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S KUHU~ ADANA : t;üNLÜK GAZ.ETE 

Nüfus umum müdürü 
Gizli kayıt vı~ iskan işlerini tt>f

kik rtmek üzere dün şehrimize geldi. 

ON BİHlNCl YIL SA Yl 3012 

1.1 sen-e mekteplere -mül-acaatlaf çok f azl~dır 

Çıkan bu talimatname yetmiş 
maddeyi ihtiva ediyor • 

~~--------·------~~-
cnebl memleketlerde seyahat edecek-
lere yalnız 200 lira ilk döviz verilecek 
1 l numoralı kambiyo karar 

hlesi yarınki resmi g::ızetede 
ocak ve mer ·iyct mcvkiine gi
ektir . 

Yetmi:: maddeyi ihtiva ı'den 
trtrnamede 9 ve 10 numaralı 
rarnamelerin esaslı hükümle 
İ ceınetmi~ w tatlıikatt ı görü
hazı nevakısı ikmal etmiştir · 

Bu kararnamenin yeni hükiim 
· §Udur : 

l - Ecnebi memleketlere se· 
hat etnıek istiyenlcrin döviz ih 
açları tahdit c<lilmi~tir . Ec
~i lllf'mleketlere s~yolıat etmek 
1
) enlere asgari yüz, azami 200 
alık bir döviz verilecektir . 

2 - Ecnebilerin Tiirkiyede
kuzaııçlarından çıkarabildik-

1 miktar her türlü vrrgi ve 
. kifat çıktıktan sonra kalan 
lktarın üçte biridir . 

:~ - Türkiyede irııtlı olan ve 
nctıi memlekette oturan şahıs
t lııor ay azami 100 lira çıkara
ltc,kleıdir . 

4 - Eski knrnrnamcnio 12 

inci maddtsi kaldırılmıştır . 
Bankalar doğıU<lau doğruya 

döviz veremiyrcekler ve bilu
mum döviz ilıtiynçları kambiyo 
mlhHir lüğünüo emriyle temi o 
edilecektir . 

llunclao sonra ihracat tacir 
feri gümı ük lıeyanaomelori ıin bir 
kıtrtsını dn kambiyo müdürlük 
Jerine tevdie mecbur olacaklar
dır. 

5 - De-det memurlarırıın ha-
riç ruem]eketlere yapacaklan se· 
yahat için kendilerine )azım olan 
döviz ihlipıçları İcra Vekilleri lıe
voti karariyle verilrct ktir . 
' Ilir vazifr ile hariç. memle
kctlerr- gidtn kuriyclerin döviz 
ihtiyaçlnrı bu lıüküm<l.w mfü5. 

tesnodır . 
Bundan başka kııraroamede 

gümrül~ makbuzlarına, gümrük
leı ce dercedilecek meşruhat ve 
ziyan uğrayan gümrük makhmı;
lnrmın nüshoi saoiyeleri üzerine 
döviz verihbilmesi içiu ifusı la
zımge len muamelr ler hakkında 
<la hükümler vardır . 

Rusya - Japonya arasında 
ilrki Çin demiryollarına ait ihti

laf neden ileri geldi? 
~~--------·--------~~ 

aponya harbiye nazareti Rusların 
hrikatına dair beyanname neşretti. 

1 

Harbin polisi, memleketiu uzak 
ki)şelerindtki Sovyet meınnrları
nın zaruri ihtiyaçlarım taşıyan 

, trenlerin geçmesine mani olmuş 
tur. 

Harbin'de Japon kontrolü al
tında bulunan matbuatta çıkan 

bir hah·~ri Moskova'nın İz\'estia 
gazcttsi ııeşrc:tmektedir . Bu ha 
herde Stelmachtaki Sovyt-t Kon 
solosunun Progıanichna} n'daki 
Japon askeri hoyeti oleyh'nc bir 
baskıa tortibatı almakta olduğun
dan bahsediliyordu . 

Izvestio, im haberin mcmle 
ketteki haydutlukla Sovyet kon 
so)os]uğunu alakadar göstermek 
istiyen menfur bir yalan olduğu 
mı _biltliriyor . 

Hafbin·d ki Sovyet Konsolo
su, Şarki Çin demiryollarında ça 
lışıın Hus~lar<lao Mançuko hüku
meti tarafından tevkif edileo 54 
amelenin serbrst bırakılmaları 
için resmen muracaatta 

muştur . 

Luluıı. 

----·····----
İngilterede 

. 
Selam('t ordusunun yenı 

Jeneralı seçildi. 
·--

Londra : 3 ( A. A. ) - Selamrt 
ordusunun yeni jeueralıoın intihabı 
a~kbi ihtimal yarın yapılacaktır.Ara
larında Enaogı>lin Booth ilı~ Cathe· 
rin Branwt·llin de bulundukları be~ 
namzet vardır. 

Recep beyefendi ! Yeni kazanç vergisi kanunu 
Belediye reisinin tebr:k te· 1 

line cevap verdiler 

Zafer bayramı münasebetiyle 
Halk fırkası katibi umumisi He 
cep b ) e b,.lediye reisimiz Tur 
han C mal bey tarafından çtıki 
len tebr.k ve tt-şekkiir t~Jgrafma 
muma l!!ylı a~llb'ldcki yazıyı tel
grafla ınuknbele etmiştir . 

'' Büyük günün yurda getirdi
ği kuı tuluş ve yükseliş saadeti 
içeıisinde güler yüzle yaşamanı 
zı difr im ,, 

C. H. F. katibi umumisi 

Recep 

iktisat Vekaleti 
memurlan 

Bundan böyle mekt~plerde 
muallimlık yapamıyacaklar 

lkti:'at Vekaletinin idare ve ih· 
ti!-iail işln·inde kullanılan memur ve 
mustalııı·mleıile hakkı tayinleri Ve· 
kall'ti müşarünile:yhaya ait olan tica· 
rı•t odaıı1 ve horsa memurlarının mn· 
ellimlik vazifesini deruhtr. edemi
yeceklni ve lmnlerdan asli veya 
muallimlik vazifelerindrn hangisini 
tercih ruiklerinin Eylfılun oo bt-şine 
kadar i!!tida ile lktieat Vekaletine 
Lildirııırleri Vilayete tebliğ edilmiş-
tir . 

Balkan riyaziye 
konferansı 

Atinede başvekil M. Çalda
ris tarafından açıldı 

---
Atine ; 3 (A.A) - Birinci Bal

kan riyaziye konfrransı lloşvekil M. 
Çal4lari!I ile maarif nazırı M. Makro· 
mulos VP siyasi aleme ve ilim 5iebli· 
ne nwn~up bir çok şahsiyetler huzu
rile ı\ıina darülfünununun salonunda 
açılmıştır . Başvt·kil M. Çaldariı-; söy· 
le<li~i rrntukta kongrenin Pitigor,AriA
tot,Eklid gibi riyaziye ilimlerinin tt·· 
melini koran hir çok Yunan alimle· 
riniu vatanında açıldığına ~örmekten 
mütevellit memnuniyetini beyan ede· 
rek Balkan milletleri arasıoda ilim 
sahasıodaki teşriki mesaisinin onlarıo 
miitek&hil ıniina8ehf'tlcrinin takviye· 
sinı• vıı ilim ve ııwdeniyetio terakki
sini' hizmet ı>decı>ğini kaydelemi§tir. 

Adapazar : ~ ( A. A. ) - .Bele· 
diye intibahım idarı~ edecek teftiş 
heyeti için mahallelcrdeıı namzetler 
açılmıştır . Belediyece hazırlanan 
nıiintehip listt>leri yakında asılacak-
tır . 

M11ğladan Adalara hayvan 
ihracah • 

Mu~la : 3 ( A. A. ) -Temnrnz 
ayı içinde vilayt>linıizdt~11 yahancı 

Adalara 247 sığır , 28 ınaJHJa , 310 
keçi. 217 koyun, 26 oğlak , 287 kii· 
mt'8 hayvam ve sekiz bin kilo ıı;iilıre 
çıkarılmışıır . 

Fransada kasırga 

Mahsulatı mühim zararlara, 
uğrattı . --

Tuluz : 3 ( A. A. ) - Dün bu
raıla çıkan kasırga o kadar şiddetli 
ve saha"ı o kadar gı·niş olmuştur ki 
h~nwn hemen biitün ı•cnup vilayet
lı•ri Lundan az çok zarar (!Örmüş
ılir.Hağlar, hahçelt>r ve ekinler mii· 
him hasara uğramıştı(. İki (;lü var· 

• dır . 

Mükellefiyetin başlangıcı ve sukutu hak

kında~i 8 numarall tebliğ neşredildi. 
~~-------...·---------~~ 

Beyannaı .. -ceye tabi veya işğal ettikleri 
mahallerin gayrisafi iratları üzerin

den vergiler nasıl alınacak. 

. 
le 

• 

En 

VHenlerden bulunsun, bu nevi 
mlikelleflerde , mükellefiyet 
mevzub.his olabilmek İ\~iu geç· 
miş takvim yılında (bu yılın tıı
mamında veya bir kısmında ) 
icrayı ticaret, sanat va meslek et · 
miş olmak şarttır. 

