
(Sayısı her yerde2 kuruş] Pazaartesi 

sı imsesiz ve yoksul Mi!liŞefimiz~nl l ılk heykelı 
ar?gardzmcemigeti M:!:!;.ad~i~~:;~~::;:~.~ 
Dun ilk <ıdımı atarak bir m•.t tnö~ün_ün vatan lıizm~t· 

lerındekı yuksek ve tarıhi 
g urt açtı eserlerini de canlandıracak 

l\1er • • . • .. .. .. . . l:>ir heykelinin ilk defa ola 
asıme Valımız Sukru Sokmensner rak Malatyada rekzine M~-

tiyaset etf-Y tt · d"I' k 80 f, k" latya umumi Mectisile şehir 
1 ur a şım ı 1 a ıre meclislerinde ve büyük bir 

I(· sıcak yemek verilecek balk kütlesi huzurunda yük-
Yard ıııısesiı ve yoksullara veren bir manzara arzetmek· sek tezahürat ve samimi al-

iıı esk· ıın cemiyeti tarafından te idi. kışlarld karar verilmiş ve V c.-
tl tesiı Na~şibendi tekyesinde Mutbakta şimdilik günde linin Riyasetinde bir komis· 

8 
led: edılen mutbak dün öğ- 40 fakire muntazaman sıcak yon teşekkül etmiş ve der· 
llıış nsonra merasimle açıl· yemek verilecek ve bu teş hal faaliyete geçilmiştir. 
liınizvş.~ı~~ş töreninde Va· kilat icabcderse daha geniş· F, ansız elçisi Milli 
Vali hl u ru Sökmensüer le Ietilecektir. Sokakta dilenci· Ş f. h d 
ri: uavini em · t -d- e ın uzutun a 
ı "'' Vakıflar '"d- ıııye mu u- lik yasak t"diımiş ve ayrıca 
ar, hay' mu urü, memur- mahallelerde bulunan fakir Ankara --· Milli Şef Cüm· 
haylar ;1~crver bayan ve ve hakikaten )'ardıma muh- hurreisi İı;;met lnönü Fransız 
Saat ı 4 ır bulunmuşlardır. taç olanlar te:;pit edilmeğe büyük elçisini Çankaya kö.ş-

nl .. te V l' S "k künde kabul buyurmuşlardır 'Jess . a ı o mensüer başlanmıştır. 
s nın .. ·· d Bir saat sür~n bu kabulde lllıtuk soy)' onun e kısa bir Burada ayrıca beş yataklı 

<lalı Ve h 'Yerek bu çok fay- bir de misafirhane kurulmuş Hariciye vekili Şükrü Sa-
lllakla d adyır!ı müesseseyi aç- t k. h 1 racoğ;u da hazır bulunmakta 

uy \ığu d . ur ı, şe re ge en . d. 
rıu11iyer erın nıem· kims~siz ve bikes yabancı 1 1' 

bisıere 
1

;~~~~~11ş ve müteşeb. fakirler mem'eketıerine dönün Hıı·va Kurumu 
ta kord 1 ur ettikten son- ciye kadar ibate edilecektir. • 
açttııştır~ayı keserek yurdu Şehrin büyük bir ictimai p·ıgangosu 

.. Başta Val' yardım eksiğini tamamlıyan 150 bin lira 33069 1111.ıesse · 
1 

olmak üzere bu hay ırıı rnüessr>se ancak 
dav"llif~rgez:re~ tetkik eden ve yalınız hayirsever vatan· 
~llıİ2.\ik ~e go~dk~kleri intizam daşların yardımiyle yaşıya· 
. f<rnrı mu emmeliyetten caktır. 
ıc· un ol 1 1nıha2.ırl muş ar V•! fakirler Hali vakti yerinde ve 
~er birer anan Yemeklerden b ve mükemmel gıda alan her 
Rennıişler~:<lara < çok be- vatandaş bu müesseseye yar· 

Mütcva . · f dını etmekle hem yurtdaşlık 
llıuııtaza zı akat temiz ve ve hem de insanlık vazife 
Yiyen f ~ masalarda yemek sini bir arader ifa ederek 
sana h 

8 
trlerin halı, her İn· vicdanen en büyük hazı duya Uzur v . d 

nuınaraya çıktı 
Türk hava Kurumu pi· 

yangosu dün Ankarada 
çt-kilmiştir. dünkü keşidede 
en büyük ikramiye olan 1.:;o 
bin lira, 1 33069 numaraya 
çıkmıştır Bundan başk.ı di
ğer büyük ikramiyelerin bir 
kısmı aşağıdadır. 

