül eden Takas limıtet şirketi 
dolar için 32 kuruş kadar prim ve· 
tecektir. Genel ithalat rı>jiminin bi
rıncj maddesine göre Mısır. Kıbrıs 

S~rbes döviz şartıarına tabiydi, bu 
flıemleketler de klring v~ takas şart 
larına dahil olmuştur, 

NetİC-! itibarile denilebilir ki bu 
dış ticaretimizdeki ticari münase· 
tıet şekilleri, umumiyet itibarilı> kli. 
tırıg ve takasa tahavvül ttmektedir. 

Genel ithalat rejiminin dürdüncü 
ll'ıaddesi isr. hususi takas şartlarını 
1htiva etmekt .. riir. Memleketimizde 
hır b" ı · 1 

l' ır suret e tıcard rın ;:;şması ya 
Pılamı}an mt>nıleketleıde hususi ta 
'<as yıtpılmakıadır. ~u menılrketle
'1rı başında Ct'nubi Amerika ınemle 

1 
kl'tleri grlını:ktedir. l3u mı>rnlt"ket
tre "h ı raç e:.iılrn malin karşı! ğı ol;:ırak 

l}ı~I ıthal edilmektcdır. Bu yüzdl"n ct>nu 
uı Arnerikadan mal getirmek, ihra 
Cat yapmağa bağ'ı bir hı>rekettır. 

Buraya kadar ya?.dıklarımız ge 
rıeı ithalat rejimine görı·, dış ticar .. t 
~Ünasebetlerinin aldığı ş"killerdi. 
ır de beynelmilel vaziyetteki tahav 

vuı Üzerine peşin parayla satış usü· 
ıı taammüm etmekted r. Bilhassa 
l:ııadeni eşya, deri, kıymetli ham 
llıb addeler bu şeraite! tabidir. Hatla 
il . 

d nevı satış şartlarında, mal liman 
fj il teslim edilerek, nakliye işlerinden 
Olayı hiç bır mesuliyet kabut edil 
~tnektedir. Bilhassa Şima l memle 

1t h etleri son gün!ere kadar harp 
t lıkesine karşı bu neri şatış usu· 

S1"1ii esas ittihaz etmişlerdir. Fak at 

4 
ov}' et· Fınlandiya muharebelerind-:ıı 
~nra Şimal memleketleri bu usul~ 
ıe . 

~ rıayet etmiyerek, ihracatı tah · 
ı:Je 

'iıf mecbur kalmışlardır. Dı~er t ... 
it: tan Şimal memleketleri, ihracı.t 
ıaddı . . k 1 1 . . k "lı eerımıze arşı ta ep erını es-
ışlerd· H lb ı.. .. .. . 

