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-- 1 Çek dışbakanı Benes 1 
dün Cumhur Başkan
lığına seçildi. 

~ 1 
abeşlerinzaferi • 

as Seyyum, Ras k~ssa kuvvetleri ıtalyanları 
1 bir hezimete ugrattılar , kovalıyorlar . 

C. H. P. gurubunda 

Şükrü Kayanın 
izahatı 

UN iKİNCi YIL - SAYI 3407 

• lmanya mektub..ı : -----

Almanya sömlrge
lerinl lstyor 

lls --.~~· .-b-. _s_Ö_y-le_v_i~n-:d:-e·-,--:"-:h-a_r_p_ç_e;:ti:-n-:;d;;:ir ~akat 
O iDi ır .., • d d• 

Ankara : (A.A)- C. H. P . Guıubu 
bugün s11t on brıte Ba1an Sıkının 
ba9kınhğında toplanm ı ı ve Tunceli 

sonuna kadar devam edecegız '' e ı • 

giltere kabinesi Edene büyiik bir salahiyet VP.rdi • 

1 vilayetinin kurulması ve idaresi 
hakkında iç işleri bakanı Şükrü 
Kay• tarafındın verileu izahları 
dinliyerek tasvip etmiıtir . 

Hindenburgnn bir 
.. .. 

sozu 
Berfin : 11 (Özel) - İtalya 

oın, Hıbetiıtandaki bareketlnri 
sömürgeler me&elesinde dünya ai
yuaıının güıı lük işi yıpmııtır . 

da o lımanki sömürgeler bıışsek
reteri CunJiff - Lister'in verdiği 
izabattın ıonra biç bir fey değiı 
memi,ıir . 

~llkarı : 18 ( A.A ) - He 
kuvvetleri bOgön §İmal 

eıinde iki koldan tarruza g <C· 

'''dir. 
hq kollardan biri Tekazze 
ıi llıerinden Mıylinnl mevki
'• ötekide Lu mintıkıyı yandan 
•ıtııak suretile iler )emektedir. 

yabancı çevenler iıe, meeele
nla ıullı yolu ile hılli Omidi kıl
m yınca İtalyanlar~n yeni~en ı~el 
fllliyete geçec•ğinı tahmın edı-

yorl1r. . . . . 
l''ransız, İngılız tekhflerı, Fran· 

projeıine çok benziyeceği yalnıı 

teklinin bıgka türlü olacağı fikrin-ı 
dedir • 

lıtınbul : 18 (R•dyo) -Lon~· 
ıadao bildirildiğine göre Hükli
mel, ltılya11ın, Fransız, İngiliz 
pliaı hakkında iıtediği izahatı be· 
men cevap veımiyecektir . 

ismet lnönü teşekkür 
ediyor. 

Ankara : 18 ( A.A ) - Baıbı 
dan İamet İnönü taeaı ruf bıftıaı 
dolıyııiyle memleketin her tıra
fındın aldıkları telgraflua karşı 
ttıekkOrforini bildirmete ajan · 
11mız1 memur etmitlerdir . 

Bu günlerde Almanyıoın da 
eskidenb.rl bilinen ıömürge di
leğinin tekrar kuvvrt bulmı11 pek 
tab iidir . 

Baısekreter o zaman Parlemen 
todaki bir sorguya cevap ola11k: 

l<\diıababadın bildirildifine 
1•1yaıı harp tebliiinde teyit 
ditiııe göre İtalyanlar her iki 
~uz cephesi önOnde geri çekil· 
ltdirler. 

sayı kartı hoınutsu:ıluk İngiltere
ye kargı hayret uyandırmııtır · 

Oıdu ıürekli bir harbe bızrr
lanmıktıdır · 

Çok miktbrda levazım, aletler, 
gaz maskeleri ılmak için münı 
kaaalar •çılmışhr . 

Böyle bir cevap vermek hakkı 
milletler cemiyetine aiıtir-j 

lstınbul : 18 (Radyo) -Lond 
radan bildiriliyor: Bugllnkü sayı 
aeoda Tıymis gazetui diyor ki: 

Kültür bakanlıOı mek
teplereUzüm dağıtacak 

Reich1&tatthalter General Von 
Epp geçfınlerde yapılan sömürge 
toplantııioda Almanyaya ıömür 
ge lazımdır ve Almınyı eski sö· 
mürgalerini geri istiyrcektir, de
mittir . 

İngiltere hükumetinin ulualar soe
yeteai tuıfındın kındisine veri, 
leo Tankınikı mandıterliğinden 
vazgeçmeyi dütünmediğini ıöyle
mişti . O günden ıonra İngiltere 
hükumetinin sömürgeler itindeki 
düşüncesinin deği§tiği hilioıni· 
yor . 

Cenup cephesinde ltalyın u-
1•rı Negelli yakınlarındaki Hı 
I ~uvvetlerini bombardıman et. 
•tdi· l '· 

lstanbul: 18 (Radyo)
Adisababadan bildirili-
yor: 

llıJ>ıratorun yakında Desıie -
8Yrılacaiı ve cenup cephesine 

'CQii ıiSyleniyor. 
t•bire: 18 (Rıdyo) - İtalya· 
~'111 tatbik edilecek alın pet 

Dün akşam buraya ftal
yanların Tekkaze suyu 
bölgesinde bir hezimete 
uğradıklarına dair bir 
haber gelmiştir · Ha-

Eden Cenevrede İngiliz hüku· 
metinin Livıl Hor planıni idi. 
lano ve tatbik edilir mahiyette 
saymadığını ve tahrik eaeri olm_ı
yan ıecıvun kargı şiddetli hır 

kollektif mukavemet yapılmasına 
taraftar oldıığunu ıçıkça ıöyle 
melidir. 

1tııb1rgoau bıkkındı Lavı! 

d~deıı uzun uudıyı görttımüı 
ıı 

Bıı .görüımede İtılyanları kar· 
~trol ımbargoıuouo §lddetle 
1ki üzerinde görü9ülm01tllr . 
~•bire: 18 (Radyo) - ltalyın 
, tkili Mu .. olinl , bu gün ıöy
• İ nutkunda on ıekiz birinci 
l.ııııda ltılyaya karıı tatbik 

cek petrol ambara-oıuna kar
liddetle ıöz ıöylemit ve bunun 
1
hya kartı caniyane bir baıe

alfınd Qfdutunu tıvsif eylemittir · 
!.fuseolini; İtalyan milletinin 
~ııa kadn her türlü harekete 
'ıııısını ve bu uğurda yılmama 

~ 11~'. 1 l&vıiye etmiıtir • 
J 1)1 ' .k:•hire: 18 (Radyo) - Üç bin 
zk /. .deıı ınürekkep bir Hıbeı kuv
cu / ,' lı.ıyanların aimalindeki ikin
kı• , ı'tkıııoa birdenbire ~üc~m e?e· 

~r tpeyce zayiat verdırmıı hır 
35 1; 1•ıık• mıkineli tüfek , eeir 
oO .~ ı( •ııretile büyük bir zafer Fel"' ı ,.._ 
JJ I ... ıştır • 

A 11 , 
1•1yınluın bu b1rpteki zayı· 

çılı ı 1
1
n Öıır.mi çok büyüktür · 

JaO lal · ' k IJ r 1 Yınlırıo ılerı kara o arı 
,ıs "'ıı·ı · · , ·ıı l 1 erio eline geçmıştır . 

,_.1. 1~1 • 11~1Yanlar mütemadiyen geri 
ul .1 ı.,. k 

• O t"'' te devam ediyorlar . 
rı• lıI d .,_ . d. f Y•oların Harrar a ııı;tua ı 
ıfl~ ~llıı~tıka kurmıları teklifi de 

~dtln:ıiıtir . 
d •hirt; 18 (Radyo) - Lon

ıııD~~ı ı '11 bildiriliyor : 

beşler suyun kuzey kıs
mında önemli bir zafer 
kazandıklarını iddia edi
yorlar. 

Yol üstünde bir çok 
yaralı bırakan İtalyanlar 
Ras Seyyum ve Ras Kas
sanın kuvvetleri tarafın-
dan kovalanmaktadır -
lar. 

Hükumet bu haberi ne 
tekzip ne de teyid etmiş
tir. 

fatıııbul: 18 (Radyo) - Lon
dradan bildirildiğine göre Romı
dan sağlam bir kaynaktan öğ • e 

nildiğine göre Mu11olini mühım 
bir takım ihtirazi kıyitlerle Fran
sız, İngiliz planını kabul edecek
tir • 

Siya.al çevenler müst•kbel 
ıulb plinıoın LaVll Hoare 

İstanbul : 18 (Radyo) - Pa
rİlhın bildiriliyor; 

Sat ce.,ıh gazeteleri Lival dıa 
siyasa hakkında saylıvlar ku~u 

londa itimat reyi ılaıa11nı se•ınç 
le karşılayorlır. 
ıol cenaha menıup Popüler ise 
bütün ıo !cenah partılarının bil 
küınettea itim rtlarını eıirdiklerini 
yezıyor . 

