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Yeni Mahsul Paıiıuk 
Yüksek Fiatla Alinacak 
istihsal bölgelerinden seçilen heyetler Ticaret 

Vekaletinde bir toplantı yapacak 
----------~~~~~-............. 
lltterıe MaıoUnl 

A nkara:2 (Türkaö~ülMuhabirinder )- Ticaret Vekaleti 
bu yıl pamuk müstcıhsilleririn korunması ve pamuk mahsulü· 
nün değer liatile sahlması için lüzumlu kararlar alınacak· 
hr. Bı(sebeple istihsal~mıntakalarından Ankaraya bir heyet 

--. Brenerde -

din ıırı,tııer 
davet edilmiıtir. 

Bu yıl her yerde pamuk mahıuliınü,, bereketli olacağı 
anlaıılmaktadır. Bunun sebebi geçen seneki pamuk mahsu
lünün cok iyi fiatler/e sahlması ve fazla pamuk ekilmesidir. derıtnkara : 2 (Radyo kazetesin· 

lesi d H~ftanın en mühim mese
liitıe ~ yenı Brener a-örüşmesidir. 
R'Örij \~1 Musolini bugün Brener de 
Ci\I ş u er. Riböentrop ve Kont 

;ı-ano da h ~İilak aıır bulunmuşlardır. 
at 5 s•at .. ·· t" B .. surmuş ur. 

kere erlin radyosuna höre, müza· 
ceıe t~rn. bir görüş birliğı ile neti· 

nınıştır. .!!_•·········· V°ifi-:- J -
nnı •panya hükumetine 

~ . müracaatı . 
in '!" 1adnt: 2 (a.a) - Filistindt: 
se~ 11 Fransız konsolosluk müna· ı-

etıer"ıı . k · ı . .. . F sa lln esı nıesı uzerıne ran- '-: 

. 

' Is nın Madrit Büyük Elçisi Piyetri ~ 
~:anya Hariciye Nazırına lspan· 

01 
ııın büyük bir katolik devleti 

nıu~ak itibarile Fransanın Ku~üs ~e 
le .a~dea yerlerdeki Fransız muttefık 

Ba§dattan Bir Gön1mi'ş 

tının h' 1 d ' et ımayesini spanyaya tev ı 
lıs::k arz~~nu izhar e~en:ıiştir. 
llhtc Ya hukumeti bu vazıfeyı der-
"İ•' edece~ini Fransa Büyük El-
"" "1ne b'ld. . . ı ırmıştır. 

Veygand dün 
~.işiye geldi 

A.nı V_ışı : 2 (A.A) - Hükumetin 
bu ~tıka umumi delegesi Veygand 

iUn "!'tl l ll1i oıo eden sonra Vişiye ge -
Pe: Ve saat 17 ,30 da Mareşal 
ıtıu etnle bir görü~mede bulun-

ş Ur. 

tebeııttaraktaa ge· 
9e11 iaglllz gemileri 
tor .sarifa: 2 (a.a) - Üç · İngiliz 
lik.rıdosu ve iki hücumbotu Atlan
rtıetn gelerek Cebclittarik istika· 

Raşit Ali krall 
· kaçırmamış 

Kral naibi dün törenle 

Bağdada girdi 

Ankara: 2 (Radyo gazetesin· 
den) Naib Emir Ebdulilah Bakdada 
girmiş ve törenle karşılanmıştır. 
Naip resmi kabul yapmış ve bun
da Amerika elçiside hazır bulun-

muştur. 

Küçük kral Faysal Bağdad-
dadır. Raşit Alinin kralı kaçırdığı 
haberi asılsızdır. 

Londra : 2 (A.A) - Emir Ab
dili lıah Bağdada girerken Türkiye 

F..Jçisi hazır bulunmuştur. Japon 

Elçisi ile ltalyan Elçisi merasimc:e 

·hazır bulunmam~ştır. 
~o~azdan geçmişlerdir. 

Güzel San'atlar Bir
liği Resim Sergisi 

Sergiyi Maarif AY..~,k~ I ! r!~~· mu· G' • habirinden ) - Güzel ~anattar 
trıt adasmm ~~rıt; r~~:,r~:~il~i~un H;::~ 

tahl'ıyesı• mevzuu Ali t~üce~uta::~ı;ida~~~:~:ıe;;rı~~ 1 ~~~n
1

de. kurulmuş bulu~u-~·or ··a~~t-lc liğe mensub hemen butun s -

llaeden 1 d kA bk karların güzel eserleriyle dol~. o-l •• .. e a ar ıan bu serginin pek rağbet gore-

• ldaam kıymeti ceği tahmin olunuyor . _ -"""!! 

l(ah· :e... 
ın111camı •re : 2 (A.A) - Askeri Olff"'Jııi{a (a!3J:.taı 

HAlEPTE TAYYARE 
MEYDANI BOMBAlANOI 

~Ula,1c ar. Cirit vaziyetini şöyle 
ıçin b edıyorlar: Giridi tutmak 
Fakat ~1 fedalcArlıldara hazırdık. 
tutunrnıcabeden fedalc.Arlık Giridin 
tıııı asına ve d'I\' . k . "t\ca r ı51mıı ıymetı 
\ıetdik. oradan çekilmeğe karar 

.. A.skert m le 
&ore "". . a amlann mütaleasına 
\ı • "ırıtt k' l Ctlcrin· c 1 mparalorluk kuv-
llıııaııyd:'\ P~r~ak mukavemeti ol
\ıaı Y~ti ngılııerin orta şarkta ki 

( Cıerçı~\ dtf a fenalaşabilirdi. 
1 wçiincü sahifede ) 

Kahire : 2 (A.A) - ~ale? 
t yyare meydanı üzerine bır_ ~~-
a m yapılmış iki motörlü buyuk 

cu · d'I 
bir düşman tayyaresi tahrıp e 1 -
miş ve müteaddit tayyareler ha-

1Bra u~atılmıştır. 

Alrikada c;alııan Hintli askerler 

AFRiKA VAZIYET/ 

HABE~İSTAHOA 
iHGiliZ HAREKATI 

Kahire : 2 (A. A.) - Habcşis· 
landa Cumma m.nlakasında düş· 

man nakliye kıtaları bonbalanmış 

ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

lngiliz tayyareleri Gcbareste düş· 
man tahaşşüdlerini bombalamış-

ı !ardır. Bir hür Fransız cüzütamı 
da Şelga ile Avaga arasında mo· 
törlü nakliye kollarını bombala· 
mışlar ve mitralyoz ateşine tut· 
muşlardır. Libya'da: l Haziran gc· 
cesi bombardıman tayyarelerimiz 

Bingazi limanına hücum etmişler 
ve büyük yangınlar çıkarmışlar· 

dır. 

Cenubi Afrika tayyareleri dün 
bir Alman tayyaresi düşürmüşler 

ve manaslır'da binaları bombala· 

mışlardır. Bütün bu hareketlerden 
bir tayyaremiz dönmemiştir 

Nayr i : 2 (A. A.) - lngi
liz kuvve ri Habeşrstandaki mer
kez göller mıntıkasında büyük bir 
zafer kaıanmışlardır. Bu zaferde 
diğ"er büyük Zaferlerden hiç fark· 
lı değ-ildir. ve yemişleri toplatıl
mak üzeredir. Bu bölgedeki ltal· 

(Geriıi üçüncü ıayf ada) 

Vlşl • Barlla 
MIZakelelerı 

1 TO.rk Matbaatanın Ayaklanması j 

Vişiyeyeni 
bir teklif 

Londra : 2 (A.A) - Müsakil 
Fransız ajansından: Evvelki• gün 
Pariste Fransız Nazırlarının Dar~ 
lanın reisliğinde yaptıkları top
lantıda Almaayanın Vişi hükume
tine yaptı~ı teklifleri müzakere 
eylemiştir. Bu teklif şudur: Müta
reke üzerine Fransadan alınan si· 
lahların bir kısmını iade ederek 
Fransız müstemleke kuvvetlerini 
silahlandırmak ve hür Fran9a Im
paratorluğuna taarn•z eylemek. 