1- Beyannameye tabi mü
kelleflerde 

A ) Öteden beri işine devam 
edenler : 

Bu mükellefler, kanunun 9 
uncu med<lesi mucibince, ikinci 
kanun başından Birinci kannn 
nihayetine kadar devam eden 
takvim yılı zarfındaki ticaret ve 
muamelelaıine ait beyannamelJ· 
rini kanunun emreylediği şekilde 
hazırlıyarak takvim yılını takip 
edeo mart syı (eshamlı şirketler
de nisan ayı ) içinde bağlı olduk
ları varidat tahakkuk dairesine 
tevdi ederin. 

B) Yeniden işe ba§lıyanlar: 
Yeniden işe başhyan heyan

uameye tabi mükellefler, kanu
nun 54 üncii maddesi mucehince 
işe başladıkları taıibten itibaren 
bir ay içindt, işe Lışladıklarını 
bağlı <ılduklan varidat tahakkuk 
dairesine yaZl ile haber vermeğc 
mecburdurlar . Hu suretle işe baş 
ladıklaıını zamanında haber ve
ren mükelleflerin , işe başladık 
ları tarihten takvim yılı sonunda 
kadar olan devreye ait vergileri 
mükelleflerin hu devre muamele
lerini muhtevi olarak mart ayı 
(eshamlı şirkPtltrde nisan ayı ) 
içinde verecekleri beyanname
lerine istinaden tarh ve tahakkuk 
ettirilir Faraza, nisan ayının 

birinci günü, kanunda beyanna
meye tabi olduğu tasrih edilen 
bir işe başlı yan mükellef, nisan 
ayı içinde işe hışladığım varidııt 

- Gerisi Uçüncü sahifede -

borclanmanın son 
• 

de satlığa cıktı 
• ···-· 

Bakıra kavuşmak ve zengin ol
mak için bu tahvillerden alınız 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu isll/\raz/11 son tertibi dr 
evvelce iİırac olunan A ve B serileri gt/ıi ayni Jıak ve imliyazları 

/tav/ behui 20 lira llibari kıymelte , lıamiline mrıharrer 200 bill 
lalıvilden ibaret olup , tam talıvllln .1 te blrirıi temsil etmektedir . 

Bu tahviller , kanun mucibince umumi Vı! miilhak bıitçı'lerle 
idare o/umarı daire ve müesseselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapllacak müzayede, münakasa ve mulrnvı•lelerde 
teminat olarak ve Iıazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak 
bedellerinin tediyesinde itlbarl lnymetl~rl lizerlnden başabaş kabuı 
olunur . Tahvil ae kuponları ile tediye/erine mı1teallik el1rak ve 

senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler istikrazm tama
men itfasma kadar her Uirlti rüsum ve vergldt n muaftır . 

% 5 faizden başka , senede iki defa yapılacak keşidelerdc de 
/rn:afüm mmıarcılara ayrıca ikramiye 11erllcce/\tir . 

İktisat vekilimiz 
Tebrik telgraflarına 

· teşekkür etti . 

İSTANBUL : 3 ( A.A) - İk
tisat Vekili Mahmut Celal beye
fendi Türkiye iş bankasının .l··u
ruluşunuo onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle aldıkları tebrik 
yazılarına ayrı ayn cevap vermek 
imkansızlığı dolayısıyla hu milli 
müessesenin mesut gününü kut
lular ken kendilerini hatırlıyan 
bütün zevata derin teşekkürleri
nin iblağına Anadolu ajansını 
tavassut etmektedir . 

Ali Muhlis bey 

Refakatlerindeki zevatla bir
l likte Erzurumdan ayrıldllar -· .. 

ERZUHUM: 3 ( A.A) - Zi
raat Vekili Muhlis bey Pasinler
den geçerken köylülerle temas 
etmiş ve dileklerini dilemistir . 
Muhlis hey dün kolorduyu ve 
diğer mfüssese ve daireleri gez
mişler ve hastanede gördükleri 
intizamı takdir etmişlerdir . 

Muhlis bey bugün de civar 
köylere ve ılıcaya gidecektir . 

ERZURUM : 3 ( A.A ) - Zi
raat Vekili MuhJis bey bu giin 
şehrimizden ayrılmışlardır . 

Muhlis hey şerefine cliin be -
lediye tarufmdan bir öğle ziya -
feti ve belediye reisi taraf ındao. 
da mebuslarımız Nafi Atnf ve 
Asım hoylcrin de hrızır lıuluıı<luk
ları lıususi bir akşam yemeği ve
rilmiştir . 

Muglada nüfus işleri 

MUGLA : 3 ( A.A) - Gizli 
nüfus vı.ıkalarıoın kaydı için bir 
eyliildeıı itibaren meriyete giren 
kanunun tathikatına ait i~ler hak
kında göriişmek üzere merkeze 
bağlı köy mulıtarlariyle nahiye 
müdürleri mcrktzdc toplanarak 
görüşmüşler ve direktif almış
lardır . 

Romanya zabıtası 
Bükr•'şte bazı kimseleri 

tevkif etti. 

Bükreş : :l ( A. A. )- "Havas 
. h·ı " DJ&nrn ı diriyor : 

.. Emniyeti ıırnumiy~ dün grce 
Bukreşte tt-vkifar yapmı~ıwr. Bn hıı
sosıa tafsi!Ut alınamamış ise• ılt• baza 
şayialara nazaran bilhassa prt-os 
Charles Loudrada ikamet ederken 
etrafında buluoanlardao hir şahsi
yet tevkif edilmiştir • 

Bundan başka ahiren hir nüfus 
suiistimali i§inde zimetbal bulunan 
bir c~ne_ralın .evindf'I araştırma yapıl
dığı ıddıa edılmt•ktN1ir. 

Devletler arasında -------
Rusyanın Cemi:ı·eti Akvama 
girmtısinde itilaf hasıl olmuş 

--
Paris ; 3 ( A. A. )- .. Dı>yl 1,..1. 

graf ,, muhahirinden : 

. . Sovyetl~rin Cemiyeti Akvama 
ıltıbakı hakkında başlıca btiylik d~v· 
letler arasıoda tam bir itilaf hasıl 
olmuştur. 

~----.-..--~----------~-
- Agf a filimlerinin -Her çeşitten , en ta-
zelerini çok ucuz fi
yatla; 

Foto Coşkundan tedarik 
EDEBILIHSJNJZ . 



Sahife: 2 ( Tftrk Sözü ) 

Yeni Türkiyenin ö~~ek şehri: Ankara IL. __ ş_E __ H __ i_Ik __ .e __ A __ a __ E_n __ ı._E __ n __ i_ ....... 1
1 

Şeraiti sıhhiye , en ileri ve üstün tutulan allki
mı kanuniye mertebesinde meridir. 

ltalyada millet 
ordu 

" il Corrıere della Ser 

İtalyaoın askeri mıne 
Appeooioo mıntakalarında 
maktadır. Kıral, Mussolini 
manevra meydınlar1nda 

maktadn. Bu ıuretle ltalya 
linin sempatisi ve ümidi 

Nüfus işleri j 
Dairenin önündeki gale-

Barların ve sioemalaran mevcu- )Om ve esri bir tayyare meydanı beliğin sebebi ne imiş 
diydı tabiidir . Üstü kapat. bır vardır. Fakat burada her şeyden _ 

p zar halı • t •mamile çimento ve ziyade mlibim olın mf'kteplerdir · Son iki güu içinde nüfus da .
1 candan y•pılmış olup bir oper11 Bunlar şehrin ve memleketin gu iresinin kapuları öoünde v odalara 

yon sa onu gibi parlıyor. Bu mem· rur ve iftihar müuseseleridir · içinde faıh bir kalabalık göze çarp· 
le kette temizlık ve sıhhi şartlar , (Gazi Ter biye Euatitüsii ) ve müı maktadır Bunun neden ile• i gel· 
en ileri götürü müş ve her şey t~kbelin ev kadım ve kadın iıleri diğini tahkik ettik ve meselenin 1 

en zıyade riay t olunan kanuni için tesiı edilmiş olan ( lımet Pa· ıuadao ileri geldiğini anladık : 
ahkam merlebuindedir . Bu sa· ,a Kı:ı Enstitüsü ) , ( Tıcaret Li 

Gizli nüfus luyıtlarr hakkıodoki 
Yeıle umumi manzaranın Pıtoresk sesi ) , (Yeni hukuk Fakültesi) l 

1 son kanonun gazel~ er e oc tr ve 
v sfı ortadan kaldmlmı•tır . Şe iyi düıünülmüş ( Musiki Konser 

Y dellal ar vastasile çarşı ve mahel-
bırde Gnzi nımıoa dikilmiş olan vıtuvarı ) bu kabildendir . Bu gü- lı-ler arasında ilan ıtirilmesi üre 
üç abide , •mali ker.dılerine ıipa- 'Zel müesseseler , para iıraf olnoa· 

rine ıimdiye ~adar oüfuı dairuı 
ric edilen İtalyan ve Avusturya rık gösteriş yapmak için vücuda 

v ı ue biç bir suretle müracaat etme 
heykeltraılarının biraz mübaleğarı getirilmiş olmayıp hedef ve gayeleri miı olanlar para cnası vermemek 
zı-vklerıle tunçtan memul birer bilinen ve yeni bir millete şekil , ve vak tın d• dar olduğuou göze 
M. Jodramdır . insan şeklıni ter renk vt- bıueket verecek , yol aça· alaıak hemen nllfuı dairesine koş· 
ı•m ve imal etmek hakkı , memle· cak olao talim ve terbiye mües· 

muş ve bu suretle fula bir kala-
k t için beoüz yenidir . seseleridir • Bu müesseseler dış balığın meydanı gelmesine aebe-

