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ROMAN 1 N AV AZELERiNE 
PARiSiN VERDiGi CEVAP 
IK©ır~ülk§l0<dlc§l t~mö~Dôlk! 

1 Cümhurreisimiz 
l 
1 

Vilayetimiz Parti Kon
gresi münasebetiyle 
çekilen tazim teline 
buyurdukları cevap 
Vilayetimi.: Partı Kongresi mü

nasebetıyle P"rti Başkanı Bay Tevfik 
Haclı Baysal tarafından Cümhunei· 
simiz İsmet İnönüne çekilen tazim 
telgrafına, MiJJi Şefimizin verdikleri 
cevap aşağıdadır : 
Teıjik lfadi Bay8al - C 11. e, 

l\.011gr~si Ba§ka nı - , lda ıw 
Cümhuriyet Halk Partisi İl Kon

gresi münasebetiyle hakkımda gös
terilen yüksek hislere sevgi ile te . 
şekkür eder vf!' devamlı başarılar 
dilerim . 

Relslcümhur 
ismet lnönU 

Gn. Gamlen'in 
Afrika gezisi 
Paris: 19 (Havas ajansi) - Fran 

sızca Tan gazetesi, Fransız erkanı 

harbiye reisi general Gamlen ile a-

l miral Darlatın bugün!erde Afrikada 
bir tetkik seyahatine çıkacaklarını 

j yazmaktadır. 1 

Kamutayda dünkü 

•• 
TURK - AMERiKAN 

TiCARET ANLAŞMASI 

Hariciye genel sekreteri Numan 
Menemenci oğlunun beyanatı 

Bay Numan Menemencioğlu 

j Anlaşma Ankara 
1 da parafe edildi 
1 
i Ankara : 19 (Telefonla) - Tür-

! k:ye ile Biı leşik Amerika hükümetlc-
ı ı i arasındaki müzakere edilmekte o-

lan ticaret anlaşması projesi üzerinde 
tam hiı itilafa varılmış ve bugün pro 
ie Ankarada parafe edilmiştir. 

Heyetimiz reisi ve !nriciye genci 
sekreteri Numan M~nemenci oğlu A
nadolu ajansı muharririne demiştirki: 

- Bu itilaf her iki memleket ti
cari mübadelesini arttrrmağa hizmet 
edecektir. ümidindeyim. 

Metin iki hükümet tarafından tas 
vip edildikten sonra ve ancak ikinci 

· kauun içinde imza edilecektir. 

Eski davalar yenileniyor 
~Uhaceret tahdit ediliyor; Adada Hava 
iisleri kuruluyor; temizlik yapılıyor 
ltalyan memurlara yol verildi; 

Adadaki bütün İtalyanlar 
Bir İtalyan gazetesi kapatıldı; 
kontrol al tına alındılar 

müzakereler /ı l s·· k l 
Ankara: 19 (Tlefonla)- Büyük 1 ta ya, uvegş ana f 

'/) il • 
~arıs : 19 ( Havas ajansı ) - Korsikada teşekkül 
~ ta~sız komiteleri geniş tedbirler almaktadır/ar. 

$tr• t llıuhaceret tahdit edilmiştir. Adada yeni hava 
.~stis edilmektedir. Polis kadrosu takviye edil

a/yan gazetesi kapliltıldı . ltcılyan memurlara 

bütün teşekküllerde yol verildi. Adadaki ltalyanlar sı- I 
kı bir kontrol altına alındı. Eğer ltalyanlardan her han-~ 
gi bir kimse, Adanın nızamına aykırı hareket ederse 1 

derhal tevkif edilecektir . 

J~ lJRiYE BAŞVEKiLi 
,~ ARiSE DÖNÜYOR 
l 

8Ş~3 ~ni Suriye - Fransız anlaşması 
Jı' 

suretle ilan edilecek ? 
• 

Hı\TAYLl BAZI MEBUSL~ R SURiYE 
MECLiSi KADROSUNDAN ÇIKARILDI 

~: :9 - Başvekil Cemil mar 1 hanı ve Mustafa KusP.yri baklaıında· 
c .ı.tısten hareket ettig-i haberi ki kavanin encümeninin mazbatası o 
. B~ 1Yasi mahafilde faaliyet art · kunmuştur. Bu maıbatada, Bay Meh 

el~ li~ ır hırdt:-n \'atnni partisi par met Adalı, Şeyh Davut Reylıaninin 
1

1 
bal mcı U .\İmi yapmaga çalışır maaşlarının tevkıfı ve Bay Mustafa 

1 
ter tardtan muhalif guruplar Kuseyrinin de mazur addedilme~ini tek 

'a~!lJanın t · . b' 1 lif ediyordu fakat meclisin kararına 
·ı. me nını ıran evve .. . 
~" ve 

0 
·· h it h gore Sııriyenın Hat.ıylı mebuslaı ından y na gore, a ı are . 

1 
~ı' 1 tı etmek · . h 1 ğ Bay Kusey• ı Moses Dekalusyan Sadık 

ıçın azır .ı.nma a l\11 f M h . %r M . ·ıaru ve a mut paşabey Surıye 
, llıcığ'ı' evs~~ byn_aklaıdan meclisi nezdinde elan me busluk sıfa· 

rıo' 'lııa unıata gore, Cett!ıl Marda- tını muhafaza etmektedirler. 
e i~·ladığı anlaşrnalaı, turiye 

1 ı~ı.:6 Sevkedilmeden evvel neşre 
ektir. 

trr 
~·. fıli' kom:ser Heyrutta bir· 
·eı 'S.ti~ahnt ettikten ve komiser 
rı i:tını yeni bir kadro ile tanzim . ~ 
fı 11 t 11 sonra Şama gelerek reisi-
'lA Ve hiikümet eakanı ile te · 
~cekt·. 

tıı ıı. 
aslar d .. k . 

~ esnasın a yuce · omıser 

Almanya'nın 
harice olan 
borçları! 

Kalan borçların mikdarı 
9,5 milyar marktır 

Kont Clyano 

İtalya 
nazırı 

Hariciye 
Peşte'de 

Macar gazeteleri çok ha
raretli neşriyat yapıyor 

Budapeşte : 19 ( Radyo ) 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano 
buraya gelmiştir. Ciyano'nun Ma

caristana dostane tavsiyelerde bu · 
lunacağı sanılmaktadır . Bura ga · 
zeteleri bu ziyareti iyi takip et . 
mekte ve hararetli neşriyat yap 
maktadırlar . 

Bay Tataresko ~ 'l'lebusan ve ayan meclislsri 
~~ ı·aportörlerinin hazırlamış 
~d rap.)rJarı Suriye hükumetine 
~!Qetek muahedr. ve pıotokolların 

Berlin: ı9 (Radyo) - Rayşbank Romany:ının Paris büyük 

~ 1 Ş!lJa mucibince 20 kanunu rn 
ar·h. 

ı~Sd~ ınden evv<;"I Suı iye mecli 
tiy ık edilmesini isteyecektir. 

' ~ e meclisi muahede ve µroto
b ~b_ut ettiği takdirde keyfiyet 

tlil ciıı·ilecek. ondan sonra Fran-
• ~l'ıl~ntosu b ınları tetkik ede· 

"
1 ıtibarla önümüzdeki kanıı

''i{1 Suriyerıi.1 istikb:ıli bakımın 
'. 

1 
bir ehemmiyete haiz ola-

tyy 
1

1 
cıın. gazetesi yazıyor: 

~ı:~<ı.n nrnclisinin geçen salı gii 
'•Chlısında Hat,,y ! ı mebuslardan 

illet Adalı, Şeyh Davut Rey 

müJürü doktoru Eicke bir konferan· elçisi tayin edildi 
sında Almar yanın harice olan borç 
larıo azaldığını söylemistir. Bu borç 

laı i'l kapanm<ısına yegane sebt-p se 
yahat yaprn ecnebilerin Register 

markını çokça · kullanmasıdır. 