~~ ır. a uıç,ı tutun pıyasao;ının 

'a~atetli bir devreye girdiği bu sı
l a, Şimal memleketleriyle tütün 
c~t t· 

~yepılmaktaydı. 

~~~•l lstlhtllkln artması, yerli 1 
~uııanmakla gerçekleşi r! ------
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Yugoslavyada Sırp ve /Majino hattı 
Sloven muhtariyetleri uzatıldı ! 
Yugoslavya, Avrupada bir federal 

birlik yapılmasını istiyor 

Uelgrad 11 Başvekil muavini 
ve Hırvatlar lideri Doktor Maçek 
bugün gazertcilere verdi~i beyana
ta Ooı ta A vrnpa devletlerinden mü . 

ediyorlar. 
Partiler arasında devaran eden 

· rivay~tlere göre- Yo~uslavya dahili 
devlet tı>şkiatının yeui:len tanzimi
ni muhtelit bir kelime tahakkuk et 
tirecektir. 

Almanyanın bitarafla Üs
tünde n Fra nsaya hücumu 

tehli kesi artık or tada n 
kal ktı 

Londra : 11 (Radyo) - Majıno 
hattının temdidi İçin yapılan istih 
kamlar temamlan ıuş v.- manj deni 
zine varmıştır bu sureti~ Almanların 

bitaraf meml~ketlerden F ransaya bir 
tecavyzü imkansız hale getirilmişrir 

rekkep bir federal birlık yapılması 

ideali uğrunda çalışmakta olduğunu 
sölemiştır. 

Bu şedşral bırliğe, Romanya, 
Macaristaodan. Yugoslavıa. Bulga· 

lngiliz Kralının 
cephe teftişleri . 

1 

bu yeni hat altı senede yapıl<ibilirdi Fa 
kat vaziyet hazııra dolayisile muazzam 

bir fedakarlık yapılarak inşaat te 
ristan girecektir. Bu beyabat siyaş1 
mahfillyree derirı esirler yapmıştır. 

Yoğuslav hıik4meti siyasi ka 
nun prpojelerini tetkik ve tasvip et 

ti. Bu kanun projeleri, yeni mebue 
İPtihapları ile nıatbuatın serbesti 
sine aittir. 

Kanurı!ara demokrasi karakteri 
veril.nişlir, Yoguslavya tekrar eski 
intihap sistemine dönmektedir. 

Mebus intihapları hafi reyi~ ve 
umumi olacaktır. Sırplala S'ovenle. 

Kral Londraya döndü 

loı1dra : l l Rcyt~r) - Bir mud 
dellebcri Fransaı.la lng-ilir. kıtnalını 
tefti~ drncktc..· obn kral, Londraya ·1v 

det dıni~lir. Kral. harp cephesinde 

genenı l (~anclin ile berarer İngiliz cU 

zUfaııı ını tefli~ dmİ)tİr kr:ıl majino 
hattının ıntıhum kısırnlarınııb gczmi~ 

ileri kaı·ag-ollara kad.'.lr gitmi~tir !.Hı 

zi\'arcti c,na,ınd:ı. kr:ı.L Fr:ı.nqz \-e İn 

giliz zabitlerine muhtelif ni~anlar \·er 
tııi .. tir. 

Fekerle yol faaliyeti 
rin, Hırvallar gihi Yug•>Slav devleti 
camiası içinde muhtariyd usulü ile 

iJare edilmeleri hakkındaki projenin 
ne z;trnan tatbık edileceği ma lum 

· değildir, Hükümet hı-nüz bu proj ~ 

ile meşkul olmamıştır. Bazı ' mahfil· 

ler mukt-ııivet işinin parlameuto in· 
tihaplarından sonra olacağını beyacı 

Feke : 1 t (Hu~uo;ı) - r\·ke kay 1 

mabnıı Feke Kızı yer köy'j arasın 1 

da 15 kilometrelık hır yolun otomo 1 

bil ~c:çecek şekilde inşası faaliydini 

1 
temın drnış bulunmakt .. dır . 

B i L M E D IK L E R i M I z 

Yana r dağdan enerJ ı istihsali 
Sit:i lyanı n ~imal indeki Ftna :. anar~ dag1nın yen :dcd feYeran edeceği ıle

lcilet eden alametler tekı-n İtalyanlıT1 tlu~lluduı·n.cktedir. On bir "ene 

evvelki İnlifaların yaptığı tahribat henUz tanıiı· cılilmcmiş olduğundan endi
şeler ı-rlı.\"8.1" Fakat: a.'·ni zamanda \·olk:ınların eltafa s:.ı.~·bkları tahripkaı· 
kun·et lerin in..,anlerin hayai ue ,,aadeti için kullaıııma-;ı imkanları da bu 
defa ciddi olarrk tcdkik etmektedir. 

Alman alimleri laı·afından \ 'ezUv yanal'Lagınrla ahiren yapılan letkigle
re g-:ore bu volkanın her .;en;> ha\•:ıya saı;aı·ak i,raf etti::i teskin eneı·ji,i bir 

mil\'on ton kornllrlln teskin kn\·vc]iuc mnadil lınlunu\'or. ltah·aJaki heı· . . . 
turlu ihtivacın ıl:ı.hilcle tedariki gayesini gUden Aularcle dolayısile ,\ au.u
daglardan enerji i .. tig.;ali tasan•uruna bir kat dah.a ehemnıi,·ct uerilmektc· 
dir. Çunkll lta;yanın h:ı.ric;l başlıca ihtiyal~ ı ınadeıı küıııurudur. 

Alman mUheııcli:.derinden biri \'c:nu., yanar clagından enerji i,,tih-;a)i için 

pratik bir planhazırlayıp ltalyadaki aid makaınıııa \•erıni~tir, Bu plana gore 
\'ezU\· yıuıcr dagın1n hir kenarından petrol l.u,,·alı:ırı :tçlAJagn ıııı:ıhsu~ hurgu· 

!ar il\! bir menfez açıhcı:ıktır. Bu menfez a.,ıJ \' ezu,· ile ci,·arındaki sönnıUş 

bir "·olkan olan Som mo. ara~ınd a v•• cuda gt>ti ril ~~ektir. f)aha ~0•1ra nı en f ez 
lcvsi cdilel't·k maden kuaul.:ı.rınnaki galcl ilc:re hcnzer \'Ol Aapqı:ıcakbr. Bir· 
kaç yUz ındı·c nzunlu:wndaki bu .ı-alclilerl' her biri ,Jürt buçuk metre kut
runda geni':' borular ile \'olkanın ıçiu,leki f;nzlar ç ıkarılıp toplanacartir. 

Bu gaz nahrip ku\·di \'e le.,kin \·aqtn,ı olnrnk i-tiııınl edildikteu lıa,ku 

lqrnye\· i ma ideleri dahi tecrit dilcrl·k \,udnn d ı i,tHrd t.•dil'-" ,•ktir. 
Bu plan tatbik edildi,;i ·akdirde ,·oli.:ı.ııın in li\·a ktn•,·eti .ı · h:ıtillı\'t .. 

cck \'e civnl'ındaki ,ehirlcr zaman ;;;aman ,·Uku uu1 :ııı h:\·eranl ırın mUthi, 

tahrilıatınılan kmrtıılacaktır. 

1 

mamlanmıştır majmonun bu kadar · 
süratla temamlanrnasına karşı Al 
man hatları yarı kalmış bir haldedir 
çünkii ma 1zeme yoktur. 

İngiliz kuvvetleri Mııjino hattının 
bir kısmını devir alarak Alınanlarla 
ka ısı !aşmış 1 ırdır bu civarda devriye 
gezrn Alman askerlninin yiyecek 
aradıkları zanno'unuyor. 

Hollanda 
hududunda 

< • astapo faaliyette 

Parıs : 11 {Ra Jyo) - Hallan fa 
hududunda Alman faaliyı:-ti de\am 
etmt>ktt>dir bu ınıntabda bilhas .. a 
Gastapo lAlmaıı gizli p·)lis teşki 1 a 