DARLAN i N BİZE 
.-EDAİR SAÇMASI 

lrlandadan 
Almanyaya 
bir protesf o 

Türk Kuvvetini Kilikya'da Fransız
lar üstüne -~r!!_rJan lngilizlermiş 

Kilikya Müc;de~si ve 
Adana'hların Kahramanhğı 

( Yazısı Radyo Gazeteııinde ) 

Dahlin: 3 l (a.a) - lrlanda 
hükumetinin neşrettiğ"i beyan na· 
mede bildirildiğine göre, Cumartesi 
sabahı Dablin üzerine atılan öom· 
balar Alman mamôlatındandır. lrlan· 
danın Berlin maslahatgüzarı franda 
topraklarına karşı yapılan bu teca· 

BOYÜK MİllET MlCliSINDE GöRO~MElER 

Yeni Demirgollar 
inşa ~diyoruz 

vüzden dolayı Alman hükumeti 
nezdinde şiddetle protestoda bu · 
lunmak üzere talimat almıştır. 

Bonolar ve istikrazlar kanonlarını 
Meclis dfln kabul etti 

Papanın nutka 
Vatikan : 2 (a.a) - Papa dün 

radyoda bir nutuk söyliyerek 
maddi varhklan mesaiyi ve aileyi 
iclimai ve iktisadi hayalın üç esaslı 
noktası olarak zikretmiş ve milli 
iktisadiyahn vatandaşlarının tama
mile içinde inkişaf edebilecefi 
maddi hayat şartını durmadan le
min etmekten başka bir gayesi 
olmaması lazım geldiğin iilive 
etmiştir. Papa sözlerine devamla 
demiştir ki : 

Milli iktisadiyat milletlerin mal 
ve kan Ceda~Arhğı istilzam ettirmi
yecek olan bu yolu kolayca lakip 
edebilmeleri için devlet adamlarının 
gayretlerine rehberlik etmeli ve 
sulhu ve ummmi refahı temin 
eyle melidir. 

IHGllTERENIH ORTA ŞARK 
UMUMi KUMANOANlltl 

Londra : 2 ( A. A. )- Hava 
nezaretine göre , Hava Vis Ma· 
reşal Fediler Ortaşark lngili:ı kuv
vetleri umumi kumandanlığına ta
yin edilmiş ve uhdesine muvak
katen hava Mareşallığı rütLeı.i 
verilmiştir . Ortaşarkta bulunan 

Arı kara ; 2 Tüı ksöıü Muha

birinden)- Bü\ ük Millet Meclisin

de bugün mühim kanunlar kabul 

edilmiştir. 

Bunlardan birisi Oiyarbakırdan 

İran ve lraka yap1\acak Demir· 

yoıu:istikraz. kanunudur. Bu istik
razlar yüzde yedi fai1lidir. Yeni 
hatlar 635 kilometre olacaktır. Bu 
hatların inıasına süratle devam 
edilecektir. Diğer taraftan kısa 

vadeli tasarruf bonoları ilıı Ul'I ka

nunuda kabul edilmiştir. 
Diğer taraf tan yüıde beş fa

lzli ha:tine tahvilleri ihracı kanunu 
da kabul olunmuştur. Buıılar yüz

de beş faizli ve altı ay müddetli 
olacaktır. 

- ,. -

Irak muvallaklyetl 
ve Amerikan basını 

Nevyork : 2 (A.A) - Ameri
kan gazeteleri yöı üttükleri müta
lealar<la:Irakta lngiliılerin kazan
dı~• muvaffakiyetin Ciritte ki va
ziyetin tesırini hiçe indirdiğini 
yazıyorlar. Nevyork Herald Irak 
rak m nzaffarİ) etinin büyük ehem
miyeti haiz olduğunu yazmak
tedır. 

Masollnlnln basası 
kitlblnln istifası 
Roma : 2 ( A. A. ) - D. N. 

B. : Duçenini hususi katibi rlok
tor Osvaldo Sabastiyani şahsi se
bebl~ı dolayısiyle istifasını ver
miştir. 

Hava Mareşal Lonhaur İngiliz ha
va kuvvetleri umnmi müfettişli~ine 
tayin edilmiştir. Umumi müfettiş 
bulunan hava Marrşalı Miçel hiz
met müddetıni tamamlamıştır • 
Orhşark İngiliz hava kuvvetleri 
Baş Kumandanlığına tayin edilen 
Fedder Uzakşarlc hava kuvvetleri 
kumandanı idi . 

Hamburgtan Bir Görünüş 

Suriye' den gelen 
çekirge sürüleri 

Cenup hududumuzda tedbirler 
Mardin : 2 {Türksözü mııhabirinden) - Suriyeden, hudutlarımıza 

dotru uçkun halind• çekirge sürüleri gelmektedir. Çekirgeler M fazla 
Cizr• mıntakasına akın etme/dedirler. Mardine gelen Seylıan mıntcıka-

• 
sı mücadele reisi Sadettin Sarıkaya bu hususta letkikatta bulunmş tıe 
icap eden tedbirlere teveHı1l edilmiştir. 

Çekirgelerin, lıııduda yakın kiiylercleki ekz'nlere bi,. zarar iı as el
mem.eleri için vilayetı'miz Ziraat müdürü hudut boyundaki köyleri clo· 
laıarak lazım gelen tertibatı aldrrmQktadır.- C. /. 

Hamburg 
çok harap 

Londra: 2 (a.a)-.Jngiliz hav.ı 
bombardıman filolarının yaptığı 
müteaddil akınlarla Haınbuıg çok 
harap bir hale gelmiştir. 36 mu· 
aızam fabrika harap bir haldedir. 
Daha bir çok küçük rabrikalar 
yıkılmışlır. 

L ONDRADAN VAŞJNGTO· 

NA GELEN MEKTUB 
Nevyork : 2 ( A. A. ) - Nev

york Ameri/..:ene Vaşingtondan al
dıgı bir telgrafa göre, Amcrikunıu 
Londra Büyük Elçisi Vayud Lon-
draclan / evkulcide mı1him ve aizU 
bir lıaber getirmektedir . 
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Küçük Çiçek 
Kendllllle ba 111111 verilen Nevyork Bele· 
diye Reisi La Oaardla Nevyork ,abrlala 
baıma nasıl geçti ? - Merakb bir 

roman balladekl bayaı 
Bugünlerde Nevyork Belediye 

Reisi B. La Guardia'dan sık sık 
bahsedilmektedir . Ayni zamanda 
Amerikada yeni teşkil edilen ve 
içinde milyonlarca insanın çalış

tı~ı pasif korunma teşkilatına reis 
seçilen La Guardia İngiltere hü
kumeti tarafından Londraya da
vet edildi. Nevyork belediye re
isi bu davete yakında icabet ede· 
ce~ini bildirdi . 