İstanbul : 18 (Radyo) - Ro 
madan bildiriliyor : 

Musolini kurutulmu9 olan Pa · 
tino bataklıklarında vücude geti· 
rilen üçüncü Kamunun açılış tö
reni dolayısile verdiği söylevde 
demi9tir ki : 

Şi mdıki harp çetin bir harp 
tir . Falcat sonuna kadar buna de
vam edecegiz, lıalyan milleti uzun 
bir muhataraya mukavemet ede 
bilir . ÇOa kü, baklcın kendi tarı· 
fında olduğunu müdriktir . 

lıtanbul ; 18 (Radyo) - Ce
nevredea bildiriliyor : 

Milletler cemiyeti konseyi bu 
gün toplanmıştır . Eden İngil. 

- Gerisi iklnel say{ ada -

Yazı yarışını kimler kazandı? 

Juri kurulu dün ~kullard~~ g~len 
yazıları incelıyerek bırıncı

leri tespit etti • 
bO ;ııı ~lliliz kıbinesi, İtalyın-Ha 
gl Jfl tıeleai hakkında Sımuel 
91~1 1 :ın .. beyanııtıoı dinlrmiş ve E -

•••• 1 

81 0, ~ buyük bir salahiyet verilme· 
~e •tar ıltına ılarık keodiıine 

st• i ~llıiıtir . 
uııı 1hiıt: 18 (Radyo) - Kültür 

1 ~ 1lğı bir em;rname neşrede 
ı 1Qll bidiırl.rde oümayitlere 
·~ ·Jf b~ ı, 1 tdeıı k ız ve erkek okulla-

1 0 ı \ı n oıı iün müddttle kapatıl · 
ısr• 1 ıt,ıı b' • 

eıl ' J t ıldirmiştır . 

1:ıd' b:linbul: 18 (Radyo) - ~dis
~ tC ı 1 dun bildirild i ğine göre ım · 
0 •ı~tA .. , 
3 1jııı· ~tııerikılı kotı1ııla oıe 

zl ı,~ keııdisinin İngiliz, Fu~ 
'tıı,~ 1 fl~rine rcd cevabın.• bıl-

, il ~1 içııı burayı gelmitlır • 
,.,tey Çe••nleri bu günlcü taıt· 
"~d . . 
~I e nıüukere ümitlerıoın 
dııiu ' kanıatindedirlrr . 

Ulusal aıtı ıım haftası mlina 
sebetile bütün ilk, oıtı, öğretmen 
olcullırı ile erkek ve kız ı.sesi 
öğrenicilerine bu tutum yedi 
günü için konıı verilmitti · 

Okullar bu geçen yedi gün 
içinde kendılerine verilen ödev 
le:-ri yapmışlar ve öğretmenlrr bun· 
)ardan birer daoe ı.çrrek kül 
tür diıektörlüğünde teıkil eJi 
len komisyona vermiıleıdi , 

Di!n kültür direktörü Yunus 
Kizım Köoinin baıkanlıiında topla· 
nan juri okullardaa gelen ödevleri 
incelemiıler ve birincileri saptı· 
mışlardır • 

Juri kurulu tArafından tutulan 
tutulgayı ve derece kazaoaa öi 
renicılerden ilıisioio yazısı n ı •§• 
ğıya koyuyoıuz . 

Gençlerimiz tarafmd•n ulusal 
artırım yedi gününün ne kıdu 
içten benimsendiğini ve duyul
duğunu bildiren Lu yuı yırııı , 
iıtidıl çocuklarımızın bulundu
ğunı eo güzel Örnektir . Öğret· 
menlerin ve öğrenicilerin bu u 
lusıl it~ verdikleri önrmi takdir 
etmr k ve onları tuttukları bu 
yolda teşvik eylemek de bizim 
ödevimizdır · 

Jııri kurulu tarafınd•o tutulau 
tutulgaılı deniliyor ki : 

" T utıım yedi gOnü konııııu 
üzerinde okullardı yapılan yazı 
yarıtının ıonucudur : 

E·kek lis • ıi.ıin birircisi . soo 
sınıf .debiyat fubesinden 100 Şe 
fik Yelen. 

- Gerisi ıiçıincıi sahifede -

Ankua : 18 ( A.A ) -KültOr 
bıkaolığıoca muhtelif okullara 
dağıtılmak üzen bu yıldan itibı 
ren ber yıl içio otuzar hın kilo 
üzüm ılıoacalctır . 

Bu buıusta TOrkofin İzmir ıa -
besine emir verilmiıtir . 

Yunan meclisi fesh 
edildi 

Atina : 18 (AA) - Yıın11oiı
tanda milli Anmble lesh edil 
mittir • Yeni meclis için ıeçim 
bu ayın yirmi altuında yapılı 
caktır . 

Atina: 17 (Radyo) - Resmi 
g11ete bugün meclisin feıbi hık· 
kındalc i emirnameyi rı •ıred.,cek-
tir . 

Yeni meclis 12 martta 
la nacı ktır . 

top-

Atinada 

Sıyasal durum 
aydınlandı 

lstanbııl: 18 (Radyo) - Atina
dan bildiriliyor : 

Halk Partisi Başkaoı Çaldaris 
intibabatın tehirini müsameha ıle 
karşılamıyacağını bildirmiştir . 

Meclisin • dağılmasından sonra 
siyasal durum aydtolanmııtır . 

Hükümet seçimin serbeıt ya
pıla\ıilmesi için şimdiden tedbirler 
almaktadır . 

Ben es 
Çekoslovak Cumur 
Başkanı seçildi 

Kahire: 18 (Radyo) - İstif• 
edtn Mızarikin yerine Dış iıleri 
Bakıoı Beneı bu gün Comur Baı
konı seçlmittir . 

İstanbul: 18 [Rıdyo] - Prağ 
dan bildirildiğine göre Benr.s, 
mevcut 440 reyden 340 reyle Çe
koslovakyı Cumur Başkınlığına 
ıeçilmiıtir · 

76 müstenkif vardır. 

Deniz konferansı 

Japon deniz kuvvetleri 
Baş kumandanı lngiliz 
teklifini kabul etmiyor. 

İstanbul; 18 [Radyo] - Tok
yod•n bildiriliyor: 

G•çeo ıı · neki deniz konfe
ransında J •poo delgeai olup tim · 
di deniz lcuv~eıleri Baş kumaa · 
danı olan Amiral Yımamoto 
demiıtir ki: 

Japonya, logiliz tekliflerini ka· 
bul edemez ve müzakerelerden 
çekilmesini intac etse bile müşte
rek bir had vücude getirilmeıini 
ist~mekte devam edecektir. 

Almanyanın ıömürgeler itini 
Almanya için olan gayreti yeni 
bir ıey değildir . 

Almanyı dabı 1926 da uluı
lar soıyetesiae girerkea sömürge
ler dileğioin yerine getirilec•ğini 
ummuştu . Almanyı uluslu soı
yetuine girmekle guçekten bir 

ıömOıge maoduının kendisine ve· 
rilmeeiqe bak kazanıyordu . 

],ikin dahı ilk günlerde Al 
m•nyanın bu yol ile bir ~ey alı
mıyacığı ınlıııldı . Çünkü Cenev
re ılıınında hiç bir ıömürgenin 
bu günkü mandeterinin biriıi ken
di hakkından V1zgeçmeden bu sö
mürgeler mandeterliiine batkı 
biıisioiu konulmıyacaiı dllıünce· 
si bikim idi . Eıki doğu Afrikaaı 
Almın ıömllrgeıi olan ve bugün 
Tankanilı:ı bmi verilen ıömüıge
nin durumundı ise 1933 sonun-

Lakin ne oluna olsuo Alman -
yayı •Ömürgder itinde de müu
vi haklu verilme1ine artılı: uzun 
zaman kimse engel olımıyıcak
tır. 

Hindenburg bir zamın sömür
geler işi için en doğru sözn ıöy
.lemitti . Sömürgeeiz hım madde
ler emniyeti olımuz . Hım mıd
deaiz eodüstri olamaz , Endüstri 
olmayıncı iu iş bulunamn: . Al
manlu ! İıte buoun için ııömür· 
gelerimiıi ılmalıyız . ,, Hinden
burg'un o zamanki ıözleri bugün· 
kü Almanya için çok daha ıktü
eldir • Almınyanın deniz ıtırı 
memleketler elde etmek iıtemui 
siyasal sebt plerden doğan birdi 
lek değil belki bir gıda meselesi 
ham medde meıeleıi, ve nihayet 
Almanyının yeıama meselesi
dir . 

- Gerisi üçüncü sayfada 

Bina vergisinin 
indirilmesinden sonra 

Verginin son şeklinden mükel
lefler nasıl faydalanacaklar? 
Ankarı: 16 - Binı vergili 

niebetlerini indiren kanua pı oj •
sinin birinçi görllşülmesi Kı
mntayın• çarşamba günkü top · 
lan tısında yapılmı§hr. 

1 
tahririn beşladıiı Bene rayicine 
göre kat'ileşen mükelleflere ait· 
tir. 

