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A KAHA : S ( A.A ) - Al
ılıgımız mRlı1ınata gi)re h:mirin 

kıırcıılıı. hı) ranıı şenliklerin" İ:. 
tiı·ak \C: biriııl"i lı<·)nelmilt•l pa· 

u •}lrı ziyaret etnwk ve hu vesi 
ı .. ile ele l.ir lıulk(•\ i tı•uıası ynp 
ın •k için Aııknra lıalkc\ inden 
k1rl ki:.:ilik bir grup. Cuma gün 
1 ii trc•ole lınlkc\İ rci \ekili dol· 
lor Hagıp brıyin riynscti altınıla 
bnıirc hnreket etlecektir . Bn se· 

' ılıate evin muhtelif şnlwlerinc ( 
ıııen up arkadaşlar i~tirak etmef..-1 
tµdir . 

Güzrıl nntlar şuhesinrlen ve 
ın,.ııılekotimizin değerli sanetkar
ktrıııdau J•'crlrnrnle Oh i Cemal 
kınınıla ecdct Bcmzi, fh i .. e
rııal ve Ömer H efik he) ler hir 
konser verecekler . Temsil şube-

i ele Himmetin oğlu piycsiJi tem
sil edecrktir . Bu temsildı~ c•serin 
miidlifi Jhnirrefik Ahmet uıi 
hey piyesin mühim rolii ol:ın 
IJimmet ağa roliinii hizzat oynı· 
) ncaktır . llolke' i hu scynlıatiıı
de lJiiyiik k11rtulu~ mulıarebele
rioin cerlyaıı ettiği sahaya . ('lıit
forimize sayğılarmı hilcliren lıir 
çc--lenk lııınkarnkor . Ve İzmircle
ki ikameti e aasında tenemcnc 
de gider.el .. Ku.hiloym ~e~~rım 
zi)arC't Pclerektır . Bu buyuk \c 

L>iriııci ziyaret iein 15.zımg leu •.e
nıası ) ııpmak. koııetr ve tmn. ıl 

yerlerini, temsildeki koro \ e. 1!Hl· 
zik k1sııııl11rmı hazırJamak ıçrn 
Aokaıa lıalkt•vine mensup hir kaç 
nrk:ul:-ı~ cl:ılın e\' el c•serin biitiin 
dckorlaıi) it• l:1.1nire gitmi~ lmlu

ııuyorlıır . 

Japonya ve Arap alemi 

Gazi ve Hitler 
Samimi tebrik ve teşekkür 

tPlgrafları • --
Anknra : •l ( A. A. ) - Alınan· 

yuda ) ııpılan Hei icumlıur inıiholn 
dulu yt!'ıİ lı· Pc•İ::ıicunı lıur Cnzi 1 ııstnfa 
Kmııal lı:ıuetleri ile Alnıurıyn dt•\'ll'I 
rı·isi ',. bu vekili M. Atlolf fi itin 
lınzrt'tl.·ri arn rnda 11~oğ1tlnki lt>l~ruf · 
lar t:rnıi olunnııı~lur: 

Dc11lel reisi 1\1. Ado/f /Jlllcr 
llazrl'fll'ri; Bı rlin : 

Alıııan clevlcıiııin en yiikRı·k 

mnknnıııın intihubıınz ılolnyi il<' t'n 
sanıııııı tı·lırikleriıııi ıırzc) leıııcklc 

lıalıti)ııı ıın. Çok yiik c•k ihıiramutı· 
111111 k.ıhııl huyrulnııı mı ric•n t>drriııı. 

Gazi l\lustafa Kemal 
Tıirldyc Uelslc.ımı/111ru Ga:/ 

M11staf<1 Kemal llazrell<•rl: An 
kara : 

Vıızifeııw lıa luuıuın ve· ilt"silı-. 
gündt>r nıf'k llııfund:ı lıulunulan ıelı· 

riLaı--ıı doluyı lınrureıli te~ı·kkiirlrri 
uıirı kalıııl lııı) rıılm:.ıMıtJ :t.ıııi clı·vlrı 
lnirıdı·ıı ric•ıı t>dr.rim . 

Alman devleti Ba,vekili 
Adolf Hitler 

Tekirdağda )'ağmur yağdı 

Tt·kirılıığ : :; ( A. A. ) - Diin 
'J'ekirdıı~ lıııvuli inr lıol yağmurlar 

Antakya da zafer bayramı 
30 ağustos bayramı Antakyada 

büyük sevinçlerle kutlandı 
___ .,,,.,,.. ~ ·-

Emir Ali , Suriye tahtına otur
mak için neler diliyormuş? 

Suriye lıuı:ıuısi mulınlıiriıııiz 

3 tarihiyle bildiriyor : 

30 Ağusto. znf er boyraıııı An 
takiyede çok parlak muasiın
lı· tesit edilmiş ve lıütiin 'l'iirk
ler dükkfıul. rını kapa) orak yer 
)d toplantılar ynpmı:Jar. g.:co 
(ener a1ay1 tertip f'diler,.k hüyiik 
:ı.afer layık olduğu ehemmiyetle 
kutl ulamııı lır • 

J>oli. in, fener olayım men t t 
ınek ve dükkanlarını kap ıtm:ık 
i tİ}'en Jınlka ~ehren diikkanl:ırı 
nı açtırmak teşcbhii Ü lıo~:ı git 

mi. ve halkla polis arns.nd ı yum 
ruk kavgası olmuşhır . B r kaç 
kişi tevkif edilmi'". fokfit salıalı
leyia scrl>e t lıırakılmı)ardır . 

ör.ıcrlcn sonra, hı cnınide. 
" 

doluşarak ba) ramı kutlulunmış· 
J B rcf ır , 

• * 
* 1rcli in muayyen vrıkı ııdn 

açılncnğt hakkındu haberler oldu
ğu gilıı: Ali komiserin Fransa· 
dan döaınıtsini lıcklem "k üz ·ı·e . 
hir 11y \ t-) a 011 beş giirı le t'İI edi-
lectği cie söylt•ııuı,.ktr clir. 

Üçiiucü lıaher ılc şudur : 

.1\kcJis fc lıeclilerrk g~çen se
re Liilm nda ohluğu, gibi Suri)e 
dahi hir miiılde'I lll"<'liıdz idıırt" 

cdilecf'ktir . 
lJiitiiıı lıu balıcrlor hep rh :ı 

yrt kalıiliıulc~nclir . V ı.ziyet: Ali 
komiserin Ji'rnıısatlnu avdl'lind.-n 

cv\'e] aydınlaoamıy:ıı"uktır . 

* * * 

1500 Suriyeli genç Tokyo üniversitesinde yıığııı•ş••r • ··•••···--

knlırammı ş .. Jıitlerio ruhuna it· 
h:ıf olunmak iizere mevlüt okun 
muı; \C mcvlücle !) hin Tiiık iı;; 

" l\tecdel arıccr ,. cihetlt· 
rirıtle altın mııcl .. ni araştırmala 

rıon hn)anını~ ve bulunan niimu 
neler tııhlil edilmek üzere kim

yalıaneler~ gönderilmiştir . 
Japonya hesabına okutulacak Belediyeler bankası 

.. 
tirak F<leıek şehıtlcrin rulıuna fa 
tilıa okunmuştur . O glirı sokak

lar " Yaş11sın gazi, yaşısm ana 
\atan ,, avazlar iyi~ çmlamı~ \ c 
her tarrıfta Cumhuriyet marşı tc- 1 

rcmıiim edrıı gruplar oknkluı ' 

-------· 
Japonyada Müslüman dini günden 

güne intişar ediyor muş! 
1ısırdaıı, ŞRmda bulunan mii· işittiğimiz bir Jfiftır • Miitev-effo 

hını .ahsiyetlcıden birine bir O ınanh İmparatorluğu devriu-
n k denheri zaman zaman nükseden le ·tup gelmiştir . 

Bu mektupta huleıı l\lısırda bu. ha~ek~tlcrin e~ ııihaye_t daha 
lıulunon hir J opon heyetinin ya· geııış sıyası emellerııı t~lıakkuku.na 
k 1 · · · t ed .. ceğı· , e bir basamak snvılacagı en ba ıt ınl a urıyeyı zıyare .. ~ 1 
.'uriyedcn 1500 Arap talebesi in- bir ~~hak,."me ıl.~ kolaycı ~n ıı~ 
lıha d'I k Tokyo iinü,•ersite· şılabıhr . Son guulerde do) mnk 

p c ı ere l · ·ı · ı ı· d l .. ·· i d j h l ına okunmak hilmez nr ı ıtıra ıa 111. e ıutun u c aponya esa ı . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Heyeti umumiye içtimaında 
neler görüşülecek 

•• O' ••• 

Ankara - Belediyeler lıanka ı 
heyrti uınnmiy•"' içfirıınına ım,lıııınenk

tu • Bu içtiıuaa nıuluelif ı;ila)·etlt>r· 

den on lıl'lc.diy~ rei i tlt> İ:ı;tirfık ı·dıh 
cektir • 

Bunkanın üniimüz<leki Pııelı•r 
için lıelediycre na ıl lıir yıınlıınc)ıı 

dulıınnca~ı \'C banka rrmny" inin 
ıczyidi nıesc•lf!lcrile lwleclİ)t•lc•riıı hnn
kndon olun dileklt"ri konıı ıılut•nk 

mevzular arn ıııcladır . 

( ilk i~timaa ait te~raf . sorı lıa· 
bcrler süturıumuzdadır . ) 

ıt: * 
* 9 Eylül İzmir panayırına Ao-

takiye<leıı hemen lwr giio iiçc'r 

- Ger isi üçüncü sahifede -

Bir İngiliz gazetesi 
Sovyetler aleyhinde rey vermeğe ha· 
zır/anan İsVİÇ'reye ateş püskürüyor 

Fransız gazeteleri Rusyanın millet iizere teş' ikatta huluııncığı bıl
llirilmektcdir . 1ektuptn nıiitem 
nıim maliimat olarak şunlar da 
\ardır: 

Japonya hükumeti, son znman 
lorda isHim dinine karşı çok te· 
\ cccühkfır bir vaziyet almıştır · 

. " ler cemiyetine girmesine taraftar 
Almanyada geçım pahalılıgı l'aois: 4 (A.A) - . ol'y•t ıı_us· ı b~r~lıcr A\•rupıda ullıun tenıi-

yanın ~lilletler cemiydine gır- mnı araştıracaktır. Bu harekete 

Bu tevecciihli <le; 1500 Arap 
ta lcbe ini kendi hesabına okut
ıuak şeklinde açığn vermiştir · 
Bu nınksatla Mısıra gelen bir Ja· 

Pon heyeti, Ezber şeyhi ile de .g? 
tiişmü. \'C Jeponyadn islfim d.ın• 
rıiu neşir ve tamimi için hir ırşat 
lıe)'ctinin Japoııyaya gönderilme· 

ioi i tcmiştir . 
Bu heyetin ifade ine gc>rı-, ~on 

zaıuan]nrda Japonlar urasııulo ıı;
liirn clırıi süratle ıaommüm etnıo
ğe ha. laınış , e Japon) ada i lfin~i
Y••ti kabul ecleulerin sap ı 6 mıl 
}•)nu Luluıustur . 