Yeni dünyada Ruıvelt kadar 
sevilen La Guardia < dünyanın 
en meşgul adamı > tabiri ile anıl
maktadır. Hakikaten Nevyork be· 
lediye reisi , senclerdenberi ge
celi gündüzlü çalışan , ne zaman 
uyuduğu, ne zaman istirahat et
ti~i belli olmayan bir insandır . 
Düşünmeli ki , onun başında altı 

milyondan faz.la nüfusu olan bir 
şehir vardır . Ve bu şehre her 
gün çalışmak üzere civardan da 
iki milyon insan girip çıkmakta
dır. Ve bütün bu insanların kay
naştığı şehrin her şeyi , her işi 

La Guardia'dan sorulur . Bu es
mer, gayet uf ak tefek adam yal· 
nıı bir şehrin belediye reisi de
Q'ildir. O bir çok şehirleri idare 
etmektedir . Çünkü Nevyorktaki 
Gradsiyeller şehir içinde hakiki 
birer şehirdirler . 

Bunların suyundan, elektriğin· 

den , milyonlarca insanın nakil 
vasıtalarından , hatta inip çıktık
ları aaansörlerden bile La Guar
dia mesuldür. 

Amcrikada yalnız Nevyorkta 
değil, en uzak pa11ifik kıyılarına 
kadar bet altı yaşındaki çocuklar 
bile La Guardia 'yı bilirler. O ) e
ni Dünyada bu derece meşhur

dur . Hatta kendisinin şarkılarda 

ve rövülerde ismi geçer . Ondan 
< Küçük Çiçek > diye bahseder
ler. Zira ismi Piorello La Guar· 
dia'dır ve kendisi ufak tefektir. 

Fiorello küçük çiçek, çiçekçik 
manasına gelmektedir. 

Fiorello La Guardia'nın ha
yatı batlı başına bir romandır . 
O Avrupadan Amerikaya zavallı 

bir muhacir halinde gelmiş, gün
lerce aç kalmış , toprak üzerinde 
yatmış, fak at sonra kendi kendi
ni yetiştirmiş , dünyanın en bü
yük bir şehrinin idare11ini eline 
almış, milyonlarca insanın sevgi
sini, saygısını kazanmıştır . 

Fiorello La Guardia'nın hayat 
romanı şöyle başlar : 

La Guardia Nevyorkun garb 
tarafındaki gayet fakir bir ma
hallede dünyaya gözlerini açmış
tır. Ailesi iki nesilden beri Ame
rikada bulunuyordu . Fakat yeni 
Dünyaya saadet ve servet aramak 
için gelen bu aile burada istedi
Q'ini bulamamıştı. P(k fena şerait 
içinde yaşıyordu. 

Nitekim bir müddet sonra 
La Guardia :ve ailesi garbe Ari
zona 'ya hicret ettiler. Küçük Fi
orella burada gayet vahşi bir de
kor içinde kovboylarla arkadaşlık 
ederek, at sırtında kemend ata
rak büyüdü. 

Babasının musikiye büyük bir 
kabiliyeti vardı . Ailenin burada 
kısmeti biraz açılır gibi olmuştu. 
Baba orduya girdi ve bir alayın 
bando şefi oldu. 

Bazı günler oturdukları şeh
rin içinden bu alay geçerdi • En 
başta bando ve onun da önünde 
elindeki ince değneği ile bando 
şefi bulunurdu • 

Küçük Fiorello bu manzarayı 
dünyanın en büyük zevki ve gu
ruru ile seyrederdi. 

1882 de doğduğuna göreNev
york belediye reisi Fiorello Henry 
La Guardia şimdi tam 59 yaşın
dadır. Genç Fiorello'nun hayatta 
en büyük arzularından biri de iyi 
bir iaıeteci olmaktı . Nitekim 

Ari zona 'da yüksek mektebi bitir
dikten sonra epey zaman St. Lo
uis şehrindeki gazetelerin muna
birli~ini yapmıştır. Fiorello bu iş
te çok da muvaffak olmuş , ra
kiplerini ekseriya - gazeteci ta
biri ile - atlatmıştır . 

Lakin Fiorello La Guardia'nın 
hayatındaki asıl maceralı kısım 

bundan sonra başlar . 
Babanın ölümünden sonra ai

lenin vaziyeti yeniden pek ziyade 
sarsılmıştı . Fiorello'nun tahsilini 
ileriye götürmesine imkan kalma
mıştır . 

Bunun üzerine annesi onu ve 
ailesinin öteki efradını alarak Av
rupaya götürmüştür . Madam La 
Guardia çocuklarını, o zaman Bu
dapeştede bulunan babasının ya
nına yerleştirmiştir . 

Artık bu suretle Amerika ile 
alakası kesilmiş olan Fiorello için 
ölünceye kadar Avrupada yaşa

maktan ve ·orada yerleşmekten 

başka çare yoktu. Çünkü annesi 
tabiiyetini de değiştirmişti . 

Lakin bir sabah annesi onu 
evde bulamadı . Tamam 21 ya
şında bulunan genç adam bu se· 
fer Avrupalı bir muhacir gibi A
merikaya kaçmıştı . 

Amerikaya gelen bütün mu
hacirlere ne muamele yap,lıyorsa 
ona karşı da öyle. hareket edildi, 
Nevyorkun meşhur Ellis lsland de
nilen adasında karantina} a tabi tu
tuldu. 

Ameeikada doğduğu babası,Ame 
rikan ordusunda çalıştığı halde 
kendisine tamamiyle bir yabancı, 
bir muhacir'? muamelesi edilmesi 
genç Filorello 'nun dehşetli sinirine 
dokunmuştu. Fakat kükı'.imetin de 
hakkı vardı. Çünkü şimdi toprak
larına gelen bu genç adam res
men bir Amerikan vatandaşı deği 1 
cebinden yabancı bir devlet pasa· 
portu ):'ulunan bir insandı ve ka
nunları tatbik .. etmek lazımdı. 

Ellis lsland tecridhanelerinden 
muazzam Nevyork Şehrine bırakı
lan Eiorello'nun cebinde kendisini 
bir ilc.i gün besliyecek kadar az 
bir para ve üzerinde eski bir el
bise vardı. Yanındaki küçük çan
taıında yalnız bir tek gömlek ve 
traf takımı ile öteberi bulunu
yordu. 

Kendisine küçük bir iş buldu. 
Bununla kıt kanaat geçiniyordu. 
Akşama kadar çalıştıktan sonra 
geceleri Nevyork Üniversitesinin 
hukuk derslerine devam ediyor
du. 

Bu bal senelerce devam etti. 
Tatillerde kendisine kırlarda, say
fiyelerde iş .arıyordu. Çünkü bu· 
ralarda oda kirası vermiyordu,bir 
yere çadır kuruyor ve toprak üs
tünde yığdığı otlarla yaşıyordu. 

Amerikada gece dersleri günde 
iki saattir. Fakat bu senelerce sü
rer . 

Bunun için La Guardia uzun 
meddet bu çetin hayata taham
mül etti ve nihayet avukat oldu. 
İşte bu gece derslerine devam 
ederken genç adama bir merak 
arız olmuştu. Şehri tanımak, Nev-: 
yor hu mümkün olduğu ; .kadar ta
nımak ... Bunun için her fırsattan 
istifade ederek mütemadiyen ge
ziyordu. Sanki o zaman Nevyork 
belediye reisliğini peylemiş gibi 
idi. Sokakların başında, rıhtımla

rın önü~de duruyor, her tarafı 
tedkik ediyordn. 

1914 senesinde genç avukat 
kongreye girmek için namzedliğini 
koydu, fakat kaybetti. Kendisine 
propaganda yapmamıştı. Sonra 
ikinci defa, fakat bu sefer propa
ganda ile hareket etti Mebus oldu. 