Bu 1enelerde tahrir edıldiği 
belde müteakip senelerdeki ra-

BUklimet esbabı mucibuin
de 1837 numeralı bina vergisi 
kanunu mucibince, tahrir komiı 
ycmlırınca talı.dir edilen iradlarıa 
bina vergisine matrah ittihaz olu
nabilmesi için, itiraz ve temyiz 
meruiminin tekemmülü icap et· 
tiğinden, büyük ıebirlerin tahri
rin yapıldıiı eene ile meriyete 
girdiğı tuib ırasında hazan bir
kaç sene geçtiği ve bu uzun dev
re içinde iradlardı , tahrir itin
den ayrı bir takım sebep ve §art 
far altında tenezzül vaki olduiu 
cihetle bina iradları ekıilen mü
keleflerin bıklaııoın korunmaaı 
için 930 ve 31,32 ıe nelerinde tah 
rir gören yerlerin iradında yüzde 
yirmi heı tenzili! yıpılmuı zaru 
ri göıüldüğüı.ü aıılatmaktadır. 

T ıkdir edilen gayri siifı irad · 
!arın usulü devreelode tt:bliğ edil. 
memesinden dollyı itiraz bakla 
rını kullıınmıyanların da bu ten 
zilittan istifade etmelerini mllm 
Ltün kılın projenin eebıbı muci
buinin ıonundı hükumet şunları 
ıöylemektedir. 

BıJ t•ozilit, 930, 931, 932 se
neler inde umumı tahriri yapılmıt 
olıo ye: lerdeu, gayrisafi iradları 

yiçlae göre geyriufi iradlırı kat' 
ileıen veya huıusi !adille yeni 
rayiçlere göre gıyriıafi irdları 
tayio oluoıo mükelleflerin vazi
yetleri normal oldıığuııdın bun . 
larıo tenzillttan iıtifadelerine ma
bıl görülmemiştir . 

Teoziliittın 1090 - 1932 sene· 
leri tarihlerine hasredilmesinin 
ıebebi , bu ıeneler rıiciy le 1935 
ıeneai rayicı er11iadllki farlı:ı tık
riben yüzde yirmi beı dereceain. 
de bulunmasından ileri gelmekte
dir. 

1932 srnesi r1yiciyle 1935 11-
yici arasındaki fule i1e % de 15 
haddinden aşağı bulunduğundan 
bu küçük fark için tenzilat hük 
münün 1933 ta rihlerine de teımili 
muvafık bulunmamı~tır. 

Ensen yüzde on beıten ıııgı 
tenezzül veyı tezaylidler binı 
vergiıi ıhkimın3 göre lldılat icrı
sıoı müstelzim mıhiyetıe görül
memiştir. 

Bina vergisi kanununun 27 
inci mıddeıi mucibince tahririn 
meriyete g rdiği tarihden itibı· 
ren 3 sene ğeçmedikçe münfeıid 
tadilat istenilmemektedir. 

Bazı sebeb ve ferait altında 
-Sollu ıiçüncü say/ ada -



(Türk Sözil) 

Sin aman 
senelik 

kırk 
azısı 

1 

1 
Şehi Duyu ki arı 

ilk sinemayı gören bir 
gazetecinin intibaları 

İnıan zekii9ının bir çok 11h · 
!arda yatBttığı barikılar içinde 
Sinema, çok dikuta değer hır 

yer tutuyor. 
Fransız •Lumieıe,,ın icalettiği 

bu canlı ve hareketli levhalar, 
ketifltr seriıirıde hayret verici bir 
tarıkki adımını gösterir. 

Sinema, ilk icat edıldiği za 
man bir çok yenilikluin uğrıdığı 
alıibete uğradı: Onun devam kı 
biliyetinden mıbrum olduğunu, 

inkiıaf edemiyectğini, kukla oyu
nu mahiyetinde ibtiılai bir tğlen
ceden ibaret k11lacağını söyleyen 
!er oldu. 

Bununla beraber, iltriyi göre 
bilmek kudretine sahip pek çok 
ilim ıdamları, Sinemanın ileride 
kazanacağı ehemmiyeti ve olaşa 
cığı gelitimi daha uzımından 

ifaret etmi,ler ve bu hueust11 bir 
çok yazılar yazmıılerdı. 

Biz; bu makaleler araıından 

1895 tarihind~ yazılmıo olan bir 
taneyi alıyor. ve, Sinemanın, ilk 
meydane geldiği yıllarda, inıan 
lıirdı nuıl bir intiba yaptığını 

ııöıtermek istivoruz. 
Fransızca Anneleı mecmua · 

ıının o zamanki fenni muharriri 
Henri Darvllle, ııörüılerini şöyle 
ifade ediyordu: 

"Bu, muhıkkak ki, harikulade 
bir §•y! temsil edilemiyecek bir 
harika.. Falııt bakıkatl görme 
bauamızın fiziği bünyesinden bu 
ta zda istifıdeyi dü9ünmek, bir 
dıha işi .. 

insan, lıu oynak ve miltemadi 
lev baların karşı11nda kendi kendi
ne soruyor : - Vehmi ? .. Bu göz 
önünde yuvarlanıp gid•n hadise
lerin 11lelıide bir ıeyircisimiyiz, o 
nun lıalıilıaten mevcut olan bir 
takım hayret verici macarıluın 

ıktörlerimiylz ? . İnun ıavıyor: 

Sinemanın mucidi olan Lu 
mier.-, böyle bir acıyı tatmamış 

olan muhttrilerden biridir . İca 
dının tekamül mrrbılelerini de 
o bizzat kendisi hazırladı . Sina · 
maoın kazandığı her yeni zoferin 
başında bulundu , 

tık Sintma operateuru bizzat 
kendisi oldu . İlk filmi kendi 
elile çevirdi . ilk filmi kendi hı· 
zırladı, daha doğıusu, fılme çe· 
kilrn ilk beşeri, hikayeyi o ter
tip dli . 

Sinemada " havadis ,, diye bir 
kısım icadını ilk defa olarak o 
düşündü ve yaptı . Ve, ilk "ha
vadis,, filmi şu idı : ltalya kralı 

ile kıaliçesinin, Lumbıyerin fotoğ 
raf ve film imalathanuini :ıiyı 
yaretleri ... Ve Lumiere, ıinema 
om mucidi bugün mücessem si 
nemanın mümkün olıbileceiini 

de ilk defa düşünendir 1 Ve, her 
halde, mücessem ıinemanın bin 
bir harilıuı da yine ayni kafaılın 
doğacaktır l 

Dünya zevkinde ve dünya bilgi· 
siade çok büyük bir iakılap yapıl

mış olan ııinemanın icadına 40 yıl 
oldu. Ve, bugün dünya sinemacı
lığı iın rine tesbit edılmiş istatis · 
tiklerinde şu hayrete değer rakam 
lerı veriyor ; 

Bugün, dünyada, sinemaya bağ
lanan ıermııyenin miktarı beş mil
yar Türlı:. lirasıdır . Altmış iki bin 
•İneme ıalonu vardır. Haftada iki
yiız milyon seyirci bu sinemalara 
girıp çıluyor . 1'İnema sanayiiade 
muntazaman çalışanların sayısı beş 
yuı bini bulmaktadır. Her yıl , si· 
nema reklıl.mları için yüz elli mil
) On 1ürk lırası harcanmaktadır. 

Film müesse~elerini n faaliyetiııe 
gelince : Onların bir yılda hnzır

ladıkl: rı şerit, seyyaremizi o beş 
defa dolayacek uzunluğundddır 1 

tiinemanın bu kudret ve önemini 
görüp de, onun için soayol h!!y!ltta 
büyük bir " kuvv~t ,, halini ala
bilrliğioi anlamamak mümkün mü?. 

OzUmlerimlzln rekolte

si 80 milyon kiloyu 

buldu 

Ege miotıkAeının bugünkü e
konomile faaliyeti şu suretle bula· 
ııı edilmektedir: 

1935 ç~lıir dekıiz üzüm rekol
te 80 milyon kilo olmuıtu . 

Kömür derdi 

Artık il baylık ve uray

lığın buna bir çare 

bulması lazımdır 

-·-
Şehirde kömür buhranı devam 

edip gitmektedir. 
Hanlarda kömür satılmasının 

kesin surette yasak edilerek bunun 
ve odunun kömür pazarında satıl 
mesı hııkkıoda yazJığımız yazıdan 

telAşo düşon bazı han salıipl · ri köy 
!erden ve ilçelerden g~len köylü 
leri teşvik ederek ilbaylığa bir di
lekçe verdirerek kendılerine bir 
yer verilmesini iıtemişlerdir . 

Bunların bu dılekçeleri Urbay
lığa gönderilmiştir . Ilaber veril
diğine göre kömür ve odunlar pa
zar yerinde satılacak olur~a bugün
kü yüksek fıat yarı yarıya düşec•k 
ve buhranın kesin surette önüne 
geçilecektir . 

Yine bir vatandaş köylülere 
bir kolaylık olmak üzere kömür 
pazarıaa yakın bir yerıle bir han 
kiralamış köylerden ve ilçelerdPn 
kömür getirecek olanlara bir ko
laylık olmak üzere bunlardan tn 
az bir fiat almayı kararlaştırm ış
tır . 

llbaylık katının kömiir ve odu
nun yalnız pazar yı· rinde satılma

sı İçin ilgililere emirler vermeaini 
bekliyoruz . 