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Köy Enstitüsünün kurula
cağı yer tespit edildi 

Valimizin riyasetinde bir heyet Ensti
tünün inş2l editeceği yerde tetkikat yaptı 

Hatay<l;\ bir köy enstitü· kurulacağı yere gitmişl,..rdir. 
sü kurulacağı ve pu enstitü- Komisyon tarafından tt-s· 
nün mevkiini tespit etmek pit edilen yerde tetkikat ya· 
üz~re tetkikat yapılmakta pılarak bun1sının en münasip 
olduğunu haber vermiştik. yer olduğu anlaşılmıştır. 

Bu hususta komisyon ta· 8 paviyondaıı mürekkep 
rafından yapılan tetkikat bit- olacak olan ,..nstitünün plan· 
miş ve enstitünün, Bedirge- lan Maarif Vekaletinden gel 
nin garbinde 0 Çaput deresi ,, miş bulunmaktadır. İnşaata 
denilen mevkideki çamlıklar önümüzdeki Haziran ayında 
arasında kurulması münasip başlanarak 1 eyliila kadar 
görülmüştür. ikmal edilecek ve bu sene 

Geçen cuma günü Vali · tedrisata l-aşlanacaktır. Bu 
miz Şükrü Sökmensüer refa çok faydalı müessese ı~ın 
katinde Maarif ve Nafıa lazım gelen tahsisat Maarif 
müdürlerile Vilayet Jandar· Vekaleti tarafınchn biitçeye 
ma Komutanı olduğu halde konmuş bulunmaktadır. 
Bedirgeye giderek köylüleri~ Enstitüye hususi bir motör 
temas etmiş hasbihalltrde le elektrik temin olunacak ve 
bulunup köyün ihtiyaçlarını Kurumun tatbikat yeride So 
ve köylülerin dileklerini tes ğuksu mevkiindeki Eğitmen 
pit ettikten sonra enstitünün kursu olacaktır. 

mezarlıkların nukli müddeti 
1 Eylfıla değil, 1 mayısa kadar uı.atıldı 
Belediye riyasetinden teb· 

liğ olunmuştur . 
Gazetenizin 6 nisan 940 

tarih ve 2444 sayılı nüsha· 
smda Cebrail mezarhğının 
na'di hakkın -la ' intişar t-den 
yazıda, buradaki eski mezar 
ların yeni mezarlığa nakli 
için Belediye Encümeni ta
rafından verile-:n mühletin 
yanlışlıkla 1 eylfıl 940 ola · 

EN SON OAKIKA 

1 rak yazı :dığı görülmüştür. 
Belediye, Cl!brail mezarlı~ı 
nın nakli için gerek olan sıh· 
hı tedbirlerin alınmasına za· 
m.·ıın bırakmak maksadile bu 
işi ancak 1 Mayıs 940 tari· 
hine kaJar tt-ındit etmi~ bu 
lunmaktadır. Keyfiyetin tas
hihen neşrini ve mezarların 
nakli İle alakadar olanların 
bu cihete nazarı dikl<atleri· 
nin celbini rica ederim. 

30 D_iiıtkü bisiklet koşusu 
k1ıloınetre Üzer;nde yapılan koşuda 

e vıc an rahati caktır. 
50 bin lira 16760, 2Qbin 

lira 32889, 15 bin lira 6007 
12 bin lira 46580 numaraya 
isabet etmiştir. Altı !Jin li· 
ra kazanan numaralar şunlar 
dıı: 

lngiltere/ve Fransa 
Danimar/,a ve lsveçe birer 

Pota verdiler 
a ınan r k . d. 

. l'ürk· ne ıce ço mükemmel ır '.l9544, 1890 l, 9233,24858 
4000 bin lira ikramiye •ştirak eJe birinciliklerine 

• <;nı k .. ecek bisikletçileri 
Yesi Uöf Uıere .Beden terbi. 
f 1rıda11 t &e. başkımlığı tara
koşufıı rtıp edilen bisiklet 

tırıın . k. . . .. 
Pılnı 1 ıncısı dun ya . 