Geriye kalan ecnebi borcları 9,5 
milyar marktan ibarettir. Almanya 
geçen sene 250 milyon mark gibi 

bir meblağın faiz olar1k hesabını 
görmüştür. 

Bu sene de bazı memleketlerle 

yaptığı iktisadi mukaveleler ve kon. 

versiyon kasa bonolan ve Avustur · 

Paris : 19 (Radyo) - Tataresko 

Romanyanın Paris büyük el.;iliğine 
tayin edilmiştir. Gazeteler, yeni elçi 
için hararetli makaleler tahsis et
mektedir. 

ya istikrazı dolayısiyle elde edecf'ğİ 

meblağlarla bu rakamı daha ıükse· 
ğe çıkaracttktır. 

Almanya, 1929 senesinde ecnebi 
borçlarım 26 milyar markla ödedi

ğine bakılırsa istiklal için daha mü

sait hükümler vermek kabildir. 

?1illet mecl~si buglin Refet ~amtez· 1 mese 'esı·nı· ele a T Jl ın başkaelıgında toplanarak Iran mec 1. ~ 1. Uı 
lisinde büyük ölümüz Atatürkün \ 
hatırasını taziz eden nutulc okunm· 1 
muş bilahere şurayı devlet kanunu ı 

ve askeri tekaüd kanunları

nın tadiline dair olan layiha ile mü 

badil ve gayri nıübadiller hakkmda 
layihalar müzakere edilmiştir. 

Meclis çarşanba günü (yarın) top 
]anmak üzere dağ1lmıştır . 

İzmitte bulunan 
fabrikalarımız 

Yeni birkaç fabrika 
daha açacağız 

Ankara: 19 (f elefonla)- Bura 

ya gelen malumata göre İzmit ka
ğıt fabrikalarısmı tevsii İşine devam 
ediliyor. 

Sümerban'c, lzmitte birde kaolin 
fabrikası açacaktır. İzmitte birde 

klar kfabrikası açılacaktır. 

Dünya haritasında yeni 
bir değişiklik daha !.. 

MEMEL'DE • ı -Mi iLHAK -EDiLiYOR -
Heınde bir 
kaç güne 
kadar! ? 

Londra : 19 - Memclin Alman
yaya çok yakında ilhakının tahakkuk 
edece~ini yazan lngilizce Niyuz Kro
nik! gazetesi diyorki : 

"Meme!, bir kaç hafta içinde bel
ki de birkaç güne kadar Alınanyanın 
bir parçası olocaktır . 

Berlinde kati olarak bir karar ve
rilmiştir . Yalnız giriş tarihini tesbit 
etmek işi kalmıtbr • 

Kanal Ücretleri, ve 
azalık İtalyanın 

Almanya ile 
meselesi 

Roma : 19 (Radyo) - ltalyan 
g-azetelerinin resmiğ' ''Ciornaıe:d'İtalin' 
nin ortaya atdığı Süveyş kanalı mese
lesine dair uzun uzadıya meşgul ol· 
makdatır. Almanya versay müahe
desiyle süveyş kanalı şuralar nezareti 
azalıgını gayp ettigi gibi Almanya'· 
nın müttefikleri bulunan İtalya ve Ja
ponya'da bu azalığa dahil değildir. 
Pek mühim muvasalat şirk et !erinden 
s.ıyılan bu Süveyş kanalına pek az 
iştirak etmiş bulunan diğer memle
ketler sayılamayacağından bunun 
sade Fransız ve İngiliz menafiinden 
başka bir şey olmadığı tezahür e
der. 

İstatü, nizamnamesine göre Sü- ı 
veyş kanalının bir cnternasional karak· ı 
teri olması icap ederken bundan u
zun zamandanberi uzaklaşmıştır. 

İtalya gazeteleri, Süveyş kanalının 
Brutta, bütün umum gelirin yüzde 
yetmişini sırf kazanç olarak tevzini , 

ve mütebaki yüzde otuzunu sarfiya· 
tına karşılık olarak göstermesini 
doğru bulmuyor, Çünkü bu yüksek 
karlar fazla tarifelerle kanalı kulla-
nan kimselerin sırtından çıkarılmıştır. 
ltalya Şark Afrika müstemlekelerini 
imara çalışırken bu sü,· ey.~ kanalına 

tabietiyle enteıessesi uyanmıştır. 

İşte bu yüzden İtalya bu Süvevş 
kanalının reforma edilmesi için ilk 
mücadeleye atılmasını bir vazife ad 
etmiştir. Kanal 1957 senesinde Mısır 
hükumetine devr edilecektir. Halbu
ki bu zamana kadar diğer memleket
ler tarafından çokca istimal edilen 
bu kanalın ücret tarifelerinde ve ida
re işlerinde söz söylemeğe hakkı 

olmalıdır, 

Başkalarının kesesini boşaltmak 
suretiyle devam eden bu hale niha
yet verilmelidir, çünkü daha yirmi 
sene dah<ı bu yüke tc.hammüle hiç 
kimsenin iktidari değildir. 

GRUP MAÇLARI 
Kayseri , Mersin 

dün tasfiyeye 
ve Malatya 
uğradılar 

Diyarbakır Malatyayı 1-0 mağlup etti 

Grup müsabakalarına,pazar günü 
de, Şc.hir staeında deaam tdildi . İlk 
karşılaşmayı Diyarbakır - Kayseri 
yaptılar . 

Saat 12.So de oyuna başlandı . 
Hakem Cevat Diblen .. 

Mukabil hücumlarla geçen ilk 
dakikalardan sonra Diyarbakır haki
uıiyeti tesise muvaUak oldu . Diyar
bakırın bu faikiyeti Jevum ederken 
Kayserililer ani bir hücum yaptılar . 
Diyarbakır müdafaası bu tehlikeli 
akını ancak kornerle durdurabildi. 
Fakat hakem daha evvel Diyarbakır 
aleyhine gördüğü bir favüle firikik 
cezası verdi . Kayserili Ayhan sıkı 

bir vurusla güzel bir gol yapmış 
oldu. 

Mağlup yaziyete düşen Diyarba
kır şampiyonunu harekete geçmiş 

görüyoıuz. Kayseri muhacim hat tının 
arasıra Diyarbakır kalesini tehdit 
eden hücumları müstesna Diyarbakır 
yine hakim O) nuyor. Kayseri müda· 
faası zayıf, 38 inci dakikada Diyar· 
bakırlı Muzaffer beraberlik sayısını 
kaydetti.. 

Birinci devreyi takımlar berabere 
bitirmiş oldular .. ikinci devrede ayni 
şekilde enerji mücadelesi şeklinde 
devam etti . Bu devrede Kay serinin 
attığı bir gole mukabil iki gol ka
zanan Diyarbakır takımı maçı 2-3 
kazandı . Adana İdman Yurdu 1-
Mersin idman Yuıdu O • 

Sıra günün en mühim müsaba. 
kası olan Adana ve Mersin İdman 

1 Yurtları karşılaşmasına gelmişti. Bu 

- · Gerisi ikinci sahifede -
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Ekonoıni 

ve tutll EHL. 
Bütün Şarki 

Avrupa Noel bay
ramlarını bir korku 
havası içinde ge 
çirecektir. 

r , 
1 Esl.i lnpıliz nazularındarı ı e Aı ruı arıın büyük ı 

siyasi/e1111den bı rı olan 1'111 sro Çörçı l " ·frrupm111ı 
şarl.ırıdaki telılikeler ., bu§lığı altında Fransı=ca 
•· Parı suvar ., gazetesinde bır mal.a/r. llf'§retmı~tır. 