Ankaranın mücadele ve kah· manzareları ile dabi - öğıeomek 
· biyel vermiştir . 

ramanlık zamanlarında ve daha için içerisiae giımlyc uleri , oraya 
1927 1928 ıenclerinde sefaretler bile devam etmiyt:l'ldi bile - H•lbuld evvrlce ilin edildiği 

üzere gizli nüfus kayıtl•rı mahalle-timt'ndıfer vagonlerıoa yerleşti- hariçt~n öğretici bir tesir altllla 
1 lerde belediye halk itlerinin her ri mişti . O vakıtlerde sokaklar almaktadırlar . Ayoi mütot iialar 

h k mabal'ieden tayin ettiği oıllmessil· elık deıik ve grceleri zifiri ka- ( Yüksek Ziraat Eoıtitüle i a · 
ranhktı . Şımdi ise Ankaradc ör kında da vardır . Bu En ül r lerle köy ibtıyar heyetleri tarafın-
aıek ve model olmaya değer cadde· beı fakülteden mürekk p muazzam dan yıpılıcak ve iıimfer cedv~lle· 
ler vardır. Ve bu Cdddelere · Vtt· bır bflyeti mecmua balinde ,,.hrio re geçirilecek ve luını;n"n tay'b e-
lua henüz küçük , fakat taze ve is- henüz kaoıi!en gayri mezru olan dilen müddetin hitamından sonra 
1ıkbelin ümidi olao ve yeş·llıksiz şimal ucuoda lrnrulmufltJr . Ve nüfus daiıeıinde bu isimler büvi 
kurak bir şehir içın birer hazine hır ziraat memleketi içio büyük ytt cüzdaolarına doldurulacak ve 
teıkıl eden . ağaçlar dikilmiştir . hir ehemmiyeti haiz olduğu veç h:rer güo tayininden sonra bunla-
Kifı mıktarda su bulunmamasına bile bıı mürsseselerde talim ve rio ılınması için birer gün tubit 
rağınen ağaç dıkmek ve YPtillık tedris usulleri nazari olmayıp tec- ve gazetelerle de ilin edilecek 
retiştirml"k huruıunda sarft'dıleo rühevi ve amelidir . LeyJi talebe tir · 
J&yretler , ınsan oğluuun burada bu derılerle birlikte Sparta'hlar Bunun için bu gibilerden olup 
rn ğır Haudicap [.] şıutlar ıle tarzında sağlım bir trrbiye dahi şimdiye kadar nüfus dair<"siııe biç 
h r oyu .. oynandığı hissini vermek almaktadır . bir suretle müracaat etmemiı o 

ıcdir. Bu oyunda muhasım taraf, Aokaradald nümune bastane:si fonların müracHtları bn bıngi 
yaoi tabiat mağlüp edilmiştir . Şc· de kayda tayaudsr . Bu hastane , bir yanlıılığa meydan verim<"ID"Si 
hirden 10 kilometre uzak olan kı bina Vf'! trsiHt itibariyle Avrupa- için kabul edilmiyecektir . 

raç Çubuk vadııınde inşaıı bit· da eşi güç bulıınsn bir mü,.ssese- Nüfus dair~sioce şim 1ilik yal 
m kte olao muazzam bir beot gö dir . Bir çocuk mÜrl'bbayesi görü- oız evvelce müracaat etmif olanla-
rüoüyor. Bu sayede Ankara artık yoruz, kar gibi beyaz baılığı üıe-1 rın muamelelet·inin ikmaline çahııl 
L.apRlı •ışel.-ı deki içme suyuna ıf riude kıpkar mııı bir hilil vat' , ıe · caakhr . 
tiker etmiyecektir . Bundan mas- raiti sıhhiyenin bütün kavaidine 
d• Gazinb azim ve iradesi ı hrin riayet ederek bir çocuğu uyutmaya 
ıarp ucuoda keodi nilmune çiftli· çalıııyoı .. Dııarıda bit' valide ye· 
ğıade geoiş bir "ıçık hava yüz. re eğilmiş , toz toprak içerisinde 
me havuzu,. yaratmııtır , lıurada çekinmekıizio çocuğunu tarhyor . 
musıki ve dans ta vardır . Bu su Müesseseler , kendiferin:Jea daha 
retle Anadolu knr ıkhğııııo orta çabuk yenileşmiştir . Fakat dıta· 
arnd11 bir sahil ve plaj hulyası u· rıda çocuğunu laıtan ana derhal 
yandırılmıştır . Bizzat Gazi Çıft içeriye gttirıldi . Çocuk yıkaoa-
liği , civarında 20 kilometre u cak ve aneya hareket v" ifbam 
zunluğunda yeni yapılmış asfalt edilecektir . 

yolların merkez noktasında bir mu· Bugüoün Ankarnııoda belki 
cize diye zıkredılmiye liiyıkhr . nazau dikkati celbeden , .. y ; gü· 

Biole ce taze akasyadan mü niln çerçevesi içi11de biraz büyük, 
teıekkil du plautaj ilı- akıll.ua bay- fevkalade , harikulade ve matlu 
ret veren gül bahçeleri , su pek bun fl'vkında gibı görünen ıey· 
az ve toprak gayri münbit olduğu lerdır . 

hılde büyük bir t'nerji sarfedile- .Modern binalar , konfor , ye 
relc vücudt- getirılıııişıir . Esasen şillık .. Bütün hu f Pyfer bir çok 
T6rkltr ağaç dikmekte , park ye paralara mütevakkiftir . Bununla 
Iİftİrmekte p k gayı etlı , müstıdt beraber hu ıeyler mtktep haricin· 
ve mabareılıdır • Eo küçük Türk de bir talim ve terbiye vasıtasıdır. 
kasabası , bağ, bahçe ve ağaçlar· Çüokü , Türkiyedelli halk her 
la bezenmiıtir • Böylece Ankara ş~yi mektepten beklemez , Vücu· 

Sıtma enstitüsü 

Bu sene de 22 Teşrinievvel
d~ şPhrimizde açılacak 

Sıtma mücadf'lf'Sı doktorların 

dan Nurettin Emin , Mehmet Os 
m•n ve Necati Galip beyleıio şeh

rimizde 22 Ttşrinievvel 934 tari 
binde a~ıluak T rtrinisaoi nibıye 
tine ka<lar drvam ede ce1' olan ııt · 

ma eastitüıüne devam ed,.ceklt'ri 
sıhhat ve içtimai uıuaveoet veka· 
!etinden vilayete bıldirilmiıtir . 

Türk- Yunan ticari 
anlaşması 

Türk · Yurıan ticaıi anlaıma11 
nın 1 Teşrınievve 934 tarihine ka 
dar temdit edılmiş olduğu Tür 

kofis Reisliiiod··o Ticar"t Odası 
oa tebliğ edılmiştir . 

•ın her tarahnda evler uasıo,fo da getirılen bu ıeylerle parasızlık 
yeş Jlıkler ve ağaçl r yetiştiril yüıünd~n tatmin e~ilemiyen mDh- Mflhkemeler yarın açı hyor 
mekte<iir . Cuma güo'eıi , yaai lık hususi ihtiyaçlar tevlit ve ibti· 
tatıl &ünleri b•Ik: şen ve şatır ~ saılar tabrık , dilmez , zira berkes 
temiı , pik , h~psi bıttabi Avru- bilir ki bu şeyleri yaloız devlet 
pılı kıyafeti.ıde, kadınlar çarfaflı yapabilir , o devlet ki kuruluşun 
ve kapalı olmaksısuı ve ancak ba da berlcu ferden ferda ona yar· 
aala11nın bışlaıında baş örtüsü bü- dım ve hizmet etmiıtir ve o , srn1f 
landuğu halde , gezer Ye ,.ğlenir farkları tanımıyan bu memlekette 
ılrüyoruz · · yı:.gaoe bakim ve nızım bir kuv 

Talim v~ tedris merkezi vettir . 

Ankında oteller , iyi ve mo- Ankara.. bir hükumet merkezi 
dt.ın oteller de vardır. Bunlardan olmaktan daha fazla hir fCY , ayai 
bıri olen ( Ankara Palas ) fıatı ıti zamaoda bir mHIC!t için içtimai 1 

bariyle değil , fakat konföıü iti bir mihek tatıdır _ Bftyük bir nü· 
bariyle .Meıkezi Avrupanıo en iyi rnune çifliğidir . Nuıl ki ltaly• , 1 
otellerıle makay,.se edılebilir . Bir y~tifmtkte olan gı ııç nesi 1 ıfoi 

1 
biPicililc müe11eat11 , bir 'Stad zaman ,zaman Rom&yl\ ç a , 

f,.) Handikup diye okunan bu 
lngilizcc k~limenin mana8ı ; por 
mü ahakıılarında dalıcı evvcldeo eik· 

Türkiye dahi yetitmekte o1 u kc;o·! 
di nesıllcri,ıi müoasip zamanlar4a 

1 
Aokaraya gelmekle mükdlef tu 

lrt , ınr afr • zamaıı ve puvan tayini tuyor . Vakıa bu, propaganda4u:. 
tmrrcılr. zafor ihıimaUt>rirıin tf'adül Fakat ayni zamanda o nesillerin 
n ırvazün l'ltirRmf'&İ deult'krir . 