Lakin onun bütün arzusu Nev
york belediye rei•liği idi. Nihayet 
bu emeline de kavuştu. Şimdi Fio· 

TÜRKSOZO 

BEDEN TERBİYESİ KUPA 
MA~LARINA BAŞLANDI 

Pazar günü Adana stadyo
munda canlı spor hareketleri ya· 
pılmıştır. Beden Terbiyesi Seyhan 
Bölgesi Kupa maçlarına iştirak 

eden dö t Gençlik kulübü en kuv
vetli kadrolariyle sahaya çıkmış
lardır. 

Şarap imalatı 
tama"ıen serbest 

ilk maç Adana Gençlik Kulü
bü ile Malatya Mensucat Gençlik 
Kulübü arasında olmuş. Ve Malat
ya mensucat Genlik Kulübü 3 e 
karşı 5 golle galip gelmiştir. 

ikinci maç Milli Mensucat Genç
lik Kulübü ile Adana Demirspor 
Gençlik Kulübü aı asında olmuş ve 
Milli Mensucat Gençlik Kulübü 1 
re karşı ~ le galip gelmiştir. 

Önümüzdeki hafta Malatya 
Mensucat Gençlik Kulübü ile Milli 
mensucat Gençlik kulübü karşıla

şacak ve bunun ialibi Bölgemiıin 
koyduğu kopayı kazanacaktır. 

Bisiklet gezisi 
Beden Terbiyesi Bisiklet aja

nının tertip ettiği bisiklet gezisine 
15 Bayan ve Bay sporcular iştirak 
etmiştir. 

Hatay Eiitmenlerine 

Vekaletin hediyeai 

Haber aldığımıza göre, Ziraat 
Vekaleti Soğuksu eğitmen kursun
dan mezun olarak halen köylerde 
çalışmakta olan Hataylı eğitmen
lere 100 pulluk ile 30 tane aşı 
çakısı hediye etmiştir. Hediyeler 
bugünlerde Egitmenlete gönde
rilecektir. 

rello La Guardia tam manasiyle 
kendi bndini yetiştirmiş bir adam 
olarak Ncvyork belediye reisliği 
binasında oturmaktadır. 

Bu bina da görülecek şeydir. 
Nevyorkun en eski binaların. 

dan olan tek katlı belediye dairesi 
şimdi dev gibi binaların arasında 
adeta bir kulübe gibi kalmıştır. 
Bina küçük ve Nevyork belediye 
işleri için fevkalade kifayetsizdir. 
Birkaç kerre belediye dairesinin 
buradan nakledilmesi bile düşünül
müştür. : Fakat La Guardia bu 
eski, tarihi belediye binasını ka· 
tiyen değiştirmemek taraftarıdır. 

La Guardia'nın en mühim ta
raflarından biri de gangaster düş
manlığıdır. Nevoyrk belediye reis
liğine geldiği günden itibaren, va-
zifesi_olmadığı halde bu işle meş
gul olmuştur.La Guardia bunun için 
de hususi bir hafiye bürosu yap
mış, bunun başına meşhur avu
kat Davy'yi getirmiştir. Bu faali
yetin neticesinde Nevyork gangs
terlerden temizlemiştir. Bu hare· 
keti:La Guardia'yı halka büıbütün 
sevdirmiştir 

Bir yandan gece dersine de
vam eder bir yandan da haya
tını kazanırken La Guardia ken
disini lisan öğrenmeğe vermifli. 

Bugün Nevyork belediye erisi 
o sefalet hayatı içinde tamam ya-
rım düzüne ecnebi dili öğren
miştir. 

Damga Kanunu 
Yapdaa tebeddllAt 
bakkıada lzabat 

Fevkalade vaziyet dolayısiyle 

bazı vergi ve resimlere zam yapd
masına dair olan 3828 sayılı ka· 
nuna ek kanunla damga resmi ka
nununda değişiklik yapılmıştı. Bu 
değişiklik başlı~a şunlardır: 

1 - Yabancı memleketlerde 
tanzim olunup Türkiyeye gönde· 
rilen evrak senetler, şimdiye ka
dar resmi dairelere ibrnz edildiği 
veya üzerine mürselünileyhleri ve
ya hamilleri tarafından devir veya 
ciro muamelesi yürütüldüğü tak
dirde damga resmine tabi idi. 
Yeni tadilata göre, (her hangi bir 
suretle !Türkiyede hükmünden is· 
tifade edildiği) takdirde dahi dam· 
ga resmine tabi olacak ve resim, 
hükmünden :istifade edenler tara· 
fından ifa olunacakbr. 

2 - Çeklerle bankalar ara· 
sındaki münakale ve tediye emir· 
!erine aid hüküm, genişletilerek 
(çekler bankalar veya ticarethane-
ler arasındaki münakale, tediye, 
irsal, teslim ve tahsil, emirleriyle 
alelumum havalenameler ve hava· 
le mektupları (5) kuruş ve muh· 
teviyatı 20 liraya kadar olan pos
ta ve telgraf havalenameleri (2) 
kuruş ve 20 liradan fazla olanlar 
(5) kuruş damga resmine tabi tu
tulmuştur. (Bu resim miktarları 

3828 sayllı kanunun 11 inci mad
desi mucibince %50 zamma tabi-
dir.) 

3 - Türkiyede tanzim olunup 
doA-rudan doğruya yabancı mem
leketlere gönderilen evrak ile çe
kilen telgrafların damga resimleri 
Türkiyede kalan kopyalarına pul• 
yapıştırmak suretiyle ıfa olunacak 
ve bu kopyalar tahakkuk müruru 
zamanı müddetince saklanacaktır. 

4 - Sigorta akidlerine aid 
damga resimleri, prim, idare mas
rafı vesair her ne nam ile olursa 
olsun müşteriden alınan paranın 

yekunu üzerinden ifa olunacaktır. 
5 - Alelumum ticari ve sınai 

müesseselerle bankalar ve şirket· 
ler ve 36S9 sayılı kanunun şümu· 
lüne giren müesseseler tarafından 

tanzim olunan (her nevi arzuhal, 
istifanameler, layiha, muhtıra, be
yanname ve ihbarnameler ve bu 
matıiyette resmi makamlara çeki· 
len telgrafnamelerin mühürlü ve 
imzalı nüshaları) pulsuz veya pulu 
noksan olduğu takdirde damga 
resmi cezasiyle birlikte tanzim e· 
denlerden alınacaktır: Bu ceza af-
fa tabi değildir. Bu kabil evrakl 
kabul eden ve üzerine muamele 

yapanlar hakkındaki hüküm bakidir. 
6 - Yukarıda yazılı hüküm· 

Jer 1 Haziran 941 tarihinden iti· 
haren yürümeğe başlıyacaktır. 

Anl:ara : 2 (Telefonla) - Bü
yük Millet mecliıine yeni bir ka
nun layihası verilmiştir. Bu layi
ha ile memleketimizde şarap i
imalatı inhisar kontrolü altından 

çıkarılarak serbest bırakılacaktır. 

Bu suretle bağcılarımıza da yardım 
edilmiş olacaktır. Layiha, halen 
bütçe encümeninde tedkik edil 
mektedir. Layihada şarapların va
sıfları, ne-şekilde imal edilecek
leri ve inhiaarların bu şarapları 
murakabesi altında bulunduracağı
na dair hükümler vardır. 

Gaıversltelllerln 
Ceaap serabab 
Antakya: 2 (Türksözü muha

birinden) - Ünivyrsiteli gençleri
mizden 10 kişilik bir kafile Hatay
da bir tetkik iezinÜsi yapmayı 
kararlaşbrmıştır. Gençlerimiz Pa· 
zar sabahı Antakyadan çıkarak 

lskenderuna gidecek orada isken
derun dağlarındaki köyleri yaya 
olarak dolaşacaklardır. Kendi şah
si fedakarlıklarile yapacaktan bu 
seyahat 6 gün sürecek ve bu 
müddet zarfında 8 köye utranıla· 

caktır. 

bk tabllllerbd 
dıpnda 1apaa•ar 

ilk tahsillerini hududumuz dı· 
şında yapmış olanların yaşlanna 

bakılmaksızın memleketimizde ilk 
tahsili bitirme imtihanlanna kabul
leri vekaletce kararlaştırılmıştır. 