Bundw sonraki 
daıbe kime inrcek 

Çöıçıl , Ukr<ıynadal.ı :,on lllidı c l 'r münasebe
tiyle Lclıislaııın vazİJ Ptirwı de ı lıl:J.c·dc olduğunu 
İJarct ettikten ~mıra .ŞÜ) le det:(lm edı) or. 

Yazan : Vlnston ÇörçU ----
Münih anlaşmasınm 

neticeleri. bugün müstakil bulunan 
ve rn'lı içinde yaşayan memleht 
inden harg·si Ü7.trine düşecek ? . 

Romanyada rnn deıece bü)ük 
bir gerginlik hüküm süıüyor. Ge 
Çf'nler de Kral Karol fngiltert-yi zi 
yaret etti. Bu ziyaretin Londrada 
husule getirildiği intiba çok iyidir. 
lngiliz milleti kendisini tam bir a 
dam, çok değerli bir prens karşı 
sında bulunmuştur. Kral son dere 
ce büyük müşkülatı, kuvvrtli bir 
azim ve büyük bir gayretle karşı 

lamaktadir . 
Fakat Romanya, petrol ve buğ

dayı ile, son zamanlarda kendi 
göğ[;Üne Çt'ktiği akalliyrtlerle hak
kında bü}ük bir intikam arzusu 
hesliyrn Mtcaıistan giLi bir kom· 
~u ilr, bugünkü za,·al 1 ı dünyamızda 
bir diğer tehl•ke tqkıl etn ekte 

dir . 
Tehliked • olan bu iki mcmle· 

ı ctirı, Le lıistc.n \C RcmanyEnın Ö 

tcsiı del Ü)Ük bir n emlekd oları 
Rusya, cer upta da kuvv~tli bir as 
keri cümhuriyet olan Türkiye bu 
1 ur.maktadır . 

Asır !arca l iribiriııc düşman o 

lan Rus}a ile 1 ürl.">c Lugün çok 
iyı komşu oln uşlardır. lkisı l rn 

ber Avrupada müvazene ami'i t ş 
k i 1 t·c İ} orl<'t ki, l u 'azi} etlen l <ha 

biçilmez İ} i ndicdr r çıkması çok 

muhtt"meldir . 
Ru ya kimsenin hail edemi} ece 

ği bir t>srar ve muan madır. Rus 
yanın Uz k Şarkta O} ncıdı~ı rol 
ona lngiltert nin oldııgu kadar A
merikanın <la hürım t:r.i kaz. ndır

mıştır . 
Arazisi istilaya ugr?dığı tak 

dırcJe Rusyanın Avıupada oynaya 
c?ğı ıo ü şimdiden kimse ta}'İn e 
demez. Her halde, Rus) anın l u 
rolünün ehemmiyetsız bir şey ola 
cağını iddia etmek doğru değil 
dir . 

• 
Fakat Türkiye çok d .. ha küçük 

olnıeı kla beraber, daha muayyen 
bir karektni bulunan bir muvazene 
amili te~kil edtcektir. Harpte Tür
kiyrniıı kuı taı ıcısı, harptt>n sonrada 
1 ürk millttinin Önderi ve yapıcısı 

ve usta işçileri bulunmadıkça Türki 
ye yaşa} amaz diye ver ilen hükmün 
asılsız olduğu rııemr.uniyetle göı ül
müştür. 

Tür müesseseleri tam bir milli 
iktisat yaratmak gibi hü} ük bit va 
zifcnin kend:lrıindrn istediği mezi
yetleri "göşterm s'erdir. 

Yunanlıların da meydana getir· 
dikleri eseı !er daha az takd:re şayan 
değildir. Onlarda zeııgin ve münbit 
olmaktan uzak bulunan memleket· 
le rinde Türkiyedt n gönderilı n iki 
milron mühadile geçim vasıtaları 

tenıirıe muvaffak o1muşlardır. 

• 
Yunanistan ve Tiitkiye ikisi de 

İngiltcrrye karşı çok dost:rne hisler 
ta~ımaktrıdırlnr. Akdrnizde en Lu· 
yük deniz kuv\ eti oları lrıgilterc ile 
Eğe deııiz.nin bu ıki bekçisi ara:ıın 
da rn ki° çük lir menfaat ihtilafı bi 
le )Oktur. 

Zannederiz ki, geıek Türkiye· 
ni rı gı-r ek Y una~ist :rnın ı f f<ıhır.ı, 
kıedisini, ve fıcaretini teşvik etmek 
ve hunlara muzahir davranma.< ingil 
tere için en mühim bir meseledir. 

Bu senenin başlangıcında Mi:.ter 
Çe bcrfa}nın, vem eyi bü) ük bir 
i.rnbetle kabul ettiği 16 milyon Ster 

Ji 'ik kredi, Türkiye için hararet1e 
k r şıl ::ınan bir istifade olmuştur. 

Çörçil bundan şonra Türkİ) e, 
Yunı-\rİslan ve R( manyanm Bulgar is 
tan üzt· ine de tesir t"derek büyük 
bir sullı kütlesi !eşkil edf'bilecekle 
rıni İş:ırd eıt kleıı sonra ycızısırıı 

~ö11l<! b:tir·yor. 
"Pt k nı ·;rııl ündi.r ki Çekosloyak 

ranın uğr dığı akib t, Lütün şaıki 
''e cenu i Av upa için de P.}'ni t(h 
likenİI" baş gö5terrliği bugünlerde 
1 u men.lekf'llt rde a; nı z manda ) e 
ni sulh kuv\el oi doğtırc:c .. ktır. 

Garp demokrasileri için l undan 
drha iyi, merıfaatleıi ve c;ulhcu ga 
.>elrıi l akıırıııdan uyannuılarına da· 
ha yar, rlı bir haöise olamaz. 

Amerikanın tesa
nüd projesi 

olan Mu lafa Kenıal'in ölümü• gerek Lima : 19 ( Radyo) - Amc· 
Tüı k rr illdi, gerek A\'rupa İçin c;olc 1 ika kıtasında bütün mi !etlerin te· 
acı ~ ir ka} rp olmuştur. 

Her sınıf halktan kadın ve erke 
ğin onun lal ulu 'üztrine döktü~ ii 
göz } ıtşları, hem bir kahraman ve 
şampiyon, hı-m yt'nİ 1 uı ki>·eııin ha· 
h~sı olan bu adamın hayatında \ıa 
ş:ııdrğı t-seıe karşı gösterilen bir ni 

sanüdü proj,.sini tan.im için bir 
topbntı yapı1mıştır. Bu toplantıya 
biitün AmNika hiikumf'tleıi drle-
gasyonları iştirak etmişlerdir. Ha 
delt>gasyonun raporu -okunmuş v~ 
projenin tanzimine başlanmıştır . 

ş.tnei şükrandır. . , - =-
0, uwn devlet reisliği esasında i f k j 

şayanı takdir bir ihtiyat ve hüsnü· ~ 
niyet siyaseti takip etmiştir ki, ta- 1 
rihte ilk drfa olarak bu siyaset Tür-
kiye ile Yunanistan arasında .çok ( 
fllı dosluk mün<sehatır ıo lf'sisini 

mii ukün kılmıştır. 

küçük hırsız kardeş 

yakalandı 

Çift çil et birliği 

Yarın yıllık gongresini 
akdedecek 

Şehrimiz çiftçiler birliği; yıllık 
kongresini yarın saat 14 de birlik 
binasında akdedeccktir. Bunun için 
üyelere d11vetiyrJer gönderilmiştir. 