!ti. U. M. 
öirenmtsi , şuur sahibi olmHı 

maksadına mf'bnidtr lıtc mem 

20 Temmuzdanlıı ri tatil yapan 
Asliye Ve! Sulh hukuk ve• Cf'za malı· 
kemt>lerinde yarından itiharPn dava· 
lora bakılacaktır. 

Maarif müdürü geldi 

Bir müddettenberi muun bulu 

naa vilayetimiz mHrif mOdürü 
Yunus Kizım bey dOnkü ekıpres· 
le şehrimize dinmüttür . 

Ahsen bey 

Vilayet mektubi kalemi Baıki· 
tibi Hasen bey mezuniyetle dün 
öğleden sonraki trenle ve Kayseri 
yoliyle Aiakaraya gitm!ıtir . 

leketio en uzak kC>şeleriode mukim 
en haait kiyl&ye vuıncıya kadar 
herkes Aokarayı tanır ve mevcu · 
dıyet!erinin di'namikinin orada ul · 
duiunu anlar , bilir ve söyler . 

Van den Bergll 

Orta tah.sil \ Köylü değirmenleri 

mektep)erınde ı Vilayetten v .. kalete tekrar 

müraci•atta bulunuldu. 1 Bu sene muracaatlar 
geç&n senekinden 

çok fazladır 

Hu sene orta tahsil mektep· 
lerine muracaat edipte kaydedi
lenlerin yekunu geçen senekinin 
hemen iki mislini hulmu~tur . 

H 11 b~ r ıı ld ığımıza göre ortn 
mektehc muracacıt edipte şimdi
ye kadar kayd,<lil"nlcrin yekti· 
nuda geçı~n senl'ye nazaran yarı 
dereceyi bulmuştur . .Momnfıh 

önümüzdt• daha müddet lmluo· 
duğundıın bu mektehede mora· 
caat edeceklerin yekunu geçen 
seneki mevcudu geçl:c~ğine şüp 
ke yoktur. 

Nüfus umum müdürü 

Ali Galip bey dün Anka
radan şt1hrimize geldi 

Nüfuı umum müdilrü Ali Ga· 
lip bey dünkü eksprrRfe Ankara· 
dAn şehrimize gf"lmiştir. 

Ali Galip Ley öğleden sonra 
vılay<!lc gelerek vali vekili Osman 
Nuri heyle bil ·hare de idare be· 
yeti azalariyle gö•üşmüş ve yapı· 

lan gizlı nüfus kayıtlan ile iıkin 
işlrrini tetkik etmitlir. 

Umum mlldür akıım üzeri 
Mersine gitmiıtir. Bugiin öğleye 

doğru Taısıısa gelecek ve bura· 
d11ki itıleri de tetkik ettikten sonra 
şehrimize döntcek ve oğlcden ıon· 
ra vali vtlrili Osman Nuri beyle 
birlikte Ceybana oradan da Oı 
maniyeye gidecektir. 

Osmın Nuri bey akşam üzeri 
şehrimize dönecek ve Ali Gılip 
bey oradan Malatyaya doiru yo 
luna devam edecektir. 

Katil Bayazıt 

Akli muayene y.apıl
ması için !<onyaya 

gönderiliyor 

Karısı Fazileti oo iki yerinden 
bıçakla yaı alyıp öldüı mekten suç 
lu ve mevkuf Vanlı Bayazidio 
duruım11ına dün ögleden evvel 
ağır ctıa mahkemesiode devam 
olunmuttur · 

Biri Karşıyal..ada ve diğt:ri şehir 

içinde Vt' sırf köylülerin buğıfayla· 

noı üğütmek üzere iki değirmenin 
tahsisi hakkında vilaye.Ucn Maliye 
Vekaletine l<'krar müracaatta bulu· 
nulnıuştur • 

Ayşen in duruşması 
-----·--

Hıtmmı Dudu ile çocuğunu ze- 1 
biıleyetek öldürmekten idama 
malıküm ~dileo Karsaotılı Ayşe 

nio nakzaa yapılmakta olau du 
ruşm11sına düu de öğleden evvel 
ağtr ceza mabkemesinde devam 
oluomuıtur · 

Kendilerine tebliğat yapılmış 
1 

olıtn iki şahit gelmemitti . 

Asliye Hukuk b:okimliğiııe ya · 
zılan tezkireye gelen cevap okundu. 

Bundan Ayişenin ycaşmıa tashihi 
için mahkemeye müracaat ettiği ve 
mubakrmeoin de 6 Eylül 934 per· 
ıeube güuü yapılacağı bildiriliyor 
du. 

Mabktmece iki şahidin getir 
tilmesioe kar•r verilnıiı ve duruş· 
ma 13 Eylul 934 tarihine bıra
kılmıştır , 

Defterdar Halil bey 

Vılayetimiz Drfterdarı Halil 
bey hastalığınıo gösterdiği lüzuma 
binaen mnuoiyetle dün sabısbki 

trenle İstanbula gitmiştir . 
Halil beye burada bulunma 

dığı m6ddelçe varidat tahakkuk 
müdürü Cemil bey vekalet ede 

cektir • 

Bir doğum 

Şehrimiz posta memurlarından 
Servet beyin bir oğlu olmuıtur . 
Yavıuya uzun amurlu diler ,. ana 

ve babasını kutlarız . 

Ceplerini karıştırar
ken yakalandı 

Kayserili Ali oğlu Mustafa 
admda birisi siptilli pazarında 
dolaşan iki kişinin caplerini kt1· 
nştırıp paralarını çalacağı sırada 

yakalanmıştır . 

Bir tütün tabakası hızsızı 
. 

Buğazliyanlı Abdglcelil oğlu 

duya müteveccihtir. 
Bu manevralarda, haly 

ra ve bava kuvvetleri t 
daki inti:ır.anıın ne kadar 
olduğu görülmüştür. MıD 

ran askulik noktai nazaı 
yük faydaları vardır. Maoe 
iştirak eden kıt'ala ıo bi• 
askerlığe yeni alınan sımfl 
dır. Bu gibi kıtalar mane 
talim ve terbiye gö lirler. 

Faşist r~jimi şu bakikıtl 
e<liyor ki : Ordu müıtıkıl 
zevi bir un~ur halinde bul 
ve hütüo ltalyan milleti 
birlt·tmiı b:r vaziyet arze 

Müsellıb kuvvetler , ' 
bayatını ve nüfuzunu mu 
eden "" büyük bir unsurd 
rupaoıo bu mütkül vaziye&i 
ıısında bulunan bir millet 
kendi kuvvetile istiklali11İ 

likbalini kurtarabilir. 
Bu ıene ordumuzun 

manevralarda eu modern cİ 
kullanılmıştır . Ordumuz 
man~viyat ile mücehhezdir. 
kerltrimiz ta çocukluktan 
ker oluyor. ÇünlCli bir hal} 
cuğu, BalilJadan genç lıalJ 
mıoa ve ııizıami askpr sıoıft 
tiıiaciye k•dar askrrlik b 
yaşamaktadır. 

Muasolioio Cenuvada • 
tiği bir nutukta fU tarihi 
söylemiştir : 

" Altı bin senelik taı 

kuvvetli olmak Ui:ıım g"ldı 
retmiştir. Kuvvetlı milleti• 
zamanlarında kendilerini 
rırlar ve dostlara her tarı 

ğalır ve harpte ber keae 
verirler. Zayıf milletler ise 
münzevi ve mühmel kahrla 
rpte de yıkılmağa, 

düçar olurlar. ,, 
Bu mftnasebetlc 

orduya ne kadar ebemmiy 
diğiai yukarıdaki sizleti i 
diyor • 

Kuvvetlı olmık , milt 
olm:tk mınastııda deiildir 
'(elli bir millet , kendi 

kurtarır ve her sabada yap 
kiıaf için emin bir vaziyeti• 
diyoruz . Zayıf milletler be 
dileri ve hem de medeniyet 
bir tehlike teşkil eder} .. r • 

Sıhhiye mDdüı lüğüne yazılan 
tezkireye gelen c~vapta Adaoada 
akıl hastalıkları miUebassıaı Lu· 
luomadığı , mille hassasın viliyeti· 
mize yc1kın olan Koııy• mtml,.ket 
baıtabıneıiode olduğu hildirili 
yordu. 

Sait su içmek hah(loesiyle girmiş 
olduğu merkez lokantasında ora 
nın sahibi Mehmet efendinin ce 
hinden tülün tabakasını çaldı

ğından yakalanmıştır . 

Bıçak taşıyan bir 
kabadayı 

lzmir panayır 

1 ZiyarPtcilerin mecmuu 
kişiyi buldu 

Reiı Ş~vki bey : suçluya lc:eodi· 
nin ve jandarmanın Konyaya gi · 
dip ie:~e masraflarını verip ver
miytCl'fİr.i sordu • 

Bayazıt le paıası bulunmadığı· 
nı ve mUbt•c• muavenet olduğu i· 
çin hapishanede kendisine ekmek 
verildiğini söyledi . 