Hava tehlikesini 
bilenler 

Bir kaç güo evvel havı lıu 

rumundı yapılın toplantıdan son
ra (Havı lehlilıesioi bilen) üye 
aayısıoı artırmak için tedbirler 
düıünüldliğllnü ve birde komite 
ıeçildiğioi yazmıştık • 

Komite der hal çalı§mılarına 
bı§lımıf ve bir çok ilye yazmış 
tır - Soo iki ııün içinde yazılan 
ilyelerin adlarını aşağıya koyu 
yoruz : 

Hilal hanında bakkal Nuri ve 
Haun, Çeıçi Sofu oğlu Mehmed 
Hilmi, Uncu Gıni Topuz , Kah· 
veci Şakir Emin , Sarraf Kasım, 
Berber lbnhim Hasan. Terzi Hıı
B•yin Şaşırmaz , Eski ıarraflardan 
İsa, Hancı Mahmud, Bakkal Ô 
mer Baz. 

Çerçi Ahmed oğlu Sadılı, bık 
kal Hoca oğlu Nuri, bakkal Muı 
lafa oilu Mehmııd, Çeteci Rem
zi, Çeteci Vasfı, Nığdeli Hacı Rüs 
tem, Sarraf Ş~bao , Kahveci a 
jaoı İbrahim, Uncu Fuad. 

Hcm§erilerimiz yirmi§er lira 
ile üye yazılmıılerdır . 

Şehrimizde 
salgını 

tifo 

Gümüş mecidiyeler 

Bunların değiştirilmesine 

pek az vakıt kaldı 

Halk yedinde bulunup da 1 
tubat 936 tarihine kadar 54 ku
ruş üztrinden mübadele edilrcek 
olan gümüş m cidiye ve aksamı 
nın bini mübadelesinde bedelleri 
vezne umuru bankayı mubavvel 
olmayın yerlerde vnn•ce hitıeb
dil nakden hazina ve tıııbatını 
irsalat heubına bankayı mubav
vel olan yerlerde ise wubuip 
mutemedi yedindeki avenstan te
diye olunarık mabıuban hazine 
ve şuabatın• iuıliit ve urfiyatı 
muvalıkatcden İllirdat buabları· 
na kaydedilerek gümü2 para poı 
tı il" darphaneye gönderilecek· 
tir . 

Tecim odasında 

Bugün seçmen seçimi 

1 

yapılacak 
Bngün saat oıı brıte tecim H 

endüıtri odasındı ikinci seçmen 
1eçimi yapılacaktır . 

Gramer dersi nasıl 
okutulacak? 

Oıt• okullarda kitabı buhıo· 
mayan gramer de11inin orta okul· 
lar okum• kitaplııı üzerinde tem ' 
rinlcr yapılmak suretile Tüıkçe 

müfredat programına göre oku 
tulması kültür bakanlığından ala
kadarları tamim edilmiıtir . 

Kurs açılıyor 

Bu ayın yirmiıinı:le baılıyarak 
bir hafta ıürccek olan merkez. 
deki mukayyit te ilçelerdeki tah
rirat k•tiplerine mahıuP olmak 
üzere ilbaylıkta kııyıt ve doeyı 
uıullcdne aid bir kuu açılacak
tır . 

Tarimerlere Klavland 

tohumu verilecek 

Tohum ve ıslah istuyonuoca 
bu yıl Tarimerlere verılecek olan 
yüksek verimli Klavlınd pamuğu 
tohumunu yetiştirileceği ılan uz
man tarıfındııo :'11ptınmaktadır. 

Haber aldığımıza göre bu alan 
Seyhan ve Ceyhan İrmaklaıile de· 
niz ve şümendüfer bölgeei arasınl 
dilıen bir yarde olacaktır. 

Tahsildar Abdulka
dirin duruşması 

Tramvaylar, arabalar, otomobiller 
karşuından seyirciler istikamet ın • 
de bütün bızluile geliyorlar .. 
Fakat, çekinmek8İzin hemen u
vuşup gidiyoflar ! Bir atlı, döıt 
nala, bize doğıu koıuyor , fakat 
tam kaıtımtzda duruyor: Hiç kim
seyi çiğnemekPizin 1 yanınında o· 
turan hanımlardan biri, gozüoiln 
öoündde olup biten işlerin baki 
kat olduğuna o derece innnmııtı· 
ki, bir arabanın karşıdan bütnn 
ıür'atle geldiğini göıi:ocı korku
sundan ayağı fırladı ve, araba yan 
tarafa sapıp lınyb olmadan tekrar 
oturmadı .. ., 

Başka bir mu barı ir ; bütün 
!tferruatın ayırt edilebilml'si , 
yükselen dumınıL görülebilmrıi, 
ıabile çırpıp paıçalanan ve kö
pükleri saçılan dalgılııın eyice 
farkolunabilmesi, rüzgarın uif 
dubeleri altında ağaç yapraklı 
rının titreyiıinin zevkle seyredile 
bilmesi .. Karşıunda heyecanını 
11klımıyoı ve , bu bıııikanın iı 

tikbnlde ne kadar inki~af edebile· 
ctğioden emin : " bu müteharrik 
tabloların renkli olanlarını ne za . 
m1n ııöı eceğiz ? i§te o zaman , 
ve htpimiz tamamlaomıg olacak! 
ve itte yine o zaman , vthimle 

Piyasaoın açılı~ tarihinden bu Şebrımizde tifo 1tlgın bir §e· 

1 ııüne kadar bu mikdann 64 mil· kil halini elmıştır. Sağlık ve ıoı· 
yon kilosu yabancı memleketlere ı d ı 

Özel muhasebe eski tahsildar· 
laııodan Abdulkıdirin duruşmı
sına düo •ğır ceza hık yerinde 
devam ohınmuıtur . 

Suçlu Abdulkadirin yeniden 
zimmeti çıktığı ve bunun da sor· 
gu hakimliğinde tahkik_ ~ılilmek 
te olduğu anlaşılılığınılan bu me · 
8eleoin neticuioin bu dayreden 
sorulmasına karar verilerek du
ruıma 11 ıon kanuna bırıkılnııı 
tır . 

hakikati artık birbirinden biç ayırt 
edtmiyeğiz ! ,, diyordu .. 

Bir çok ihtira sahipleri , ica ı 
ettikleri şeyin bagka ellerde ve 
başka zekiler tarafmdan çok da 
bı büyük bir tekamüle mazhar 
olduğunu:ve kendilerinin dünya· 
yı getirdiği çocuğun baıkaları 

büyütülüp yetittirildijini ırörmek 
acısını tadarlar • 

yal dirtktörlüğünün önem ile 
ihraç edilmi§tir. birler alm1sıoı diliyoruz . 

Fiatlar bidayetteki arazi dü§- y I b' •• 
küolüğe mukabil hıdricen son za· o un ır an onceı 
maolarda hemen beş kuruıu bul·. bitirilmesine çalışılıyor 
muıtur, 

İncir rekolhsı 30 milyon kilo 
olmuıtur Şimdiye kadarki ihrı
cat 28 milyon kilodur. 

Bu yılki incir fiatları gerek 
süzme incirlerde ve gerekıe hur
dada "nçberin yüzücü güldüre· 
c•k ıurtlte cereyan etmiıtir. 

Tütün rekoltesi 15 ınilyoo ki 
!odur. Bunun hemen hepisini 
reııçber 20 gün içinde 45-125 
kuruş arasın~ılıi fiatlarlaelindeıı 
çıkaımıştır. Tütün fiatları g•çen 
senrki fiatlara nazarao yüzde 31 
yüksel mittir. 

Bölgemizin pamuk rekolteıi 
45 bin ton olmuı ve piya1anın ı 
çılıııodan bugllne kadar 10 bin 
ton ihı aç edilmittir. Fıatlar geçen 
yıla nazarın daha çolı müsait ol-

ı muıtur, 

Hükumet kooağı önllnden ea 
ki Uray daıresine giden yoluo yı
pılma~ı devaru etmektedir: 

Parke olarık yapılmakta olan 
bu yolun bir an önce bitirilmesi 
ne çalışılmaktadır. 

Narinciye ağaçlarile 
mUcadele 

Dörtyoldaki portakal a~açla 
rına musallat olan zararlı böcek 

.terle yapılan mücadeledtn çok iyi 
sonuçlar alındığı mücadele me· 
murluğündt n tarım dirtktörlüğü 

ne bildirilmiıtir. 

Vezne1ar vekilliği 

Kalek•pu M.Jiye ıub,ıi Vu 
nedar vekilliğine Finanı dayrtsi 
icra memuru Ahmet atanmııtır. 

Yerli mallar sergisi 

kapandı 

12 birinci kı\nunda Halktvin
de açılan yerli mallar ıeığiıİ dün 
alışanı kapınmı§tır. 

Sergi büyük bir rağbet kuın 
mı§ ve kırk bine yalım halk vo 
öğrenici a .. giyi ziyaret etmiıtir. 

Mühendis Halid Ziya 

Tapu ve kadutro genel di· 
rektörü Mübrnd.s Halid Zıya ştb 
rimıze ge imi' ve y pılmaktı olnn 
kadaatıo i~leriııi gözden gcçir
mi§tİ r. 

Müheodıs Zıya, düu robable
yio ba•ım evimize de gelen k yd 
zı arkod,şlarımızlıı gÖ•Üşmüı· 
tür . 