Zehirli gaz 
kursları 

ş, hrimiz orta ve ilk okul öğret 
medleri:ıe halkevindt! verilmekte o
lan konferansların sonuncusu bu ak· 
şam milli seferberlik müdürlügü 
gaz mütehassısı Zekeriya tarafından 
am~ti kısımları da verildikten sonra 
kurs nih:tyet bulacak ve ehliyctna· 
me alan öğretmenlef şehrimiz ve vi-

layel kaza ve köylerinin muhtelif 
bölgeleıirıde faaliyete geçeceklerdir. 

Kanun ahkamına göre 15 yaşın· 1 

dan 60 yaşına kadar hf'r vatandaşın 

bu kurslara devamı mecburi tutul 

m•ıştur. 

KÜL TÜR HABERLEI 

Yazılı yoklamalar 
Şehrimiz Lise ve Orta okulla· 

ı ında birinci yazılı yoklamalar baş-

Grup 
maçları 

- Birinci sahifeden aıtan -

iki ezeli raki,> idarecileri ve taraf 
tarları arasında heyecandan titre 
yen eller, solan benizler görüyoruz. 

Takımlar alkışlar arasında sahaya 
çıktılar .. Mutat seremoniyi müteakip 
takımlar sahada yerlerini aldılar . 
İdman Yurdu Mardine çıkardığı 
kadroyt• - Sakaçık müstesna -
muhafaza ediyor. Sağaçık mevkiine 
Hurşit alınmış .. Hakem beden ter
biyesi mümessili Bay Saim . 

Oyun başlar başlamaz Mersinli· 
leri hücum eder vaziyette görüyo
ruz. Mersinlilerin bu akınları sekiz, 
on dakika devam etti.Bundan sonra 
idman Yurdu futbolcuları toparlan
dılar . Bu aralık top daha ziyade 
ortalarda dolaşmaya başladı. 

De-vrenin yirmi üçüncü dakika 
sından itibaren idman Yurdunu sol 
dan hücumlara g.ı>çmiş görüyoruz . 
Şimdi şampiyonumuz hissedilir 
bir ~.akimiyet kurmaya muvoff ak 
oldu. 

35 inci dakikada Mersin aleyhine 
verilen bir firikikin solaçık ilhanın 
bomba gibi bir şütünü kaleci kor
nerle kurtarabildi. 

Oyun Adana idman Yurdunun 
baskısı altında cereyan ederken 
Hurşidin bir kafa vuruşunu yakala· 

Ziraat Kongresi 
Ayın yirmi yedinci günü 
Ankarada toplanacak 

Birinci Köy Ziraat kalkınma 
kongresi Parti fevkalade kongresi 
ni müteakıp Kanunuevvelin 27 isin-

1 de Ankarada taolanacaktır. Vila} e'i
mizce seçilmiş olan resmi murahhas 
lara yın 26 inci akşamı Ankarada bu· 
lunacaklardır. Vilayetce seçilen resmi 
davetliler haricinde arzu edrnlerin 
ve bil'umum Ziraatle alakalı teşek· 
küller ve müesseselerin aza sıfat ve 
hukukiyle iştirak edilmesi için 26 
Kanunuevel 1938 akşamına kadar 
umumi Katipliğe müracaat edebile 
cekleri bildirilmektedir. 

Keyfiyetin Gazetenizle neşrini 

rica ederim 
Vall T. H. Baysal 

Yeni defterdar geldi 

Manısa defterdarlığından vilaye 
timiz dcftardarlığına tayin edildiği 
ni yazdığmız Cevdet. şehrimize gel 
miş ve yeni vazifesine başlamışt.r. 
Kendilerine muvaff akiyetler dileriz. 

Narkulak köyünde bir 
yaraiama hadisesi oldu 

O 
nkilab Türkiyesinin bt~ 
ve canlı kalkınma ama ~e, 
biri de, Türk halkını • 

köylüsünü medeni ve ins•111 

içinde yaşatmaktır. . 
Yirminci asır milletlerin•~ 

~ı d k. •·· t·· ı··k derecet a em e ı .us un u k 
doğru ve en iyi gö.sterece 
şüphe yoktur ki iktisadi 5' 
faaliyet hareketleridir. . 

Medeni ve insani TürkıY 
rakters'tik vasfı da: bu c~ - .... ~ 
en yüksek kalkınma hart dil 
sahne oluşunda görülmekte,, 

,,.ı 

iyi, varlıklı yaşamanın 111-

kanadı olan Ekonomi ve tııll1 
milletini, pek yakın b~r ~. 
en yüksek refah cennetıne 
racak ve dünya milletleri • 

..k 
gıpta edilecek bir hale yu 
tir. . .. 1ef 

Türk Ekonomisinın gıı 
timsal perisi, Ciimhuriyetl: 
zincirlerle bağlı hulunuyor ~~~ 
esaret zincirlerini kıran Ata 
kiyesinde şimdi üç varlık ; 0 
Türk Ulusunun hayatını aY 
tadır: 

1- San'at 
2- Ticaret 

3- Ziraat Iğı 
Ülkemizin iktisadi 'oır 1 

) 

hayat kaynağından fışkır3nb·r• 
1 •• 1 

verim ve enerjiyle hergufl 
ha canlılığını aı UI! acaktı'· ~ 

fki kardeş kelime 0 180 ~ 
ı ve tutum Türk Ulusunun ~' eO 

.. k l . . t 111111 
şama ve yu se mesını t 

lamıştır. Talimatname ahkamına 
göre her ya71•1 yokl.unada bir tab 

henin bir snat içeıisinde sorulara 
c vap verme j rneşruttur. Yapılan 
yokLımalarda deı sin öğretme. inden 

' yan Malımudırn dışarı gitmek üzere 1 
1 olan şiitü:ıü ilhan demır gibi bir vu· 

ru~la ağlara taktı . Birinci devre 
bitti. 

Narkulak köyünde oturan Ab· 
dülkadir ağlu Tevfik tarlaya hayvan 
girdirme yüzünden çıkan kavgada 
aynı köyde oturan Ramazan oğlu 
Talibi bıç;ıkla göğsünden ağır suret 
le yaralayarak :Caçmıştır. Yaralı !e
da, i edilmek üzere şehriın:ze geti
rilmiş ve memleket hastahanesine 
yatırılmıştır. Tevfik Jındarma tara· 
fından e!ıemmİ)etle aranmaktadır. 

yegane vasıtalardır. .. de b 
Şu nnda gözümün ön1111 ot 

vasıtanın tabloları canlao•Y 
1 

er 
Birinde, iktisadi sahad' 

Tliı kiyeyi seyrediyorum: ıı~ııo 
Kapitii!as} an hoyund11~8 5t 

kurtularak ticaret hayatın 
leşen, ilerfeycn, fabrikalaŞ•~ b' 
leriııi işleten, büyük sanatı• 
kuran, zengin verimli toP'8 

cS 

başka nezaret etmek üzere diğer 
ö'rretmen'er de memu eJiln ekte<lir. 

Veliler toplantısı 

Şrhrirr iz birinci erta o'·ulunrla 

yapılmakta olan V diler toplimlı! ı l~rı 
ikincisi de ayın 17 inci Cumarlesı 
günii akşamı okulun salonlarında 
yapılıPıştır. Son sınıf talc~)el~rini~ 
Velilerinden miiteş~kkil kesıf lm kut 

le huıuıunda celseyi açan Direktör 
Sabri güzel (Çocuk Velileri Cemi· 

yeti) tezi üzeriDde şayanı dikkat bir 

söylev vermiştir. 
Yardiı ek tör Halil Okan talebe· . 

nin devamı ve inzibatı üzerinde bir ı 
konuşma yaptıktan sonra riyaziye ! 