J::ıpou 1ı:yeti, Tokyo dn:iilfu 
Lıuuudn Japon)a lıükumctı he

.,11bı11n oku)acak olon 1500 Ar:p 
f;"ll<'ioiı:ı aşağıdaki :.artları lıaız 
ol ı· · · ··,vıemek· uıası liizım gt' le ıgım so,; 
1Pdir : 

1 - Yası 20 den aş /:,"l 2S ten 
}'Ukarı olm;mak . 

2 - Viicutçc: 'e ıhlaatçc ısnğ-1 . 
nıu ve dinç olmak . 

3 - "uriyc li clerioin her lıan· 
gi Mriııdeıı <liplomn almış bnlnrı-
1llık 

4 - Ecm·hi lisanlardan lıirine 
Vakıf olmak . 

* * ,.ı 

Jopouyatfn " isliimiyete kaı~ı 
tevecciih ,. teıaııesi yıllırdauberi 

1 d h meFini hütiin ,gazet,. ler rnsvip 1 knJşı ~uütekı;ıbil ,temio~t verm~k 
25 yaşından aşağı işçi er yerine a a ctmwktedirler. olah lır t'Sasen l1 rarısn ıle L·hı -

1 1 1 t 1 k Fıgnro iiç miihim faydaya tnn nrn. ınde im zihuiyetle yakıl-
yaş l ar Ça iŞ 1 rı aca işaret etmektedir. Hunlardan mış bir ittifak vardır. 

Hcrlin : 1 ( A.A) - '·Havas,, 
njansmın Herlin ımıhahi·iıı · g(;. 

1c Alınnnyamn ikti adi ıııü:.ki· 

}atı lliller nejiıni11io içtimai gi

yaseti üzc'riıule kendini gHster 
meğ~ ha:.fanııştır. Hükumet y~ııi 
bir takım ücretler tnrifrsi çı

kernıı>:tır. \eni tarifeler e\'\ d
kil~rd n haylı aşağıdır. Hı~susiy
leki lıny:ıt pahahlaşmıştır. Bu 

J ıalıalı'ıirın sebehi ise hükume 
" f" tin ziraat mahslilll'rinin I)tıluıı 

yiik eltmek ic;io arfcttiği gay
retlerdir. 

Bundan haşko aralarmcla 

meıısncal ela bulunan lıir çok 

Faııayi :.:ııhclcrinıle haftn ınes~i i 
36 saate iııclirilmiltir. mumıyet· 

le aogiyi iptidai maddeler trcla~i 
kiudeki miişkiller yüziimlcu mu 
tt•e. sir olmaktadır. llu iptidai 
maddelere ttknbül eden kimye.vi 
ınatlddcr daha pahBlıya mal 
ol<luğnoclan maliyd fiyatlarının 
yiikı;elnııesinin föıiine geçmek 

.. 1 ca:""ktır Husu ile iicıetler guç o ı · 

o dercc:c aşağı hir SC\ iycdedir ki 
hünlar <lıha ziyada indirmcy~ 
imkan yoktur. 

l>iğet lıir emirname ile ele 25 
ya:.ınılnn a~ağı olanların i:.:ten 
çıkarılması ve yerlerine aile re
islerinin ahnmısı m cbur:i kılın 
mı:.lır, Bu cmirnanw iş hulnıa 
siya8clinin uğraclığı lıiitiin tat· 
hikat miişkfüfıtııu gi) terir. l>nlıa 
:.imdiclen ıniJli Fosyalist riiesa 
bu \'aziyctin halk ve işçiler ara 
sında y11pacağı aksiil.unellerd .. u 
endişe etmektedirler. Sanayi ınii· 
eı. el'eleıirıde lıu ikti a<li ve içti 
mai mii:.kilattmı hilistif acle gayet 
açık lıir so yalıst lıartkttinin 
t .. krar ba:Jamasından korkulmak

tndır. iş cephesi rei i 1. Ley bir 
ıniiddct t•vvrl lıu cephenin lıir 
kaç memurunu nzletmi:.ti. Bunun 
için ele lmn1arm kendi i tarafrn
clan ve•İlrn talimata riayet etnıe
dikleriııi iltri siirmiiştii. Haki 
kat.ata i~e bu a~.Jeclilen memurlar 

1 
- Gerisi ikinci sahifede -

lıirisi gayet iyi teclıiz Pdilmi~ lıir Lmlıı 4 ( A.A) - Deyli ha· 
nrduyn ve dünyanın ..ıı miikcm- ralt g zetcsi O\ yet H uı:ıyanın 
nıellnintlen biri h"linc gelen mill.-t ler cemiyetine girme ine 
ham kuvvttlcriot• malik 160 mil J viçr nin itiraz etmesinin varit 
yon ~işilik IJir kiitleuirı l\lilletler oJmıy.ıcağım yazarak diyor ki: 

muvazenesindeki ağırlığı, <ligeri • "icne hükumetinin hi>yle bir 
lillatler cemiydinclen çekilmek- hareketi ne Husyanın ııc de mil-

le Cencnc miit.sseı,esinde ağır letler cemiyetine hi! zarar vere-
bir darhe vuracıığını zannetmı§ lıilır. Bu olsa olsa ancak hizzıt 
olao Almarıyayn vereceği uetla 1 viçre hükamctinc tlokunur. mil 

met ve nılıayet Husyonın eskiclt-n ldler cemiy<'tioin böyle lıey~ırl 
Avı up" siyasetinde ışgal t•Uiği milel misafirpcn erlik f..aidcde· 
mevkii yeniden tutanıaLulır. ıini lıilmiyenl(•ıicı iclarc elliği 

Enım•t·I gazete. i de diyor ki: bir memlekette toplanma ına 
Bir millf'tiıı milletler c .. ıuiye tec iif 

1 
dilir. 

tine giımesi o milletin umumi He lin 4 (A.A) _ Federal 
kamıa:ı tabi olmak i. tediğioi gı;s- mı eli i S°' yet Hu ynııın millet 
tcıir . .Milletler cemiyetinde ahlak J, l' cemiyctiııe girnwsi 111 ,. '°le-
kaidderiııe riay• t edılrne i fıkri sine j \İçre lıeyr ti meınhlıaı-ınıo 
ni besHycn nckaclRr çnk e:t.a im- m"nfi rey \ermesine ittifakla 
lunur a sulh o kadar km \'etleşir karar \'t'rmiştir. 
ve her milletin istiklfili ıle o de 

Humıos Ayh<'s 4 ( .A) Arjan
rece tc:ıııiu etlilnıiş olur. Diğer 

tiııiıı So\ yellerin milletler cemi 
taraftıın mntlmat Şark miımkrnın ı ı f ı 

Yelioe 1rirnıc ine mu ıa ~ c· et e-
akihctiııi me\Zulıalıis t~tmek 0 

trdir· Ct>ği hakkmcla şayialar dolaşmasi 
( \ (O ) • 61• •lı'ycır iizeriııe Hariciye nazııı lıeynnat J\'r CU\.Te gazr~c 

ta bulunarak bu husu ta millet· ki 
~ark m•sa~ ı projrsinin ta hak· 

kuku müşkiil gfü~iikiiyor. Bu tak
dirde }1',au a;lıiikumeti Husya ile 

ler Celllİ)clindeki Arjantin heyrti 
ıuurahlıa asına hiç Lir tnlimal 
\, rnıeıııiş ol<luğu.ı söylemiştir . 

Antalya ha 
inşaat hararetle 
devam ediyor 

J\ııınlya kıyılurını memlı•kt'fiıı 
7.İn ortu kı mmn Vf! ~imal kı ılıırı 
hııglıyn<'ak oları Afyou-Arıınl)'B lı 
tııııu lı•ıııc•I uırıııı rııt>ra irııiıırlt•rı so 
ru iıışuatı dn lıaşlaım ıır • 

Jluııırı ilk ilıul<· eılilt>ıı kı 1111 ı 
lıf' kilurııt•trdik lıir kıımııclır • 1 
kı 1111 iiz,.riııdt• rniiırnhlıil uznmi g 
rı•tlc 4.:lllışııınktıı H' irışaııı siiraıl" i 
kişof l't mekıedir • 

Gt~lı n ıııullinıatıı göre ; miiııe 
B11y11 koıı1111111 lıulıırıaıı vı· oıı ıılım 
kilomı·trc·dı•n kırt.. lw~iu,·i kiloıııeı 

) e katlar oları lıaııııı ikiııı,İ kııımı 

ıııiiuokıı o ıııiicldl'li lİP lıitıııi4ıir. 

gün lıir kı 111111111 ilıolP i )tıtıılıır 

Vt> cm nıii ııiı şnuiı gö ıı--rrn müte 
lıidc> ilıulı• c•ıJilPrc·k lıu kı ıoı iiır.er 

dr• efe clı--rlınl fıınliy..re gı·çilrct>Ltir 

---·······--
Sar mıntakasında 

-------
Yeniden polis memurl:ı 

tayin edilmeğe başlandı 

C .. ııı~vrc· : 4 ( A. A. )- .. De 
ıı·lgraf ., mulıalıirinrleıı : 

l\f illı•ı ler Ct•ıni Nİ ht>)'f'f i rri 
namııuı umumi kfıtiı) M. }..vf'n 
Ceıııİ)t>lı' <lolıil <lf'vlı•ılere ıııiirnca 

C'ıfı•rı·k Sarrı• i~iıı lıilorııf lıir pul 
tf'şkiliııi koluyla tırıııalurırıı i ıı•ıııi 
tir • 

Bu lalf'Jl Sar hiikfı.ıııPI koıııİS) 
nu rei i olup Almnn miidolıı>IP iı 

clı·ıı şikayc·t ~den l\t. Kııok un lı 
mekruhu iizeriue yapılmıştır. 

Diğı>r l r:ıfınn " Deyli tt>lgruf 
mııhıılıiriııin ~.ırrdırııckemlı•rı öğrC' 
diğiruı güre 'uzilı>r korniini t mı•lı 

.\1. Sommı--rı• hücum f'tıııi lrr ' 
yarı ölii bir lıaldt~ yol fi ıüııc hır 
kurak çekilip gitmişlerdir. 

aurlıruken : 4 ( A. A. ) - S 
hiikfımeıi rt>) iam dcvr<'sİ için ıeşkı 
t>clilt--ct>k hu n i polis kuvveılrriııi 
ilk 100 ki:.:inin ıayiıır ha::lıııuışıır 
ikinci 100 ki i 15 giin orıro \ 
nçiirıcii 100 ki i de lıir oy onra t 

yirı edilecekıir. 