ıştır. 

30 k·ı 
tind · 1 0 metre mesafe üze 

.. e terti <l'I , . . . ltıusah k P e 1 en bu ~ıkıncı 
ıi 11 -ıt a da Ljszıat V nlimi-
9 3Q nezaretinde ve saat 
, <lı b l 

Ya 1 t •• aş aıınş, musabaka 
4 kışı ' t• Ak ış ıra eylemiştir. 

Spor m ki b' tarıd era ısı ınlerce \'a 
tak· aşın derin bir alaka ile 

ıp ettiği bu .. b k 
ltııı il r . musa a a • 
hıra e ıcesı geçen müsabaka 
ttıeİ nazaran daha mükem • 

Ve ve . ı· l : ni r k rıru ı o muş ve ye-
3 e orlar tesis d'J . . 
O kilo . e ı ıOIŞhr. 

1· metrelık hlesaf eyi 23 
ernmuz kul. b" 

ı inan U S u underı Süley • 
ııiyede çarı 1 dakika 40 sa· 

a mak su fl . b" ~i geltni . 1 . re ı e ırin 
kık 1 ştır: kınciliği 52 da 

" O ıanıy · c ılc Gcnçspor-

dan Şükrü Eray, iiçüncÜlÜ· 
ğü 54 dakika 10 saniye ile 
Gençspordan Mahmud Hü • 
seyin, dördüncülüğü 57 d.l • 
kika 10 saniye ile 23 Tem· 
muzdan Kemal Doğan, be • 
şinciliği 57 dakika 20 sani
ye ile Gençspordan Hüse • 
yin Hilmi, altıncılığı da 58 
dakika 5 saııiye İlt> 23 Tem 
muzdan Nud Mehmed kazan , 

kazanan numaralar: 
27869, 18854, 16188,13504, 
20450 

2000 bin lira kazanan nu 
m.ıralar 

26258,15696,6158,41093, 
30119,6758,8374,43582 

Son rakamları O, 2, 4, 8 
ve 9 ile nihayetlenen biletler 
birer lira anıurti alacaklar· 
dır. 

mışlardır. ------------• 

1 

Almanyada müthiş 
Bu netice, geçen müsa- bir sıkınh var 

bakalara nazaran oldukça 
mühim bir fark göstermek -
le ve sporcularımızın iyi ça
lıştıklarına delalet etmekte • 
dir. Birinci gelen Süleyman 
Uçarla ikinci gelen Şükrü 
Eray, geçen haftaki müsaba 
kalnda da birinci ve ikin
ci gelmişlerdi. 

Bundan sonraki mü.;abıtka 
40 kilometre üzerinde yapı
cak tir. 

Bern - lsviçr... gazetele· 
rinin Almanyadan aldığı ha
berlert" göre, Almanyada gı
da maddeleri üzerin.le müt· 
hiş bir sıkıntı başlamış ve 
hayat çok pahahlanmıştır. 
Birço_k gıda maddeleri gizli 
tedarik edilmekte ve 1 kilo 
kahve yüz marka ve bizim 
paramızla 50 liraya satılmak- 1 
tadır. Halk, yakında Sovyet \ 
Rusyadarı mai gelt-ceği vadiie1 

avutulmaktadır. 1 

Bu notada Danima'"ka gernilerinin Alınan 
harp gemileri himayesinde sef ı:-rine ınüsa

ade edilemiyeceği bildirildi 
Londra 8 A. A. - Fransa ve lııgiltere hükumetleri 

İsveç ve Norveç hükumetlerine birt-r nota vermişlerdir : 
Bu notanın muhteviyat hülfı:;a~ı şudur : 

. Alm~ıı.!arın. bitaraf gemilere tecavüzü devam t>tınekte· 
dır. Butun bıtaraflar çok zarar görmüştür. Beynt'lmilel 
~aidelere ~y.kır~ olan hu _hareket biıaraflara <lehş,.t 
ılka elınek ıçındır. 