tı) casııslyğa karşı şiddetli ihtiyeıt 

tdbitıeri almaktadır hariçtf'n giren 
bütiin gueteler Gastaponun elinden 
geçmekte ve bazı gazetelerin gırme 

si mennedilmektediı. 

S eyhan Kızday Balosu 

5 Kanunisanı 940 adananın kur· 
tuluş bay r amında ve rilecektir. 

Bu büyük baloya şimdiden ha · 
zırlaillnız. 

11228 ,. 5 - 6 

ada na 
ği u den; 

ilan 
Hal ke vi Reisli-

Sosyalyardım ve Halk dersana
larin-ia münhal birer azalı< için 121 
12 930 Salı günü saat 17 de Halk 

evinde intihap yapılacaktır. Bu komi
teler ile ala~;.ırlar arkadaşların o sa. 

atda Ha1kevinrle hu'unnıaları ilan 
olunur. 6 - 7 11230 
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Bütün Amerikayı heyecana düşüren bir vesika! 

Pazar nueha•ınden aratn 

Btn daha e\ı'vtlcedf' Führeri, he 

yecanh he1lk kütlelerını tehrssümle 

selamlarken gfümtiştüm Ogün keş 

fettıgim Führl'r başka bir adamdı. 

Beni koıkutm ıştu etrafınJa'<ılerJen 
ise nefret etırı ştam : 

Dığer zamanlarda daima mağ, ur 

ve kendılerini mcth eden. otoııter ne 

zaret erkim onu arkasmria birer dal 

kavulc ve birer hız r olmuşlar, birer 

köle mutıvi~h ile ileri, geri hare· 

ket etıuekten başka bir şe" yapmı 
yor lardı yahmz GöDbefs huzurunu 

· kayp etınemiş törünüyordu. Dıttr 
leri arkada d~rrn hir hürm,.t havuı 

içinde susarak beklerken o hann 

Hitlerin kul;. ğır a ~ğili; or 'e bir şt y 
Jer ŞÖ)'IÜyorl1U 11u anda dai na n• f 

ret ettiğim Mürii bir tehesoıümle sı 

rıtıyordu. Bu, ayni mürai sırıtmayı 

onun dodaklar1mla hir kerede haı. 
y·tn prop:tl-ind ı şefi A fıeri nezıue 
ti ziyaret etti~ı urn=1n, gö muştüm. 

Mürekkebi kurumam•• 
makaleler 

O tarıhte mihver henüz mevcut 

değıldı. V ~ Musolıni Avusıuryanın 
ham sı i fi. Gö'.> e1 beni ç:.ğıra 

ralc fttlyan propiis?anda Şt<fı ile bu 

raya geldıkl~kı uman Alınan m-.t-

1 uatında çıkan ve Musolınıyi met 

efen ma ~alelcri gosttr nemi emret 

tı. Dosyamı pekal.ı biliyordtJın "e 
yine çok iyi h •tırlıyoru nki, bu çe 

ş :J vesika ardan çok aı hir şey var· 

dı. ~unu G5 'lhelse söylt! iım 

- Yarın kifı miktarda vesikanız 
o'acııktır 1 

Fılhakik=1 ertesi ğün bana bir pa 

ket kesilmiş mıkale g~tirdıler. H<'p 

side Musolioiyi met eoi vorlardı. Ya 1 

iınrz bu gazı:te kupürleıinin mürckep ı 
leti henüz ku umaınrşlardı çünkü bu 

makaleler anc11k o akşam nezaret 1 

matbaasmJa basılmıştı. Alfıeri buro 

mu ziyaret t-Uı~i zaman göz kamaş 

taran bu küpür paketin~ gördüğü za 

nıan doğruluRundan hiç bir suretle 

şüphe etmedİRİ giLi bü.)ük salonda 

kı Musolininin portresıninde daima 

orada asılı olduğunu zannetmişti ya 

bancı '>üyülc ziy.uetçifeıe karşı ya 

pılan bu sahtekarlıklar nezaret me 

mur arını hiç !>ır suretle hıtyrete dü 

şürmüyor, bilakis ş .. fferimn muvafta 

kiyetlerıııe hayr&Jnhkla bakıyorlardı. 
Onların gözünde bu sahtekarlıklar 
ister yab4ncı şahısları, ıster Alman 

mi letmı aldatmak iç.in olsun hıç bir 

farkı ve ehemmiyeti yoktu 

Bununla bera er bu, intihaplar 

esnasında bütün nez.ret seferber o 
lupda netic•lerin neıaret tar1sfmdan 

verilen emre göre değışürddıtini iıan 
o'unduğunu gördüğüm zaman kt>n· 

dimi müthiş bir hayretten mt'n ede 

miyorcium. lntihapların, bir milletin 

umumi ırade v~ arzusunu temsıl et· 

mt'k mechuriyf'tinde old ı~u fıkri bir 

neurettf", k11hne bir zamana aıt ma 

nlsız bir mt'fhum olarak görülüyor 

d". 
Bfr intihap na•ll hazırlanır ? 

lntihaplar, herne bahnsına olursa 

olsun, mutlak muzaffer olması lizım 

gelen propı~an :Ja taarruzlarına ve

sıle teşkil eJivordu. Bu zaferi tr-min 
etme'< hize düşiiyord11. Bu, rey pus 

laları doğru olarak tasnif f!dilmiyor 

~u. demek detildir. Bilakis muhıle 
fetin ı eyleri inceden nceye tahlil 

olunu)ordu. Hesaplarımız bittıkten 

ve Hıtler altvhtarı olanı mahallelerin 

reylerini göst~ren ce jvelter tanzim 

olurıduktm • >rıra hu dosyaların kop 

ycleri gı-stapova (gizli polis te~kıla 

\ı) veriıiyordu. G ·stapo herşeyi hal 

• Teıf'iime fden 

Nevzad Güven 

" Nasıl Nazi oldum 
Nazilerden nasıl 

nefret ettim ? ,, 

l
ı-----Yazan----

ELIZABET KNAUST 

ediyar ve al,·yhte rey v~renlerın he 

sabına görüyordu. 

Alınan milletinin t-n ziyade mu 

halefet ttliği mtsele Almanyanın 

Mılletler Cemiyetinden çekilmesi ol. 

muştu Rey verenlerjn yüzde otuzu, 

biıhassa Renanıde. bunun aıeyhinde 

rey vermisti. F .kat Propaganda ne· 

zareti raporda ve gazetelerde bu 

mıktarın ancak )üzdt: 2 - 4 olauğu· 
nu ilan etti. 

19.:>4 sent-si 30 Haziranında-kan 

lı tasfiyenin cert-yan r-ttiti gün 

kuçüıc bır gayrı m.rmııırnluk ışare 

nın bile ne kadar.tehlıkeli oldut 

nu anlamıştım Çünkü o gün, h 
katte çok -haretll birer nazı otan 

zı, ark<ıdaşlarmın, t Ü yüklerden ba 
larının ihtirularma eogel teıkil 

tıkleri içın nasıl bir [ müşterek 
bf't ] e uıradıklaranı görmüştü 

Nazızm'in sayısız t fs .. nelerinden 

risı de Hıtler tarafından A~man 

lığinin yt'nıden temin edılmiş ol 

ttıdır. Halbuki, binat propag• 

nezaretinde çıtlışanlar 11rasında 

vahdet o'maJığı gıbi, bilakis bir 
kım vt1hşi lcısk.rnçltklar, çekeme 

likler alahıfdıgine gidiyordu. 

Hıtıuin prenıipleri bir köıe 

koıu. ·' varatmıştı : Kö e ef~n 
nin hoşu ıa gitmek ıçi11 her ıeyi 

mata hazır oldctu gıbi bir gün 

zat rfcndi olmık gayesile d~ o 

"'urtulm• yollannı bulmak içitt 

şeyı Y"pmara hazırdır. 

Kanlı 30 H.-ziran tasfıyesin 