A len rlılurdaıı tuyin olıııı:ı 
lıu poli teşkiliiııııın nıevcıuJunu d 
ha ziyııde artırmak rniimkün olıım 
nn ur. 

Birıut>nalP.yh hu ıeşkilutı tomaı 
laııınk için ~en ehi lerdPn poli alın 
ınıı ı lllf' f'lı• i lıfilii uıevcuıcur. 

Bolu panayiri kapandı. 

Bolu : 4 ( A. A. )-İki giindıi 
dc\•aın edı--rı Bolu ponııyiri hııgii 
biımİ:.:lİr • Geçen f'IH.')'P nislwrl 
lıayvurı sutınıı rl h çok olmuşıuı 
Bu nyın onund.ı luıfıırnu koza 1111 

15 inde DuzcPnin. 28 iııılf' dı· G,. 
redf'rıiıı parıııyırlurı o~ılat"akıır . Bı 
poıı yırlar iiçer ~iin clc•vnuı t><ll'ı't>k 
ıir . 

Bolu v•~ Amasyad ı sıcakl· 

Uolu : ı ( A. A. )- Bir hufıad 
Bolııd:ı lıııuahıcı nıeuklur hiıkiiı 
ürrnektı·cJir . 

Aııın )ıt : 4 ( A. A. ) Dörr gu 
clt>nlıPrİ tll'\'11111 t>clt>n ıı'{ık lıııglıı 
dalın Zİ)aılc• ortnn ıır. llaıurel gol 
gc•dı• :iU dir . 

lngilf erede işsizlerin sa
yısı çoğalıyor. 

LO l>HA : 5 ( A.A ) - 1 sı 
ledu 3)1 ı 20 · 8 934 taıilıind 
2.136,578 ıdi • llıı rnkaın 23 7 
934 taıilıiııdekindeo I0,318 faz. 
lndır . 

~-----. ------
- Agfa filimlerinin _ 

Her çeşitten, en ta
zelerini çok ucuz fi
yatta ; 

Foto Coşlrnnda11 tedarik 
EBgBIJ..tn ı jz . - -----------1111111 
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Sahife'. 2 

Mükellefiyetin başlangıcı ve sukutu hak- rı·kuıın nsmi prog.ıımındaki Ziraat bankası Ağır cezada : Polis dairesin' 
k d 

ı. B j bl d ld So~yalist maddelerin telırkku-
ın atci numara 1 te iğ neşre i i. kuna bağlı kalmış olanl·rdır. 

İdarf• heyetine üç aza 
seçildi 

Hasan beyin duruşması 

Beyannaıney_e tabi veya işğal ettiklerı 
mahallerin gayrisafi iratları üzerin

den vergiler nasıl alınacak. 
- Dıinkıi 111islıadaıı arlan -

İş bırakma 
A) lieyaooamC'ye tabi mükel 

Jdlndr : 
Kanunun 52 inci maddC'sine 

gôır , beyannameye tabi mükel-
1..flı,rdeo işlerini bırakanlar , bırak 

m11 tarihinden itibaren keyfiyeti 
hir ay içinde alakalı varidut daire
sine yazı ile haber vermeğe mec
huıdurlar . Bu mükellefler , işle 
riui bııakma ,tarihinden itibaren 
üç ay içinde hesabı verilmemiş 

oları müddete ait bütün muame 
lı•lı•rirıi gosterecek şekilde beyan 
o.ınıelerioi vermege mrcburdur 
la. 

lieyaooameye tabi mükellef
ler , grçmiş takvim yılına ait be 
yanoamelcrini ' mart ayı içinde r 
(eshamlı şirketler uisan ayı içinde) 
vcrmeğe mecbur olmalarına göre, 
ışl bırakma tarihi m.ut veya nisan ı 
aııındatı vvel vuku bulmuşsa bu 
takdirde mükellefin biri geçmiş 

seorye ait muamelelerine , diğe-
ri de son takvim yılı başından işi 

bırakma tarihine ka:lar olan za 
mao zarfındaki muamelelerior. 
müteallik olmak üzere iki beyan 
ııam<ı baıırlaması lazımgelir . İşi 
lıırokma tarihi geçmiş seneye' ait 
muamelelerini muhtevi beyanna
menıo verilmesinden sonra vuku 
bulmuşsa bu takdirde :verilecek 
lıeyaonıme yalnız son takvim yılı 
iptidasırıdao işi bırakma tarihine 
olan deneye taallük edecektir . 

Beyannameye tabi mükellef , 
işi bırakma taribiııde , 55 inci 
madde hükmüne nazaran işi bı 

rakmaaın vuku bulduğu ticari yıl 
iptidasından idareten tahkik edi 
lrcek bırakma tarihine kadar ge 
çeo devr•ııin vergisi , resen tar· 
holun rak resea tarbm istilzam et 
tiği zamandan maada , bırakmayı 
ihbar etmemı> sİ dolayısile vergi 
aslına yüzde 15 zam ile tahsil o
lunur . 

B) İşgal ettikleri mahallerin 
gayrisafi iratları üzerinden vergi
ye tabi mükelleflerde . 

Kanunun 55 inci maddesine 
rıazarao , işgal ettikler mahallerin 
gayıi safi iratları üzrrinden ver 
gıye tabi mükelleflerden işleıini 

bırakanlar , bırakma tarıhioden 

itilıaren keyfiyeti bir ay içinde va 
ridat dairelerine yazı ile haber 
verm,ğe meclıurdurlar , Bu i<abil 
mükelleflerin , işe başlama ve işi 

bırakma hallerinde tatbik oluna
c~k muamele beyannameye tabi 
mükelleflerin ayni olduğundan , 
işi bırakma halinde kanunun 74 
üncü maddesinin (F) fıkrası mu 
cibincc , işi bırakma tarihine ka· 
dar geçeu müddete isbat edeu 
vergileri on beş gün zarfında def
at•o tahsil olunmak lazımgelir. 

Hu vaziyete göre , mükellcin 
işini bırakma tarihi eğer haziran 
ayından sonra vrki olmuşsa bu 
takdirde tahsili muacceliyet ikti 
ııap eden geçmiş takvim yılına ait 
vergi ile birlikte , yeoi takvim yılı 

lıaşıudao terk tarihine kadar olıın 
verginin on b~ş güo zarfında talı 

sı ıcap eylemektedir . işi bırak-

nur . Terk tarihinde geçen takvim 
yılına ait vergi henüz tarh edilme
miş ise geçen takvim yıl a ait 
vergi yeni senenin müddeti tica 
retine ait kıstelyevm suretile alı

nacak vergi ile birlıkte tarlı ve 
tahakkuk ettirilerek yine on beş 

gün zarfında tahsili cihetine gidi 
lir . 

Faraza , geçen takvim senesi
ne ait vergisi hin lira tutan ve ay 
oi işte yeni takvim senesinde de 
devam eden bir mükellef , hazi
ran ayı içinde terki ticaret edecek 
olursa kendisinden grçmiş takvim 
senesine ait olan 1000 lirı ilo yeni 
tapvim senesi başından haziran ıı

yına kadar oları zamana ait beş ay 

lık vergi olan ~Ol~;xs = 416,66 li

ranın 15 gün zarfında defaten 
tahsili liizımgelir . 

Bir takvim yılı içinde yeniden 
iş e başlayıp ayni takvim yılı için
de iş ve teşebbüslerini terk eden
lere yukarıda yazılı işe başlama ve 
bırekma bakkıodııki hükümler 
dairesinde müddeti ticuretioe gö
re vergi tarh edilmeıi icap e 
der . 

Burada eski kanundan yeni 
kanun hükümlerine intikal eder· 
keo zuhur edebilecek hususi bir 
bal vardır . Malümdır ki , yeni 
kanun 25/3/1934 taribiode neş

redilmiş ve 1934 mali seo,sinc 
ait vergiler , için muvakkat 3 ün 
çü maddesi hükmünce , tarh ve ta 
bakkuk muameleleri kanunun neş 
rini muteakıp tetkik edilmek sela
hiyeti vermiştir . Eski kanun bük 
müne göre ilı.ioci kısım mükellef
lerden olup ta yeni kanunun oeş 
rinden evvel veya sonra ticaretini 
terkedeuler hakkında olunacak 
muamde nedir: ? Yeni kanunun 
neşrinden evvel tJrki ticaret etmiş 
olan mukim mükelleflerden eski 
kanunun ikinci kısım mükellef 
kaydettiği mükd:eHer için yeni 
kanun hükümleri tatpik oluomı 

yacağıodao bunlar hakkında , eski 
mevzuat bukümleri daiıesinde mu· 
amele ifası icap eder · Yeni ka
nunun r eşrioden sooıa terki tica 
ret edeoler hakkında ise , yeni ka · 
oun hükümleri bu kabil mükallef 
ferda de grçmiş sene muamelall 
nıo vergisini 1934 mali saoesi 
zarfında almığı amir bulunması 
na ve muvakkat 3 üncü madde 
hükmü de evvelki muamelelerin 
iptalıle yeniden ve yeni kanu" bü
kümleri dairesinde vergi tarhını 

icap ettirmesine binaen , terki ti
caret dolayııtile yeniden ve yeni 
kanun bükümleri dairesinde vergi 
tarhı ve tahsili lazımgelir . 

Yeni kanunun neşri tarihinden 
sonra, işini bırakıp! 55 inci mad · 
de mucibince keyfiyeti ihbar et 
miycnlerden de kanunun 58 inci 
maddesi mucibince, ze b•yaııoa
meli mükelleflere tatbik olunduğu 
şekilde, telıakkuk edecek vergile
rinin yüzde 15 zam ile tahsili la 
zımgelir. 

Vefat, tasfiye, fesih hadise -
leri ; 

ma hadisesi haziran ııyıodan ev· 
vel vukuhulacak oıursa vaziyet 
yioe aynıdır . Yani geçmiş takvım 

yılına ait vergi ile birlikte yeni 1 

takvim senesi başından terk tari
hine kadar geçeiı devreye ait ver· 
gi on beş gün zarfında tahsil olu· 

İster beyannameye tabi ister 
işgal ettikleri mahallerin gayri 
safi iratları üzerinden 'ergi vere· 
cek mükellefle d~o olsun mükel-
lefin vefatı, veya işin ta~fiyesi ve. 
ya fesbi halinde olunacak mu.ııoe· 
lenin işi bırakma haliorle oluoa-
C'ak muamele gibi olacağını ka 
nuotıu 59 uncu maddesi tasrih 

Ziraat bankası ~ehrimiz şubesi 
yıl ' ık heyeti umumiye içi maı dün 
yapılmış ve azalıklara Cavit İhsan, 
KaRım Zeki ve ateş zade Hasan 
beyler seçilmişlerdir. 