Bu vaziyete rağmen Norvı•ç gemileri Alma.ı telıd:dine 
uya.rak Baltık denizinde Alınan harp gc•milerinin hima· 
yesınde sefer ettirmektedirler. Müttefiler bu hl'le daha 
fazl~ m.üsaade edemezler. Binaenf\leyh müUt-fik harp 
gemtlerı Norv~ç kara sularına gıreceklerdi:-. 

Berlinde müzakereler oluyor 
Kopenhag 8 A.A - Berlinden V'!rilen haberlere göre 

İsveç ve Norveç sefirleri dün Alman Hariciye Nazareti: 
ne davet edilmiş ve_ bir saattan fazla görüşmüşlerdir. 

Alınan hariciyesi matbu ıta verdiği yarı resmi 
bir tebliğde deniliyor ki: 

"Müttefikler Almanyaya maden ihracatını menetmek ·
5 ti~?rla.r. Fakat Almanya ou ith;\latı yapmağa mecburdu~. 

Muttefıkler bu nota ile bizim atıl kalacağımızı zannediycr 
larsa aldanıyorlar. Almanyanın menfaatleri şiddetle mü· 
dafaa edilec"'ktir, 



ehir işlerimiz Almanqada harp sanayii 
için maden ianesi 

Bütün heykeller yıkılacak ve her Alman 
hükfımete 3 kilo maden verecek 

Şimşekpil~I < 

Bir kaza neticesıO ~' 
de öldü Belediyederı nelf?r istiyoruz 

j 
Numara 7 

Çaı şı ve mahalle araların 
da birçok mescit ve küçük 
camiler var. Sayısı oldukça 

mühim bir yekun tutan bu mes· 
citlerle camiler, hiç şüphe-

pisıik manzarası urzelmekte 
ve civarda oturan halkın 
:;ıhh atıııı tt:h<lit eylemekte • 
dir. 

lbadethanelerimizin bu 

Havas Ajansı Alman hudu 
dundan bildiriyor: 

Führenin yıldönümü müna· 
seb.!ti!e G0P.ring, bir milli 
maadin ianesi tertip etmiş
tir. Bu iş için kuvvetli bir 
propaganda yapmağa haşla· 
nılmıştır. işin ehe-mmiyeti 

iane dercinin muvaffakiyeti· 
tin ihlal edecek 'her türlü ihti 
!asların idam cezasile karşı· 
!anmasına karar v~rilmiş ol· 
masırı<laıı an !aşılmaktadır. 

Beruhde Hohenzollern ha· 
nedarıınm şerdine dikilmiş 
olan birinci Frederikin bir 
kaç ton bronz sıkletinde olan 
heykeli yakında eritilecektir. 

Londradan•biJdiriJiyor: 
İngiliz h:va nezar'eti ' 

şeref sahasında rcan verlllb """ 
olan altmtş beş hava ıa 
ve neferinin• esamisiıtİ ıı 

-
~siz birer ibadt>thanedir ve iba 
dethanelerin de temiz tutı.ıl· 
mas! dini, sıhhi ve medeni 
bakımdan kati bir lazimedir. 

Fakat bilhassa çarşı ara· 
larında >ulunan bu küçük 
ibadethaneler ~ıı hemen hepsi 
f•trafa müstekreh kokular neş· 
rederek yüz kızartan bir 

hale gelmesi ciddl·n utanıla· 

cak bir şeydir. Her şeyden 
evvel yapılacak iş, buralar
daki halalerin kapatılması 
ve kutsal birer yuva oları 

mcibetlerimizin pislikten kur
tarılarak bu çirkin manzara· 
nını ortddan kaldırılmasıdır. 
Medeni ve dini vazifelerimiz 
bunu emreder. 

Bielfeld belediye Reisi, ye 
ni tasarruf sandığı binasında 
ki demir p.umaklıkları, bronz 
çerçeveleri, gişeleri ve kalo 
rifer borubarı kaldırmış ol· 
iuğundan dolayı tebrik ediltir 

retmiştir. . J 
Bu liste üzeripde şıı 

pilot namile \maruf pilot 
1 

bit Sidney Denis soıuııı.0 

da ismi vardır . Bu ~ 
0001,600 kilometre uç(llıli 

1929 senesinde ~ 
(lngiliz hava kuvvetleri) 
iltihak etmiş ve kork11 

bir pilot olduğundan şıı;J 

Raşil Rıza ve Ertuğı-ul 
Sadi Tek tiyatrosu 

Her aile en azı üç kilo ka 
lay, bakır, bronz veya kur
şun vermek mecburiyetindt!· 
dir. Almaııyanın rnı::şhur ahi· 
deler sınıfına dahil olmayan 
bütün abideleri, Alman harp 
sanayiiııe teslim edilecektir. 