Derslerden eneı 
Yapdaa 1011ıama 

Okullarda derse başlamazdan 
evvel talebe sayısının tesbiti mak
sadiyle yapılan yoklamalarda bun· 
dan böyle talebe "Burda,, diye 
cevap verecektir. Bu karar bütün 
okullara tebliğ edilmiştir. 

IUtab ıerglsl 
Bir kaç gün evvel açılmış olan 

Halkevi Kitab Sergisi büyük bir 
alaka görmekte, her gün yüzlerce 
vatandaş tarafından gez.ilmekte
dir. 

Teıeldllr 
Kardeşimiz , zevcim ve baba

mız Kazım Türksün 'ün ölümü mü: 
nasebetiyle gerek meslek arka
daşları ve gerek akrabalarımıza 
ve gerekse hariçten telgrafla ve 
mektubla teessürümüze iştirak e
denlere ayrı ayrı teşekkür etmeğe 
teessürümüz mani olduğundan sa
yın gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz 

Kardeşleri : Bahri, Meh

med , lzmet Türksün . 

Refikası : Hakime Türk

sün ve çocukları . 
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Girid uaziyeti 
Girid taarruz ve müdafaası 

on iki gün sonra artık nihayete 
~rmiş bulunuyor. lugilizler bura
dan iki gijn zarfında büyük ka
zançlar elde edilditini söylemiş· 
lerdir. Buradan iki gün zarfında 

General Veyvl Ortaşark ve Mı
sırın müdafaasını kuvvetlendir
miştir. 

Surye me.eleai 
Suryede Almanların yerleşme 

tehlikesi lngilizlerin göz önünde 
tuttuğu bir meseledir. Bunun için 
lngilterenin böyle bir vaziyetin 
önüne geçmesi bekleniyor , 

Darlanın hayret 
• uyandıran cümleai 

Dün Amiral Darlan matbuat 
mümessillerine yaptığı beyanatfa 
lngiltereye hücum ederken Tür
kiyeyi de alakadar eden bir cüm· 
le kullanmıştır . Bu cümle , ı: ln
gilterenin geçen harb sonu Türk 
ordularını Kilikyada Fransızlar 

üzerine saldırmağa te ettiği > 

manasındadır. Darlan bu sözleri 
memleketimizde , bilhassa Anka
rada hayret uyandırmıştır . 

Bu meseleyi mevzuu bahseden 
bugünkü Türk gaz.etelerinde şa

yanı dikkat n1akaleler çıkmıştır • 

Ulusta Falih Rıfkı, Ahmed Şükrü 
Esmer, Cümhuriyette Yunus Na
di ve Vatanda Ahmed Emin Yal· 

man Darlanın bu manasız. sözle· 
rini teşrih ederek bunun Türk 
milli haysiyetine bir tecavüz ol-

duğunu heyecanlı bir lisanla kay· 
detmektedirler . 

TasviriefkArda çıkan başmaka

lede ise Darlanın bu sözlerine 
müdhit hücumlar yapılmakta ve 
Kilikya denen Çukurovada Ada-

nalıların istilacı Fransız kuvvet
lerini nasıl bir kahramanlık ve 
fedakarlıkla bu Türk toprakların
dan koğdukları anlatılmaktadır. 

DUYDUKLARIMIZ: 

Vaparıan 

bir--~ 
Norveç sahillerind:,. 

ve Bocro adaları ci~ 'J. 
ilstrem,, denilen bir ~ 
Bu girdap, Norveç 1' 
seyrisefer eden vapurl•' 

hiş bir tehlikedir. J/!.. 
h 

• Moskoe ile soero ~ 
rasında deniz o kadl' ı""j 11 

surette kaynaşıyor ki ~ ~ ' 
on beş mil uzakta bıl ,. · d 
vapurlar bunun içine . .J.. t 
mektcn kurtulam~~ar. ,,.1 r 

Bu girdap ıçın~ ~ 
gemiler, görünme% b~ ~ 
çine düşmekte ve bır 
dana çıkmamaktadır!"· 
anafordan hasıl olall '(' 
dalgalar da bu girdaiJIO 

maktadırlar. . . fi 
Bu girdabın Y.e~OI dl'. 

denizciler, bunun ıçilltk 
boğ'ulmamak için ço 9' 
seyriscfer ediyorlar. 
kuvvetli iirdap, yer A 
başka hiçbir denizinde r' 

Tıp doktoru t~ 
Kraliçelerin, pr~ . rJ1I 

yüksek ailelerin terziSlvoıt 
hur ParisJi terzi Jak ti 
de ölmüştür. Bu adaır>• ~ 
lesinden doktor çıkb~ ~ 
delerinin bir asırd~n~ 
rı moda atelyesinı ı ...Jr 

başlamış ve bunda ~ 
olmuştur. 

Jak Vort, terıilef ;,,;J 
nın reisliğinde uzun si 
unmuıştur. 

TÜRKiYE Radyod 

ANKARA 

7.30 

7.33 

7.45 

8.00 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.15 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

20.ıs 

20.45 

21.00 

21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

Sah 3.6.t9'1 

Program ve~ 
at ayarı ""' 
Müzik : Hafif 

AJANS habe ...... 

Müzik : Senf; 

23.25/ ,,.-
20.30 Yarınki pro 

nıt 

t 

d 



lngiliz hava 
faaliyetleri 

hav~ahire : 2 ( A. A . >- İngiliz 
niıd kuvvetlerinin tebliti: Akde· 
o.-: ~c lngiliı tayyareleri Cuma 
6 .. nu b-t- · 
uçuıl u un gün müdafaa devr:ye 
tsnadarına devam etmişlerdir. Bu 
dGıü ~ Yedi düıman tayyaresi 
ha rulnıüş ve diger bir çotu da 
' ara uıı. t 1 1(0 linı gta ı mıştır. Tunesta Fal· 
rııya jnında evvelce hücuma uk· 
raıy~ talyan vapuru Lunden mit· 
tidd~ı t ateşine tutulmuştur . Gi
hardıın ayyarc meydanları bom· 
t•" an edilmiş ve üç düıman 
"JYar~ · 30 • 

3 
sı yakılmııtır . Libyada 

tnıan t 1 Mayıs gecesi bombardı· 
cu 8YYarelerimiı. Bingaı.iye hü· 

tn etmişlerdir 
Hab · . bo b tşıstanda Cenubt Afrika 

lll ltd civ ınıan tayyareleri Dungu 
atında ı. . 

tabu 
1 

naıdıye vasıtalarını , 
ctın·\arı ve binaları bombardıman 
dii ~ş erdi, Tayyarelerimiz.den dör· 

Uıılerine d "" . . 
onmemıştır. 