öğretmeni lsmail H"kkı (Okul. koo· 
peratifleri) m ~vzuu üzerinde. dıkkate 
d~ğe bir konforan~ verrpış •. bunu 
müteakip misafirleıe ıhlamur ıkram 
edileı ek to ;>lantıya son veri imiştir. 

Artırma 

mallar 

ve yerli 
haftası 

Ayın 12 sinf:e başlayan artırma . 
ve yerlimallar haftası diin a\cşanı 
bitmiştir. Hi\fta İçt'risinde okulla~ 
da ,,e halkevinde konf cranslar veni 1 

miş, vitrin müsabakası yapılmış, ga 
zino ve kahvehar.e1erde çay ve kah 

ve yeı me 
irıcir, ceviz 
nılmıştır. 

ıhlamur, lokum, üzüm. 
gibi yerli malları kulla 

lkinci devre başlar başlamaz 
YıJCt aleyhine bir penaltı cezası ve. 
rildi. Mersinli irfan Mer:.inin bu 
avantajını lopu kalenin üzerinden 
savurmak suretiyle hiba etti. 

Ölüm 

Serfice mübadillerinden Bay Ömer 
Reşit dün < k,am hay<.h gözleri· 
ni yummuştur. Cenazesi bugün saat 
10,30 da kuıu köprüdeki evlerinden 

Bundan sonra oyun mü\cvazııı 

cereyan ediyor . 15 inci dakikada 
Adana aleyhine bir firikik oldu. 
Nusretin kö~eden girmek üzere ol. n 
hesaplı vuruşunu telli maharetle 
kurtardı . 

O} un çok heyecanlı devam edi 
yor. Karşılıklı hücumlar bir türlü 
golle neticelenmiyor.Bir aralık Hur
şidin sıkı bir şütünü direk kurtarı-

1 
kaldırılaca . ..tır. Ölüye tanrıdan ıah
metini diler, kedcrdide ailesine baş 
sağlığında bulunuruz. 

yor. Yurdun cenah hafları çok mu
vaffak oluyorlar. MersinJifer bu dev 
rede soldan işlemek ısrarında .. Fa
kat Avni fırsat vermiyor. Eğer dün 
kü rr.açta şampiyon takımımızın 

insaydları muvaffak olsalardı netice 
daha farklı olacaktı . Mamafih bu 
genç kadronun iki gün üst üste 
oyun çıkarması ve tehlikeli rakibini 
yenmesi büyiik muvaff akıyettir . Q. 
yun mukakil hücumlar arasında 
Adana idman Yurdunun 1-0 ga 
libiyctiyle neticelendi. Gençlerimizi 
tebrik eder yeni muvaffakıyetler 
bekleriz. 

DUnkfJ maç: 

Diinde maçlara devam edildi. 
Diyarbakır -Malatya karşılaştalar. 

Maçı bay Saim idaı e etti Bu iki 
müsavi takımdan hangisinin kazana 
cağı bl"llİ değil. Her ikisi de ahenk 
dar oynamakla beraber çok çalışkan 
yorulmayan ve yılmayan iki takım- 1 

1 

Eşyaları kimden aldığını 
bilmeyormuş! 

Baklalı köyüııde otuz an Kayserli 
Durmuş oğlu Alide bir takım kaçttk 
eşya bulunarak mÜ'ladere edilmişlir. 

Ali bunları ismini bilemf'diği bir şa 
hıstan aldığını söylediğindtn tahki. ; 
kat yapılmaktadır. 1 

Rezalet çı 1' ardığında n 
yakalanmış 

1 

Hamza oğlu Celal adında biri 
sinin rnalet çıkaracak deı ece sarhoş 
olduğu görülerek yaka!anmış ve hak 
kında kanuni muamele yapılmıştır. ! 

dakikada Diyarbakıı la Muzaff c•in 
bir firikik vuruşu karışıklık esna 
ısında Malatya kalesine girdi. Oyu 

ı 

1 

. k8vıı1 leterck mılletç< refaha .. , 11 ,ı 
ki>•eyi ve yurd mahsuliirıllı kili 
mulalını seven, koıııyarıı g' 
vatanperver Tüık UlusoPll 
rurn. bir 

ikinci canlı tablo dJ er' 
ve bir yavru var. Babanrrı y 
ğan yavrusuna, dünyaY" ı.ıt• 
açar açmaz, kumbarasırıı 
gösteriyor. Bu tablo okad•' 
ki sayın babanın yavrunu~ 
ve kulaklarına şunları fısıl bil• 
tediğini bir bakışta anlıY~ol 

Tasarıufun manasını 
• 11· 

le Zamanın boş geçnı~sı ftır 
çen zaman en büyük ısr•.. tf 
tını, giyeceklerini ve [bütı.ıll ,ı' 
iyi kullan. Kazandığın P~~f' 
kısmını yarın için sakla, dıJıdı 
giiven olmaz, bel bağla~ı~cı 
diğin Bankada biı iktird1l 1 

0~ 
olsun. insanlığa y;ır ar ol, Y 
Hayatın şerefli geçsin. ..,~ 

Ne güzel telkin, ne t' 
Çocuk beşikten mez•'' k. 

l b h ··ğ··.ı·· .. tu•uacıı" ıu a a o UGunu L , .. 

ev'adına d1 öylrce aşılıY'c 1ııt kc:r Du suret le teker te jpıll 
çalışkan olan millet fertle:tll 
gibi parlayan mes'ut h•Y p" 
leşince [ lusal refahımıııo .. 1et 
güne~ halinde dünyaya ~c: 
nı•ş'e saçtığı göriilect"k 
Ulusları özendirecektir. f,;', 

vetılı1 

1 
Ilirinci devrenin yirmi dakika~ını ' 

dı. nun bundan sonr.ası zevksiz ve heye 
1 

cansız g"l"çti. Maç 0-1 Diyarbakınn 1
--- ~-

galibiyetiyle bitti. 1 Sabıkalı l ıir hırsıı 
BuOUnkU maç: 1 yakalandı 

Umumi harpten sonra iki mil 
!etin biribirine verdiği acı ) aralar 
ıamanla ve aklı selimle silindi. 

Mustafa oğlu onbeş yaşlarında 
Rıfat ve kard<"şi oniki yaşlarında 

Tah İn, oturakçı Bt>kirin demını de 
lip dük an içe• isinden eşya çalmağa ı 
teşebbüs edecekleri bir sırada yaka I ft.,ft~m~Plllllli 
lannıışlardır Yapılaıı tahkikatta bıın 
la•ı sabıkalılardan Nevşehirli Hıdır 
oğlu Mehmedin teşvik ettiği anla· 
şılmış ve buda yakalanmış ve her 
üç suçlu d.ı h1klarında tutulan tahh 
ke. t evı akıyle adli} eye teı.lim edil 

Dıyarbakır hakim oynadı 21 ir.ci 
1 

dakikada bir pena!tıdan istifade ede 
1 

medi. Diyarbakırlılar boylarının uzun 
lıığu, vuruşlarmııı uzurıluğu sayt>sin· ı 
de muvaffak oluyorlardı. 