Nüremberg Belediye Reisi 
de opera binasının cephesi· 
ni tezyin eden 10 kental 
Valkyrie heykelini kaldırmı~ 
olduğu için tebrik edilmiştir 
Spor k lüplerile her nevi ce 
miyetler, madeni rozetlerini 
madalya ve kupalarını te~
lim etmf'ğe davet edilmiş
lerdir. 

hayret uçuşlar yapınıştırf. 
1934 senesinde R.A· 

ayrılmış olan solum tar>' 
·ı . dt ı e posta :aşıma işlerırı. ·pf 
lığmağa başlamıs ve bıl• Teınsille in~ devam ediyor- Yakında 

İstanbul .Şehir tiyatrosu da gelecek 
~ ıı 

reLondra - Paris-Kopt 
..trasında işliyen yolcu ta} 
releri arasında pilotluk e 
tir. 

Üç gündenberi şehrimiz· piyesini temsil edecek 
ve yarın akşam da son piyi! 

dı:- bulunun Raşit Rıza - Er ·------1m----mı::m---··-----•~--=-. sini verdikten sonra şehrimiz B . ı 
irgün kalın bir sıs et 

tuğrul Sadi Tek tiyatrosu deıı ayrılarak lskenderuııa 
temsilferint> devam etmekte· gidecek ve 1skenerunda da Almanganırı son krarı nedir kası ile yolunu kayb ,.1 

solum bir tef'eye çaff 
tayyaresi harap olmuş, 
Jotun ölüsünü aramaza çı 

dir. üç temsil verecektir. 
Halkımız taraf ıııdan büyük Habt!r aldığımıza göre, imkanları kalmıyacak . ı Mitlerin bu fikri Ribbeıı 

bir rağbet gören Trup evel- lstanbttl şehir tiyatrosu bir 
ki ukşam "Kudret helvası,, turneye çıkmıştır. Şehir ti
ve dün akşam "Kuyruklu yatrosunuıı bu turnesinde A
yıldız,. komedilerini muvaffa dana ve Mersine ve oradan· 

Paris "Pari Suvar,, ga· 1 trop tarafından da muvafık 
zetesirıin Kopenhag muhabi- · bulunmuş fakat Göring ve di 
ri bildiriyor: 1 ğer askeri şefler taarruz fik 

Ber!inden öğrenildiğine gö rine muhalefet etmişler; Al
re, martın son günü öğleden manyanın taarruz eder"k mu 
sonra Vilh~lmstros Ja Hit· hasamatı arttırmış olacağını 
lerin bürosunda bir harp kon bu şekilJe düşmanların işinin 

• '1 
lar, Solumu tayyaresin11 

rık kanatları arasına oldı 
gazete okur bulmu~ 

ilan kiyetle temsil eylrmiştir. da Hataya gelmesi muhtt:· 
Maarif Müdürlüğündt~ 
1 - Eksiltmeye kOfl 

Trup bu akşam Alev meldir. 

Bu qıl 
M~hsul çok bereketli 

Vılayetin Lütüıı ınınlaka· 
)arından aldığımız haberlere 
göre, mahsul vaziyeti çok 
mükemmeldir. Havaların mü 
sait g.tmesi ve yağmurların 
vakit ve zamanındc: yağması, 
mahsul vaziyetini çok düzell 
miş bulunmaktadır. Buğday. ! 
arpa, akdarı mahsulü ile ba· 
dem ve zeytin mahsulü de 1 
çok i; idir. Bu seneki rek ol ( 
tenin geçen seneye nazaran 
beş misli fazla olacağı tah· 
ınin edilmektadir. 