18 inci liste 

Urayca para cezasiyle 

cezalandırılanlar --
Şoför Hasın oğlu Mehmet eh 

liyetsiz otomobil ıürdilğllnden 
300, yilk iı,abacııı Necip oğlu 
Alıdullab yüklü arıbayı bindiğin
den 100) Cimeit oğlu Sıyit yüklü 
11abayı bindiğinden bıkkındı 
takibıt yapılmıktadır. 

Seyyar tatlıcı İbrıbim oilu 
Muıtıfa tırnaklarını ke1mediğio
den 50, Seyyar ıatıcı lbrahim oğ · 
lu Abm~t tırnaklarını kesmediğin
den 50, S•)Yar 11tıcı Yusuf oğlu 
Veli tıroıklarinı kesmediiinılen 
50, Seyyar börekci Durıun oğlu 
Ali iırnaklarını kesmediğinden 

50, Marangoz İbrıhim oilu Meh
met cadd~yi itgal ettiğinden 100, 
Ôlll Mustafa karısı Fatma gayri 
sıhhi bela ve çirkef çukuru )'BP· 
tıiıodın hakkında takibıt yapıl· 
maktadır. 

Ôlü Tayyibe kızı Aliye tahtı 
baraka yaptığından baakında tı 
kibıt yapılmaktadır. 

Çıfci Süleyman oilu Abdnla 
ziz caddeye kamıı kabuğu attığın· 
dan hakkında takibıt yapılmak· 
tadır. 

Seyyar tatlıcı Yunuı otlu Meh
met kaldırımı İfgal ettiğinden 100, 
Çifçi Zahir oğlu Recep caddeye 
kımıı kabuğu ııttığından bıkkın· 
da takibat yapılmaktadır. 

Çifci Bekir oğlu Mehmet cıd· 
daye itediğinden 200, Fabrikator 
Ramazan oğlu Abm"t formüle 
aykırı un imal ettiiinden hakkın· 
dı takibat yapılmaktadır. 

Fabrılcator Salih oğlu Salıh 
formüle aykırı un imal ettiiJndee 
hakkındı takibat yıpılmıktıdır. 

Seyyar tıtblacı Muıtefa oğlu 

Ha11n kıldırımı işgal etıiğidden 

100, Aıcı Ahmet oğlu Hasın ba11 
boı olarık köpek b.raktıiından, 

11 fabıikuındı ımele Ali oğlu 
Veyael kanara harici koyun krı 
diiinıleo, Rencber Halil oğlu Te 
ciddin p'ıı suyu caddeye akıttığın· 
dan, Hamal Nudret pis suyu cad
deye ıkıttığıcdan, çifci Zeynel 
piı ıuyo caddeye ılııtiğından, Ter 
zi Arap Sıit oğlu .Muıtafı pi' 
ıuyu çaddeye akıttığından bakla· 
rıoda takibat yıpılmatadır. 

Rencber Abdullah oğlu Ömer 
caddeye itdığinden 100, Uıtıı mo 
ıvini Ahmet oğlu Muıtafa cad -
deye iıodiğinden 100, yllk arabı 
cııı Ahmet oğlu Hıdır ıağı takip 
ettiğinden 200 zer kuruı para Cc· 
zasiyle cezalaodırılmıılardıı. 

Rencber Ramazan oğlu Muı · 
tıfa bili ıuhıat kerpiçten iki oda 
yaptırdıiından hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

Soy adlarının tescil işi 
yakında bitecek 

Soy adlarının teıciline Nüfus 
daireıinde faaliyetle devı m olun 
maktadır. 

Verilen mühl<t pek yalımda 

bittC•ğindeo soy adı almıyanların 
bil" ın önce hu daireye bat vura· 
rak soy adlarını tucil ettirmeleri 
lfizımdır. 

Tarla fa'relerile 

mücadele 

Hava m··aait gııtiği tokdirde 
Tarım Direktörlüğü bazı lıöyler

de görül•n tarla fareleri!• müca· 
dele yap~caktır . 

Karaisalı hAkimllği 

Karaisalı ilç si Bakimlığine 

Şarköy ilçeıi Hakimi Oımao Nu
rinin atand ğı Tüze Bakanlığın 

dan llb•yl•ia lııldirıl111ittir • 

19 ilk k 

Televizyon de 
lerinin so 

Telgraf, posta Nazırıı 
büsile Pariste yeni tPl-ıv 

nemeleri yapıldığını geçe 
mııtık. 

Son postu aldığımız 

zetelerinde bunun üstüne 
ler vardır . 

Televizyon gösterileri 
rali kılışeleri bile basılm 

On ıalona on alma cih 
muı ve evvelce bilet al 
on bin kişi bunu seyir e 
Matmazel Suzanın ıesini 
kendini de - hayır hayal 
karşılarında görmüşlerdi 

Kablolarh, tellerle öril 
gibi donanmış olan karırıa 
alıcı makinenin verdiği 
yeıilli tensik ışıklar hayal 
rini çizerken, seıı mevceler 
havaları kulaklara ulaştırı 
seyirciler o kadar hayret 
dir duyguları içiode idiler 
düşünmeden yalnız göz kul 
silmişlerdi. 

Yeni televizyon istaayo 
açılma proğramını üstüne B 

tistler bununla öğünebilirl 
Değerli, uzman mühendl 

netimi altında televizyon le 
gizli kapaklı köşelerini açrıı 
kezlerde ean'atini göatereo 
insanların hayalleri ve sesi 
duvarları delerek, binlerce 
yolları aşarak gö•teri salon 
kadar gitmişlerdir . 

Ve ne ıekillerde ve ne dı 
!erde hiç bir bozukluk olııı 
tır . 

Seyircilerden binlercesi, 
blz de böyle blr olma cihazı 

rik edemezmiyiz, kuça mal 
acaba diye soruşup duruy 
dı . 

Fransızlar henüz Katodılı 
baları veS9İre levazımı için 
cılara muhtaç olduğıındun 
ucuzca ve çok miktarda şi 
başaramaz fakat bunu ye 
ve radyo gibi televizyonu d 
bucağa yaymak için çalışıl~ 

Bir televizyon alma cı 

3000 - 7000 franko almak 
kündür . 

Hususi cihazlar alım sal1 

pılıocaya kadar Pariste ve dı 
umumi gösteri salonların 

yısı artırılacaktır . 
Ve hHftada dört beş 

yapılacaktır . ------
HabeşleriJJ 

zaferi 
1 
1 

- Birinci sayfadan artıı~ 
tere hükQmeti ndına bey• 
bulunabilmek için ögledell 
raki toplantının aleni olıll ~ 
istemiştir · 

ltalyan delegesi bu topl• I 
~ 

hazır bulunmıyacaktır · V 
lstanbul : 18 (Radyo) .- / 1

1 
rııdan bildirildiğine gört; ııı 

ııı ıq 
fazakarların dış işleri kO 1 

111 
' Çemberliyının bıokanlığı 9 t 

toplanmııtır. ~ 
Dış bakanı Samuel Hor~ ~ 

hıtını dinlemtden nvtl c•f 
• • 1 

ılmamai• karar vermıştır. f,r' 
1 

İstanbul: 18 [Rıdyo) - Ol~ 'I 
den lıildildığine göre, bol~ ~ 
Ör gazetui, İvgıliz gazelt ı)-

ıı• Lavı!, Hoor planını eo t 

bir suretle muZ&heıete kar•' 

mit olduğunu yazıyor. O ı 
lstanbul: lg [RadyoJ _,... 

nevreden bildiıiliyor: (.f ijl 
Hab•ı delgni Milletl'\t•' ' 

... e ·ı ı 
mi yeti genel sekr• ter lıgın Jol;'ı. t 
diği hir 11otada Frusız, 01 ıııı 'ıı 
trk:ifleıinin kabule şayıo f>~ 
dığıoi isbate ç;l•şa:akt• .~ 
buoları kat'i o'arLk ,.d etıl' 
tedir. 

--Bahçe llçebaY1 1~ 1 

vekilliği "' 
. r. i•' 

B.hçe ilç~lıay. vekıl 1 ~ 
11

, • 

yet memuru Sabrı ~taııı:JJ 1 
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Almanya mektubn 
- Birici sayfadan artan -

. Siyasal sebeplerle ve zamanın 
icabı yüzünden §imdiye kadar su
Uo Almanya nihayet bu zoraki 
811kutu kırarak ıömürıreler işinde 
•eıi yükselm .. ğe ba,lıyor . z.ıen 
buk.ulıi noktadan bakıldığı tak· 
dirde Almanyaoıo eski sömürge·· 
lerindeki mülkiyet bokkı henüz 
kaybolmuı değildir . 

Çllnlr.ll Almanyaya 130 milyar 
mark paha biçilen sömürıreleriae 
karıılık olarak biç bir ıey verıl· 
ınerniıtir . 

Halbuki Veray uıuabeduioe 
iÖre verilmiı olmuı lazımge
lırdi • 

Almaayanıo bugün ıömilrge
leri olmamakla beraber genel sa 
Vaı•an aonra Almanlar sömürge 
iılcrile uğraşmaktan v.Zi<çmit 
değillerdir . 