Heyeti hakime k11a bir müza · 
kereden ıonra ıuçlu Bayazıdın akli 

muayenesinin yapılmı11 ıçin Kon· 
ya ya gönderilmesine karar veril· 
miş ve duruşması 30 Eyliil 934 
tarihine bırakılmıştır . 

Bahit fiyall 

Uşakla İsmail oğlu Hiisnü lldın 
da birinin üzerinde bıçak t~şıdı
ğı görülerek ılınmış ve hakkında 
zabıt tutulmuştur . 

Birinci U. müfetti•lik 
baş müşaviri 

Kastamonu va1isi Fuıt beyin 

birinci umumi mDfettitlik batmü· 
şavirlıiine tayini, yerine de vclca 
leten mOlkiy~ mOfettitlt!rinden 
Fa.ııl beyin ftli taadi"e arzedilmiı· 1 
tir. 

Yeni vali vekilleri tayin 
Son bir kaç gün içinde dal· 

yandan şehrimize h11hk getiril· 
mekte ve kilosu on kuruştan sa
tılmaktadır · 

1 edlldl 
1 

Açık konuşma 

Fikri Tevfik bı·ye: ı 

Açık adres bildi.-mediiioiz için 1 

teukit mektubunuzu gazetemize 1 
koymadık. ı 

Koculi vali •eki.1 ~ı.ıe ın lil· 1 

kiye müfetti§lerieden Hasan Faik, I 
Çankırı vali vekilliğine müfettiş ~ 
lerden Derviı HGsuü, Giruan vali ; 
vekiletloe müfettişlerden Tevfık 
Talat, Burdur vali vekilliğine İz
ıpir vali ryuavini Sıip beyler ta 

yin edilmişlerdir. 

-
Paoayırı çarpmha, per 

ve cuma günleriude ziyaret 
lı!tio mikturı 52,416 dır ve 
yonlardaki satış f.aliyeti 
mışhr : Yaloız cuma güoii 
edenler 21,334 kiıidır. 

Jımire civar vilayet ,., 
lardan gelenler .çoktur, o 
biç yer lcalmaauıtır. 9 eylü 
fıli için gelecekler de faı)I 
caktır. 

Hava 
1-Dün Adanada ~,fır• 

rılmit tazyiki nesimi 757,5 
limetre olup en çok sıca~ 
~n azı 22 santigırattı • 

Rutob .. t vasati % 64 
kı ydedilmiıtir~ 

2 - Dün hava kısua8'ı 
ludu geçmiş, rüzgar seval• 
sakin , zevalden aoara 
ürati7 metre olaıak {)iç· 



( TürkSöü ) 

~-,ı Yeni kazanç Kara Diken . . t 

----~~--------~~~~ar·· \vergisi kanunu 
-15- 1 

Çocuk bir mektup uznttı. Geoç 
1 'im zaı fa bnkar bakmaz yazı· 
ıııdı . Ganiden olacak , onun 
ıı . . . . llir sürü sitem ve 
enşteo sonra bir süı priz hazır
ğını yazıyor . ayrılıı ken söyle 
ni tekrarlıyordu: Unutma haril 

Mehmet muallimin yüzüoe ba
r, gülmesini bekliyor; fakat 
k durgun.. Çocuğun gözleri 
aralık masaya iliştj Tabanca 
ördü. Bir şey anlamadan içini 

•o gizli bjr şüphe ile bir mual 
e. hir masaya baktı Mubıaun 
dsına söylediğiııi hatırladı: 

"Muallim, caorna kıyar.,, 
Tekin başını mektuptan kal
ııca çocuğu k~ndinr. korkarak 
ıyor buldu. 

- Mektubu sana kim verdi? 
C enderme nahiyeden ge 

ış. 

- Muallim ı, ... y bugün derse 
f'c~ kmisioiı ? 
Muallim leretldüt le : 

- Derse mi? 
- Evr.t muallim bty. 
Mebmedin gözlerindeki !af 
ve sadakıtt gibi temiz bir ha 
ışığının kıvılcımlan ruhuna se· 

cum etti. Kıpkırmızı kesilmişti . 
Akşamki kanlı tasavvurun kor. 
kusiyle çocuğu bağrına bastı. 

- HıJyır yavrum, Mııhtar yan

lış anlamış. Biraz hekle derse ge

leceğim. 
Sandaliyesioe oturdu. Masanın 

üstünde duran hatıra defteriyle 

tabancayı çekmeceye attı. Ganiye 
bir mektup karaladı : 

Gani, 
Kudı·şim gene soruyor sun ... 
İtiraflar hakikattir . Ve ben 

itiraf ediyorum. Fakat şimdi za
vallı heyecanım uzak sahilleı ıl t• 

brlli belirsiz yanan ışıklar gibi sÖ· 

nük .. Halt~ söndü bile .. Zira ha
kir ümitlere hakarl:'tler cevap 

verdi. 
Büyük deha ''llethofcn,, ölür· 

ken nurıldanrnı~ : 

"Aikı~layın dostlarım utık ko 
medya bitti., Ben de bured• ölüm
lerin cevap vrremiyeceğini sandı· 
c7ını muazzam ihtiruıma veda e 
h 
dnkrn o h11zin sahne güzümün ö-
niiode caulaoıverdi. Acı, dr.ğilroi 

Gani? 
Ne yciparsrn hayat bu !.. 
Kiın olduğunu bilmiyorum . 

' -Birinci Sahifeden artan -

tahakkuk dairesine haber verme
ğe ve takvim yıh sonu olan birin 
ci kamın ayı gayesinde de he8sp 
larını kapatarak nisaııdaaı birinci 
kanun sonuna kadar olan dokuz 
aylık devrei ticariyt>sine ait mu 
amelat neticelerini mübryyin 
beyannameRioi mart ayındt1 vari
dat tahakkuk idaresioe vernıeğe 
mecburdnr. 

2 - İşgal r.Jtlkleri mahallin 
gayri safi iradı ü:crindc11 vl'l'
!Jİye Mbl mıikdlefladc 

A) Ote<len heri işine devam 
.. denlcr : 

SON 
HABERLER 

Fransızların kadir
şinaşhğı 

Harpte ölen bir haham ba
şı için abide dikildi 

-·-
SADİULER : [ Fransa J 4 : 

( A.A ) - Umumi harpte ölüm 
halinde bulunan yaralı bir kato
lik askere haç öptüriirken mu· 
lıanbe mt'ydanında vurulan ha
ham h•ı şı Ahr:ıham Blohun namı
na burada dıkilen abidenin açılış 
merosimi tekant naz ırı tı:ırııfındon 

yan,lmıştir . 

Mumaileyh bu müncıscbetle 
söylediği nutukta huham haşıvın 
bu harektti siy:aset, din ve ırk 

farkları nrasıcda Frar.sız kurdeş· 

liğinin ve milli birliğinirı claima 
canlı kaldığını teyit t:der: clt:miş 
tir . 

Amerika da 

Kamp:ın:ıdaki büyük yan

gın söndürüldü. 
... ,,~-

l 

Sahife : 3 

Ad B M 1 1 • ana orsası uame e erı 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Ji'iyatı 
Satılan Mikdar CtN S t En az En çok 

K. s. K. s. ,_ i\iUı 

- Kapımah pamu~ 
---= 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi 

~· iane 1 32,75 33,50 
iane il 
Ekspres 34 
KIP.vlant 

YAPAGI 
llP.yaz 

1 1 Siyah 

Ç 1G1 T 
Ek~pres 
lıme 

. 
Yerli "Yemlik,, .. "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 2,25 3 

•• Yerli 1,75 3 . 
" 

Men tane 
Arpa 2,62,5 2,67,5 
Fasulya 
Yulaf 2,2S : 
Delice 
Kut yemi 
Kf'ten tohumu 
Bakla 
Si sam 

UN [ Vergi dahildir . ] .... Salih Elendi ... ·= .c " ..o co Düz kırma , . 
..!ıeE Alfa :ı ., 
- c: 

··~· Cumhuriyet o -:-=ta ... 
erden heri hasret çektiği baki ki 
menba serin ilri ._;erdi. Deriz 

Rerıkıi hl\har çiçekleri gihi ömrü 
mt·vsimtik olclıı. Meğer bir hayal · 

Bu ınükellefleırle. mükelle

fiy<t h · şl•ngır.ı kanunun 46 ncı 
madd~ sine göre, Leyannıımeli 
mükel1dlerde ol<luğn gibi, takvim 
yılı iptiılasıdır. Bu nevi mükel 
lefler için kanunun 17 nci mad 
desinin son fıkrası mucebince, 
1837 ı . nmaralı bina vergisi kanu
nuna gii P- takdir edilrn gayrisati 
iratlan . ı her toıeııenio ikinci kanun 
iptidasıııdaki vaziyeti matrah 
ittihaz olunur. Bu suretle mükel 
lefiyet t ·~is ulebilmrk içia ka · 
nunun 16 ncı maddt Rinin ikinci 
fıkrası kükmünc(; her sene ikinci 
kanun ayı ba~ın<lan itibaren bir 
ay içimle bitirilmek üırt, varidat 
memurları, memuriyetleri dahi
limlc hulunan işgal el tikleri ma
hallerin gayrisafi iratları üzerin 
den vt·rgiye taLi tutulacak mü · 

kellefl· rin umumi yoklamasını 

ve işgal ettikleri mahalleri11; gayri 
safi iratlarına göre vergi tarlıiya

tım yapmağa ve ı arlı olunan ver
gileri mart ayı sonuna kadar 
ihharmımt! ile alakadarlara bil 

Hıu•nos Ayres : 4 ( A. A. ) -
Kampanadaki yan~ııı ldmilc-n Htin· 

düri.ilmiişıiir. ~;:.. 
1 :ı " ~ ()o 

e 
tına~ıııa uğrayan bir gemici kal 
J,, hayatın durgun sabilleriui 

r gibi lnrşı dağlara ozuu: uzun 
ktı . Ufuklarda helki bir hayal 

Üyoulu .. Dudaklarında kısa, 
ık bir tebessüm söodü .. 