'-autereye rapdall 
taarruz 

dab·ı~Ondra: 2 (ı.a) - Hava ve 
1 ı ı enı • blill-i 
"ıilte ~ıye.t nezaretleri te. •·: 
tarh re uı.ennde bilhassa şımalı 
fa..ı · ide düşmanın büyük bir hava 
..... ,Yer · &eler 1 olmuş ve müteaddit hadı· 

"kad ~akubulmuştur. Bir manh· 
ctrrı~ tıddetli bir taarruz inkişaf 
çılc 11 ve müteaddit yangınlar 
du ~ı!tır. Bir düşman tayyarı::si 

ıurulrnüşt· ur. 

lb1t AdallDID 
tuaure11 mıwıaa 

8 (Birinci sayfadan artan) 
v:1.ınulcavemet Irak ve Suriyedeki 

g~~le alikasıı deQ'ildir. 
ı.ı~ ırıttc yaralı ve ölü olarak 
dı tadıQ-unız zayiat tabiatiyle a~ır· 
, 1; · F""-at düşmamn aQ'ır tazyiki 
b~~da 15.000 askerin tahliyesi 
kil 1 batına bir muvaffakiyet tef· 
dird~d~r · Askeri makamların bil· 
\tctı '~ıne naı.aran Giritte ki kuv· 
Fr ere kumanda eden General 
\te eyb.erg kıtalariyle birlikte ıaQ' 

'1tn •alımdir.Ve Girit muharebesin· 
Yettalına~ak de11ler azami ehemmi· 

e faıdeli olacaktır. 
Uk t l<a~ire: 2 (A.A.) - Girit'den 
Yıat ahlıye edilen askerler 29 ma· 
.,,.14ı' 0 rta farkta bir limana çık· 
di~ llt<lır. Bu vaporu karanlıkta 
Ye ~r vaporlar takip etmiıtir. Bir 
d~ Zelanda'lı < bizi endııeye 
Onl ten Alman askerleri detildi. 
kat ~a boy ôlçiifebiliyoruz . Fa· 
t,c. lnıan tayyareleri bizi çok 
eh ıı. etmiştir. ParqütcOlere fule 

crnın· 'h 
1 

'Yet vermemeli, birçokları 
ı,t ç ara telgraf tellerine takıldı. 

ve .-1 ·r 'tkad ~gı ız arkadq atef etme, 
ey1 ~ lutfen su> diye feryat 
A.l~dıJer · Fakat buna mukabil 
baı,:nıar hastane çadırlarını bom• 
tutd 

1
'1ar ve mitralyöz atetine 

lb:.biştir.f ulJltl 
(8". 

hnl ırınci sahifeden artan) 

diI .... ~tlda tam bir şekilde imha e· 
"'ıt erdi 8 r. 

ltaıYatı surette cenuptan ilerleyen 
del\ .~ kuvvetleri 7500 esir, şimal 
falla '~rleyen kuvvetlerde daha 
hcl\ü ınıtlardır. Alınan malzeme 
böıi' ld tesbit edilememiı isede bu 

e e 175 mitralyöz sayılmıştır. 

O
lDDllNA TiCARET VE SANAYi 

SIHDlN: 
Sicuı· ti . •icUi . 1 carotin 7 4 ve Oda 

ci •ınn; 616 numarasında ikin· 
~c ,ij a kayıtlı A. Brazzofolli 

1 ik· re.kası Kollektif ıirketinin 
ıncı ki 19 den ·rb nun 41 tarihin· 

ledi~ ~•ren terki ticaret ey· 
28 M darnıza tevdi eyledik

biıdİıil 'Y~s 1941 tarihli istida ile 

~ 01 llllf 
0laıakla keyfiyet i-

\lnu~ 13106 

Almanyanın 

abluka emeli 
Amerihan gazetelerini" 

,,oktai nazarları 

Londra: 2 ( a.a. ) - Sunday 

Taymis gazetesinin havacılık mu· 

habirinden: Almanya lngiltereyi 

abluka için hava üsleri elde et· 

mete çalışıyor. Almanya Bordo· 

dan Norveçe kadar uzanan üslerle 

bu ablukayı tesi e muvaffak ola · 

mamıtbr. Oakardan Gruen~an?~ 
kadar uzanan üsleri ele geçırdığı 
takdirde Amerikaya k8rşı bir ha· 

va taarruzu idame ediline Bis· 

mark zırhlısının Alman havahima· 

yesinin menzilinin uzaklaşmak_ gı_bi 
bir sergüzeşte atılır atılmaz buyuk 

Britanyanın deniz ve hava kuvve· 

tinin atına dolaşmış olması mani· 

dardır. Şimdi Amerikan imalatın· 
dan çok mikdarda tayyare gel· 

mektedir. Ve bunlar arasında bu 

maksada yarayacak uzak mesafe 

avcılariyle aQır bombardman tay· 

yarcleri var~ır. Alman üslcri~i~ 
tayyarelerimiz tarafından tahrıbı 
suretiyle Almanyamn taarruz ster.a· 

tejisinin bütün· bünyesi çökecektir. 

HALKEVI TEMSiL 
KOLUNUN SEYAHATi 

Tarsus ' Merııin ' Ceyhan ve 

Hatayda temsiller vermek üzere 

Halkevimiz Temıiil kolunun ha· 

zırlanmakta olduğu haber alın · 

mııtır . 

--ZA Yl - 32 inci Alay ve 1 
inci tabur 2 inci bölükden almış 
olduA'Um terhis vesikamı zııyi e~
ledim. Diterini alacatımdan e~kı· 
sinin bir hükmü kalmadıQ"ını ılan 
ederim. 1310 5 

Kercüsün Alduvan. M. den 
Adananın Mehmandar kö . 
yünden oturan Mamo o~lu 

Osman 

ZA Yl _ A<lana nüfus. dai~e
sinden aldığım nüfus teıkırm ıl~ 
Ankara Cebeci merkez. hastanesı 
aıhhiye neferliğin~en ~ldığım .t~r: 
hiı tezkeremi zayı ~t.tım._ Ye~ısını 
alacağımdan eskilerının hukmu ol· 
madıkın• ilAn ederim. 

Adananın Sarıyakup ma· 
hallesinden 319 doğumlu 
Ali oğlu Rasim Çağırgan 

ilan 
&dalla Saib &allak 
Mabllımıll Satı• 
Mımarıapadall: 

Adanada Fabrikatör Mustafa 
Özgür ile şeriklerine aid Sarı Ya· 
kup mahallesinde saathane yanın· 
da Şark.an parsel 140 Mustafa Ôz· 
gür Garben ve cenuben parsel 38 
Mustafa Özgür ıimalen ça~şı ~o · 
kağı ile mahdud bin y~z hra 
Muhammen kıymetinde bır b~b 
dükkin fUyuun izalesi suretıle 
belediye meı.ad solonunda satı· 

lacaktır. Birinci artırma 24- 6- 941 
tarihine müsadif salı günü saat 
dokuzda bqlayarak 12 de ka
ti ihalesi icra kılınacaktır. M~· 
hammen kıymetinin yüzde yetmış 
beti birinci artırmada elde edil· 
mediQ"i takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere on 
gün müddetle temdid edilerek 

4_ 7- 941 cuma günü saat 9- 12 
de ihalesi icra kılınacağından ta
lip olanların yüzd~ . yedi buç~k 
pey akçası ile bırlıkde mezkur 
1ıünlerde belediye müzayede sa
lonunda haıır bulunmaları ilin o-

lunur. 13107 

DARLAN HOR FRANSAYA 
TAARRUZ HAZIRUYORMUS 

Londra: 2 ( a.a. ) - Müstakil 

Fransız ajansından: Amiral Darla. 

nın hür Fransız imparatorluğuna 

karşı bir taarruz hazırladığına dair 

başka menbalardan alınan malu
matı teyit etmektedir. Dakarda 

hür Fransız imparatorluğu civa· 
nndegi hudud karakollarına takvi
ye gönderildi~i haber ahnmıştır. 