Almanların bu sömürgecilik 
Çalı~maları çok önemli değil 
dir 

.. Bugün 20,000 Alman eski Alman 
80 nürgPlerinde sömürg"cilik ile uğ· 
18r yor. Bir istatistiğe göre Al
manya. bu sömürgelere gönıl~r
dığj senevi 50 milyon mnrklık 

yon la eş.Yayı, bııgün ancak bu sömürge-
ini açrıı 1 stereo cı erin gayretine borçludur. 
ve sesi . Bundan baıka Almanya bu 20 
inlerce h~n Sömürgeci Almanyanın bugün 
i salon ~Orlitlüğü yolu Al'llan sömiirgeci-

lı~İnin istikbaline götürdüğüne ina
e ne dı 01Yor. Alman sömurgecilerinin bü
k olııı Ylik bir k11mı cenup Afrikasıada 

rceai, 
cihazı 

ça mal 
duruy 

Calıııyorlar . 

.. Güney Afrikası uniyonunun bu
gunkü önderleri ikinci yahut üçün-
e" 
1~ babada ya Alman yahut logi-
1 tt~irlar. Boerler kendi entereııe
erı bakımından bir çok Almanla· 

atodı~ kın güney Afrik•sında çalıtmesını 

1 
abu! etmişlerdir. 
Genel savaştan sonra Alman mü

b•ndisleri burada bentler otrmo- ı 
bit yolları yapmışlar, hav'a hatları 
kurmuşlar, altın madenleri keıfet
llıiş, bakır ocaklarını karlı bir şe-

eş 

ı.ilde iıletmeğe botlamışlardır, 1 
Eliıı:ohet kuyunda elmas çıkerma 

İ~inde de Almanlar kurdular. Sü - 1 

lıilüğü ilerlettiler ve daha bu nıem-
1eke:tlere faydalı bir çok işler yap \ 
J1lar, Büyük işlerden başka mem 
~kete dağ•lmış , bir çok Alman 
tıfçilerinin hizmetlerini de unut- jı 
llıaınak !Azlmdır. 