- Gelecek~ioiz değilmi mual
hey? 

- Gl'leceğim çocuğum biraz 
k!c 
Mehmet, bir adımda yanına 

~ııldu. Tekin onu kucakladı, saç· 
ı.ıdao öptü. 

Muallim bey size bir şey 
liyeceğim. 

- Söyle Mehmet. 
- Muhtar, muallim canına kı 

r diyor. 

- Niçin? 
- Zeynebi kaçırdılar ya . 
Tekin batırlıyarak ma1aya ~Öa· 
Tabanca orada duruyordu . 

•hcubiyetindeo yüzüne kan bü-

rnerikan otomobilleri in- · 
iltereyi istila edt1cek mi? 

" Daily Mali ,, den : 

Amerikan otomobil fabrika· 
'lrri lngiltercdeki otomobiller· 
n be~gir kuvvetine aiıbetle alı· 1 

n vergi miktarının azaltılacağı
dair gelen haberler üzerine 

ıncrikada basıl olan ihracat te· 

blıüslcrine şüpheli bir nazarla 

lunaktadırlar . Gümrük tenzi 
tı gelecek kaounusaniden itiba 
n me\'bi tatbika konulduktan 

nra İııgiltereııin Amerikan oto

obil sanayii tarafında., i~til~~a 
"Yacaği korkusu bütün logılız 

11•yi mah11fılini kapl,.mıştır · 

Bittabi Amerikan müessese 
riııllıeu biç biri İngiltnede basıl 
lncak vaziyetten istifade için ne 

'bi hazırlıklarda bulunduğunu 
'll~idrn ifta etmek istemeı · ~u 
in planlar Deroit'te ve Amerı · 
•nıo tarııomış otomobil roüeuese· 
riııden birinin ihracat şubesi 
errıurluıodao biri bu mevzu üze-

'.nde görüşürken dedi ki : ". İn
•lterr-uin Amerikan otomobıl sa· 

mış 

Adır 1 sorma ! Beu de unuttum 

sarıki.(I) 
Sen bıığrı yanık bir Anadolu 

çocuğusun, ben o mukıııldes ülke
nin avare bir çobanı gilıiyim ... 
Hayal, hulya, renk, çiçek nemize?. 

Bizim saadetimizin adı, Ayşeler
der., Fatmalardan başka ne ola· 
bilir ? Bazen onlar ela haşka küye 
gelin gider. Yaosıo, ağlasm o za· 
mao obamızın uluları ... 

Hayaller yalandır Gani sakın 

inanma l 
Bak btn hile unuttum ! 
Hah, hah, hııhba 1 
Adam sende bayat bu ! .. 

Muallim 
Celcll Tekin 

Hamiş : Ben rflatun gibi sev· 
dim .. Sahife kapandı zapneden
ler aldRnıyor, kapan safhadır. 

-Son -

misiniz? • 

Bu mesele hakkında fıkrini 
ald•ğım diğer bir mütehııssıs ta 
şu mütalaada bulundu : " lrıgiltc
reye fula miktarda otomobil gön· 

deren kumpanyalar • İogilıere ih 
tiyacıoı fazla tahmin etmek hata
sına düşüyorlar. Kendi tahrninle 

riodeki talep miktarını biç bir za 
man Lulamıyacaklardır . Z•ten 

İngiltered~ otomobil kulhu Holar 
arasında , beygir kuvveti yüksek 
arabara karşı me-rak göster eıı lerin 

adedi yüzde onbeşi geçmez 450İogi 
lizliraıı veya daha fazla değt'rİ olan 
otomohilleıin fiatlarmda yap lacak 
7 ingiliz liralık bir tenzilat 1 İngıl 
tere halkmı Amerikan mall;uıoa 
t t bacijme s~vkettirecek kadar 
büy~k biı fark temin etmiy.~cek-

tir . ,, 

dirmeğe mecburdurlar. 

B) Z•niden işe batlayanlar : 

Kanunda işgal edileo mahalle· 
rio geyri safi iratlara üzerinden ver· 
giye tabi tutulacağı beyan edilen 
bir işe yeniden başlıyaelar , kanu 
nun 54 üncü madd,.si :mucibınce 
işe batladıklan tarihteq itiliarea 
bir ay içinde işe başladıklarını 

bağlı oldukları varidat tahakkuk 
idaresine yazı ile bildirmeğe mec· 
burd\lrl~r. 611 suretle işe başladık
larıoı zamanında haber veren mü

kelleflerin işe batladıkları t"rihten 
takvim yıla sonuna kadar olan dev
reye ait vergiler. , ikinci kanun 
ayı içinde yapılacıık yoklama üze
rine , tarholunarak mart llyı so
nuna kadar mükelleflere tebliğ 
olunur . Faraza temmuz ayı başın 

da yeniden i'e baş!ıyan ve işe baı· 
ladığını bir ay içinde yazı ile ala
kalı varidat tahakkuk idarrsine 
haber veren mükellefin , ikinci 
kanun ayanda yapılacak yoklarqa 
üzerine tarhediıecek vergisi . tem 
muz ayanda takvim yılı sonu olao 
birinci kanun ayı gayesine kadar 
geçen aiti aylık devreye taallük 
edecektir . Binaenaleyh m.rt ayı 
sonuna kadar mükellefe t~tb ve 
tebliğ olunacak vergi ', alh aylak 
olocaktır . Eğer bu devre sekiz ay 

dan ibaret olsaydı , bu takt!rcl~ 
tarb ve tebliğ olunacak vargi de 
sekiz aylak olacaktı . Verginin su 
reti hesabını bir misal ile izah e 
delim : Gayrisafi iırada göre bir 
senede (1000) lira vergi hesap e 
dilmesi la-ıımgelen bir hadisede 
eğer işe baılanılan tarih ni11ıı bi 
dayeti ise takvım yıh sonuna ka 
dar geçen devre dokuz ay tuttu-

Amerikada logiltere piya - t 

ıııasıoı istiii fikri olmamakla bera
ber lngiltereain günden güne oto-

mobil merakı arttığı ~e:bu tema· 
yülün Amerlknn istibsallhrı ve 
satışanı f azlalaşbracağı zannolunu 

Hindistanda karışık -
hklar . 

Bir kişi öldü , on üç kişi 
yaralandı . 

l\h<lraR : ı ( A. A. )- Oiio ak· 
şanı vÜkuhulan bir kavga eımaınoda 

hir nıüslüman hıçak ılarh.-silı> öldü· 
rülınliş, 10 miislümau vr ilç Hindu 
ağır surette yaralanmıjlardır • Polis 
kıtaatı milcudcleoiu genişlemesine 

mani olmuştur. 

tahakkuka ait bükiımll'rİ , neşrini 
müteaki,> meri otacağından ve yu
kuıda izah edildiği üzere bu ka· 
biJ mükellefler için • mükellefiye
te esas olacak kazaoçlar geçmiı 

lakvim yılı kazancı olduiundan 
1934 mali yılı vergilerinin tarbın· 
da da yazıla hükümlerin nazarı 
dikkate alınması lizımdır • 

-

Yeni kanunun işe haşlama ba 
linde tatbik edilecek bükümleri , 
beyannameye tabi mükelleflerde 
eski kanun'hükUmlerinin ayni oldu 
ğu cihetle tatbikatta bu kabil mü

kellefler için bir değişiklik meuzu 
bahs değil ise de işgal ettikleri 
mahallerin gayı isafi iratları lize· 
rındeo vergiye tabi tutulan mtikel 
ıeflerdeo 1933 takyim yılı içinde 
yeaiden ite başlamış olanlarm 193 
mali yıla uergileri işe batladıklan 
taribteq kanunuevvel 1933 gaye· 
sine kadar olan zamana maksur 
ol•rak tarbedilmek içap eder . 

. 

4 

3 - Mükellef işe başladığuıı za -
mamnda yazı ile habt r vermezse 

A ) Beyannameye tabi milkel 
leflerde . 

. 

ı· 

. 
. 