Darlanın Almanya ile işbirliği si
yasetinin Fransız halkı tarafından 
asla tasvib edilmemekte ve genç
lik buna tamamen muhalif bulun
maktadır. Şimali Afrikadaki subay
lar arasında bu siyasetin aleytar· 
lan pek çoktur. Mamafih Suryede 
bu cereyan daha zayıftır. Herhal· 
de Darlanın siyasetini az çok mu
halefetle karşılaşmadan tatbik edi· 
lebilcceğini zannetmek hatalı olur. 

BORSA 
1

1 

PAMUK - HUBUBAT 

r --wlLOFIATI 
CiNSi En aı. 1 En çok 

__ K. S'.l K. S. 
~ 

Koza ıı_;.~--:--=-- - 11---11 

Klevland 1 .j -------·il 
Klevland il ---
M. Parlağı ,~~ 
P. Temizı 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 1 5,00 
K. Çiğidi 5,00 _ 6!~0 

ISüSaiii-- ı -34,50 
1 K. Buğday 9,00 10,00 
Büğd8yT0. i 9,50 ---

1 Buğday yerli 9,00 I 
Arpa 5,25 

1
Yulaf 6 50 6,55 1 

l 
____ , __ ._,ı---ıı 
~===-=!.==-==-ı 

2 • 5 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ş bankasından alınmıştır. 

1 

(Fr~k) F;ansız ~--=ı 
~:(Frank) İsviçre __ :=-, 
(Sterlin) ingilız 5.24 

,_(Dolar) Amerikan 132.20:=-J: 

ORMAH ÇEVIRGE MODORLOGONOEN: 
Orman Emvau Satı• fıam 
Cinıi Mikdarı 

M3 03 
Katran 85 0000 

Köknar 30 000 
1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazası dahilinde hududları 

şartnamede yazılı çepni devlet ormanından 85 Metreküp gayri 

mamul Katran ile 30 M3 küp köknar akacınm ( J 2) aY. içe· 

risinde çıkanlmak üzere 2 6 / 1941 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuşturr 

2 - Arttırma 17 6( J 941 tarihine müsadif Salı günü saat 

15 de Orman Ç evirge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metremilcabın muhammen bede i 
katranuı 780 kuruş, köknar 370 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 58 lira 5 kuru~tur. 
5 - Şartname ve mukavele projele ri Or. U. M. Seyhan O r. 

Ç. Müdürlüğü ile Kadirli Orman Bölge şefliA'inden görülebilir. 
6 - Teklif mektupları 17-6 1941 günü saat 11 e kadar 

komisyon reislitine verilmesi lizımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası veıikasife birlikde belli olan 

Gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy-

lülerden istenmez. 3-7-11-15 13103 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz liıesi birinci ve ikinci sınıflarına okur kaydü kabulüne 

1-Haziran-941 de baş!anarak 10-Ağµstos-941 tarihine ka· 

dar devam edecektir 
Mersinde bulunanların okul komutan'ığına, başka şehirlerde 

bu'unan'ann bulundukları mahallin Askerlik ıubclerine müraca· 

caat etmeleri ilan olunur. 3-6- 9-12-15-17 13104 

i LAN 
SEYHAN Vlll YETi OEfTERDARllGINDAN: 

ı - Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve reıimlere zam 
icrasına dair olan 3828 sayılı ve 17/5)940 tarihli kanuna ek kanun 
31 /5/941 tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla aşağıda 3 n;ımaralı bendin A. B. C. Fıkraların· 
da yaz.ıh maddeler muamele vergisine, ve E. fıkrasındaki maddeler 
istihlak vergisine tabi tutulmuş ve f · G. fıkralarındaki maddelerin is· 
tihlak vergileri de artırılmıştır. Bu maddelerin : 

A - Alım ve satımı ile iıtigal edenler, 
B - Bu maddeleri imalatında iptidai veya tali olarak kullanan 

sınai müesseseler. 
Bu Maddelerden kanunun neşredildiği günün yani 31/5/941 günü· 

nün sabı hında ticarethane, maQ'aıa, fabrika, imalithane, an bar ve 
depolarında Şube, acenta ve komisyoncuları nezdinde veya sair yer· 
lerde bulunan stoklarının cinsini, miktarını, sıkletini ve bulundukları 
yerleri bu ilAnın yapıldığının ertesi 1ıününden itibaren üç gün zarfında 
bir beyanname ile batlı o 'duklan varidat idaresine bildirmete mec· 
burdurlar. (Bunlardan sınai müesseseicr kanununun neıri tarihinde 
imali tekemmül etmemiı halde bulunan mevaddı beyannamelerine ip· 
tidai madde halindeki miktar ve sıkletlerine göre dercedeceklerdir. 

3 - Beyanname ile bildirilecek maddeler aşaQ1da gösterilmiıtir: 
A - Kepek 
B - Yerli nebati m thsullerin tasir ve tasfiyesinden istihsal olu· 

nan yatlar (zeytinyatı, ay çiçeği yatı, Rapison, Keten, Bezir vesaire 
yatları gibi) 

C - Ş.ekerden memleket içinde imal olunan maddeler (Lokum, 
akide şekerı, bonbon, karamela, Reçel Marmelat, Fundan, jile Şekeri, 
şekerleme şurup ve emsali terkibinde % 50 den fazla ıekeri muhtevi 
olup şimdiye kadar muamele vergisinden muaf bulunan Maddeler (ta· 
hin helvası beyanname ile ihbar mecburiyetine tabi detildir) 

O - Lastik, çimento, şoson, kaloş, ökçe. 
E - Gümrük ithalat tarifesinin 469/ A. B. pozisyonlarına giren 

her nevi çimento. 
F - Gümrük ithlllit tarifesinin 129/ B. 132/ B poziayonlanna ri· 

ren sun'i ipek ve sun'i ipek ipliti. ( Geri•i dördilcil ıalaifıd•) 

........................... • • • DabW mlteaddlt vanuıatlrlerıe • 
\'ayla gibi ıerln 1 • 

ASRiSiNEMA 
1 nın vasi salonunda 

1 

1 
SUVARE 

BU AKŞAM s.4s • 
Sozondo bile l••adüf edilem;•• iki bagiik •aloeıer bfrJen 1 

SUVARE 

8.45 

Sinema semaıının en parlak yıldızı ı · 
ŞARLES BOYEB'm 1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 
• 1 

DEMiR KAPI il 
1 Aşk, heyecan ve maceralarla dolu şaheser 1 

• • 1 

il • 

Meşhur Çalğıcı Kovboy 1 
PBET SKOT'an e 

S""""""""""""""""""""S 1 
1 KANUN FEDAiLERi İ 1 
ı""""""""""""""""""""ı • 

: Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi : ........................... 

Fabrikamızrn Sayrn 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptırırlar. Pamuk ve çiğillerini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla· 
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen· 
mesinden, yanmasından , avarya olmasından, noksanlaşmasından 

evsafının bozulmasından hiç bir guna fabrika sahibi mesuliyet ka· 
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
öteden beri bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre· 
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 
den birşey alınmaz. !maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alındığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 

muamele vergisi ve C eyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

7 - 15 Ga. Ceyhan: ISMAIL ZALOCLU 

i 1 an 
BElEOIYE RİYASETİNDEN ·: 

1 - Nümunesine göre üç bin adet esnaf ve işçi cüzdanı 
tabettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher cüzdanın muhammen bede li 15 kuruş olup 

muvakkat te'minatı ~10 7.5 hesabiyle 33 lira 75 kuruştur. 
3 - lha1esi Haziranın 13 üncü Çuma günü saat 14 d e 

Be ledive encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Belediye muhasebesindedir. isteyenler o· 

rada görebilirler. 