sonra vıc Janımın üzerine çöken 

rüm ortaklığı hiı1sinden doian • 

Sovyet - Fin harbi 
bı bir kerecık olsun hafıf ıetınek ' 
satını hulmuştum. l:iır gt<Ce bır 
tolık lideri Dr. Klausnl"r'ın katli 

kındaki rapoıu ıfşa ettim. 
( Birinci sahıfr.den artan ) 

kata olmamıştır. 1 
Royter muhabiri Kareli cebhesınde 1 

:?4 saat gezmiştir. Muhabirin intibala
larına göre, l<ml ordu Marnerhayn 
hattı önünde durmuşıuı . Müdhış SO· 

ğııklar vardır Hararet sıhrın altında 
ıo yı bulmuştur. Düşman uzaktan 
obüs vağdırmaktadır. Fakat bunlar 
hali araziye düşme~ tedtr. 

Narmarsblerııt mınlıkasındaki ara
zide Fııılandıyalılar nıudhiş lağam \e 
torpil tert.bati kurmuşlardır. Cebhede 
herşey kar altındadır. Hevaz elbiseli 
Fin askerleri ağaçlaı ın ü tinde maki
neıı lüfeoklerle beklem~kkdir. Bu sa-
hada toprağa gümülmüş toplar, ma
kindtler ve daha bırçok müdafaa ter
tıbdtt vardır. Hariçten buraya giden 
bir insan burayı tamamiyle bakir kar· 
la örtülmüş bir yer sanır. aurada 
rr ü <:emmel telefon tesisatı da vardır. 
Fın andiya askerinın maneviyata }erin
dedir. Asker, kış sporu yapar gibi 
bir ııeş'e ile harp etmektedir. Bütün 
harb vasıtaları beyazlıklarla maske
lenmiştir. Buz tutmuş göller üzerine 
inecek ve buzlar kırıldığı takdirde 
suda duracak tertibata malik tayyare
ler vardır. Buradaki buz tabakaları 

bile maynlerle doldurulmuştur. 

~o }C bcmbar lımaı l •r n ıan harap 
olmuş bir köyde yaptığım tetkikatta 
da hir çok şeylere şahıt <>İdum. Bu 
köyde her ta af harap olmuştu. Ayak
ta kalan bir kihseyi de yıkmak için 
Sovvetler mütemödiyen top mermısı 

yağdırıyorlar. Burası hududa 50 ki
lemetre mesafede bir köydü Sovyet
lerin hududda küçük bir hücuma ha
zırlandıklan haber alınmaktadır. Sov
yetler dün büyük mikyasta esir ver· 
mişlerd r. Fınlıler bir çok Sovyet tan· 
kı da almışlardır. Sovyet" ordusunun 
hiç organize edilmemiş olduğu görü
lüyor. Sovyet askerleri çadırsız bır 

halde gece}ı açıkta geçirmekte \e 

sefil bir haldedirler. 
Finlandlye parlementosunun 

beyannamesi 

Helsinki: 11 (Radyo) Finlandiya 
parlementrısu bir bevanname neşrede
rek Fin mıllctıne büyuk bir şempati 

göstermış olan medenı dunyanın, ken
dilerine adedce faik olan bir düşman
la karşı karşıya bıraK rnıyacağı hakkın

da hüyiik ıimid he ledıklerinı, Fın 

mi letının bütıin mill~tle(e müracaatta 
bulunıiuğu bıldırilıııışlır. 

Finlandiyaya açılan kredi 
Vaşıngton: ı ı (Radyo) - ithalat 

ve ihracat bankası Fınlarıdiyanın ya
pacağı mübayaa içın 10. O.O O dolar 
kred a~n ışt r. 

Hels n <ı: 11 (Ra iyo) - Mılletler 

cemiyeti mahatilind n alınan haberler 
Fin müdafaasını. mukavemetini tak vi· 
ye edici bır kuv\el olmaktadır. 

Şehrimizde de hava 
tehlikesinden korun

ma tecr:ibeleri yapılack 

Hazır bulunalım 
liırınci sahıfeden artan-

Vıla,,et tata mdan bir ud· 
det e\ \0 el ne redılen h:ıva teh· 
likesine karşı korunma m \ zu· 
lu lıroşur bu hu!iu .. ta guzel bır 

rt-hhe,.dir. Binlere~ nusha t:ıbe· 

lerek dağ'bİan ~ u kitabı.:ıktan 

hıılup muknkkak okumamız la• 
:umdu·. 

1 fava tt'hlikt>~İne kar~ı ko· 
runmn tecrllbt'lc:rine simdiden 
,; e hu tun cidJi Htı miz le hazır! · 
nalını. 

Bu rapord •. katolık id~rinın. 
biliye nez.:nclindı'! o uru•kcn P 

iiz.- rinl" atf'Ş edilert'k kurşuna di 
dı~i anlatılıyordu. H .ıbu'<i, () za 

g .. uteler bir kaç cüınle ıle Ki• 
ııer 'ın ıntıbar ettıAini yazm şlar·nm..w;os .. r.-

Yabancı memleketlerM 
propaganda 

Pıopmganda ntzaretinın yab 
memleketlerdeki faalıyetleri dab 
belh ve cfahı az kolaytakl.t kon« 
e tilcbılir bar şekıldedir. Alman 

içindeki faalıyetlerı, serbest bir 
lekett.-n gdmiş bir müşahıdin 

ko aylıkla farkına vara'ıılecei'i 

açık ve gürülebWr bir-mabifet 

Almanyadak.i cebri hayat niza 

kordiıuasyon'u elioJe diter 

ketlerle mukayue imkinlan 

cut olan bir se) yab ıçin her t 

aşikardır. 

Almanlar içın ise balcılcıyı, 

tedeo ayırmak daha küçtür Aiti 
ncdenberi onlar, ancak pro 

nczar etinin kitı.plarının gost 
Ve! okutmak istcdrklerinden 

ne bir şey görmüşler ve":ne c:fı 
muşlardır. 

Hiç ş~he yok ki, Almao 

ti propaganda ile idare o pli 

nun f.nlcıodadır ve buna karıl 
bir mukav'"met de yapmaktad" 

kat lCat ı an unsu., şudur kı, 
h Alman milleti nasıl tr-1cl 
miş usullerle aldatıldığım biJ 
tedir. 

- Sonu var -
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PULCULUK Varşovada harabeler altında hala 20 binden fazla ölü var 

Mı:-ınlel<ettı> pul meraklıları gittik 
"!;f' çoğd ı or. P.T.T. irLHt'Sinin yıl 
t:ionüııılerindt> çı.<ardı~ı bütün seriler 

k~Pışılmaktadır aldı.~ımız r~~l?mata ı 
'R'ore çıkarılan Atatuı k serısının ba-
'S'.lıpta poc;ta kişeleıine gt"len Üç çe \ 
Şıt _Pul tem=imfO satılmıştır ayni se- ı 
tının dıflt"r çeşit pullaııda b::ısılm&k 
1aiır. Bunlar yakında po,ta kişeleri 
~c geltcektir. 

.~--

'tomanyacla bir 
buçuk milyon as
ker silah altında 

( Birinci sahifeden a ı tan ) 

!'lırı da takvivesi için büyük bir faa-
Y . 

E'!ll<> çalışılmaktadır. 
Hrırp ilan olunduğu 1aktirde hu 

nıet derhal S•naya çekıleceKtir. 
Ş mdiden altın •t)ldarı Bükrqten 
klaşııı ılmıştir. 
Rumen mcıhfılleıi, Çekos'ovak· 

~~<ı toplanmış olan oıdusunun top 
b 1 ı:ırındıın g e ç m e s i n e muka 

1 A. ~ lınrınvanın l\fo ·~ aı istana , ran · 
ilnyayı pişkeş çr:keceği fıkrinde

t, Almanlar Dobıiceden Bulg:- ılar 