Urfa ve Manisa Me
buslaı ı şehriınizde 

Urfa Melıusu Şeref Uluğ 
vt> Manisa Saylavı yaşr Uz

lü dün sabah şt:lırimize 
gt-lıniş ve Turizm oteline mi 
safir olmuşlardır, Huş ge]Jj. 
•ıer deriz 
Bit· asti ınezbaha ir-şa· 

sı düşünülüyor 
Yapıl.,n tetkikat nC!lİcesin

de~bugünkit mt>zb.:hayı islah 
1etmek mümkün görülme.H-
ğiııdeıı mezbahaııın Belediye 
hudutları hariciııde yeniden 

linşası düşüniilmektedır. Bu 
maksatln Ankara Belf>dİytoler 
Bankasrndan istikraz y'1pıl 
ıııası içın bir karar lıazırla:ı· 
mış ve n kararın lıeyt>tİumu· 
nıiyeye arıc . ııe~iııe lüzum 
görülmüştiir. 

Debbağlar birliği 
Debbağlar Birlıği dün he 

yt'tiumumiye halinde Halke
vıı;d toplanarak- idare heye 
tini seçmiştir. idare heyeti 
birinci rei,,liğine .Halid Ta· 
nır, İkinci Reisliğe Şakir Yü 
cel, Veznedarlığit Yahya 
Bulguı cu ve Katipliği Ce· 
mil uzar intihap edilmiş aza 
lıklar.ı da Osman Boyacı, 

Suphi, Ali Yığiıbaş 'iııtihap 
u.uııınuşlardır. 

Bekô.rlardarı 
vergi alınması 

• • 
ıçın 

NJillet Meclisine 
b =r teklif 

. 
yen t 

verildi 

seyi toplanmış ve içtima sa- ( kolaylaş·pış olacağım ileri 
at 15 den 20 ye kadar d~vam sürmüşlerdir. 
etmiştir. Nihayet, muhalifler, mütte 

Mesela umumi vaziyetin fikler yüksek harp konseyi-
müzak eresi değildi. Mevzu ninin bir harekete karar ver 
murtyyendi. Taarruz etmek miş olduklarını bildirilmesı 
veya etmemek! münasebetiyle bu hareketi 

İtiyat üit!riııı: Hitler nok· beklemeleri icabettiğini müt 
.ai nazarını uzuıı uzun izah tefiklerin manevi durumları 

iş Ktrıkhan - lskendel'11İ 
lu üzerinde Soğuksu ıııe f 
de açılacak eğitmen k~1' 
ait bir kısım inşaat İŞ'r 
muhammen keşif bede 1 

lira 26 kuruştur. 
2 - Talipler keşif ve, 

raiti Maarif müdürlLİ~11 

görebilirler. . ıı 
t>ttikten sonra aşağıdaki se· dolayısile bir hamle yapabi-

Ankara, Yozgat Mebu bepler tahtı.ıdaıı taarruz et· lecek va;.iyette olduklarını 
su Süleyman Sırrı bekarlar- mek mecburtyetiııde olduk- kendi menfaatlerinin de mu-

3- eksiltme 18 nıs•, 
P b .. .. t 1 
erş~m e gunu saa 

Vilayeite yapılacaktır· 
dan vergi alınması hakkındı lurını söyledi. Hitlerin ileri· kabele etmek için beklemek 
bir kanun teklifi lıazırlıyarak 

4 - İhale, açık ar'11' 
suretile yapılacaklar. ye sürmüş olduğu sebepler olduğunu müdafaa etmişler· 

meclis riyasetine vermiştir. 1 d 
k f 

. l'k k 1 şuo ar ır. dir. 
·ıı• 5 - Muvakkat tef111 

Te ti e göre asker ı mü e 1 n · d. · ) .... esım ıııamızminin a· Bu haberleri veren Da· lira 64 kuruştur. jJ 
6 - Taliplerin aŞ~ğ\ 

zı!ı evsaftaki vesaik• 

lefiyetini ifa etmiş her bekar ı ı L • • • l ı ı namış o c uğu nıssıııı ıa nimarka gazeteleri Hitlerin 
erkek ve 17 yaşını bitirmiş k k b · · ·a verme· nıec urıyeh. yalnız propaganda nazarı ile 
olan her bekar kız bekarlık ·r ff L) aarruz, eğer muva u- rlariciye vekili tarafından etmeleri lazımdır. ~ı! 
vergisile mükellef olac<ıktır. k. ti .. ı · [3 ı· · ıye e sus enırst.>. er ıııı tut tutulmuş oJduğunu, digv erle-