5 - isteklile rin ihale günü muayye n saatte yatırmış ol· 

dukları te' minat makbuzlariyle Belediye e ncümenine müracaat· 

ları ilin olunur. 29- 3 - 6 - 10 13081 

i ............................................................................. _ 

i DOKTOR ' 
• ' Yalçın Mustafa Dzel 

DahHt Baıtı••lllar Mltıba111S1 
Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşıım· 

daki muayenehanesinde her gün hastalanm kabul eder. 

. S. P. Cs. 15-30 ! 

t-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-~ 
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i HER NEVİ MATBAA i 
ı iSURiNIZi GAYET TEMİZ I ' 

YE UCUZ OllRAK i 
ı TÜRKSÖZÜ i I 
i MATBAASINDA i I YAPTIRABiLIRSiNIZ i 
........................ J 

Kirahk ev 
ltfaiyc sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idaremize 
muracaatları 

ilan 
Seyban Raıası 
Mabasebe 
MtldtlrltlQ8nden: 
Yemeniciler çarşısında Hu

susi idareye ait arsa bir sene-

lik icarı artırmaya ~ konulmuş
tur. 

2 - Artırma 12/6/941 

KaUteılJI• we ıeııaıa temlZllllyle ber kast 
Perşembe günü saat onda ya
pılacaktır. 

dtl,ıren radıo 

M Hil u A REMO • 
1 

TloaretllaDHlndın abmı 

3 - Şartnameyi Hususi 

Muhasebede görebilecek istek

lilerin ihale saabnda Vilayet 

Daimi Encümeninde bu1unma-

ları ilan olunur. 

29-1-3-7 ABIOIHPASA CADDESİ MO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfOH : 112 13082 

SEYHAN VİLAY(Tİ OEf TEROARLIGINDAN : 
- Uçüncü say fadan artan -

G) Her nevi . kahve (Gümrük tarife numarası 208) 
H) Her nevi çay ( ,, ,, ,, 213) 
4 - Yukanda 2 numaralı bentte yazılı şahıs ve müesseselerden 

kanunun neşri gününün . sabahında kepek, yağ, şeker mevcudu yüzer 
kilodan lastik ökçe, şoson kaloş, çizme, sun'i ipek ve sun'i ipek ipli
ği, :kahve ve çay mevcudu onar kilodan, çimento mevcudu 500 kilo
dan az olanlarla _3843 sayıh muamele vergisi kanununun aşağıda 5 nu· 
maralı bentte yazılı 11 ve 12 nci maddeleri mucibince muamele ver· 
gisinden muaf bulunanlar beyanname vermek mecburiyetine tabi de· 

~ildirler. 

5 - 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 11 nci maddesi mu
cibince muamele vergisinden muaf olanlar ayni evde ikamet eden 
aile~i :cfradı ile birlikte münhasıran ikametgah dahilinde icra edilmek 
ve muharrik kuvvet kullanılmamak ve hariçten alacağı işçi beşi geç
memek şartiyle iplik, havlu, örtü, çorap ve mensucat gibi örgü ve 
dokuma işleriyle danh:la ve nakış iileri, hasırcılık ve sepetcilik mamu
latı, ip ve urgan imalatı ile iştigal edenler, 

Mezkur kanunun 12 nci maddesile muamele vergisinden muaf 
tutulmuş olanlarda doğrudan doğruya veya bilvasıta yalınız bir müş
teri:hesabma·.imalat yapmıyan ve istihdam ettiği işçi sayısı müeı· 
sese sahibi de: (Bizzar çalışsın, çalışmasın) dahil olmak üzere beşi 
tecavüz etmeyen ve muharrik kuvvet kullananlarda muharrik kuvve
ti iki beygiri geçmeyen küçük sanat müesseseleridir. Bu müesseseler 
mahalli varidat dairclerinQ.en verilmiş olan muafiyet karnelerini haiz 

olanlardır. 
6 - Hususi müskirat amilleri ile tütün ve müskirat bayileri ka-

nunun neşredildiği 31-5- 941 gününün sabahında ticarethane, ma
ğaza fabrika ~imalathane ve anbar ve depolarında Şube ve acente
leri ve komisyoncuları nezdinde bulunan her nevi sigara ve Tütün, 
enfiye: ve)önbeki de dahil) ve rakı, kanyak, konyak ve likör, şam· 
panya, viski, şaraplarla kibrit ve çakmak taşlarının etiket fiyatlarına 
görc: cins; nevi ve miktarlarını bu ilanın yapıldığının erteai gününden 
itibaren üç gün:zarfında bir beyanname ile ruh:.at tezkeresini aldık
ları inhisarlar idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 

7 - Kibrit inhisarı İşletme şirketi acentalarıda kanunun neşri 
tarihinde ellerinde mevcut kibritlerle çakmak taşlarının miktarını ke
za bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün içinde 
bulundukları mahallin inhisarlar dairesine bildireceklerdir. (Kibrit 

. inhisarı işletme şirketine ait olup acentalar nezdinde emaneten bu· 
lunan kayıt ve vesikalarla tevsik edilen kibritler beyannamelere ithal 

edilmiyecektir. 
8 - Tuz alım ve satımı ile meşgul olan hakiki ve hükmi şa-

hıslardan bu kanunun neşredildiği 31-5- 941 günü sabahı ellerinde 
iki yüz elli kilodan fazla tuz bulunanlarda o tarihte mağaza, anbar 
ve depoların da şube, acente ve Komsiyoncuları nezdinde vesair 
yerlerde bulunan tuzların cins ve miktarını ve bulundukları yerleri 
bu ilAnın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün içinde bir 
beyanname ile bulundukları mahallin inhisarlar idareı;ine bildirecek· 

terdir. 
9 - Bu ilanın yukarıki bentlerinde gerek mahalli varidat daire· 

ltrine gerekse inhisar idarelerine verilmesi mecburi oldu~u tasrih e
dilen beyannameleri müddeti içinde vermeyen veya mevcutlarını 
beyannamelerine noksan geçirenlerden beyannamesini vermedikleri 
veya noksan bildirdikleri maddelerin vergisi bef.kat fozlasile tahsil 
edilecektir. AIAkadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 13102 

1 LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı· 

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. lık mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene 
miş bulunmak) 

geçme· 

C. Kendisinin ve ~ilesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 
iunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için J/EylUL 941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. S adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 
Aiustosı 941 günü nihayet bulacakhr. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 
~eni~ G.edikli ~r.baş Orta O kul Müdürlüğünde yapılacağından 
ısteklılerın bu ıkı mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih. Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1·3-5-7-9-11-13-15-17· 19 21 23·'.25-27-29 13101 

i L l N 
B(lEOIYE RİYASETİNDEN : 

( Baz lbale Edilecek ) 
l - Belediye Kanarasında istihsal edilmekte olan Buz 

1. Haziran. 941 tarihinden 31. Mayıs. 942 tarihine kadar ol
mak üzere bir sene müddetle ve kapalı zarf uıulile satışa çı

. karılmıştır. 
2 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
3 - lhale&i haziranın 10 uncu salı günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacakhr. 
4 - Şartnamesi belediye muhasebesindedir. İsteyınltn o

rada görebilirler. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6 - isteklilerin usulü dairesinde tanzim edeceklsri teklif 

mektuplannılihale günü muayyen saatte belediye riyasetine 
vermiş olmaları İ lan olunur. 24-28-3-6 13054 
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CAZİBE VE GOZEllİKTİR 1 I 
"RadyQlin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazeli~ ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiti yeiine diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve rüxellitin-

de parlak neticele'. 
"Radyolin sizi terkibi ~-J 

il b p-, 
ve birkaç misli palt• ~ 
müstahzarlanndao da 

ni kılmıJtır. 
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