Beyaeoameye tabi bir nıükel 
(,.f , işe baıladığını zamenında ya 
zı ile ihbar etmez ve fakat takvim 
yıh hitam bulduk.tan sonra müd
deti ticaretine ait beyannamesine 
Mart ayı ( Eshamlı ıirketlerde N 

san ayı ) içinde alikılr varidat ta 

bakkqk dairesine vermitlhulunur 
sa , ite başladığı tarih idauten 
tahkik edilerek vergiıi kanunun 
58 inci maddesi mucibince yüzde 

ıs zaın ile tahsil olunur . Kaou 
yor . Amerikan otomobil sanayii 
bu iokişaftan istifade etmeyi ümit 

v d I k . 1000x9 
gun an a ınaca vergı, 12 = nun 43 üncü maddesi mucibince ediyor ... 

~Yii tarafın<lRn büyük bir istilaya 

Vrıyacağı rivayeti tarnaroiyle asıl· r 
ı ve yanlıştır . Çünkü , Ameri -
&n sanayiioiıı yüzda do\csanıııı 

Amatör işleri 

l 'ı 750 l!ra tul.acak~ır . Mükellef tem· rtsen tarhiyata gidecek abva 

1 muz bıdayellnde ışe baılamıı ise l mevcut iıe , resen tuhiyahn iı 
ltikvim yılı sonuna kadar geçen tilıım ettiği cr.ıadan maada ite 
devre aiti ay tuttuğundan alınacak 1 bıtl~d~\aı ihbar etmemesi dolay -

n1s1 l eden üç büyük kumpaoya, 

'."sen lngiltereye çoktan yerleş 
ıış bulunuyorlar . Bu kumpanya· 

~•ln kendi şubeleri ile rekabete 
ıtiş"Ct klerine ihtimal verebilir 

Jin Kısa Bir Zt111wwfo /la 
zırlamr . 

. l00x6 _ SOQ . siyle yüzde 15 zam baıkaca aranalı r. 
veıgı ~ - hra olaçıktar. Eier hu mükellefin , yaptığı it ve 

Kanunun muvak~•t 3 üncü ttıebl>Ga tamamen mektum lcalırs 
Foto Coşkun maddesi oıucihince 1934 mali yıl kanunu.o 76 ıncı oıaddeıi muci 

L.--.... -----·----.... , vergileri için , kanunun tarh ve biaccı alıaacak '1ç kat vcrıidea 

• . 

Düz kırma ,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

4 / 9 / 1934 lş Bankasından alınmıştır. 
Santim Ptıntı K. SY 

Vadeli 6 85 Liret " ltalya ., -
Rayşmark "Alman., 

Vadeli 6 81 ,-
Frank"Fransız,, 

Hazar 7- 10 -
Sterlin "lngiliz,, 

5 17 -Hint hazır Dolar .. Amerikan,. ,_ -
N~vvork ı Frank ••Isviçrf',, 

Adana Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden 

Mektebimiz için llereke fabrikası mamulatından ( A. B. S. 4. P . ) 
markalı nümünesi itlaremizJ.e mevcut ve evsafı münakasa şartnemesin-
do yazılı 650 iln 700 metre kumaş 21 Ağustss 1934 torihinıhın itibaren 
20 gün müJJetle ınünnkasnya konulmuştur . lhııle~i 10 Eyh\I 1934 Pa-
zıırtesi günü saııt 14 te Maorif müdiirlüğünJe yapılacaktır . Taliplerin 
niimilnf'lyi ve şartnameyi görmek üzere mektep idaresine ınuracaetlıtrı 
lüzumu ildn oluoıır . 4447 21-26 - 31-5 

maada , ite başladığını haber ver· 

ı Abone kaydi memtsi dolay11iyle yüzde 15 zam 
keza aranır . Şu ~r kadar ki işbu Bilumil.m lstanbul gazete ve ' y6:ıde 1 S zam verginin .... Gze- 1 mecmualarına abone olmak arzu 
rinden hesap edilmek lazımd1r . edenlero istetlikleri mahalle gön· 

B ) lıgal edilen mahallin gay. dermek üzere abone kaydedilir . 

ri safi iradı üzerinden vergi veren 1-5 Yıldız Kraathanesi 

m6kelleflerde, knrşısmdı gazeteler 

Bu kabil mükellefler, işe bat· bayii Polisçi zade 

ladıklanlll, zam141rıda baber ver- Hüseyin 
miyecek olurlarsa iıe bqladıkları 
tarih ikinci kinun ayanda yapıla-

cak yoklama 11ra11nda idareten 

tahkik olunarak vergileri kanunun uıı OllllllHlllHlllUllHlllllHlllllHll illllllllllllltlifllllllllHlll ıtlllllltıllllllı1111t11111111ı' 

58 incı maddeli macibiacc yüzde ~ bu gece nöbetçi 
15 zam ile tabıll olunur. lıe baş· 1 ladıkl1rını bal,;er 'fCfmiyea ve ikin· 1 eczane 
ci kiouo ayında yapılacak yokla-

1 Oruzdibak civarmda 
mada dahi göılllmiyen ve bu su-

Merkez ~ezanesidir retle tamamen mektum kaJaa bir 

teıebbUse ait .-ergi, kanunun 76 ' ............ lllllllll .. lllllllllltlıllllllftlllllllluttnınııı••-

1 
~ 

1 

1 
ıncı maddesi mucibince resen ve 

iki kat olarak ·rıarhedilmelcle be 

raber, işe başlanıldığı ihbar edil· Adana memleket hastanesi ba$ ta-
memesi do,ay11ile vergi aslıD8 hıt babetindan : 
kıca yüzde ıs de zammolunur. 

Adana Memleket hasta neıi n\n II. Mıikelleffyeiirı sukutu ihtiyacı olan ( 1 l 9)kalem mualeceai 
Mükellefiyetin 'sukutu batla · 

934 sımesi eylülunun yirmi y~dinci 
ca: perşembe günü saat « 1 Oll<ia encü-1 ) lıi barakma. 

2 ) lıi devir, 
meni vilAytttte ihale edilmek ÜZftre 

3 ) lfliı; aleni münakasaya konmuştur. Ta-

Olmak Ozere Uç şekilde mü - liplerin 9artnameyi ve mueleeenio 

tala. edilebilir. Kanunun S9 uncu cins ve miktarmı görmek üzere 
maddesi, vefft ile t116ye ve fesih hastaneye müracaat etmeleri ve 
bidiıelerial iti baralcma hiikmüne ihale günü de encümeni vilayette 
tabi tululmaktadır. bulunmaları ilAn olunur. 4457 

- Sonu var - • 24- 28 - 31-5 



Adana l:.rkek 
müdürlüğünden 

lisesi 
1 

Lkmek 18.000 l\ilo 
!\oyun l'li 6 ,500 )) 

!-\·tdPyOğı 1,400 • 
J\•·8ııw şı•kl'r 3,200 )) 

l'irinı· 2.400 )) 

Uıı 1,600 )) 

Zı•ytinyoğı 450 J) 

S:ılıun 560 )) 

U•luıı 85,000 )) 

~hlıın kiinıürü 10,000 )) 

l\ııru fo8uly:ı 1,600 )) 

~lektı~lıimiz p:ırısiyonunurı sekiz 
nylık ilıtıv:ıcı olan yukarıda 1J1üf
r,.ıotı yıızılı 11 kalrmt!Pn ilıorl't 

ı>r7.nk ve saire 25- Eylı11 - 1934 
suıı günü Ciutl:ırı Iındıli layik gü
rııl.lüğıı t..ıkdırdı• - ihal • cdilnwk 
ıizurn 20 g-ün müdıletle münnkos:ı
y·ı konulmuştur . 

Talip olanların yüzde 7,5 le· 
uıinat okçasın.n maliye veznesine 
y:ıtırılılığınn ılnir vezne makbuzu 
ıh· beralıer mezkur tarihte tum 
H:ıat 16 ılo ınektebimizde toplnnn

<':ık olan komisyona ve şeraiti öğ
r.,nnı"k istiycnlcrin ıle ho•r giin 
öğ'lı>ılen ıwvcl mektep idarı sine 
ıııiıra~anlları . 4502 

5 - 10-15-20 

Adana Sulh hukuk Mkimhğinden : 

Aıların ınhisnrlar Başmüdüriye

tinın vı kili avukat Cemııl hryin 
Aılnnaıla <,:ınnrlı m:ılıal!esinıle u,-. 
ıııan oğlu lloşiın Pfı·nıli nleylıine. 

ıkarne eltrği 34 lir:ı 5 kuruş- alncok 
ıln\'a~ınııı tayin kılınan ıluruşmosı 
gunünılu müılılei gclmi~ iso <le 

ııııııldei aleyh" gönderilen ılava or
zuh:llı zalırm:ı mull!ailı•yh;n gös 
terılen nıolıolılcn çıkıp nıe~·hul lıir 
nralrnlle gittiği miiha~ir v~ ihtiyor 
heyeti taınlınılan oı h vcrilıni: 
vo l< blığat icra ıı<lilı melliği anin· 
şılmaklo il~nı·rı tclıliğat icra. ına 
ve ıluru manııı ılu '.15/ 10/934 turi
lıinu tnlikınn kıırnr verilılığirıdcıı 
nwzkur günde gelmr<liğı vey ı ta
rnfındıın bir vekil gönılermPıliği 

t:ı ktırde duru ·manııı gıyaben ya
pıl cağı ılıln ohırur , 4504 

1 

( Tiirk Sözü ) 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü- 1...----Mekfep defierleri _./ 
l dürlüğünden : 
, lr:ı<lıye mnhallesin<le Knloğz:ı<le 

1 

11 YILLIK .. 

Eğer: ı,ıerlnlz

de intizam ar1yor

sanız, hem '9cu•, 
hem gUzelliş yap
tırmak lstlyorsa

n ı:z TUrk [SözUne 
mUraacat 
• 
edlnlz.J 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta 

Yeni Ecz ... 

podra ve sair eşyanızı 

en tedarik ediniz 
Yı·ni Ecznno : Saf. tAmiz vr ucuz ilA{' satar. 