lj c <1saraby;ıpan Ruslarla berabc::r hare 

Cderek gozle kaş aıasında mün
buğday ıupraklarını elde edecek-

11rıı uınuyorlar. Fakat kim bılır b.!1-

u~ue hüyük süıpıizleıle kcıışılaşa-
hıtdır 
~· 
,---~~~~~~-

tl u .. . --:--gun, yer.ı ıçtımaı 

~hlak, yerli malı kul-

~mayı emrediy?r -

Şehri eski haline koyabilmek için 
20 sene çalışmak icabedecek 

Almanların açtığı iki sinemada karanlık olur olmaz 
Almanlar aleyhinde nümayişler yapılıyor . 

[ PARIS SOIR) GAZETESiNE POLONYA HUDUDUNDA BU
LUNAN MUHABi .... I BILDiRIYDRC 

likesiz temin için yan yıkılmış ma· 

halleleri dinamitle atmağa devam 
ettıkleri halde bir tek binanın yeni
den yapılmağa başlandığı gÖ<ülme -

Varşovanın en mo3ero, en lüks 
salonu olan ve hemen hemt-n Fran· 
sız sermayesiyle meydana getirilmiş 
bulunan Napolyorı sineması açılmış
tır. Almanlar hususi bir maksat \ 
takip ederek sinemanın adını de~iş 
tirmemişlerdir. Fakat yine hu~uııi 
bir maksatla ilk filim olarak da Sigf 
rit hattına aid dokümenter bir fılm 
gösterilmf'ğe başlanmıştır. Halbuki, 
Majino hattına ait f:lmin çok kala 
balık bir seyirci kitlesi önünde gös· 
terilmt"Sinin üzerinden ancak üç 
beş hafta geçmi:;tir. 

Sinemanın bütün müstahdemini 
değişrirılmiştir. Hatta Napolyon dev 
rinin askerleriı1i hatırlattıkları için 
kapucu kızların mavı - Kırmızı 

renkli elbiseleri bile değişfoi miş 

yerlerine Alman askerlerinin kı)ıa 
f tleıioi hatırlatan grı, yt>şil renkli 
bir kıyafet kabul edilmiştir. 

Varşovada di~er bir sinema da· 
ha ;ıçıktır. P.ıllayom a"dındaki ~ u 
sinemada Sigfrit hattına ait filimler 

göstermtktedir. Ha gec", her iki 
sinemaria d:cı karanlık olur olmaz, 
Alman aleyhtarı nümayişeler başla· 

m.,ktadır. 

Ve her defasındn da derhal sa 
!onlar tahliye edilert-k Gestapo 
memurlar tarefındcn seyirciler uzun 

uzun sorguya çeki1mektedir. Her 
akşam beş on kişinin tevkıf edildi

ği görli lü yor. 

Alman propağandası V ~rs~vada 
Normal hayatıu avdeti! başladığırıa 
dair bir çok balonlat uçuyor. Var· 
şavada ·iki s·nrn a ıın kapılatına aç
ması' halkı ekmek kırrntılaıı ile ka· 
rin doyurmaktan ve bir kilo pahtes 

alabilmek için 12 kilometrelik bir 
yol kat'a mecbur olmaktan kurtar· 
amadığı gibi şehirde de ne erektrik, 
ne su ve ne de hava gazı t<'sisatı 

yerine konamamıştır. 

Hc::rgün sokaklarda Alman 
bombaıdm~nı tarafından yarını yı· 

k•!mış olan binalkrın çöktüğü görü· 
lüyor. Ve bu yıkılışlar yeniden bir 
çok insanların hayatına mal oluyor. 
Almaıılar yıkık evlerin aıtıncian ölü 

leri çıkarmağa Li hassa yahudileri 
memur etmişlerdir. Henüz hanıbelc
l t!rin altında 20 binden fazla ölünün 
bulun iuğu anlaşılmıştır. 

Şu son günlerde Varşovaya 

avdet etmiş olan Polonyalılar şehriıı 
eski haline gelebilmesi için asgari 
20 sene çalış nak ve mütemadiyen 

inşaetmek l.izımgddiği kanaatinde· 
dirıer, Fakat Almanlar sadece yol
larda gidiş, geliş aerbestçe ve teh· mektedir. 

Ankara gençlerile 
yaptlan maç 

Maç havaryın yağmnrlu 
olmasına rağmen yapıldı; 

ve stadyomu kalabalık bir 
seyirci kütlesi doldurdu 
. 

Ankara gençleri 3 - O kalip 
Pazar günü, havanın yağmurlu 3 -O gibi bir farkla lehlerin,. netice 

ve rüzgarlı olmasına rağmrn Anka- lendirdiler, 

kara Galatasaray kulübü takımı ile Ankara gençleri le Adana genç 
şehrimiz Milll Mensucat Fabrika ku- !erinin hu ma1,,.ı pek samimi bir hava 
lübü takımı arasında kararlaştın· içinde geçmi~tır . 

lan futbol maçı yapıldı. ı --------------
Bu maç çok hararetli oldu. Yağ j 

mura ve soğu~a rağmtn kalabalık 1 
bir spor sever kitle stadyoma gel 

mişti. 

Ankaralılar, Seyhar.spor takımı 
ile yaptığı maçtaki ayni güzel oyu· 
nu gösttrdiler. Milli ... Mf'nsucat ta 
kımının da oldukça tehliktli bir ra. 
kip olmasına rağmen Galatasaray· 
lılar maç' 3-0 kazanmışlardır. 

Birınci haftayım Milli Mensuca· 
tın Galatasarayı çok sıkıştırdığı ve 
fakat gol yapacak eleme olar bulun 

madığındao bütün bu hücumların 
semeresiz kaldığı görülüyordu: lli 

rinci haftayımı Galatasaraylılar 1- 0 
bitirmişlerdi. ikinci haftayım da Mil 
li Mensucat takımı penaltıdan bir 

gol fır-;c!tı elde etti. Fak at bundan 
malesef istifade edemedi. Atılan pen 
altı gol olmaJı. ikinci haftayımd~ ka 

çınlan bu fırsattan sonra Mılli Men 
sucat takımının gevşek oynadığı gö 
ze çarpıyordu. Penaltıdan bir gol 

yapılmış olsaydı, şüphesiz ki bu be 
raberlık takımın kuvvet ve neş'esioi 
artıracaktı. Galatasaraylılar ikinci 
haftayımda da kısa bir aralıkla iki 

1 gol daha kayddmek suretiyle oyunu İ 

Köy orta mallarının 

eılım ve satımları 

Dahiliye Vekaleti köy kanunu. 
nun sekizinci maddesine bir fıkra 

ilave edılmesi hakkında bir kanun 
proj si hazırlamıştır. Vekalet pro. 

jenin hazırlanmasını mucip sebepler 

layihasında şöyle iz1h etrmektedir. 
"Köy para ve orta mallarının hiç bir 

usule ve kayda tabi olmaksızın 

idaresi suyistımalierı mucip olması 
varici görülmt!kte oldağundan bu iş 

etrafındaki mutevali şikayetleri de 
önliyebilmek üzere artiırma ve ek· 

sıltme kanunu hükümlerinden mül
hem olarak bir talimatnamelha:m
lanması düşünülmüş ve bu sebeple 
köy kanununun sekizinci maddesine 
bir fıkra eklenmesi için bu kanun 
projesi hazırlanmıştır. 

Sekizinci maddeye ilave edilecek 
olan fıkra şudu•: 

"Köy orta malları alım, satım, 

icar, ısticar ve ihale işleri Dahili)'e 