Kendilerini kutlar ve bu yrni 
vazifelerinde de muvaffak olma-

Esasen .M. Ley bu azillerin haki 
ki sebebini azledilen memurlar· 
dan birine siyasi ve içtimai iki 

kitap lehinde her tütlü pıopıgao· 
dayı yasak etmek suretiyld gös· 
t<rmiştir. M. Ley şimdiye kadar 
bizzat kendisinin teşvık etmiş 

olduğu sosyalist temayülleri Las 
tırmak suretiyle patronlar ara
sındaki itimatsızlığı izale l'tmek 
istemektedir. ! larıoı dileriz. 

1 

Muallimler için trahom 
kursu 

M. Şaht'ın iktisat nezaretine 
gelmesini yakından takih~ılen 

bu yeni hattı hareket bu iki vakıa 
arasında bir münasebet olduğuna 
de lal et eder. 

Japonya ve Arap alemi 

-Birinci Sahifeden artan -

Asyayı istihdaf eden Japon emper 
yalizmi, bu maksndının tahakku
ku için her vasıtadan istifadeyi 
göz önünde bulundurmaktadır . 

Kendi istiklalini kaybetmiş 
milletlerin, başka hakimiyetler 
tarafından nasıl İRtismar edilmek 
istenildiğine hazin bir misal teş 
kil eden yukarıdaki haber teeyyüt 

ederse bunu Asyada, İngiliz ve 
Japonlar tarafından temsil edilen 
geni~ emperyalizm politikasının 

basit bir karşılaşması diyıt telak

ki eylemek icap edecektir . Çün· 
kü bugüne kadar bütün Aı ap ele· 
mini büyük Beıitanya İmparator
luğunun saadet ve refahına alet 
yapmak için geniş tertipler al 

makla maruf olan İngilterenin 
karşısına, şimdi ayni guyeyi keo
rli hesabına güden amansız bir Ja· 
pon emperyalizmi çıkmış oluyor 
demektir. 

Bakalım Arap al~mi hangi 
Peyg.ımbere ümmet olacak?! 

eylemektedir. 
Kanun, vrfat edenlere müteal

lik mükellefiyetlerin, ifası için 
geniş bir hüküm kabul etmektir. 
Bu mükelleflere müteallik mua -
melelerde bir ay zarfındaki ibbar 
mecburiyeti, ve sair muameleler 
den, kanunun 59 uncu maddesi 
mucibince mirası reddetmemiş 

olan miıasçılar mes'ul tutulmak
tadırlu. 

işi devir 
A ) Beyannameye tabi mükel

leflerde : 
Beyano1tmeye tabi mükellef· 

!erde, kanun bir İşi devredenle
re, diğer işi devralanlara ait ol
mak üzere iki nevi hükmü ihtiva 
etmektedir. 

Devralanların mesuliyeti ) ka
nunun 56 ncı maddesinin birinci 
fıkrası mucibince, beyannameye 
tabi mükellefler tarafından işin 

devri halinde devralanlar, devrin 
yapılmasından evvel keyfiyeti ala
kalı varidat dairesine yazı ile ha· 
ber vermeğe mecburdurlar . Bu 
mecburiyetin ifa edılmediği ve dev 
reden de devir muamelesini, kaou· 
oun işi bırakma halinde tayin ey 
lediği müddet zarfında ( bir ay ), 
bildırmrdiği takdirde devredene 
ait tahakkuk elmiş ve edecek ver· 
giler drvralandan da tahsil oluna· 
bilir. 

Devredeııin mesuliyeti ) ka
nunun 74 üncü maddesinia E fık
rası mucibince işiai devreden be
yaonıımeli mükellef, devir didi · 
sesini, işi bırakma ~alince tayin 
edilen müddet zarfında ( bir ay), 
bildirmek mecburiyetindedir. Bu 
mecburiyeti ifa etmiyecek olursa, 
yeni kanun işi bırakma ile işi dev 
ri cna tatbikı noktasından ayni 
mahiyette gördüğünden vergısı 

58 inci madde mucibince yüzde 
15 :ı:aın ile tahsil olunur. V ıktio-

Şehrimizde muallimlerimiz için 
bir trahom kursu açılacağı maarif 
vekaletinden maarif müdürlüğüne 
bildirilmiştir . Bu kuıs derslere 
başlandıktan ve trahom müca:lele 
teşkiliitiyle yapılacak temastan 
sonra açılacaktır. 

Terfi eden muallim
lerimiz 

Bu sene vilayetimiz ilk mrk· 
trp muallimlerinden altmış hanım 
ve bey birer derecei t~rf etmiş

lerdir . Terfi eden [erin adlarını 

yazacoğız . 

Jandarmada nakil 
ve tayinler 

Mıntaka jandarma kumandanı 
miralay Osman Nuri bey Seyhan 
vilayeti mıotaka müfettişliğine , 
vilayet jandarma kumandanı kay
makam İbrahim Etem bey Maraş 
jandarma mıntaka kumandanlı

ğına, vilayetimiz mıntaka kuman 
daolığına Bursa jandarma mıntıka 
kumandanı Nevzat ve Maraş jın· 

darına mıotaka kumandanı Cabit 
bey de Trabzon mıntaka kuman
danlığına tayin edılmişlerdir. 

Kendilerini kutlar ve muvaffa
kiyetler dileriz. 

de beyanname verilmemek veya 
sair sebeplerle resen tarbiyata gi
dilmesi halinde alınacak ceza, bit
tabi bu yüzde 15 zamdan hariç
tir. 

Kanunun 56 ncr maddesinin 
2 nci fıkrası, devralanlar, devre · , 
dene ait tahakkuk etmiş ve ede· 
c•k kazanç vergilerini taksit za 
maolarında ödemeği, devir mua
melesinin yapılmasından evuel va
ridat dairesine kaı ı yazı ile taah
hüt etıiklrri takdirde devreden · 
deo, ~ergi aranmaz, hükmünü ih

tiva etmektedir . Devredene ait 
verginin devralanlar tarafından 

teuiyesini taahhüt, kanunen mu
teber bir taahhütname şeklinde 
olacaktır . Taabhütoamcoio şekli 

hazine avukatlariyle müştereken 

tertip olunacaktır. 

B ) işgal ettikleri mahallerin 
gayrisafi iratları üzerinden vergi· 
ee tabi tutulanlar : 

Kanuo bu nevi mükellefler bak 
lnnda işi devrl!den ve devralana 
ait iki tarafı da bağlıyan büküm 
yoktur . Bu nevi mükelleflerde 
işin devri muamelesi, işi bırakma 
hakkındaki b;ikümlere tabi tutul· 

muştur . Yalnız 56 ıocı maddenin 
2 inci fıkrasındaki umumi bükme 
istinaden , işgal ettikleri mahalle
rin gayri safi iratları üzerinden 

vergiye tabi olan mükelltfler hak
kında eğer devralan , devredene 
ait tahakkuk etmiş ve edecek ka · 
zaoç vergilerini taksit zamanların

da ödemeği devir muamelesinin 
yakılmasından evvel vuidat ta· 
halı.kok dairesine taahhüt edecek 
olursa devrfdene ait vergi , devra 
landan tahsil olunmak lazimgelir . 
Böyle bir tHbbüt vuku bulmadığı 
takdirde 74 üncü maedenin F fık· 
rası mucibince tahakkuk edecek 
vergilrrin tahakkuk tarihinden 

İhtilas suıetile zimmetine pa
ra geçirmekten suçlu ve mrvkuf 
Yeni istasyon eski müdü Hasan 
beyin duruşmasına dün ögleden 
evvel lıakılıp iddia makamınca e- 1 

sas bakkında mütalt'ı yapılacaktı

Fakat suçlu ; vekili Avukat Sabih 
bey burada bulunmadığından ba
hisle duruşman başka bir güne bı 
rakılmasını istedi ve duruşma da 8 
Eyliıl 93p cumarlesine bırakıldı . 

T etkıki hüviyet vt> p:ıt 

izleri için eşyalar gönde 

Terliksiz cinayeti 
davası 

Teıtiksız köyünden Mrhmet a 1 
dında birisini av tüfengile öldürmek· ı 

ı .. n suçlu ve mevkuf ayni köyden 
Haci Abdullah hakkıudaki karar 
dün anlatılacaktı . Fakat i mahke 
mrce maktulun katil cşnnıoda 

geymiş olduğu elbiselerin ğetirtilip 
tetkik edilmesini' lüzum görülmüş 
vr duruşma 11 Eyliıl 934 taribinr 
bırakılmıştır . 

Gazhane suiistimali davası 

Gazhanedeki suiistimal hadi
sesinden suçla v" mevkuf Mucuı lu 
Ahmet .fendinin duruşmasına dün 
öğleden evvel devam olunmuştur. 

Mahkemece besa batın tetkiki 
için ehlivukuf olarak tayin ve bu 
o• dair rapor veren hukuk mab 
kemrsi başkiitibi Ali, Tayyare ce 
miyeti muhasebecisi Turan ve f ş 
bankası memurlarından Halil bey 
lerin mabkemeye getiıileı ek rapor 
hakkında bazı izahat alınmasına 
karar verilmiş ve duruşma 12 ey
lül 934 tarihi<ıe bırakılmıştır . 

Baytar müdürü geldi 

Bir müddetteoberi mezuniyet 
let Büıücek yaylasında bulunmak
ta olan Baytaı müdürü Adil bey 
şehrimize dönmüştür . 

itibaren on beş gün zarfında talı 
sili icabrder . 

Mükellef , işini terkettiğioi ha
ber vermiyecek olursa vergisi ka
nunun 58 inci maddesi mucibince 
yüzde 15 zam ile tahsil olunur . 

f flô.s Jıall 

---
Emniyeti umıımiyı' ıoiİ 

ğünden vilaycıimiz emniyet 
düılüğüne tetkiki hiiviyet ve 
mak izlrriıı e mabsııs olmak 
yeni dolaplu ve bazı rşyıl~' 
dcıilmiş v<' hunlar dün )f1 

konmuştur. 