1 
Genel savaotan sonra mıında.ter- 1 

İIJ l ği lngilt.ore ile Fransa arasında 1 

ak~irn edilen Kıımeron sömürge
~ncteki Almanlar bu memleket

tden çıkarılmıt idi. LAkin bir za-

artoP :an sonra yine Almanların bu 
Ilı e~leketlııre gelmesine izin ver
e" rnerburiyeti hasıl oldu 
~·tıUndan sonra Almanlar bu sö
~~~rgede günden güne bir çok güç· 

ıopl' ı,~ 0 ~1e çarpııarek 200 bin bektar-
\ld hır eraziyi işl•tmeğe muvaffak 

~ Ular . 

- / r
1 
110ııün bu sömürgede Almanla· 

; 
111 ,~~ 0linde bulunan topraklar sö-

koOI Utge ·ı · . d' 1 
11 ~I cı ığe bırer nümune ır er . 

1 8 ~,ıııanıar kakao, kııucuk, yağ is
''S ıl' 

r~~ ~ 1 ve hanı na İhracatında en 
0 .~ D801ta bulunuyorlar. 

1 c•r Oğ 
. ııj· u Afrikasında da durum ay· 
ır. f,r' ~ tr. Harp sonunda buradaki Al

i 'I ~larda son adama kadar çıka · 
tfl ~~ 1 fla.rJ1 LAkin bu sömürgede 

'
1
0
,rl# 1 'acıık kAli lngil•z sömürgecisi 

'r ,ıık~ıııadığından evvelA o za-
r• ~ •

1 
Alman çilçilıkleri Hintli 

(.11. '-r ara verilmişti. Lakin Hint· 
,,,..,... 't &"' 

'"; .,unden ğiine çıfçilikten vaz-
r (1 ~li:~ek ticarete göneldiler, ve ln-

1' ,.,,' :ı,ı ere.kuvvetli bir rakip olmeğa 
e . jl OıJıJ f , lo•' . t ika ar, l 925 te ngılt• _re doğu 

ıııt' '~-n ·•na Almanların gırm sıne 0 fı~ \:.ıkıl~ etmeğe korur vfr.Ji . 
1 

.,,,~ in . &· cmed•n bir çok eskı A.
t " tıftııklerı vo yeni cifti klor 

~nl . 
~i~ ar t ırulıı.don elde edıldı. 
'~-k~ığer Eöınürg~l ruo Alınan
'~~ ~Yerl~rini alamadılar . Uıl· 
ıı~ •rolin, Maryan ve !ılı rşul 

e ,_, ~ ~:·ııdQ Alınarların yerini Jıı
~~ doJdurdulJr. 
~d&n ha§ka Bismarck - Ar· 

ıf • 

Balık yağları 
lstlhsaıatı artırılmak 

için tedbirler alınıyor 

Mrmlekrtte deri sanayiinde 
kullanılao bılıkyağı iıtibıalatı 
ilıerin le ekonomi bakanlığı ee&1lı 
tedbirler almak üzeredir . Şimdi 
ye kadar u!ueal fobrilıalarm ibti· 
yacını kuaılıyucak kadar elde edi
len balıkyağıoın harice de göode· 
,ilcbilmasini temio için iıtibaal 
aekillcrine ehemmiyet verilecek· 
tir . 

Ekonomi Bakanlığı, allllcadar-

( Tlirk Söıii ) 

Bina vergisinin indiril- Yazı işlerini kimler 
mesinde sonre kazandı 

-birinci sahifeden arian -
kıymetleri değiımiş bina ıabiple
rinio bu kanuni mecburiyet do
layısiyle mll§külata maruz kaldık 
lırı anleııldığından 930, 931, 932 
srneleriııd~ tahrir tdilen yerlerin 
haricindeki mahallerde de mli
kell~flııri bu mHıklilittan kurtar 
mak ve bir defaya mabıuı olmak 
üzere bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren bir sene zarfında 
münferid tadilat iıtenebiletrğine 
dair liiyihaya hlllı.üm kooulmuı 

• •• 
Projenin görüıülmesi ııra11n-

Birine say{ adan arlan 

Erkek öğrr ımen okulunun 
birincisi : 840 Oıban Cura . 

Oıta okulun birincisi : orta 
okuldan 57 H Giray . 

İlk öA"retim okullarından : 
İnkılap okulund•n 381 N•zibe . 

Juri knrulu t1rafındao yapı· 
IPo inceleme sonucunda adluı yu
karda yazılı yayılRrı yazaolaıın 
birinci ilan edilmeıi ve yazıları. 

nın gazetede bastırilması söz bir 
!iği ile lıurarla~tı 18 - 12 - 935., 

ilk okullardan İnkılap okulu 
beıiaci unıf öğrenicilerinden 381 

Yazısı şudur : 

Sayfa · . 

18 Kanunu e vel çar~amba akşamından itibaren 

..-Asri Sinemanın 
Zengin va fevkalade proğramı iki büyük 

film birden 

1- Dizli teşkilat 
aşk,esrar , muamma , heyecanla dolu 

2-Petrol muharebesi 
Merak la takip edilen fevkalade güzel sergüzeşt fılıni 

Pek ya.kında : 

Uçan şeytanlar 
6236 

Jardaa bazı malumat iıtemiı , 
mftmleketteki balık yağcılıitnın 
inki,afını temin etm•ie hazırlan 
mıttır . Her 1tne , yalnız B~ykoz 
kösele hbrikasının balıkyagı ıh 
tiyacı 90 - 100 bin kiloyu bul
maktadır . 

da Şiikrü Yatın( Çanakkale) nin 
lıir ıüaliııe cevap veren Finaoı 

Bakaoı verginin 934 senesi geliri 
niıbeti ile idarei buıu~iyelere dev
redildiA"inden milıduında bir azal 
ma olmıyacağıoı söylemiı, ve 
verginin ezaltılmuını esas olan 
prenıipleri izah etmiıtir . 

Meıihe birinciliği kazanmıflır . 1 
Tutum 7 gUnÜ 

---------------·--------------~ Tutum 7 gün haftası bizim en 
kıvançlı güuüdlüzdür. Çünlcli bu 
günlerde biz tutuma bir kat daha 
önem veriyoruz. 

Fabrikanın saıfrttiği yajı daha 
ziyade yuııuı balığı yaA"ıdır . Di
ğer tabakhanelerde 20 bin lıilo
dan fazla yunus yağı 191foluodu 
ğuna göre 110-120bin kilo Y•#• 
ihtiyaç olıluğu anlatılmııtır · 

_________ , __ ...., _________________ --ı 

Balık yatı İltibHI eden büyük 
fabrik •. lar Trabzon ve Poyrazda 
olmak üzere iki tanedir . Poyraz 
da ki fabr ikınıo kıifi tesi!ltı olma · 
dığı için faolıyetini durduttuğu 
ıöyleomebtedir . Mamafih , Ka 
radenizin bir çok kıyılarında da 
istibul kaydolunacak kadar ye-· 
riodedir . 

Polathaoe, Vona, Gireaun, Ri· 
:ıe ve Slirmenede külliyetli balık 
yağı elde edilm•kttdir . lstanbul
da da Romeli Fenerinde balık 
yajıı çıkarılmaktadır . Gerek kil· 
çük, 2erelı.. büylik ietibul mem
balaıimızdan her senıı 12-20 b~o 
fıçı balık yağı alınmıktıdır. kuv· 
vetli istihsal ayları ıubat, mart 
ve niun aylarıdır . 

Son aylar içinde istibs.I ço 
ğalmı§ olmakla beraber balık ya
ğı ticuetioio de 2eni1lemesini 
temi o edecek şekilde bir pıog · 
ram hazırlaomı,ıır . Programa 
göre, baait islihşal memb•larına 

asri tohat konacak ve bu aureı-1 
le hariçle oldukça lada yağ sa
tılması t•min edileçektir . 

Yağlar, 150 kiloluk fıçılara 
konmaktadır. Son haftalar içiode 
kilosu 8-10 kuruıtan satılmak
bdır . Geçen ay zarfında piya
sadan ucuz fiata yığ toplaomıı
lır . Bunlaıın çoğu Trabzon Tu· 
raa fabrikası tarefındao ıalın a· 1 

Jınm•§lır , 1 
İıtıhııalin mllbim bir kısmı da 

her ıene barice gönderilmekte- 1 
dır. Evvelce Bulga,!Stan ve Ro·ı 
manyanıo çok miktarda aldığı 
yağlara timdi Yunanistan ve bil· 
husa Almanya da müıtcridir . 

İktisat ~vekaleti alakadarlar
dan icap eden rapor !arı almıııır. 
Bu busuıta yapılan tetkikler ya· 
kında hitirilrc•k ve memlekette 
balıkyeğı sanayiinin ılerlrmui i· 
çio gereken tedbirlerin alınm11ı 
na başlaoacaktır . 

1 

Sovyet dikiş maki-' 
neleri acentesi 

Madde 1 - 14 haziran 1326 
tarihli mülga müsckk•fat 'fe 4 
temmuz 1931 tarih ve 1837 numa· 
ralı bina vergisi kanunlarına göre 
1930, 1931 ve 1932 mali yılları 

içinde umumi tahririne baılınmıı 
olan §ehir , kasaba ve köylerdtki 
bioalırın ( bulundukları çllzütam
lardıki tahrir ve itiraz işleri bit 
mit iradlarıodao yüzde yirmi beş 
indirilir . 

Şu kadar ki yukarda yazılı se · 
nelerde tabririııe ba~laaıı.ıı olan 
binalardan iradlarıoıo tahminine 
1933 veya 1934 ve y•but 1935 
ıeneleri rayiçlerinin nız.rı itiba
re almadığı bidayet veya istinaf 
ve yahut trmyiz kararlarında taa
r ib edilenler bu tenıllden iatifa· 
de edemezler . 

Yukaıda yazılı rsulara göre 
teshil cdıltcek iraddan 1837 nu
mamaralı kanunun 9 uncu madde· 
ıi hükmüne göre ayrıca yüzde yir· 
mi indiıildıkten ıoora kalan mik 
dar bina vergisine matrah İllibaz 
o)uour . 

Madde 2 - 1930 , 193 1 ve 
1932 malf yılları içiode talıd.ioe 
haolanmıt olup da bu kanunun 
meriyete &'irdiği teribte katileı· 
memiı bina iudlarınııı tahminin
de 1935 mali yılı rayici nazarı 
itibue alınır , 

Madde 3 - 1933 mali yılııı · 
dan itibaren baılıyan veya buo
dan ıonra baıııyıcak olan umu 
mi tahrirlerde veya bu tahrirlere 
kanun yolluiyle yapılacak itiraz
ların tetkikinde binaların bulun
duğu çüzütamın tahririne baılan· 
dığı mali yıldaki rayiç nazırı iti· 

Eskiden bu önemli işi yapmaz· 
dık. Y abancr illerinden getirirdik. 
«imdi iıe memleketimizde bir çok 
fabıikaları ylikscldi. 

İoönü harbini kılıcıyla Lo1a111 
kalrmiyle kezaoan İsmet İnönü 
Avrupa ulusunuo kapitülasyonla
r ını kaldırdı. 

Biz timdi yağımızla kavrula· 
cak kadar bir varlık elde ettik. 
Artık yabancı mallarına önrm 
vermiyeceğiz 

Kendi malımızı kendi ilimizde 
kullanacağız. Uluııımuıun yük8el
mesioe çok önem ve ·rceğiz. 

Orta okulun liçliocli sıoıf öğ
reoicileriodcn 57 B. Gıny'ın ylZ· 
dı~ı yazı manzumdur. Onu da •o•· 
ğıya yazıyoruz: 

Tutum haftası için 
Demir, kömür, bakıra, şimşek gibi 

bir hızda 
Vardık - Karadenizi, bağladık 

Akdenize • 
Yarın da Erzurumuo, rüzgarı alnı· 

mızda, 

Yayla türküleriui, eöyliyecekıir 
bize . 

Fabrika yapıyoruz, köyler makina
Jaotı ~ 

Göklere ülkümüzdeo , dumanlar 
salacağız . 

Yurdumuzda yabancı , ne varoa 
uzaklaştı , 

Malımızı alanın , malını alacağız . 

Her malın yerlioi var, el malı ge· 
rek değil, 

Yerli malı giymeli, yerli malı ye· 
meli , 

Yurdunun malını •ev, ooa saygıyla 
e(til , 

Tutum ve ekonomi , kafada yer et
meli .. 

hare alıoırak irad takdir olunur . 1 b,ziran 936 tıribindeu (1936) 
Madde 4 - Umumi tahrir kazanç veı gileri dahi teoizllltlı 

oeticeainin tatbikine baolındığı iradlara göre tarholuıımuıtur. 
tarihten itibaren ilç seoe ,IJddtt Muvakkat madde 2 - Bu ka 
geçmemif olsa bile isbu kanunun ıııınun n•ş•indrn evvel odenmiı 
birinci maddesinin şümulü daire olan 1935 seorsi vergilerinden bu 