Vekaletince umumi hükümler daire· 
sinde tanzim edilecek bir talimanat 
nameye gore 
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Adana üçüncü İcra Memurluğundan 
No Tarihi 

150190 Ağustos 340 
K. Evvel 1933 

151 89 n " " ti 

150 10 Ağustos 340 
Mayıs 936 

6'21146 K. sani 934 
Ağustos :i40 

159i97 Ağustos 340 
K.evvel 933 

981160 K. evvel 933 
Ağustos 140 

161 99 K. evvel 933 

149186 Ağustos 340 

K. evvel 933 
149187 Ağustos 340 

K. evvel 934 

144161 Ağustos 340 
K. sani 934 

821143 K. evvel 933 
Ağustos 3·W 

158196 Ağustos 340 
K. evvel 933 

157195 Ağustos 340 
K. evvel 933 

1~5 84 Ağustos 340 
K. evvel 933 

162' ı 38 K. evvel 933 
K. evvel 933 

641155 K. sani 934 
Ağustos 

154163 .. ti " 

ıs3ıq1 
" " " 

1611102 K. Sani 
K. evvel 

156194 Ağustos 

" 

.. 

340 

n ., 

n n 

340 
933 

340 

Ada 

429 
4ı9 

429 

430 

435 

436 

436 

437 

438 

437 

439 

418 

41S 

-120 • 

427 

428 

428 

428 

418 

421 

Persel Mahallesi 

2 Reşet Bey 

4 .. .. 

8 ti n 

7 " " 

2 
" " 

1 
" .. 

3 .. " 

16 ,, " 

9 
n " 

19 .. " 

n " 

39 " " 

40 
" .. 

5 ,, 
" 

3 .. .. 

3 Reşat Bey 

" " 

5 " 
., 

8 " 

1 
" " 

Cinsi 

kagir ev 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

Kagir ev 

Kagir ev 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

arsa 

kagir ev 

arsa 

.. " 

na temam 

muğaza 

arsa 

Mikdarı HUDUDU 

Şark yol Şimal 12/429 arsa garp 
3 429 ev, Cenup 11429 ev, Şark3/ 

429 ev 8 - 4l9 arsa, arsa Şimal 7- ' 
429 arsa garp 5 · 429 arsa ve yol 
Cenup yol. 

Şark 9 - 429 ev şimal yol Garp 
4-4L9 , 7-42~ arsalar Cenup 3-
429 ev 10-429 arsa. 

Şark yol Şimal yol Garp 4-430, 
6-430 arsalar cenup 8-430 arsa 

Şark 1-435 arsa şimal 6-435 
ev garp 3-435 arsa cenup yol. 

Şark yol şimal 9 - 436 ev garp 
2- 436 arsa cenup prak. 

Şark 2-436 arsa 9-436 ev şi· 
mal 4-436, 7-436, 9-436 evler 
ve fı-436 arsa garp yol ve 4-436, 
7-436 evler cenup yol ve 2-436 

arsa 
şark yol şimal yol garp 71 1 

434 ı:ırsa, 

Şark yol şimal 18-437 arsa garp 
2 - 437 arsa C<'nup 1-437 arsa. 

Şark yol ~imal 8 - 438 arsa garp 
4-438 arsa cenup 1-438 arsa 

Şark 5-439, 6-439 arsalar şi. 

mal 5-439, 6 - 439 arsalar garp 

yol cenup 3-439 arsa 

Şark 40-418 arsa şimal yol garp 
46-418 arsr\ cenup 42-418 Arsa 

Şark 41-418 arsa şimal yol garp 
39-418 arsa cenup 42-418 arsa 

Şark 6-42ll ev şimal yol garp 
, yol cenup 4-420 arsa, Şark 8 -
427 arsa Şimal 4 - 427 arsa garp 
yol cenup 2-427 arsa 

Şaık 2 - 428 arsa şimal 5--428 
arsa 9-428 ev garp 4- 128 arsa 

cenup yol. 
Şark 3 - 428 ev şimal 5-428 

arsa garp yol cenup yol. 
Şark 9 428 ev şimal 6-428, 

8-428 aı salar garp 6-428, 8-428 

arsalar ve yol cenup 3 - 428 ev 4 -

428•arsa. 
Şark 50--418 arsa şimal 14-

418 bahça ve ev garp 9-418 mu 

ğaza cenup yol. 
Şark. yol şimal 13 - 42 l arsa 

garp 2-424 ev 3-424 ar~a cenup 

yol. 

Taktir edilen kıymet: 152-90 Nolu eve (1000) lira 151-89 Nolu arsayaB eher Metresi (40) Kuruş 150-
10 : Nolu arsaya (35) kuruş 62- 146 Nol arsaya (40) kuruş 159 - 97 Nolu arsava (35) kuruş 98 - 160 
Nolu eve (L200) lira 161-99 Nolu eve (1000) lira 149-86 Nolu arsaya (45) kuruş 149->S7 Nolu arsaya 
(45) kuruş 144-61 nolu arsaya (35) kuruş 82-143 Nolu arsaya (35) kuruş 158 - 96 Nofu arsaya (35) ku· 

ruş 157 - 95 Nolu arsaya (40) kuruş 145 -84 Nolu arsaya (35) kuruş 162 - 138 Noıu arsaya (40) kuruş 
64 -· 155 Nolu eve (3000) lira 154 -63 Nolu arsaya (40) kuruş 153 - 91 Nolu arsaya (40) kuıuş l 61 -
102 Nolu natamam muğazaya (5000) lira 156 - 94 Nolu arsaya (40) kuruşdır. 

Artirmanın yapılacağ yer, gün, saat: Adana üçüncü icra memurluğunda hirinci artırmasi 12 - 1 - 940 
Cuma günü saat 10 - 12 de ve ikinci artirması 27 - 1 - 940 Cumartesi günü saat 10 - 12 de 

1 - İşte bu gayrimenkulün artırma şartnamesi 11 - 12 - 939 tarihinden jtibaren 37/ 255 no ile Adana 

3 icra dairesine muayyen numarasında herlcesin görebilmesi için açıktır. ltanda yazılı olanlardan fazla maJfi. 
mat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 37 I 255 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelirdir. 

3 - Artırmaya işttrak için yukarda yazılı kıymetin c/o 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiblerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikte memuriyetimıze bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin pavlaşmasından hariç kalırlar. ( Gerisi yedinci sahifede ) 

12 anunuevve 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFüztYO~ 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

l for aUn yalnız kısa dal"'a ;}1,I 
~ • o ~ 

m. 9-!ü.) kc/s postamızla ne~ediJme 
te olan Yabancı dillerde 1 IaberJef 

saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

İranca Saa\ 13,00 ve lS,.f.) de 

Arapça ,, ı:-3,13 ve 1!>,-t3 de 

Fransızca ,, l:J.-1:) \'e 20,1.) de 

S A L l - 12 I 12 / 939 

ss· 12.30 Program ve Memleket 
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji rJB 
berleri 

12.50 TÜRK MÜZİGI 
Çalanlar : Reş;\t Erer, 

Kozan, Kemal Niyazi Seyhun· 
1 - Okuyan : Mustafa çağlBJ 
1 - Hüzzam Bcşrevi 
2 - Hafız - Hüzz;ı.m seste 

(Aldım hayali perçemin) , 
3 - Şevki Bey - Hüzzarn şar~ 

kı : Gam dideleriz saki sun bir dO 
kab) 

H - 'fıı'' 4 - • , •.... - uzzanl 
kü : (Uzun olur efelerin bıçaği) 