Hazırlanan po1is k:ıil~l 
layıhası a 

Polis vazife ve salabiyel ~ 
ou layihası hazırlanmıştır ·)) 
Dahiliye Vekal.tincıı ınül• , 
elınmak üzeıe velıiil<tlere ıı 
ıilmiştir. Layılıaya göre ı 

• • I "t ollik 
asayış ve emoıye e mu e~ "' 
selelcrden laşka , yolda b• 
ma ve ya kaza gibi ahveld:d 
cuk doğurmak gibi müsta 
ehemmiyetli vakalaıa yardı~ 
meğe ve hastaları ha!tJb 

1 
t 

götürmelıle ve en yakın d~ ~ 
ebe ve diğer vesaiti temin it l 
kellef tutulmaktadır . fl 

Bundan başka yukarıd:ın v• 
tren gibi vesaiti kaçırıp v•511 

ve muhtacı muav!'oet ol ~ 
barıııdırmağa , sokaklarda rJI 
şan , fakat henüz yerini yu~ 
tefrik edrcek bü}ükllikte olJ/ 
çocukları bimayeye \•e uıuh I 
ya ve buna benzf"r bir çolı. b~~ 
satı ifaya vazif~dar kalıtı.., 1 

t 
dır . ~. 

Ankara ticaret 1<11 ~ 
lisesi 

Y rm~ ve yatmaları ınektı1' 1 

resine ait olmak üzere A• 
ticarrt kız lisesine talebe ' 
ceğı ve taliplerin cylüluo 
beşine kadar mezkur mektt~ 
dürlüğüoc muracaat etıııelr'.1 

rif müdürlüğüne bildırılmiştil 

Ali Kemal beY 

Bir kaç gündeoberi CeYb j ıı 
bulunan ziraat müdürü Alı 
mal bey şehrimize döıımüştil' Kanunun 59 uncu maddesi ; 

iflas hususi hükümlerine tabidir 
demektedir . Hususi hükümden 
maksat , icra ve iflas kanunu mu
cibince yapılacak muamelelere 
taallük etmektedir . iflas halinde 
olunacak muamele ve iflas masa 
sına müracaat şekli , hazine avu· 
ketları veya vekilleri marifetile 
temin ve icra olunacaktır . 

Mercimek aygır deP 
müt&hassısı l 

işe başlama ve işi bırı.kma ba 
diselerinin hususi hükmü : 

Kanunun 56 ıocı maddesinin 
son fıkrası , yılin muayyen mev
siml•ırinde kır bahçeleri , dooiz ha
mamları , plaj ve emsali yerleri iş 
(etenler her mevsimde işe başla
dıklarıoı ve işi terkeylcdıklerioi , 
işe Laşlama ve işi terk tarilıinin
den on beş gün içinde yazı ile ha
ber varmeğe mecburdurlar , hük
münü ihtiva eylemektedir · Bu 
mükelleflerin vergileri , işgal et 
tikleri mahallerİll gayrisafi iratla· 
rı üzerinden tarbolunacağı gibi se
nelik olarağ hesap edildikteo ıoo
ra beher aya isabet eden miktar. 
ları , ticaretin devamı müddetince 
ve 74 üncü maddenin (G) fıkrası 
mucibince tahsil olunacaktır . İş- ı 
te başlama ve işi terk hadıseıi ih
bar edilmiyrcek olursa , keyfi ve- 1 

te ittila taribine kadaı lı<r ayın 1 

vergisi kanunun 58inci maddtsi 
mucibince yüzde 15 zam ile tabşil 

olunacaktır • Terki ihbar etmiye- ! 
cek olurlarsa , terkin musadif ol 
dıığu ayın talııiti de bittabi yüzde 
15 zam ile tahsil olıınur , 

Son 

/i 
Mercimek aygır depasıı i 

hassısı Enver bey aygır. '~_, ~ 
işlerini görmek için şebrrııı 1 

miıtir. ~ ., 

Vilayetimiz nafia f 18 

memurlukları 

Vilayetimız nafıa fen rıı''J 0 

lııklarıoa lstanbul nafia fcll sl1 
tebi mezunlarından Basri yf 

btyler tayi.ı edilmişlerdir. 

Bu eşyaları kim aıaııŞ 

Vanlı zade Nihat bey Y''," ~ 
bulunduğu bir sırada Sofııb/ 1

'
1 

mahalle,ind,·ki eviniu k~~,f ' 
anahtar uyduruimak suretıY / •t l>ııı 
rilerek yalnız refık:ısın• • 1 I 

b' • 
ve çamaşırlarm çalındığı 

verilmesi üzerine tohkikal• 

lanmışlır . ı, 

Sokakta bağırıP 
çağırmış , 

Hamamkurbü mıhallesİllJ~ ~. 
ran Kasap Şaban oğlu kör b' ~ 
met sarhoş olarak sokaktıı ~,/ ı., 
rıp çağırmağa başlamış ve i 
stni lıu hareketinden ıne0't t 1 

istiyeo bekçiye de bakarfllf.; 

lunduğuııdan yakalanmış ,r ;ti l 

kında kanuni muameleye b' 

mıtlır . 



- - - -- -- ----- -- ----- ---- --·- --- ---------------

( TürkSöü ) Sahife : 3 

....-r-ha_n....:.l_Yı_ir_m_i _s __ e_n_e _s_o_n_ra _ _....._I ~aye J , ___ S_O __ ~ıı...---B_A_JB_E_H __ LJE __ R __ f ~ ___ A_d_a_n~aı~.~~~~'1~~~~s_ıv•_M~K u~oa~zm_A e_l_e_le_ri ___ ~ 
Devriye gezPn p.:ılis, cadrlf'nin - Zan11clmrm , diğeri df'di . j Kilo Jt'iyatı 

ağısına doğıu yüıiidü. Dolaşan- erı aşağı yarım .aat daba beldıyc- Rus zabitleri /Belediyeler bankası ile 1 c 1 s ı En az En çok 

'p~k azdı. Vnkıt ancak g~c~nio cı>ğim . Eğrr yaşıyoru yarım saat I .. toplantısını yaafı 1~K'iilttnıalı - - -ı~a;ııuk - K. s. -- '" s._ 
u iui, fakat yağmur ile beraber k11dar burada bulunur . Elbruz dağırıın tepesine çık- Piyasa parluftı .. 1-----1 

Sarılan Mikdar 

l'h ıoğuk rüzgar sokaklaıda kim 1 -iyi geceler' polis dedi 'gi ı' mağ.ı muvaffak oldul:ır 1 Ankara: 5 (AA) - Belediy~- pi iyasaı ll'fııizi " -----ı------· 
leri bıra\ımamıştı. Giderken ka· derken kııpıları yokluyor , sopa ler lıanl:ıası umumi heyeti 3 Eyliil 11ne 32,75 :i3,50 ----------
laıı muayene ediyor, sopasını sıhı çeviriyordu . L -- 934 pazulc:si günü saat 15 te di- lan•· 11 ----------• 

1 Şimdi ı'nsanın ilikl•rı·ne kadar .. ondra : 5 (AA) - "Royter vanı muhasebat içtima saloounda F..kııpres ıışık ve mabiıane hareketler e .. ..jaosı Moskovadan balıer alıyor . --:-K-:::-:l~vı=-a-t -----
viriyordu. Zaman za~aıı dönü- işliyen ınğuk bir yni~ur IJaıla S <livanı ~uhaıebat reisinin riyase ı~-~--0---~-~~-·~--~---~~-------~I ovyt-t ordusuna mensup 89 
r ve müdrltkik naz:ırla11 ıssız mıştı • Belirsiz meubalardao b'Jzı b. K ti ı>ltırıda şurayi devlet ve divııoi YAPAGI 

za ıt aflusyada Elhruz dağının 
kaklar" kayı,•ordu . PoliA, dik nı alın rü:ıgar , önüne gcJen muhasebat ikinci rt'İslerile dahi- H~yaz 

" J tepesine çıktıklarını tl'ISizle hildir- Si}'oh 
iri vücudu ı'le asa)'iş'ıı muha- her şeyi sürüklüyordu. Bir ikı kia- 1 d E b liye vek"eti erkanı ve bank• ıer- .--------------....,--' miş er ir · 1 ruıua lf'pcsi 5642 ------------1 

z~tsı İ•~İn gu"zel bir timsıJdi. ya yürüyen yolcu , "•kılarım kal- k ki . d mayesinde en çok iştirak fhiu,.si 

1 
Ç t (; İ T 

T J metre )'Ü se i~ııı edir . 
Şehrin bu 5 .. 111ti Jlek erken su dırmış , t-Her ce•1>te olduaıı halde D olırn 10 lıelediye reisinden mürek , • iğ"r taraftao şimal kutbuuuo 

ıliüe dalardı . Vakıt vakıt bir birer karaltı halinde luyho1uyor· S kt•p olarak içtima etmiş ve hın 6 ovyeı lcr tarafındaa fethine de 
lün<'ü du"k'-aAoınıo veya hütüıı lardı . Hurdavat magw azasının ka· kanın g"çen 933 ıtnrsi bet-np drv· 

H vem edil'l><'kteclir • Buz kıran Y l•f· 1 1 

Ekııpres 
lıın~ 

,, "'l'oburııluk .. 
Yerli "Y f"mlik,. 

ce açık duran bir lokantanın pısındaki ve binlerct• kilometre rrsine ait Lilaoço vt• hesabatını 
mek gı·ıııisiodeki bı•yl'l S,.vernaya H U H U H A 'J' 

arl"yan •tıklarım görebilirsiniı. ıııesafoden bir randevuyu <loldur· hittetkik ittifAkfa kabul ederrk --7'""---------ı Zemlanın cenup kıyısını açıklArlll Buitday Kıbrıs 2,2S :i 
"P.ınRlı nıun z;man olan k1tpı- mak için gt•ltn aJam , sığarasını banka idare meclisinin zimınetinia 

• da y1-r.i bir ada bıılmuf ve telsizlt1 f .. Yerli l,75 3 
nı ek eri i ticarethanelere aitti. içerek çocukluk ark~daşıoı br-kli- ibrasına • sı 1 kardaa sermayeye M .. htan~ ----~-• 

&" haber vrrmiştir . " 
C ddeuin nihayetine doğrıı polis yordu • Takriben yirmi dakika ıoo· ıyıılın yüzde 34 ten hasıl olan •-~A:-r ..... P•..,,._--------·•--2.:..,6--:...2,5 _ ~7~S- -----------1 
rdenbire yÜrÜ)'ÜfUııü yavaşlattı. ra, paltosunun yakasını kaldırmış, Dom_iny onlar ve pıraoııı fevkalade ihtiyat akçası F-aııulya 
r burdavat mağza ıoın kapusu· uzun boylu bir adam karşı kaldı olarak tefrikine ve rapord11 göıle· 1-:--.Y~u-:-:la:-f _______ 1_2"""',2._5 _________ 