ıioe &'irmiyen binaların kalilt'§ kamıo hükmüne göre tenzil edil-
mif olan iradları hakkında bu mesi liiıım gelen miktar sahiple 
lıanuoun mcriyet• girdiği tarihten rine ~ed ve iade ve bu suretle rrd 
itibart:n bir aeoe zarfıodaraabip· dolunaoek vergilerin mahalli ida-
leri münferid tadil telebinde bu relere aid hisseleri dahi bıı idare-
lunabilirler . !erin Maliyedeki heubı carile-

Muvakkat l\.hdde 1 - Bu ka rioden tesviye edilir. 
nuouo tenzilata aid hükümleri : Projenin yalnız birinci mu-

A - Bina vergiaiyle buna vakkat maddesinin D fırkasının 
munzam ikıis di buhran vergisi dtğiştirilmesi arzusu izhar edilmiş 
için 1 hazir•n 1935 t.ırihinden . ve B İsmet Ekerin ıD fıkrasının 

B - Veraeet ve intikal verııi kaldırılarak evkafa icarı müecce-
. l t siyle tapu barçluı lçio bu kanu- Is ve mukataalııra aid tenzilatın 

Mağazamızın mekınest us a 1 uun ııetrı' tarı'hı'ndtn . d 9~5 1 d · 
ı !Ak a J yı ır. an itıbaren baılama-

Mehmedin mağazamız 6 a 881 
1 C _ Bina iradlarına istinat e h kk d k · b k sı,, a ın a i takriri nazarı iti-

kesilmiş olduğunu ve yerıne aş a · den kazanç v•r.,isile buna muo- b ı 
Ü ı ' " are. a ınank ençümeoe gönde-

bir usta aldığınızı muhterem m ~-, zem iktisadi buhran vergisi için rıJmıştir. 
terilerimize i!An aJeriz.6?39 --------------------------

2-3 . --

17 - 12 935 salı akşamından itiharen Tan sinemasındn 2 fılm birde 

-- Göz kamaştırıcı Jııkorlar, çılgınlık, gbn~·lık, ve hayat işte 

T unc vücutlar • 
Baştan aşağı renkli büyük :.1izansenli fılmin gösterilmesine, bu nkşıı 

TAN Sinemasında 
Başlıınıyor. Baş rolıl•ı: Amerikanın on büyük komeıliyenlerin len olan 

Eddi Cantor 
Sizi iki saat daimi bir zevk ve neşe içPrisinde bırakacaktır. 

llAveten : Bir perılelik Miki 1aus 

Pek yakında : FRANSİSKA OAAL, KÜÇÜK A. ;-.;E en son şaheserinde 
gö· Uoecektir 

6235 ______________ , ______________________ "" 

Alsaray sineması 
bu akşam 8,30 da 

2-Aradığım kadın 
Müm ·ssilleri ; 

Olga Çekova-Adolf wohlbrilk 
Bu iki büyük yı(,Jızın yarattı~ı ve filmlerin incisi bu şaheser en 

biiyük kıymeti 

Bitmemiş senfoni 
Kahramanı olan yeni pırlak yıldız ve büyük rejisör Villı 

forsonun tanıdığ 

" Luize- Ulriş ,, in 
Bu fılmde en büyük rolü almosile onun sanat kudretinılen kazaran ştır 

ilave : Paramunt jurnal 
Gelecek proğram : KADIN PARMACJ 

Pek yakınd11 : Bu senenin ilk Tilrkı·e lilmi 

Define adası 
6234 

Para biriktirme düşüncesinin gelişimine 

yardım etmek arzusunda bulunan Osmanlı 

Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar· yürütmeğe baş
ladığını sayın halka bildirir. 

6u iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası 
• 

gişelerine baş vura-
1 bilirler . 6222 6-8 

Sağlığınız • • 
1cın • 

Bütün borsak , miıle hastalıklarından , bilumum em'a mikrop-
ları , tıfo diznntııri vesai• e tufuylAt , yuıııurtdlarınılan sakınmak 

hipel, Samoa ve Togo la do Alm•n· I ıçin ve sıhhatınızı korum ık içinynlnız Kaya delen SU· 
l•rın elinde pek az toprak k•ldı. • • • 
Yeni gino de Almanı ar tarafı ılın yu ıçtnız . 
Yunkers l •ıyyorel •rıl~ yr ni bir ha- Mikro>-suz \'e )OSunl. rdon temom •n llri , hrrrnk ve dünyanın en 
v'ı lı31lı kurulın ı~tu·. \fo ·ııaf b·ı· ıyi mor.ha suyu oldıığu SELAl.lEI' DJ..HgCE:>INiN ( 1/5) hulıın·hığrı 
erlin i.uııl1orJ.ı Aln,nıı sömiiıg·ı ıl • tnhlıl ile ;shat edilmiştir. 
1. ,, y• riı.e g..ı r.lıniş ol ıııyor. Kaya delen suyunda bulunan foidtlı mevad lıiç bir mer•ha 
0

AJ~ııny,rnııı sö'11ürgd ihtiyacı :•uyunda yoktur. 
ancak Alm~n sö' iirg·~l,rinin g•ri ! 13RNZERi EŞi YOKTUR. Uunun için ya!Mz Ka.yudolen suyu lı,;INIZ. 
Velı·ııne3 .ı 0 knıtarılabilecoktir. Pek l ı 10- 15 6178 

1 
yukıııda ııu işin hall .. d•ler•·ği ümit Define adası - Türkçe film 62Jsı---------------------
eJiliyor . 1 



!;ayfı 4 (Turk SözG ı 19 ilk kdnun 19JÔ 

Taran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemeklık yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

H Sabunu evin bü· urma: tün işlerinde kul 

!anılabilir . 

B b 1 küçük anyo sa un arı:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

----------------------......: 

) 

ICenup vilayetleri için Acen-1 
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 

Halefi: Rasllı zade Feyzi : Adana P. K. 93 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 25-30 

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

Adana Borsası Muameleleri Adana ikinci sulh hu-

(. 

ı-LjQKiYE 

llRAAT 
lı.JP'"-'-' N K A =' 1 

DAoA. · 
-BiRiKTi~N 
RA~T ~Dt;Q 

PAMUK ve KOZA 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

En az En çol. Satılan l\1ikdar 

Kapımalı pamuk =-
K. S. K. S, IC.ıto 

kuk hakimliğinden: 

Aılananın Sugediği mahallesinde r--:Dlş 
oturmakta iken 3-12-935 teri 1 ) 
hinde ölınes le terekesine mahke 

beklmlerlne 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde•: ı 

935 yılı 1 nci kAnunun ol~' ı 
birinci salı güoü saat onıla vilAJ 
ko1ağıoda daimi encümen oılaS1~~ 
da ihalıı edilmek üzore ( 721 ) I• 1 
( 48 ) kuruş keşi( bedelli Üdıll1 

Piyasa parlaj!ı ,. 35,75 36,50 
Piyasa t~mizi ,, 30 33,50 
iane 1 36,50 38 
iane II 37,50 41 

Klevlant 

YAPACI 

:1-..;;.;.:<..:;::=-------l----1-----1 Beyaz ı 
Siyah . 

Ç 1G1 T 

•-~~-:~s:-r_ea~-~---ı-,22~,·053~7~,5--1 2 ı~~------Yerli "Yemlik,, 
,l-.==l'~':..="T~oh~u~r~o~lu~k~.,~...ı..~1~~5~~~..ı......;;...~~--.._~~~~~~~-ı 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs --.-----------1 

.. Yerli 5,75 
MPntane 

mece vaziyet eılilen mütekait yüz 
başı Mahmut Sabrinin terektsi 
İçin defter tutulması miraııcılar ta· 
rafından taleb edilmiş olmakla mü
teveffanın alacuklı vıı borçlularının 
alacak ve borçlarını tarihi ilıtndan 
itibaren bir ay zarfında mahkeme· 

ye mürocatla kaydettirmeleri ııkei 

takdirde mirascılarının ne ştthsen 
ve ne de terekeye izafeten takip 
edemiyecekleri konunu medeninin 
561 ve 569 uncu maddelorine tev-
fikan keyfiyet ılAn olunur . 

6242 

d u uııı• 11111111 ıınunu11nnunıınuıumıurıuuım11mmı1111mnnnmnıuu.' 

Arpa 1 bu gece nöbetçi f 
~ıya E 

,1_.;.Y.::u;;ıa::.f ______ 
1 
______ 

1 
____ 1_~---_-_ -_ -_ -__ --_-_-_-_-_-

1
• eza ne 1 

Delice • y ğ ~ 

3,62,5 __ 
1 
___ . ___ 

1 
______ _ 

•• 

Kuş yemi ~ a cami ('İ\arııuia ~ 
Keten tohumu 1 Ali Nasibi eczııııesidir ii 
Mercimek § ~ 

1 :: IIlllll!I ·: ıur- ıııummiw.ıırmmıımı nınmumıuıımıııııııııı ! .1-~S~is~am=-~~~~~....ı.__,1_5~~.....ı~~~~-'-~~~~~~~~ı 
UN 

·- Salih 800 __ =.:= _______ - 700 ---ı 
... ... " 

:C İ -Düz kırma '" 
....:_:ı:: Simit ,, 

"---,.------1--=~--ı-------- 1 ,.9 ..§ - • ...-Cumhuriyet 850 
:ı2 ~ ... " - -750·--I 
N :ı 1-~---------
r... v- Düz krıma ,, 

-Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

18 I 12 I 1935 lŞ Banka;ındao alıomışıır. 
Sanıiln Pen• - Liret 1 198 Hazır 6 39 

6 21 füıyşmark 9 87 
1 inci K. V•deli 

Fraok"Fraosız,, ı= 2 inci K. Vadeli 6 20 Sıerlin "foıtiliz,, 618 
Hiot hazır 5 73 Uolar HAme:rikao,, 79 7S 
Nevyork 11 15 Frank "lsviçrP,. 

Adana 3 üncü icra memurluğundan: 
~lüfli~ paınıık v~ wbati yağlar 

sanııy i Türk Anonim şirkotine ait 
Şıı·asır f.br;kasında m•wcut behı r 
k /osuna ikisPr kuru~ kıymet tak
ıiır e !ilen hurJa demirlerin 24-
12-935 tarih ·ne müsndıf salı günü 
saat 15 den 16 ya kadar birinci 
a rtırm~s ı yapılac•ğından alıcı olan
ların muayy•·n giin ve anotta mtz
kilr fabrika.!'\ hıızır bulunacak o
lan momuro nıüracaot etmeleri ilıın 

oluııur , 624 l j 

m i1 j de 

Biitün Diş malzemesini İstanbul 
fiatına muadil olarak Seyhan 
Eczanesinden alabilirsiniz.6112 

22 

Adana il ve ilce sayın halkınu 
' 

caba öğüt : 
Canını, kanını , midesini , iyiliği ve ekonomiyi seven her sayın Bay 

Bayanlara günlük tereyağı: 
Snde yağın arısını ve her çeşit peynirlerin ynğlısını her an ciro· 

nomik bir satışla buyruğa h•zır olan Adana Eski Buğday pazarı 

yolunda 144 sayılı Tecim evinıle Yeşil Bursa P .. zarı sahibi Ömer 1 
Uysaldan alınız. 6143 11-15 

5370 182 

' 

.• ıı 
niye- FevzipaşR şosası iızerıı• t 

Hasan beyl_i. köpriısüniin AM'1~ ~ 
tabliye tebdılı açık eksıltme usU ı 
ilo eksiltmeye konulmuştur. ı 

Keşif hülas1sı • metraj , 10°1

1 
ı 

' f 
şartname, eksiltme şartnamPsı ~ 

mukavalenamosi ( 36 ) kuruş fil, ı 
kabilinde Nafia dairesinden "~''ı 
leceklir. l\tuvukkat teminat ( 54 ~ 
lira ( 11 ) kuruştur. , .. Ilı 

isteklilerin Nafia müdürlüğU~, 
den tasılıkli ehliyot veeikasile b, ı 

- ıl ı likte yukarda yazılı gun ve ııa 8 1 
·d~ VilAyet daimi encümenine gı ı 

ceklerdir .6228 
15-19-24-27 

yitik miihi1r , 
Bundan on o~b~ş gün e1; 1 

mührü mü kaybettım . Bundoıı ,ı 
rü yenisini k.zdıracağımdaıı b' 
kisinin hükmü kalmadığını,_ "6 . f' 
tariht•m itib:ıren biç bir kıat 6 ı 
boı cuın oırnadığını ilan ederi•~' ~ ;, 

1rO 
6240 o~n.ı evinde r~ ı, 

MÜZEYYEN 

1 .r ~ 
ıl Kacakcılar ı 
~~ h~inid~ 11 

U . üdü• 11 mumi ntşrıyat m 
M. Bakşı 

·d 1'"" k .. bıı•!ı " ana ur sQzıı " ı 