Kayseri ve Konya, Malatya, Mar r!Jld 
din, Mersin yenildikkri için tasfiye~ M ı ınet 

Sabıkalılardan e 1 d•~' 
ye uğradılar. Şimdi idman yurdu 'ı y . . ivarıJl met, enı ıstasyo 1 c 

1 
O zamana kadar biribirine sıkı 

bir surette kı.rışmış ol;m muhtelif 
unsurların biribirinden ayrılmaları, 
emsali gö ülmemiş bir rea'ist siya· 
setin netice.i olmııştur. Bityük şehir 
h rde Yuı an doktor, ectacı saı raf miştir 

, 
19 1\. evvel 938 

Gökyüzü kapalı. Hava riizgarh. 
t'n çok sıcak 16 derece. Geceleri 
enaz sıcak 8 derece 

Birinci devrenin son dakikaları 1 
mütevazin geçti ve golsüz nelicel~n· ı 
di. 

ikinci devrede Diyarbakır yine 1 
faik oynayor ve ekseriya Malatya ı 

kalesi tthlike a\la lı) or cu. /3 üncü 

Diyarbakır finale kaldılar. Bugün t kıt 
larda oturan Mehrne . g"ıJ 

bu ıki tAkın karşılaşacak ve galip ta · eoıll -
ve Ahmet kızı HayrıY . .t•"' 

kını gurup şampiyonu olarak, Ola- I . I . · k bır 
rak hareket edecektir. e)ın ev erme gırere Y"~' 

yalarını çalıp giderkl"P eft 
Bugünkü maç saat 13 dedir. ve hakkında kanuni ıııuslll 

Gani Bölgen mışhr. 



Telefon • Telefon 

1 s A A 

1 r e m n s 250 a d a 250 

Herkesin seve seve seyrettikleri ve betendikleri mevsimin en güzel Türkçe sözlü , şarkılı , yeni ve eski Türk musikili Ünlü Yazıcı Müsahip Zade Celalin Şaheseri 

(AYNAROZ K A D 1 S 1 ) muvaffakıyetle devam ediyor 

Baş Rollerde • Hazım - Halide - Vasfi Rıza 

Ayrıca: Kahraman,Şanlı Ordumuzun 
Localarınızı telefonla isteyiniz • 

yaptığı son ( Doğu 
Sinema müteaddit 

Manevraları) tekmil safahatiyle 
sobalarla ısıdılmaktadır . 

10092 

TAN Sinemasında \Adana pamuk üretme çiftliği müdürlü
ğünden : 

BU AKŞAM 

iki Güzel ve Heyecanlı Film birden 
1 

1-2-936 tarihinden itibaren meriyete giren 
27-1-936 tarih ve 2903 sayılı pamuk islahı kanunu 

Kanun No : 2903 . Kabul Tarihi 27 / 1 / 936 VICTOR FRANCEN ve EDWIGE FEUILLERE 
Tarafından yaratılan güzel ve içli bir film 

-------- -
neşri tarihi 1 I 2 I 1936 

2 
Hey~c.:anlı ve görülmemiş derecede meraklı sahnelerle dolu 

Madde : 1 Dokuma fabrikalarınınve dış piyas alarının aradıkları vasıf

larda pamuk yetiştirmek bakımından İktisat vekilliginin mütalaası alındık
tan sonra Ziraat vekilligi gerekli goıdüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı 
pamuk çesitlerini tıy in etmege ve bu Ç("Şitlerden başka açık kozalıların 
ekimini yasak etmege se!ahiyetlidir. 

KuMARBAZLAR GEMisi 
Ziraat vekilliginin açık kozalı pamu', saf tohumu ektirecegi bölgelerin 

smırları dışmda, bu sınırlardan beş yüz metreden aşr ğı uza ki ık ta bulunan 
yerlere açık kazalı pamuk çeşidinin ekilmesi yasaktır. 

Pek Yakında: Pek Yakında 
Sinemanın En Büyük ve Dehakar Şahsiyeti 

Madde : 2 - Saf pamuk tohumu ekilen bölgeleride ziraat vekilliğinin 
ceşidinı tayin ve ilan edeceği pamuklardan başka diğer çeşit açık kozalı 
pamuk toh:.ımu ve çekirdekli ~amuklarm bu bölgelere sokulması ve bun· 
larm o bölge içinde heı hangi bir yerde muhafazası' bir yerden diğer yere: 
nakli alım satımı yasaktır. POLA NEGRİ 

Senenin en müstesna ve çok hissi filmi ziraat Vekaleti. gerekli gördüğü yer ve zamanlarda, saf pamuk tohu
. mu ekilecek bölgelerden. senayi ve ihracat nıaksadile bozulmuş açık ko. 
zalı pamuk tohumunun veya çekirdekli pamuğun. tayin edilecek şart fara 
uygun olarak hazırlandığı takdirde geçirilmesine mü.sade edebilir. Tango l+ı1 

ı+ 
ı'.+ 

tserinde Muzurkadakiııden çok daha Büyük bir takdir kazanacc.ktır. 

Madde : 3 - Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölıele· 
rindeki çırçır evleri, Vekilliğin her bıri için belli edeceği pamuk çeşitle. 
rinden başkasını çırçırlayamazlar. 

10094 Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli ettiği pa 
muk çeşidinin çekirdekli pamukları tamemen çekildiii ve çırçır evinden 
çıkarıldığı vekilliğin selahiyetli memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan 
sonra vekillik o çırçır evine başka çeşit çekirdekli pamuğu çırçırlamak 
için izin veri .ı. 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Madde: 4 - Ziraat Vekilliği gerekli i'Ördüğü yr: rlerde yeniden kura· 
rak veya kira ile tutarak çırçır evleri işletebilirler. Ziraat vekillğine ait 
çırçır evlerinde çekilen çiğitler vekill ikçe alıkonulabilir. Bu taktirde bu 
çititler oradaki pıyasa fiatı üzerinden kıymetlendirilerek bedeli mahalli 
rayice göre çırçırlama ücretine mahsup edilir. Fazlası p na olarak Mal sa 
hibine verilir. Çırçırlama ücreti tohum parası tutarını geç~ rse aradaki fark 

, mal sahibinden alınmaz. liergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
lamıştır. ; Madde :5 -Z 1 r.ıat vekilliği lüzum göreceği yerlcrJc dile Jiği çırçırevlerinden 

. "" '™, 

1 

veya şahıslarından saf pamuk tohumlarının bir kı~nıını \f) a tam~ mırıı satın 

"hiye İcra 
~tluğundan : 

me-

b, 226/938 
~Ciklı : lslabiyede Hacı Meh 
. kaş Remzi Sönmez ve kar· 
1 

~r·çlu : fslahiyede Çatalhaş 
~a Karahan . 
"tç miktarı : 300 altın lira 
''si 
~si.' o··kk · 
1 • u an ve yerı 
~u .. No: 8 - 9 Tarihi: 318 
~ kıı: Çarşı Köyü: Kasaba 
t•ırı : 20 

~·ll~u : Şa. Hüseyin dükkanı 
/bı senet Şi. tarik Ce. Ca· 

\tcj haruriyesi 

almağa lüzum gördüğü takdirde sahipleri bu tohumlardan kendi 
y. ı. K L. 400 

1 

tohumluk ihtiyaçlarından artan kısmını piyasa fıyatı üzerinden Ziraat 
Borçlunun yukarda gösteriltn iki Vekillitini satamaga mecburdurlar. Ziraat Vekilliği herhangi bir 

kıta gayrimenkulü ] 3/t 21938 tari· 1 şrkilde elde ettiği saf pamuk tohumlarını gerekli görJügü bölge çif tçile. 
hinden itibartn bir ay müddetle rine maliyet fiyatı üzerinden satmağa veya bu tohumları o bölgelerdeki 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlariyle başa baş değiştirmeie izinlidir. 

1311/939 cuma günü saat 14 de Madde : 6 - Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması ıcap 
lslihiye hükumet dairesi civarında eden pamuk tohumlarının alım ve satımı ilana lüzüm olmaksızın pazar· 
açık arbrma ile satılacaktır . lık suretiyle yapılır. 