1 
__________ -1 

,J .,, ._ Deli et": 
Yaslanmış, ngvzında yaonınmı• rımdan, acr-le ill", bekliyeo adama ıngı ere rileo safi Karın niumnamt- muci- ı-";';'"'~~--=------·------ı·--·---'•---------· ., \_ Kuş yr.wi 
ara olan bir adam duruyordu . ıauf geldi : uince tevıiioe kırar veriiınit ve ı-'ilK;ı""."-:-te-'n'--:-to~h;-ı-11-11-11---·1-·---•---·-- ----------

oliı,ıulama doiiru ilf"rleyincf', bP.· Sen ınisin NAZmi, dıye ıüp Bir hiıtp vukuunda Domin- 934 senesi bc.up de.,ıesi için de Hakla 
ki çnhuk çab~ söyledi: hP. ile sordu. yonlar dil iştir§k eski Ank•ra ~eLusu ibıao bry ~u- ~S~is~a-u-,-----~~•----ı------•---------~ 

Hiç Lir ş,.y yok polis Ef., - Süba Zeki , ıf'nsirı değıl mi? edecekler mi ? rakip intihap olunoıuştıır. ,_ ___ U-rN ____ ..!.,l:-V:..;"..:.r.!:!.~i~d.:.:ab::.:i.:.:ld:.:i:..r..:.·..ı.l ___ 
1 lemin edercesine ila\e etti, bir diye kf'pıclRki ndnm bağırdı . Rusyada Askeri ---=··::::·:-· __ S_al_il_ı_E_f_"_n._tı_· --~-1--..,..,.... r 

kaduşım 1 bekliyorum . Yirmi Yı·ni g<'len '" kadaşıoın ellerini :E ~ ••• " --ı ---------
J ı d ı o ı im · ı::'. ( A A ) M •- • heyetimız ~ Diiz kırma .. rıe evvel vt"'rilmiş bir randı vu • elleri nrasın:ıa !il uyor u . .. ' ' · " · · - .. r .. e1.1 ~;E' Alfa •• 

8 . - Serıı· hulacagw ıma çok .. m'ııı lıii~uıııl'Iİn girı'('t'ğİ lıir harbe üo- - ,,__ - -
- -----.,..,..·--------
~---·--------·-. r · elki size hiraz tuhaf gözü "' · 1 ~:.o """>5 •~• CıımF ııriyeı 

Ur D w 1 ı - . k . k ınıııyoıı ır dıt keıııliliklı-riııd .. u sii- Moskova 5 (A.A) - Kfefte 111 - n 
· ogru o uugnna ınınma ıs· dinı · Ab • yirmi Sl!ne ne çıtb~ riikll'nıııi, olı..--·aklıır mıdır? ::J ••• -ı•-----·--------~ 

Yor ı · E k' ı k t l d b lmhınmıtkta olan matbuat kom e " u-
.. ---------------sanız anlatayım: geç ı s ı o ao a o say ı eıa- Bıı ınl' ı·lı· Kıınııdcııln şidılr·ıle Ol 

Takriben yirmi sene l"vvd f,u beıc,. yı mek )'"rdik Eh 1 Avru· ıııiinak ı~a Niilnı"ka..ılir. H.ızılıın di- ri .\f. Voroşilof. askrJi Tıiı·k he· 
Uiiı kırma ., 

--,,-,.:----""'-------·~ ----~----------11 Alfa 

ağznnın yt•riude bir lokanta \llr pacb n~ Y"ptın hakalım ? ')Or ki : yeti şerefine bir zıyaf~t \c miştir. 
•;.Ali bry lokantaRı. - Ne istcdimse vtrdi . Çok Doıııiııyorılnr doğrudan doğrıı)n Ziyajetle Tiirk heyctiudeu başka 

Polıs : deg· işmişı:;in SübAc•ğım . Bu kadar 1 ,lirak 'ıııu'ıliklı·ri lırr hangi lıir İ· Hudyt•ni Alk nif. Kemnn' Ok 
asi •·~iknııııı,nwsı·la l.okarno nıu-

- B ı· '- _J d lacrgw ını hı'ç za •ı loıı'yor ranya hükumeti azası \ e Kızıl eş sene evvc ınf' Kınar u· uzun o • ' · .ılı"d~ iııln nlıkıinııuılno rıır ıll ol· 
Yordu, sonra yıkıldı. dum ' ııııızlıır. il alim ki gelr•·ı•k kalıinP) i orılu yükıı.-k kumanca lıe) eli rnü-
Dıye söze karıştı. -Yirmimden sonra lıiraı uu tı•şkil '•·dı•cı•ği c·rı ı•lahiyı•ttar Zt>vat mrssillt.ri de lıaı.ır bulannıuş 
Kapuya yaslanma• adam, bir. dım . rurafııı<lıırı iiylnwn Kaıuıılu lihnul lar'1lr. Voroşoıof Vl! Hutliyen ile 

ıJ . "' fırka ı. aııaılıılııkı' ıırı·n ı·r) l"lıı'ıııJı· jrıt çnknrak sönmüş sıgarasıoı - Ne iı tutuyorsun Süba ? :. t> " Fnhrcttin v~ Muz,ff er Pa~•lar 

.. 
Liv~rpul Telgrafları 

5 I 9 I 193.ı 
Santim l'ent 

Vnd,.li 1-6-~-v , .. ı .. ıi 6 8 
Hazır 7- 08 
ili ur hıızır 5 

,_ 
1 1 

N"" york 12 99 -

Kambiyo ve Para 
iş Banka ırıılan alırımış11r. 

K. SY 
Lir"t •• lta\ya •• 

1 .Rayşmıırk .. A iman., 
ılt'rank ... Fransız,. 
Sı .. rliu .. ln!!iliz., -
Dolıır .. A nı~rikan., -
Frank .. lsviçrı•,. --

•ktı Açık sarı, sivri çeneli, ~es - Dairrlerio birin do memu • kıııj 1k:ırıırıııı vrrıııişıir • arasıncfa m)tnklar irat ohm muştur. 
1 Hiy iik Hrirarıya hali hıırple ol· llk l b 1 k ' M u 11 göılu" ve sar• kaşıuııı yaıııada rum, şö}·I.-:höyl.- gtçinip gid'ıyo 1 ranyn t ı. i iye · smrnri.~ . ua· 
• ı:ı ~ ı ıığu vukıl Kanada da hali lıarptcdir. , 
Uçiik heyaz yara izi olan hir çeh· ıum . Haydi Nazmi , şuracta hildi · lmpt·raıorlıık müdafaa komitı•si rf'İ i listki Okraııya hükumeti namına 

İtalya hükumeti ı Türk filimcilPrİ lsfahanda 

e göstndi. Kıravatınıo üstünde ğim bir y~r var, gidelim uzun uzun, M.Jlaıık:.~yin inıı>eratorluk ınill,.tleri misafirlerıae hoş ge!tliz demiştir. 
'tle ile yerleştirilmiş büyük el tatlı taıJı eski güoleri konuşuruz. ornsıudı.t bir ıetkik sı•yahıııi yaptJğı 
as bir iğoe vardı. Devam etti : iki adam, imi kola ilerlediler. hu " nada mc~kür ml"sl"lı• hu~uııi hir 

ı•lıcınmiyc-ı aluıaktaJır. 
Yirnıi sene evvel bu Avrupadan g"len , mealetinia ta-l Srlahiyr.llar J.oudra mahafilinin 

~aaı ' burada Ali bey lo - ribiai •olatmaya b111lamıştı . Di· kanaatine göre hükiJmıfar harpte 
~ntasıoda eıı iyi arkadaşım ve ğeri paltosuna gömü1ü olduğu hulıınduğu takılirde imp"raıorlıığıın 
urıyaoın en boş adamı Süha Zeki bılde alikı ile dinliyordu . Köşe- hir diziirıiin ı.iıaraf kalmarnna hnku-
~ Yernek yemiştik.ikimiz de istan· de elektrik ziyaları ile par'ıyao bir kıtıı imkiu yoktur. 

ıld" doğduk ve iki kardeş gibi eczahane vardı . Aydınlığn geldik- Mamafi merkezi biikfıınetin gi· 
"r b 1 d feri valcıt &Pİ olarak birhirioin rışı·cl'ği bütün ihliliiflara Dominyon· 
.. 

1 er büyüdük . Ben 8 in e, ların Ja lın dd'asında siirüklt•nip 
ulıa Zclci de 20 sinde idi Ertesi yüzüne baktılar · Avrupadan ge siiriikll'nmiycct>~i tasrih olıınnıamıtk· 
hıb ba}atımı kazınmak içio Av len , birdeabire durdu ve kolunu radır. 

"P•ya gidrcelctim. Sühayı biç bir çekti . Bir hamlede : 
•lı:rt fstanhuldııı ttıarı çıkartmak - Sen Soba Zd,i dt ğılsin . 
kansızdı. lıtaobul onun içİ4 tuz Dedi . Yirmi sene uzun bi · zaman 

~ •ulu bir göldü, hu gölün bari· dır , fakat tıivri bir burnu yassı 
ilde yaıamak onun için kabil ol· yapacak katlar değil . 

. 'Y•n bir ş .. ydi Biz o akşam. v.· - Bazen namuslu bir ndamı 
1Yttimiz ne şekilde olursa olsun, feoa yı-pabilir , diye uıuo hoylu 
İrlbi sene ıonra ayni saatte bu- c~vap verdi ; On dıkikadanberi 
otda buluşmak için söz vermiştik . mevkufsur.. Paristeo senin buıaya 
iuni ıencyi bir servet yıpmak gelehılt:ceğıni tahmin edert k ~el-

f' rnukaddcratımız neyc;e meyda· graf çekmişler . Biraz seniı ı~ bas 
" çıkması için kafi görmüştük. bıha1 edeceklermiş . Gilı ü lü üz 

Çok mernklı gözüküyor , gideceksin değil mi ? Karakola 

Şarki Çinde 
Şim~ndiferlf>rİn seyrisaferi 

durduruldu. 

l..ondra : 5 ( A. A. ) _ l\lo ko
v11dıııı " l>t'yli ıf'lgraf ,. gazııınıİnt> 
lıilclinli~iıı~ ~Ört• 1100 ılda Mançuko 
ıopraklarınır vaki olan lıaydııı Jıii
cumlıırı Uolayı&il~ Şarki Çin cleıııir
) Ollarının ~rrıııp kısmı ÜZf'rinıle 
ln·nlnin işleme i durdıırıılmıı:.nır. 

Uzak şark işleri 
MOSKOVA: 5-( A.A) - Tııtı~ 

njans1 biltliriyor: 

HarLinıl~a bildiriliyor: Çin 
şark §İmem)ifftri idaresi hattıa 
c,.nup kıBnıındnki alakatlarlardnn 
malUmot istemişsede cevap alı
madığmdaa bu kısım üzerinde 
gece nakliyatını tatil etmi§tir . 