Köylülerle çocuk babası l - a) Ticaret odasm<la si~ 
bulunduklarına dair ve ,~ 

b) Muvakkat teminat ı1' h ıniikta tereddüt gösteren tal ııı"ıı hepsinin mukabil tez·ı mu" ve anası olan şe ir ve kasa· 
ya ve Rusya üzerinde katı Lir dafaa etmiş olduklarını bı'I· 

balı dullar ve evlenmeye ma 
ni derecede ma!Ul oldukları netice alınmasıııa kafi gt>le· dirmektedir. zu 1 

cektir. 1 Bu h~·berlerden anlaşıldı c) inşaat için Nafıa .ııel heyet rapori}e sabit olanlar· ... l j 
"d f 1 ki ?ı} Bu muzafferiyetle müt- g-111 ,. go··rc H·ıtler tesir yarat· lüğünden alınmış eb 1 

1 vergı en mua o acaca ar- ... kllY 
f 

tefiklerin planları bozulmuş nıak ı·ç·111 seri bir harekette sikas1 "mezkur vesi .. ' 1, 
dır. Mükelle iyeı, maaş ve 

1 

cı 

k olacak ve gerek şimalde ve buluıımak m·ecl>ur·ıyet"ını· hı"s· mak için ihale gu··nu11.ı 1 ücretin veya ai·aııçın ve · v 

d 
gerek Balkanlarda hart.ket set mektedir. l hafta evveline kadar' 

bekarlığın devam et tiği mü (ııf' 
k d 

makamına müracaat 
detçe45 yaşıııa ·a ar sürecek ..... -..-----____ mll _______ lıQl_t.m __ 

dtr.,, 
tir. 

Devld idarei hususiye, be 
lediye ve sair bilcümle nıÜ· 
cssesat ile ~irket ve ticaret 
hanel~rden alınan maaş, ÜC· 

ret, tahsisat ve yevmiyP. ile 
kazanç vergisi ve bu vergi 
ile matrrıh ittihaz olunacaktır 

Bekarlık vergisi, vergiye 
tabi olaııın maaşı, ücret ve 
yevmiyesinin yüzde cınu nis· 
betinde olacaktır. Vergi vari 
dalı devlet bütçesine irat 
ve Sıhhat Vekaleti bütçesine ı 
masraf kaydolunup çok ço· 
cuklu ailelere dağıhldcak· : 

hr. 
• ~ ..... -:=oı.,,'"'!,?.:ı; ~"·M:. 

Neşriyut Müdürü: 
Seliın ÇELENK 
C.H .P .Matbaası nc.labaslmıştir 

Yeııidünga SQl~l 

Köyü:ı ısını Satılan nıahsu· 

Vakıf 
Hıdır bey 
Yoğunoluk 

latın cinsi 
Yenidünya 

Hacı Habibli 
Mağaracık 
Zeytuniye 
Yukarı Y t!ZUr 

Harbiye 

" 

,. 
" 
" 

" 
·ıs 

,, 

" ,, 

" 
" Dut Yaprağı 

Beher kilosunun 
IVluhammeıı K. 

75 Santim 

. 75 
\, 

" 75 
75 
75 
75 
75 

il 

" 
" 2000 

" ,, 

" 
" 

yüzde 7 ,5 temi na11
1,,1 

Muvakkate ınık'1 Kilo tutarı 
Miktarı L. K. • 
25000 187 50 
25000 187 50 
19200 144 00 

15 00 Ol 
2000 15 00 

1500 11 25 
5000 37 50 
1000 07 50 

2:5000 187 50 
30 00 

L. J(. 
14 06 
14 Ot~ 
10 80 
01 13 
Ol 13 
00 84 
02 81 
00 56 
14 06 

02 25 
cs22 7 s ~ı1" 

Yukarıd' isimle-ri yazılı köylerden hicret edenlere ait ve ~insi, muhammen f ~ 
tutarı, teminatı nıuvakkate 1niktarı gösterilen mahsulat 15.4.940 tarihine musJdı 
tesi günü saat 14 le <lefterd.ırlık Milli emlak müdürlüğünde pazarlık suretile sBtı 
tır. Taliplerin teminatı muvakkate miktarını ihaleden evvel malsandıgına yatır 