Aıttırrr.aya iştirak edenlerin gay. Mahalli ürf ve adet dolayisiyle Ziraat Vekaletinin )üzüm göreceği ye:. 
ri menkullerin yukarda yazılı mu· j ferde pamuk tohumu üretme çiftlikleri pamuk amelesinin yevmiyelerine 
hammen kıymetlerinin yüzde yedi karşılık oiarak muhasebei umumiye kanununun 83cü maddesinin A fıkrası. 
buçuğu nisbetinde pey akçası veya na tevfikan mutemetlere beş bin liraya kadar avans verilir. Bu avanslar 
milıi bir ba11kamn teminat mektu- ancak çiftlik heyetlerinin karariyle mutemetler tarafından tediyal yapılır. 
bunu tevdi etmeleri lazımdır . Bu Madde : 7 - Bu kanun hükmüne aykırı hareket edenlerden sulh 
gayri menkullerin üzerinde alacak· mahkemesi karariyle 100 liradan 500 liraya kadar aiır para ceze;sı alınır. 
lılarm arttır maya iştirakleri halinde Ziraat vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çtşid!ni veya 
ayrıca pey akçası ve teminat aran· karışıgını ekenlerd ı·n bu ceza alınmakla beraber ilgili fen memurlaı ının 
maz. ipotek sahibi alacaklılarla di verecekleri raporlar üzerine mahalleri idare neyetleri karariyle tarlaların · 
ğer alacaklıların gayri menkulün daki pamuklarda masrafları kendiletine ait olmak üzere hemen sökülür ve 
üzerindeki haklarını hususiy(e faiz yok edilir bu masraf sahibi taratından verilmezse Ziraat Vekilliği bi.i!ce-
ve masrafa dair iddialarını evrakı sinden ödenir ve tahsili emval kanununa gört"' kendisınden alınır. 
müsbitcleriyle yirmi gün içinde icra Madde 8: - Bu kanun neşri tarihinden muteb("roir. 
daire~ine bildirmeleri lazımdır. Aksi Madde 9: - Bu kanun hükümlerini yerine getirrnrğe D~h:Jiye, Maliye 
halde hakları tapu sicilleriyle sabit İktisat ve Ziraat Vekilleri memurdur. 10093 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma. 
sından hariç kalacaklardır. Bu gay· 
rimenkuJlerin vergi borçları ve del· 
laliyf resmi müşteiİye aittir. Tayin 
edilen zamanda artırma bedeli gay· 
rimenkullerin muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak 
dirde en son artıranın taahhüdü ba-

ki kalmak üzere artırmalonbeş gün 
daha temdit ediiıniş olacaktır . Ve 
onbeşinci günü ayni s.ıatte en çok 
artırana ihale edilecektir. 

Yazılı husustan başka izahat al 
mak istiyenler 938/226 dosya nu· 1 

marasiyle lslahiye icra dairesin mü
racaat edebilirler . Arzu edrnlerin 
tayin edilen gün ve saatte hazır 
bulunmaları veya kanuni bir mü· 
messil gönderınelrri ilan olunur. 

10089 

yüksek Kok kömrü Hükumet caddesinde 

Alsa ray 1 Fabrika ve müesse 
sel ere: 

Sinemasında 
ı 

(Aynaroz kadısı) j 

Türkçe sözlü yeni ve eski Türk 
musikisi ile sü~lü büyük komedi 
İstanbul Şehir Tiyatrosunun en gü 
zide artistlerinden Hazım - Vasfi 
Rıza - 1. Galip- Halide Pişkin
Şevkiye - Muammer - Behzat
Emin Bellinin iştirakleriyle Tiyat
todakinden daha güzel bir şekilde 

filme çekilen 

(Aynaroz Kadısı) nı 
Alsaray sinemasında göreceksiniz 

10091 

Uıulü muzaafa ve Amerikan u · 
sullerine vakıf muktedir bir muha 
sebeci iş arıyor. Arzu edenler 214 
telefon numarasına müracaat ede
bilirler. 

10088 20-22-24-25 

Adana Kulübü Başkan· 
lığından : • 

Kulübümüzün yıllık kongresi
nin 26 - 12 - 938 pazartesi günü 
saat 18 de toplanacağı ilin olunur. 

10096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bazı Maddelerden istihlak vergisi alınması 
hakktndaki 2731 numaralı kanunun bazı 

hükümlerini değiştiren kanun 

Kanun No: 3536 Kabul tarihi: 291611938 

Ne.~ri rarilıi: 161711938 .. 
- Dünden artan -

kilgsundan 25; beher metre murabbaının sıkleti 150 gramdan fazla ol 
anların beher kilosu gramından 15 kuruş . 

C) ldhalit umumi tarifesinin 371, 372, 374, 375, 376, 380, 382, 383 
384,385, 386, 387. 388. 389, 300, 391, 392, 393. 394, 395, 396, 397 
398, 399, 400, 401. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numara ve bu 
numaraların pozisyonlarına riren bilGmum pamuk mensucat ve pamuktan 
yapılmış hazır eşyanın beher kilosuRdan 55 kuruş. 

Madde 3 - Aynı kanunun birinci maddcsiniıı 10 numaralı bendi a 
şağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

10 - Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, yünien ve kıldan yapı 
mış hazır eşya: 

1 - Hariçten idhal olunnn veya dahildeki fabrikalarda imal edilip 
fabrikılarda satılan{idhalat u n ·uıi tırifesinin 102 103 numaralarına ve bun· 
ların pozisyonlarına giren her nevi) yün ve kıl ipJiklcrinin beher kilograr 
mından 35 kuruş. 

11 - Hariçten idhal olunan veya dahilindeki fabrikalarda kendi i
mal ettikleri ipliklerle dokunaA yün ve kıl mensucat, yün ve kıldan yapıl
mış hazır eşya (İdhalit umumi tarifesinin 105, 106 ve 107 numaralarına 
ve bunların pozisyonlarına giren bcr nevi): 

A) İdhalit umumi tarifesinin 106 B, C pozisyonlarına girtn ve eni 
140 santimden aşağı olmayan kumaşlardan metre muraLbaının sıkleti 
600 grama kadar (600 dahil) olanların metresinin yerli fabrikalarda top· 
tan satış fiatın ve hariçten idhrl olunanlarda gümrükten çıkarılıncaya ka· 

dar yapılacak her türlü zaruri masraflar ve istihlak vergisi de dahil olmak 
üzert- ôdenecek vergilerin ilavesile hasıl olan kıym~ti 220 kuruşa kadar 
olanların kilosundan 1 O kuruş. 

B) ldhalit umu mi tarifesinin l 06 B, C pozi~yonlarına giren ve eni 
140 santimden aşağı olmayan kumaşlardan metre murabbaının sıkleti 
600 ıramdan fazla olanların metresinin yerli fabrikalarda toptan satış 
fiatı ve hariçten idhal olunanlar da gümrükten çakarılmcaya kadar yapı · 
laeak her türlü zaruri masraflar "e istihlak vergisi de dahil olmak üzere 
ödenecek vergilerin ilavesile hasıl olan kıymeti 240 kuruşa kadar olan
ların ki !osundan 6 kuruş. 