PARİS : 5 ( A . A ) - Pfi
tiparisiyen gazctuiuin Mosko 
vadaıı öğrendiğine göre JaPou 
sdiri M. Ota M. Stimonikof 
ile yuııi hir mulakatta buhınmuş 
tur . Bu mulakattan hiç bir şey 
sızm•mış isede uzak ~uk hudut 
ınıntakalarmdaki Sovyet ve Ja· 
pon kuvvetlerinın geri alınması 
ve istihkamların tahrip olur.ına 
si meselesinin görüşüldüğü mu
hakkaktır . 

olis dedi, arkadaşırıız ayrıldıktan gitmeden t'V\ el sana serkonıiser 
0 au hiç haber nlmadınız mı? Süba Zeki beyden.bir tezke.e ver, 

- Bir müddet mektuplaştık , ouu vereyim Şurada vitrhıiu önün 
En güvençli kazanç 

ığ ... ti dedi, fakat bir ve)•a iki se de olrnyabilirsiıı • • 
e ıoura birbirinizin izini kaybet· Avrupadao gelen adam , ken- /ç borçlanmanın SOIJ 
•k. Süba hıyatta ise bf'oi bula- dısine verilen küçük kağıt parça· 

. 

( C) serisi 
agırıa t"aıioim; çünkü o tlünyanın sını eçıı . Olıumağa başladıiında de sat/ığa cıktı 

Almanyadan alınacak mal· 
ların bedelini markla 

ödeyrc~k. 

Huma : 5 ( A. A. )- Hl"smi ga· 
Zt'lt' lnrttf ıııdım dı-rlıal tatlıik ı•ılilnıı•k 

ÜZf'rn ,.,.tredilt-u bir kararnanıt• mu· 

rihinı··· Atnınn itlıaları kıynı•·ıi nt' 
olursa olsun milli kambiyo r.nıııiıü· 
siinılı·n alın alınacak Alıuan ıumrkı 
ile fülı•nt>ı•t>klir. Başk11 türlü lt'c)iy~ 
IUf:lllllıtdıır, 

Belçika Kralı -------
Hususi yaverini Balkan dev

letlPrİ payitahtlarwa 
gönderdi . 

• 
Uriiks.-1 : 5 ( A. A. ) - Kralın 

l'mİr zahiıi miralay Valkıır Ama· 
vıııluk , Yugoslavya , Homauya "'' 
Hulgarİı;lan krallarilr. Yıınauiıııoıı rt'· 
isicıınılııırunun nezllnind«' husuı!İ 
lıir vıızif,-. ilı- nıf:ınur t>Jılnıİ§lir. 

Bıınıın gayf'si B"lçika .. rkanı 
harbiy,.11i ile mezkiir nıemlekrlln 
.. rkiuı harlıiyt-lni araımıda nıtvcuı 

dostluk lııığlıırıııı kuvvı~tlt"ndirmı•kıir. 

İngilterede 

'l'redünyonlar kongresi 
açıldı • --1 düıüst adamıdır, benim hinler· p~k sakindi , fakat sorıu11a doğru ... _, .. ___ • _ _ 

~ kilometre u;1,aktın kendisioi elleri titremeğe haşlamıılı . Ka 8 k k k Lontirft : 5 ( A. A. ) 'l'rl'diin· 
ollllak içiu gelf'ceğimi unutmı ğıdın muhteviyatı kısa idi: 8 lr& 8VUŞm8 Ve zengin Ol- yoıılur ko11grı·11i 11çılnıış11r. Koııgr,.y~ 
"Cakhr. "Nazmi ; 19:i:~ seu~sillllt'ıı IOO lıin nok ıuıile 

ll d k Randevu yerine vaktıoda gel- mak İÇİD bu tahvİ))erdeo &llDIZ 3, 294• 581 uzuyi temsil .. lı,. .. 210 
eklıyen ad•m, cebin eu a· emlikaya aiı 570 murahhas işıirik 

'i• küçük elmas parçalariyle siis· dim 1 cıgarını yıkmak için kibrit % 5 faizli ve 0o 2 ikramiyesi olan bu fsl/kra:/11 son terllbl dt• t'lmi§ıir. 
ttınıiş kıymetli bir saat çılcardı: çıktığında , P•risten aranın ada· rmıt'/cr ilırac o/mırın A ve B scrllrrl !Jl/ll ayni lıük m• lmllyaıları Ruznımı,.Jeu maden sanayiinin 

O '- t fokıo mın çebruiai gördüm . Hct ne a J b I l 20 il / / lıir proğraıu ile aoayalize t>diluırıi 
- na üç var, o vad · 1 " r ıt•r ra I bari kıymelle , /1r1mil/11r mnharrcr 200 bin d. F .,ı ı h •11 ı _ d t dense, bu vaıifrci ben yapamadım. ı I 111 ·ı projı·sirıdı•u rua 11 a,..at a ,.y tarı 111 •:ıpısında Ayrıldığımız 8 saa a w li t'll 1 ><ırl'I olup , lam lalwl/111 .1 it- blrf11/ ln11sl/ elmekfrcllr . miicndel~ vr harbe mııkavrmc>ı mı-· 

•tıı d Gittim , bu işi yapması için .sivil IJ t I ili 1 1 ı · on u. 11 <ı w er • wmm mucibince 1111mmi v.· rm111wk /111/ç--/torlr ı:ır." r.ra mı-vcuuıır · 
-- Naııl,Avrupada kazandınız bir mr.mur buldum • " idare ol11ma11 daire ile müessı•selcrcc ' 11/lii.ııeller lıususi lcforc•lal ff,.is M. Conl .. y ı•rluyi açark .. n 

ı ? d S ·ı Z ki l l J/ 40 saatlik baf•a lıaklund11 bir nuıuk 
eye Polis sordu : • 11 

'" ..<' 
1 

'" >e t'< yderce !/tl/Ulact1k nuizayt•<fr, mtinalrnsa 11c mulwv,•lt'/i·rde , söylı•nıişıir. 
Süba Zekinin henim ka· ,ı lt•tııl11ul olarak '"' lw:iw•ct• sallluuş vr sıılllncak olan milli t•mlcik l l ıı11111111111111111wıı11111111•11111111ııuıııuı;ııttııt'""ı"ııııııııııııııııHr11111• \ 

"lldığıınıo yarısını hile knaoa- bı•dr.llı·rin/11 lt•ıllyesl11de illbarl kıymelh·r/ ıizerl11dt•11 buıalmş kabul ı bu gece nöbetçi 
lldıüına cmirı'ıııı. Süha agw ır ça- Amato·· r ı"şlerı· olunıır 1' I il I l il t dl ı • · "w ac rnpon arı e e yefrrlne mıileallik evrak ve i 

.,,.,, oldu~u gibi gözüken iyi bir ıwlfrr. faiz ve ikramiyeler ve cilf/l'r m11amelt'/t•r lslikrll:.lll lama· 11 e c z a ne 
•••ııdır. ı En Kısa Bir Zamanda /la 11r11 llfasuuı kadar her lıirlli rlisum ue veryld< 11 muaftır. -= Postane · ~ 

Polis bir iki adım allı ve sopa · I ıı r: i t•ıvaruu1a ~ 
"' zırlawr · 0

10 v faizdc•n başka , senede ikl dı•fa yaP,llacak keşltlelerde de ğ 111 
Çevirerek dedi : Foto Coşkun lw:a11u11 llllllWralara ayrıca ikramiye 11cr/frcekL/r . - Yeni tWZ.\lıt'Sİtli r I' 

-AılrndaAlıılZın aclecejiııi ümit 
td li • !.-------------..- ·- ~llllllUllilllllQllllllllrWlllllUllil.ıııııeınııı111Hıııııtıııı...a-eı jın , h~men aide.cek miıioiz . 1 

Tabıanda intişar edtn Kfıoit 
gauteainde okuduiuaa göre lraa 
da bulunan Türk filim çekme be 
)'eli lsfahana gider~k oraoın gD· 
zrl mınzaralarını ve tarihi eıH
lerini fılme çek-mişleıdır . 

Bilhassa oracl. :Mühezzep iı • 
miadeki zatın nakış iş'eri imalat 
haauioia ıinemaaı sesli filme a.luı· 
mıı ve lbeydio reisi Kenan bey 
bu eserin bıllkında bir çok tak· 
diratta Lıılunmuıtur • 

Antakyada zafer 
bayramı 

- Birinci ••hiefden artan -
br §er kı§ilik kafi(~ ler gitmekte· 
tlir . 25 kişitle11 nıiir•kkep soo 
kafile Çnrşamba günü lıurekrt 
edec .. lttir . 

Gidenlerin eks ·risini g•Ç• n se 
~·~ Cumhuıiyet bayramına gitmrk 
ıçm pıı sa port çı kar,ınlar t•tkil 
etmektedir . Çünkü buolaria çı· 
kardıkl•rı pasnpoıtların müddeti 
henüz bitmetliğiod~n yeniden pal 

saport masrafına krulanmaksızıa 
kolayca seyahat etmektedirler. 

* * * };'ılistin Yahudi f abrikalttrı 
Şamdald yerli f abrik.lıırtu m• 
mulatiyle miitlıiş bir rekabHte gi 
rişmişlertlir . 

Hu f abriknlar, son zamanlar 
tla Şumda hüyük "§Yıl dep.olaıı 
yapmaktadır in . Filistin mollan 
na gümrük ıe mi olmamıJsından 
istif ndc edt•n Yahudiler, Şam yf':r 
li mallarına rekabtt etmektedi •. 

Soıı zamanlarda, Şum piyasa
smu h~r tonu .175 'Suri kurut üzr 
rinil~ Fili11tin çimentosu a ·z · dıl
miştir . Halhnki Şamdn kurulım 
yerli çimento fabrikaı:ıı im fiy ıt 
tıuı mal verenıtmıt'kt•• ve çimen 
tonuu tonunu ancak iki altın li 
raya eatabilmekt .. dir . 

Bu :lıal faLrikonıo •tisini bD
yük tehlikeler~ maruz buttkmıt 
ve rılakadarlor bu husu,.ta bir 
le.dhir. al.,ak yerJi s ı11ayii him& 

-Lulf. n suhifeyi çru/r/11/z. 



( Tflrk Sözft ) 

Türkiyenin en eski, en kuvvetli 
ve en ileri DER i fabrikası: 

Sümer Bank Beykoz Deri fabrikası 
İlk defa olarak PİYASAYA DER1 SATMAK ÜZERE lSTANBULDA bir büro açmıştır. 

Her rıevl yli:: derllerl, kösele, yarma, eltliven/ik ve gıidcrl mubayaası 
için bu büroyu mıiraccwt olrmmalrdır . 