4468 9 

• 

~~~~~-----------------------------

Seyhan defterdarlığından : 
M .. vkii Cin~i Dö. Numnrnsı 

~ahin ağa karyesi Torh 80 7 -3544 ~lu ıılrlı 7 lwk-
3544 mAtıo ı urabbn tnr . 
Yoknrıl:ı mevkii ri~si 'c ıııikturı yazılı hazineyo ait Eınlllk 13-8-

934 tnrilıinı• mii~nılif flf'f Ş• rrılın gıınii öğlı • ıJı.n sonra ilınll' o!uıınınk iizo
re yirmi "Ün nıüılılPllı• a •-ık nrtırııııı"ıı ı· ık:ırılıniştır . Tolip olanların n ' n 
Milli Emlak iılıırrsino ıııürncnatl~rı ilfın olunur . 4483 

30 Ağ'ustos - 9 EylOl 

---------------~--,----------------------

· fabrikası k:ırşısındnki sokakta kil.in 
1 

o'ııp mülkiyeti müzayedeye konul· 
muş olan i.J:ıremizıı :ıit kireçten 
mamul bir bap hanenin müzayede· 
sine tayin olunan vakıtt:ı talip çık- . 
ınndığın<l:ın müzayede müddeti 
13-9- 934 perşembe giioün~ 
temdit edilmiştir . T:ılip olanl:ırın, 
nı• zkfır giinde öğle.len ovvel En
cümeni Vilftycto mür:ıc:ıutlnrı ilıln 

olunur . 4500 

Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

Seyy:ıh:ıtten :ıv<let ederrk hns
tnlnrıııı herfgün· sohnlıt n okşama 
k:ıd:ır Abidin pnş:ı c:ııldPsind~ki 

muoyeııeh:ınesinıle kabul Ptmekte-
ılir. 4501 1-10 

,. , 
IÇayırbağı ve reka-1 

bet rakıları 
Seneler<lcnb••ri lıfrkesçe ma

lüm olan Kony:ının Çnyırbağı v~ 
rekabet rakıları aleyhine bazı 
kimseierin propoğan<la yapmakta 
oldukları işidilmiştir . 

Fazla söz ve fazla rekldıııa ha
cet görmiyorum. Mezkur rakıları 

her bayiden ve umumi satış yer . 
lerinılen alan muhterem halkımı- 1 

zın mühür üzerindeki ( Ç ) harfine ı 
ılikkt buyurmalarını ve umumi 

1 
yerlerde içecekleri zaman şişeleri 
yanlarında nçtırmnlorını rica ede 
rıııı . 4470 8-8 

Mıisklrai bayii ------- _,.ı:...----

Zayi mühür 
16 Temmuz 934 tarihinde Mıh

monılorlı Mehmot ağa ile nkteyle
miş olduğum zirai şirket muknve
lenaımsinin okip temhirin<le zati 
ınührümu goip eyledim . Kimsoye 
borcum ve tohüdntırn yoktur. Yo· 
nisini hdk ettİrPcrğimden eski müh
ı üıniin hükmü olmadığını ilıın ry
IPrİııı 4503 

llomnmkıırbu m:ılıal

lrsinıle mukim müfa
voffa Nucar Şevki 

dendi zevcesi 
Rabla 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili
ğinden : 

,--
1 

r 

• 
Gazetemizin 

Abone ve ilan şartları 

( 203 ) lira 94 kuruş koşiOi 
Seyha•ı morkrz hnpislıanesinin mü 

, ılurlük <lairosinılo iki helil pazarlık 
~uretile yuptırılocaktır. 

• 
3 Aylığ ı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahie.yin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
t>ı "trla konacak ilanların uçuncü ve dör

dü cü s~hifelerde her satırı on kuruştur. Rek
lam rıı .... ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

8- 9-- 934 tarihine musgdil 
cumart .. si güııü saat 15 ıle Seyhan 
Cumhuriyet müddei umumilik ma
kamında teşekkül edecek komisyon 
tarafından pazarlık surntile veri· 
kceğin<len taliplerin yevmi ihalede ı 
Cumhuriyet müddei umumilik ma
komın<ln hazır bulunmaları ve ko 
şifnaınesi ile şartnamesini görmek 
üzere her gün hapishane rnü<lür
liiğünc mürucnntlurı ildn olunur , 
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hizmetci kadın • 
Evde iş görecok bir hizmetçi 

1 kadın aranıyor. M:ıtlıuıımıza uıü
recuatlnrı . 

Türk Maarif C. Umumi merkezinden: 

Türk Maarif Cemiyeti firmasını taşıyan her nı•vi mııktı>p ılrlt~rı~r 

bu s"nıı tem·men yeni vıı evvolco yopılınaı.tıı oLın ,ı .. rtHlnrılı•n ,lı 

cozip bir şekil verilmiştir. Emeolino lıN husustcı faik ohn bu defıcr 

Umumi satış deposu yalnız İstanbulda M•' 
puççularda Boyacı Han altında 44 

numaralı mağazadadır. 4499 

Kı·yf/yt'/ ıılrik11drırlarca bilinmek ıiure /itin olıınıır. ·•51~ 

Seyhan defterdarlığından: 
KuryPsi Döniimü ~1elro ınurnbb:ı 

lnnaplı 30 l\1 ıddeli 27579 

" 300 
" 

27.5791) ) Mart 325 tarih 391 .. 3980 
" 3658814 ) 393 

" 
20 

" 18386 ) 394 
395 

Abid;n poşa vrrcscsiııin vergi borcundan lı:ızinı• namına tı>ITiZ."~~ 
holl\de cins ınıkları ve nıı•vkileı·i yazılı arazi 10 - Eylül 934 lorılıı 
ih:ılc olunmak üzer.• yirmi gün müd lello a\•ık ıırtırıııoğıı {·ıkcırılmıŞ1 r 
l'nlipJ,.rin ~1ılll rmlftk iJnresıno ınüracaot.lnrı iltln olunur. 4463 ;!6 

---------------------------------"" 
FOTO 

COŞKUN 

'' Agf a ,, filmlerinin her çeşiJı 
Dünyaca meşlııır ( A G FA ) filmlerinin rfl 

us/ bıı/ıuııır. Fiyallar, d(ıfer bıllıiıı nwrka/ardafl 1 

dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda J 
veril 

Atölye fotografları, vesika 
dismanlar. 

·1·11( resım erı, a" 

Tıılcbede11 len:/icillı la · 
r/fl' ile ılcrel a/tııır . 

o•o 
J<'OTO COŞKUN : 

Ya~ Cami Civarı 

Muhterem halkımıza müjdelet 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıtd• 

~· 

1 

1 
1( 

8 
ti 

' 
ii 
ıf 

l;ı 

B 
)lo 

r 

ıı 

lı 

" · · (*) \ 1 ·ı nk111 Hakikaten bütün suların ı\ces 1 dtr. • munus 'og arının Y• s l 

Yaları arnsından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun :ı~ıl P~ 1 ~ 
1 ·k 1 1 t · ı· · uırvf "Ayrrın ba~ puııarı ., diye ön n mış ı en sı ı ıa ve il' ımoı ın 1' ~ 

Vekillet ccli!Psi tahlilden sonra bu suya " ECC , ismini uyğıın ve Jıl y 
kışır görmüştür . Vekıl.ltt celilenin resmi raporu oşağıdn yaıı~ı (ı.li' }• 
Muhteıern halkımızın mezk?r. re.sml roprru bir. korre ~k.umul~~ıı' :~1~ ECE suyunu büyük hır ıştıhn Vtl lezzetle ıçeceksmız. ı.cı. · çô 

111 
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal uııutncaksın:z, · I~ 

l ~,, 

kü cidden latif, hafif ve temizdir . A1ni znmnnıln çok hozimlil ır.':~ g 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle herabn iki koıleh ECE 111 

.,
1 kafidir . . ıı• 

1 TOPTAN SATIŞ YERl Yağ Cami civnrıııdn hAlkrcıler ~ 

şısKıdn ( ALİ NASİBİ ) Eczanesi yanında<lir . . . 
Ceyhan<ln satış yeri : Müskir"t lınyii Yusuf Zıya cConılı 
Mersinde ,, ,, : Mustafa Yunus ve korıleşler 

Yetmiş beş kiloluk bUyUk d11m11c11n11 yüz yirmi 
ruştur . 

-120 

------Ece Tıirkçe krt.11içı: 

• 

23 

.. dil'~ Umumi neşriyat mu 

Melımel Nıırelllıı 
Ad:ınıı Türk Rilzü ınatbıı~~· 

}ı 

le 