5 - ......... - Hüzzıııtl 
Nllcı· 

Türkü : Sana da yaptırayım 

yem aman) 
13.:JO - 1-1.00 MÜZiK 

Müzik - Pi.) 

18 00 Program $ 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJAN 
ve M ı• 1 Mro1oji Haberleri 

18 25 Müzık (Cazband - pi. 
T ~ı.ıf 

18.55 Konuşma ( Onuncu ıı- 'b' 
ruf ve Yerlı l\lailar Haftası münası 
tile \Ulusal Ekonomi • ve Arrtırri19 

ı:ı· 
Kurumu Başkanı ve Balıkesir Sa) 

0
, 

vı General Kazim Özalp tarafı 
dan) 

19 10 Türk ~üziğı .,,. 
· çaıo 

Çalanlar : Vecihe. Cevdet. se>' 
le;, Cevdet Kozan, Kemal Niyaıı 
hun. 

1 - Okuyan : Muzaffer llkal 
11 

S tıri11 19.50 Konuşma (Alım - a 
Hukuki Bakımdön Tetkiki) 

'( 

20.05 Tiir~ Müziği : Hicaı~ıı 
Faslından Müntehip Parçalar 

\e 
Ankara Radyosu Küme ses 

Saz Heyeti. 
idare Eden: Mesut CemJI. ,. 
21.10 MÜZiK (Radyo Orkestı 

- Şef : Dr. E.. Praetorius) ıı· 
• j3ı ~ 

1 - J. S. Bach : 5 - ine• 
denburg Konçertosu (Ra majôd fo' 

2 - A. Borodin : Birinci 5eıı 
ni'nin Andante' si Ç pi~~ 

3 - M . Mussorgski : 1 

Dağda bir Gece. . i-' 
S Ayarı. 

22.00 Memleket aat fa~· 

J·ans Haberleri; Ziraat· Esharn ..- .~ı 
rç" 

vilat, Kombiyo - Nukut 8° -
(Fiyat) . 

22.'20 Serbest Saat. ı 11 tl 
22.30 Miızik (Operetler p.yaı 

- Pi ) 
22.55 Müzik (Cazband - pJ.ıııı1' 
23.~S - 23.30 Yarınki Pragr 

ve K~panış. 
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A s r A 

1 
• 
1 d a e s n m a 

akşam J~ 
--v ' 

Süvare 
8,45 Büyük ve 

Bu 
yüksek bir aşkın romanı ! .•. 

Süvare 
.8,45 

kalpleri heyecanla saracak bir filim! .. 
Barbara Staviçh - Herbert Marchallin 

Aşktan ilham alan bir sanat incisidir 

deı ~ayri Men kul 

ıar Dçık artırma 
· N.39/2008 

Malların 

ilanı 

te: · J 
~ Adana 1 inci icra memur uğun· 
arı : 

i3f' 

ıoW Açık artırma ile paraya çevrile 
~ek gayri menkulün ne olduğu· Sofu 

·iit' ahçe M. den Abdülkadir oğlu 
Ş~Vket Erk veresesinin Yılanlı 

.311'1 ~~Vkiindeki 2795 metre ve 651 
3ci· lesiınetre murabbaı vüsatındaki ba

ırı temamı . 
afil k Gayri menkulün bulunduğu mev 

y' tnah;:ıllesi sokağı, · numarası : 
1 • atı.ı nı cvkıinde ve tapunun Ka· 

5 arı· ~N ~ 1 9)9 tarih ve 4 No. lu Şevket 
1k rıamına mukayyed bağ olduğu 
1' akdir olunan kıymet : 

t Bağıtı beher metre murabbaına ;ar· ~ ~ 
:;ib" ~ llruş kıymet takdir edilmiştir. 

ttır ı y •• t 
111~ ~ rnanın yapı acagı yer, gun,saa : 

1111
• ~1~na 1 inci icra memurluğunda 

f111• ltınci artırması 16- 1 - 940 salı 1 

~ıı·· 
~ lt saat 10- 12 de 2 iııci artır-
~~ - 3 ~ sı 1- 1 - 940 çarşamba gunu 

Kırık Hayat 
Buse . 1 Son 

Adana üçüncü icra memurluğundan: 
( Altıncı sahifeden artan ) 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu mah1:nat almış ve 
bnnları tamamen ka.bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağir ldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak 
· artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı olan di. 
ğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada, bedeli sı\trş istiyeuin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin r.dilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ıhale yapılamaz be satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kenJisiııe ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale 
hararı feshulunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp eo çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler İçin % 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayri menkuller yukarıda göstetiıen 12-1--940 tarihinde Adana 3 İcra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterılm artırma şartnamesi d;ıiresinde satılacağı ilan olunur. 11242 

ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gay. ı 

ri meııkul üç dtfa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırma bedeli muham· 
1 

--------------------~--------------~----~~~----------
Butun Bir Hay at \ 'c G ençlik Olan F il m 

Alsa ray Sinemasının 

'ıı~· <ıt 10- 12 de . 
5e)'' !lı l ~- İşbu gayri menku!ün artır

,1 
1 Şartnamesi ilan tari h i n d e n 

•ııb 

men kıymetin yüzde 75 şini bu'maz · ı 

veya satış istiyenio alacağına rüchani 1 

olan diğer alacaklılar bulunupta be· 
del bunların o gayri menkul ile te· 
min edilmiş alacaklarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arh· 
ramn taahbiidü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 
on beşinçi gür.Ü ayni saatte yapıla 
cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer :ıiacak 
lıların o gayri menkul ile lemin edil 
miş alacakları mecmuuodan fazla}'a 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 1 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz, Ve satış 

talebi düş'er. 

M etro Goldwi n M aycr Film 0irkctinin rn:m Senesi için hanrlamı ~ 

O ldu:;u \ ' C D iid kıy metli Arti st 

UONELLE BARRVMORE 

1 
1 

'l:ı ~ten 2008 numara ile ada 
ı111~ 1cra dairesimrı muayyen numara. 

ı ~d~ herkesin görebilmesi . için açık 
~~r t, llan:.la yazılı olanlardan fazla ma 

'lıat almak istiyenler, işbu şartna . 
~~e ve 2008 dosya numarasiyle 
~t'tıuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu. 
~~a .Yezılı kıym~tin yüzde : 7,5 
it etınde pey akçasiyle veya milll 
ı! bankanın teminat mektubu tevdi 
etektir. ( 124 ) 

J ~ 3 -- İpotek sahibi alac~ klılar la 
~~~r alakaciarların ve irtifak .hakkı 
qk\Plerinin gayri menkul üzerindeki 