Adres : lstanbul-Sirkeci - Sanasaryan han yan1nda No. 36 Telgrafı BEYKOZLU lstanbul·Telefon 22832 
:m-2-4-6 4480 

KAVADELEN 

:~- ~ -. ; ~~.~ . ---11 

BU .SU EV5Af ~iTiB~ARi,LE~1 ır./DüNYANIN EN iYi EN LEZZcTLi 
VEENHAfif SULAAINDAN BiRi iDiR. RESMİ vtGAYRi RESMi TA~L 
LiLLEADE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLASILDI. .. 

ifTEVENLERE ÇOK KDL/.lYLIK GC.f"rERiLiR. 

yf': etmesi ıçin lıi.ikum"t nezdinde 
teşehhiisatta lmlumuğa karar vcr
mişlt>rdir . 

* * * 
Kıral }i'aysalın ölümünün pi 

dönümünde büyük merasim ya. 
pılması için Suriyede hazırlıklara 
ha~Janmıştır . Merasimin proğra 

mını tesbit için Tab~in Paşanın 

riyast>tinde bir komisyon teşkil 

edilmiştir . 
* * * 

Neşredilen son istatistiklere 
göre 20 Haziran 934 tarihine ka 
dar Suriycnin nüfusu 1 milyon 
910 bin 152 ye baliğ olmuştur . 
işbu nüfus taksimatı şöyledir : 

Halep vilayeti 688,131 
Şam " 463,184 
İakeudel'lUI auıwığı ı98, 788 
Humus ,, 162,995 
Fırat ,, 142,823 
Hama ,, 115,348 
Havran ,, 91,647 
Cezire ,, 46,836 

* * * 
Avrupıdan gelerr.k kardeşi 

Emir Abdullahtn yanma misafir 
olan ~ski Hicız Kralı Emir Ali , 
Suriye tıhtma oturmak için Avru-
1>9da tetebbGHtta bulunduğu hak
luadald ıOailere ıu cevabı vermiş
tir : 

• - Suriye halkı beni arzu 
etmedikçe , Suriye tahtına gel · 
mem . Tahtına gelmekle Suriye· 
deki' Araplar arasana tefrika 
dllfecekıe bunu:da istemem . Bü
tüa Hıtimi aileıinia takip ettiği 
ve bıraderim merhum Faysalen -te· 
balrkulcu için çalııhğı büyük Arap 
ıttihadı r.n büyük emeldir ve ben 
de ha 1olda yür&yorum . " 

* • * 
Efgaa Krala Zahir Şahı öldür 

mek ve Efganiıtanda ihtilal çıkar 
mak için Amanullah Hıan t1raf 

tarlarının lf'tkil ettikleri bir ıebe
ke meydanı çakarılmJ.flır . 

Yapılın tahkikatta , ibtilil 
ıebekeıinin lngiliz parmıgiyle ve 
Amanullah Ham~ ıdamları tara· 
f,odan kurulduğu anlaıalmışhr . 

Yakalanan suçlular . Kendile 

Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatine: 
Fııhrikanuzın lıteliyete g~ç·tiği tarihten itibaren p:ımuğunun çiğidini 

yukarılnn nlanl:ıra aynon, ıınburdnn nlanlarn bir kılo pıımuğa iki kilo 
çiğit vermekte idik. Bundon sonra Ja :ıyni şekilıle lııırekPt edilecrğini 
orz ve illln rıylor'z 4497 Kokinaki lubrikası müdürü 

4-6-9 Habip 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

ll:ıkik::ıten bütün suların Ecesiılir. ( •) Am:ınus ılağlnrının yalçın ka
yaları arıısındnn köpürerek fışkıron bu çok kıymetli suyun asıl adı 
" Ayran ba~ punarı ., diye ön almış iken sıhhat ve ictimai muavenet 
Vekillet cclılt>si tahliltlen sonra bu suya •• ECR ., ismini uyğnn ve ya
kışır görmüştür . Vekalet celilenin resmi raporu aşağıda yaıılıdır . 
Muhteı em halkımızın mezkur resmi raprro bir kerre okumaları kAfidir. 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle İçeceksiniz. ECE ıuyu
nu bir defa içtikten sonra başka sulnrı behemehal unutncakıınız . Çün· 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . Aıni z11mande çok hazimlidir . iki 

. saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bere her iki kadeh ECE içiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında h~lkecilcr kar
şısında ( ALİ N ASIB/ ) Rczanesi yanındtı<lir . 

Ceyhanda satış yeri : Müskirı•t bayii Yusuf Ziya dendi 
Mt3rsinJe ,. ,, : Mustafn Yunus ve karde§ler 

Yetmi• be, kiloluk büyük damacan• yüz yirmi - 120 - ku· 
ru,tur. 

Ece Türkçe kraliçe 

rinin bu işe Amanullah Hanın teı · ı 
vikiyle giriıtildtrini ve mesele-

ınin meıbın İngiliz caauau Livrens ı 
tarehndan tertip ve tanzim edilmit 
olduğunu itiraf etmişlerdir . Bu 
yüzden lngiliz Efgan müna1e· 
batı gergin bir haldedir . 

Diter taraftan , kendi taraf 
tarlarının İngiliz casualarınm hf · 
vildyle Efıan Krala Zahir Hanı 
cildürmelc üzere harekite geçtik· 
leri haberini tekzip eden Amanul 
lab Han demittir ki : 

" - Ben , bu günkü gayri 
meşru bükümrti devirerek tahta 
dönmeyi arzu r.derim . Ancak •* 
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tanımda ibtllil çıkaHrak ve lran 
dökerek:deiil , milletimin arzuıu 
üzerine vatanıma dönerim • 

* •• 
Irak kabine iıtifuana Krala tak 

dim etmiıtir . Kral , katibi umu · 
miıi Ali Cevdet beyi kabine teı 
kiline memur eylemit ve kabine 
müşarünileyhin riy11etiade teşrk· 
ktil ederek liste Krala verilmiıtir. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili- F O T O 
tinden : =------- COŞKUN ( 203 ) liıo 94 kuruş keşifli ' 
Seyhan merkez hapishanesinin mü 
dürlük dııiresindH iki held pazarlık 
suretile yaptırılacaktır. 

8- 9-- 934 tarihine mus'ldif 
cumart~si günii saat 15 lle Seyhan 
Cumhuriyet müJ<lei umumilik ırıa
kıımınlln teşekkül ('Jf'cek komisyon 
tıırnfınJnn pazarlık surntile veri-
1,•cf'ğinden taliplerin yevmi ihaletle 
Cumhuriyet müddei umumilik ma
kamında hazır bulunmaları ve kc · 
şifnamesi ile şartnamesini görmek 
üzere her gün hapishane miiılür

Hiğüne mürncantlorı ildn olunur . 
4496 4 - 6 

Adana erkek Muallim mektebi Mü
dürlüğünden : 

''Agfa ,, filmlerinin her 
ıı . ::;::::: 

Dii 11 yaca 
:ı'si bulunur 
dur. 

meşhur ( A (; F A ) filmft>r/tll 
F/yall11r. di,ı/er bütün markt1la 

, Amatör işleri en kısa zam• 

Atölye fotografları, vesika resimle 
dismanlar. 

1'o/t'f,edı·n frn::.l/tlllı la 
rlfc Ilı• rkrd alımr. 

o•o . 
FOTO CO~Kl N : 

Yu~ Canıi Ci,1111 ~lııkl•Jhinıiz tnlı•lwsi idn 225-
250 \:İf t iskurpinltt 225-250 ta · 
kıııı ı·llıisenin dikişi 22 Ağ"uslM 
934 tarihinılen itilınrcn 20 giin 

• 
nıiıtlıl<·tlu nıiiunkosayıı koııulmıış· ---------------------------------------------~. 
tur, MiimunPlı>rİ görmek ve şoraiti 
anlnmak İStAyorılerin her giin mek
tı·p idareAİno ve ihale giinii olnn 
10 Byhll 934 p:ızıırtıısi günü ılıı 
flllBt 9 tin teuıinallariltt birlikta 
Moo rif mfülii tliiğürnla toplnnrır.n le 
olıın konıİHyon:ı mi\rıwaullıırı lii-
z ıı mıı ilan olunur . 4452 
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Abone kaydi 
Bılumtlm lstıınbul gazete ve 

mecmualarına abone olmak arzu 
f•Jeolere istediklori mahalle gön· 
ılıırmek üzere abone kaydedilir . 
:!-5 Yıldız Kraathanesi 

karşısında gazuteler 
bayii Polis~·i zn<lo 

Hüseyin 

Şehbal 
Orozılibnk knrşısındıı Şı•hbal 

Ünv:ıni Tahtında ictayi mul\mele ve 
Ticaret eylemekte olduğum mağa-

zayı 1 'Nısnn/934 tarihindon itibaren 
Ziya Ömer beye sattım beJelini 

Hamur makinası 

Avropııdon gelen Hamur mnkinalıırının ayni ve ılahıı sagtııtt 

nnlor şAhrimizde yapılıp ucıız hir fiyatla sıılılmaktn olup sipar 

etmekteyiz. 

Ziraat bankası fabrikası yananıln ılökmeci Mehmet ef 

müracant edilmesi . 

altlım ve ticaretlıanemi İstanbuln r
nnkil eylediğim<len sabık Şehbal 1 
Ticarethanesile hiç lıir olılkam ol- 1 
maJığını ilan ederim. 4/Eyliil/ 1934 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

Adres ,: 4505 
Sabık Şehbal Tillarethanesi sa

hibi MEHMET llA YRI 

Müjde müjde 
Eski Buğclay pazarında ve Fort 

Acentası ittisalın<laki Şarap imalat 
hanemde sıhhi ve fon dahilinde 
imal eylediğim yüksek derecedeki 
Şarapl11rımız toptao ve perakende 
olarak satışa çıkaralmaş olJuğun
dan muhterem müşterilerime arzey. 
lerim . 

3-5 Eczacı : İskender 4485 

Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

Seyyahatten avdet ed.erı•k has
talarına har gün sabahtan akşama 
kaJar Abidin paşn caJJ1ısindtıki 
muayenehanesinde kabul etmekte-
dir . 4501 2-10 

hizmetçi kadın 
Rvde iş görecek bir hizmetçi 

kadın aranıyor . Matbaamıza mü
racaatları . 

C2 - ~---------·--------~-3 Aylığı Oç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zaın 

Şehir abonelerimizin gaze 
hususi müvezzilerimizle her glJ 
bahleyin erkenden istedikleri 
bırakılır. Şehir için aylık aban 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n UçUncU ve 

dUncU sahifelerde her satırı on kuruştur 
lam nı~:ıiyetindeki davamh ilanlar için 
pazarhk yapıhr va en ucuz bir fiyat isteri 

Reçetelerinizi mutlak Y ell 

Eczaneden yapbrınız 
Kolunya , lavanta , podra ve sair 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Y tıni Eczuuü : sar , tam iz ve ucuz ilftç satar. 
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Umumi neıriyat 

Mehmet Nurettin 
Adana Türk sözft nıı•~• 
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