1ai, il tını hususiyle faiz ve masrafa 
~dolan iddialarını işbu ilan tari

ı~k en İtibaren yirmi gün içinde ev. 
l~t; ~i.isbiteleriyle birlikte memuri 
~ıdtrııle bildirmaleri irabeder. Aksi 
~~~ e hakları tapu siciliyle sabit ol-
1a~ ç~ satış bedelini 1 paylaşmasın-

ariç kalırlar. 

1 <ı - G" t ·ı ·· d ~iş . os erı en gun e artırma · 

~ ~~ıtak edenler artırma şarnameşi 
~ı~ 11ıtıuş ve lüzumlu malumat al-

vc bunları temamen kabul etmiş 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet içınde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunaşak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse! arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmaya cıkarılıp en çok 
artırana ih2le edılir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüz
de beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksısın memuriyetimizce alıcı-

Robert Young - Florance Rice - .James Ste·wart 

Tarafından zevkli. Ye çok g tlJ:d 

1 Bir Tarzda Yaratılan f 

DENİZ ZABİT NAMZl;TLERİ 
- ı- Fransızca Sözlü, Arkadaşlık ve Fedakarlık J -

FİLİMİN! GÖRÜNÜZ 
Programa ilaveten : En Son Dünya Hadisatı Haberleri 

Pek Yakında 

Z.ARAH LEANDERE 'e En büfük şöhreti temin eden fevkalade filmi 

MAVi TiLKi 
Tanda ·-( Hudut Ateşler İçinde ) 30 Kısımlık 

Serial Film Devam Ediyor 

~--------·-----------,----dan tahsil olunur. 
Gayri menkul yukarıda göste 

rilen tarihlerde Adana 1 inci 
İ c r a Memurluğu o d a· 
sında işbu ilan ve gösterilen artırma\ 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 11249 

Gaip Şehadetname 
Dumlupınar ilk okulundan aldı

ğım Şehadetnarnemi gaip ettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük, 
mü olmadığını ilan ederim. 

11250 Salim Ordüz 

1 



Sahıte : 8 Türksözü l1 Kanunuevvef 939 --""".il 

Adana Borsası Muameleleri 1 '"" 
PAMUK ve KOZA -

TÜR.K.SÖZtJ 
CiNSi 

KiLO FIATI 
Sablan Mikdar -

En az E.n çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza 10 ~ıo:is= 

GAZETECİLİK-MATBAACILH< -Ma. parlatı • 
-

41 
- 46 

-Me. ttmizi -34 -41 • -

• • • Klevland -49 - ---56 
,_Klevland-( Y.M~)-- 1 Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa· 

YAPA~I cıhkta son teknikle çalışıyor 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
w 

Çl~IT 
Türksözü • Türksözü 1 ı 1 

1 
Yerli •Yemlik. js.2s ı matbaası l Cilthanesi 

• •Töhumluk,. 4,18 
T 

HUBUBAT • Buğday Kıbrıs 1 
1 

• • Yerli Son getirttiği zarif 1 En modern vasıtalarl• 
• Men tane 

lı 

Arpa 3.30 lf mücehhez bulunuyor . 
tip harflerle FasuJya yenı ' 

Yulaf 
Delice Kitaplar, mecmualar , gazeteler, Kitaplarınızı Şark karı yah\ll 
Kuş yemi cedveller, çek.ler , biletler, kart- Avrupa karı nefis bir cild içinde 
Keten tohumn vizitler, haritalar, planlar, mak- görmek istiyorsanız Türksöıiİ 
Mercimek buzlar , her boyrfa defterler, Cildhanesine gönderiniz . 
Susam 15 1 15.70 

UN 
:sa 

Renkli afişler Zarif sağlam 
Dört yıldız Salih ,, 

.. üç ,. • Bir cild, bölgede ancak Türk· :ıs .&J Dört yıldız Doğ-ruluk Ve her türlü resimli ve renkli re 
~ .c üç baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar müceJlidİ,,ııı 
- c .. • 
o - Simit edilir . • elinden çıkabilir. 
:: İÜ .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

:ı 
:"! ı.; 

üç 
. 

~ " " .. 
Simit -" 

Livtrpol Telgrafları Kambiyo ve Para Aktepede Betonarme 1 

11 / 12 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
f'tnt :,antım 

1 

Hazır 8 90 lırtt 

ı-ra Köprü inşası 1 68- Rayişmark 
Vadeli 1. -7 

Frank (Fransız ) -2-~ 1 

-7-69 Vadeli 111 Sterlin ( İngiliz ) ~ 'H 1 

Hind hazır 
-717- Dolar ( Amerika ) 1

30 1 36 
1 

Nevyork wl S8 Frank( İsviçre ) 00 00 Hatay Vilayetinden ( 

ı 

' 
1 - Eksitmeye konulan iş: e 
Aktepede yapılacak (ayakları mevcut) 3 X 6 açıklığında betonarrO 

~ 
köprü inşası. Keşif badeli (3332 lira 45 kuruş)tur. .. ,,de l 

2 - Talipler proje, şartname ve diğer evrakı Nafıa Müdürlüt11 t 

görebilirler. ..,.,et 

T. iŞ BANKASI' nın 3 - Eksitme J5/12;9l9 Cuma günü saat 15 de Antakya hükU , 

konağında encümen odasında yapılacaktır. 
. 4 - Eksiltme pazarlık usulile o'acaktır . 

1939 K. Tasarruf ikraırive planı 
5 : Muvakkat teminat ('.l49 lira 93 kuruş)tur, 

6 - TaliJ:lerio aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 

32,000 LiRA ~VIÜKAFl.T 
a - Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika. 

b - Muvakkat temina için evrakı müsbite. . ~ 
c - Bu inşaata mahsus vesıka komisyonundan alınmış ehlıy~l ~,: 

kasi. (mezkur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evvehne 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, dar Vilayet makamına müracaat etmeleri lazımdır. 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 28 - 1 - 6 - 12 11217 

- iKRAMiYELER: Lokman 1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
Dr. Muzaffer 

5 1000 - 5.000 lç hastalıkları mütehassısı • • • 
8 • 500 - 4.000 • • b..., 16 • 350 • - 4.000 • 

60 • 100 • - 6.000 • Hergün muayenehanesinde hastalarını k• 
65 • 50 - 4.750 başlamıştıi . ~11. • • 2se • 25 - 6.250 • • 

435 32.000 . [\ 

··dürO 1\ 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirruiı olmaz, ayni 
Umumi neşriyat mu 

h 
Macid Güçliİ ,fi 

zamanda !alihinizi de denemiş olursunuz 10661 
Ad y ·· k .. - aıatb• 't 

' ~--- -- -- - ~ - - ana ur sozv 