(Sonu Var) 9583 

Ticarethanesine gelmiştir 
Telefon : 168 10090 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -----...-...,....---------- - -
KiLO FIATI 

CiNSi En az ı E.n çok 
K. S. K. S 

Koza 8,25 1-8,65 __ _ 
Piyasıı parlaiJ • -32,50 35 

----~-------------
Ianeı.-- - - --

Satılan Mikdar 

Kilo 

---------Pıyasa temizi .. '.:?8 J350 

-ıanell. ı-----
-Ekspres 
-Klcvland,______ 37 -ı~so--

YAPAGI 
Beyaz -Siyah _____ _ -1 

ÇIÔIT --=E=k-s-pr_c_s _____ ,_.,.. __ ..:....._ 1 

iane 
Yerli "Yemlik,, -1=-

--"-.. Tohumluk_"__ 4.12 1 5 

HUBUBAT 
BuAdayKıbrıs 

.. Yerli-~~ 

·-.. -Mentanc 
Arpa 
Fasulya 

-Yulaf--· 
------Delice 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
.Susam 

Dört yıldız Salih 
üç 

-Dö.-rt_yı..,..ld-ız-Do~ruluk 

,, 

" -lJört yıldız Cumlıuriy<•t 
üç __ .. " 

1 

UN 

ı~ 

Simit 
---------~~--~--~----~--::..-~----....:.~--------~-

LiH•rpol Telgraf arı K ıı ~.50 H Para 
19 I 12 / 19~8 iş Bu 1 &sn.dan ahı nııştır. 

l'rnr ------------_H_a_z_ı r _______ \~4 0792 'R;~işmar,~k ______ ı -
2. Kanun Va. 'k -- -

1
-- Fran · (Fransız) 3 31 

_ M_a_rt __ --"-"-----4 71 Sterlin (İngiliz) -- -5-88 
_H_in_d_h_az_ır _____ ,_4 ı~ Dolar ( Amerika) !25 ISı 

Nevyork 8 1 2 l Frank( isviçrc )- -- 00 00 

~alatyaBez ve iplik fabrikası Türk Anoni~şirketi ~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: En Kısa Zamanda 
iktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi gazttede neşrettiği yeni 

bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
• bezini aşağıdaki fiatla sHtacağımızı ilin ederiz. 

Cinsi Tip Beher 
No. Genişliği Top m. 

Çıfçi 2 75 36 

çifçi bezi 2 90 36 

Beher 
Top Fi. 

630 
729 

1-Satışlarımız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toplan aşağı verilen 
sıparişlere yiiıde 2 zam yapılır. 

2 - Kahul edilen siparişler sıraya ithal fdilmek şartiyle gönderilir. 

Kızılay 

2 10054 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İs~<an dairesi yanında 
ı\1iislüm apartın1anında 

H<ıst alarmı hngüıı sa -.alı tan kş m kadar kubul eder . 4- 26 10040 

I 

Adana Bele 'iye R a e t" en : 

1 -Betediy m iı n İ f iye efradı, kmizlik işleri 
aın 1 si, od cıl r, l · ıler iç n 182 takım elbisenin dıkmc 
iş· a yıı, a \ ı ı ve ş .. t ı 11 ı ı ıi ce aç k eksilt ııe} e kor ulmııştur. 

2- Yaptı·ıl.;c 1( ti s ı. rın ı umaşı bclt-dıy dt>n verilecektir. 
3 - Dikrr.e [icr ti n uhaırn inesi ıtfaiye t fradı ve ~öförlerin ( 140) 

tupizlik işleri memur ve amelesinin 277, odacıların 80, Bahçuvan ve bek 
çilerin elbiselrri içirı 125 )im olup tamamı 622 liradır. istekliler işin 
tamamına vf'y<' her hangi bir kısmına nıalısus olmak üzere eksiltmeye 
girrbilirler. 

4- Muvakkat teminat yukarda gösterilrn muhammt"n bedellerin 
> üzde yeı i buçuA-u nisht"tindt"dir, 

Teminatlar ihale günündrn bir gün evvel belediye muhasebesinden 
veıilecrk ir~aliye ile Adana mal sandığına yatırılacaktır. 

5- fhale 29- 12-938 perşembe günü saat on b~şte Adana belediye 
da=mi encümrninde yapılacaktır. 

6-Ş u tnımelui görmek istiycnler her gün belediye yazı işleri müdür 
lüğüne müracaat edebilirler. 

7 Eksiltmeye gireceklt:rin ihalr. gün ve saat;nde mal sandığma yatır· 
mış oldukları teminat makbuzlariyle birlikte daımi encümene müracatları 

ilan olunur. 10062 14 20 

En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 

• 
1 NC 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır• 

Ôledenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadıL 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı INCJ kolony,•larından pek ınenınıındurl•' 

Çünkü; iNCi kolony<•'arı Paı isten hususi olarak celbt.dılcn esansla' 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) der<~cclik inci Lin1on kolonyası'nıJI 
Bir damlası insana taze bir hayal Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs d,ırlıgındnn şikfıycli olarıla 
90 Derecehk ~am Kolonyası Hakiki bir şiradır. 

Satı, Yeri: 

25 - 30 Osmenh Bankası kar,ı sırasanda Na: t' 
9988 Feırhat linci 

---------------------------------------------------~ 
Dünyayı 939 model SABA 

radyolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade Yüksek 

itina 
Senelerce takibedilrn SABA şöhreti. 1938- 1939 senesi me ·, 

dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gerek Elektrik ve gerek Mekanik 
talarmda son derece hassaslık. . fl't' 

Saba radyola,ında kullanılan madde cinsi sayesinde bır 
ratbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . 

HALiHAZIRDA T AKRIBEN SATILAN VE SAYISI ! 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHIPLERIP' 

SON DERECE MEMNUN El MIŞTIR 

Sizde memnun olursunzu bir Saba radyosu ~\'İnizi 
vP. size daima neşe getirir. 

Satış yeri - Hükumet cadde~ 

T. 
e ~,, ) 1---Üok~r Opera tor 

Ömer Başeğııı~ 
Ticncthanesi Telefon -

9490 54-90 

·------------------------~--------------._.------~ 

a .:;: A ,\ rp, 

A r 4 ·ı.t __ ""~ 
f/jl~~~~ 

,,,.,.. ) , 

1 
,.. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındish n, Srylan, Ç n 'e C vır'< n t10Rı td, r c'( g U) rı uc ses~ na. 

mına gttirilrn ın nurtd2p. f,ıc \C ldt il c,} ı~ ıı nh \e itira ile 
yapılan haımcınlardır. Hcı 7.tvl t gcıc c!<ğİştn nunıarnlı tt'ıt'pltıi vaıdır. 
Muhtrlif 'ir s w· i Ü) i.kliıktc ~ulu \C l cı~ t tler c;u .~inde s t r. An b, laj· 

ıaımdaki Albayrak - Mustafa r ezih çayı 
etiketi ı efast. l ve 1 alisi) t:.tin ıı tc ıııiı alıcır. 

Adan~da: Ali Riıa Kd'c~ keı tıc<ır< ti. nı \c l}I cıns rn. I L1tan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi dı polaıı ; l~teır.l ul T: hmiscııi No. 74 ( Kuıukah,cci hanı 
altında) 

Bahç<-kapı Dördüncü vakıf hanı le. rşısmda No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - İsi. nbul . C. - il 5 Alb hl•IS &MlilUWtti S .. ,., re------

Hadi Kiper 
Alman)'ada tahsilini ikmal etmiş ve Bnlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastala11nı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hrıgün sabahlt;}in saat 12- 8, ötlcden sonra 
2 - 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

·...------------------------------------------------------

----

... 

( 

TÜRXİY! 

ZIRAAii.ANICASt 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde 12~ 

1 

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhİI 
ve tedavi eder 

9877 25 - 26 g. a. ---
•Ankara radyo neşriyatı 

[ite 200 ili\ 2000 metredck i] 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

ile 
ciinlcyinizl 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güzel 

(5 lamb:ı kudretinde 3 adcı çitt va 
zifcli laınbalar!a ınücehhcı) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rı:.ıı Sıılı/ı S ırrıı' - . 
No: J 1 A, 3clıckli kilise sokağı 

1 30 30 0964 

Zayi hisse se 1edi 
Mütcvdfa zewcim Avukat La 

mi'ye aid olup gaybolan 14668 
No. lu On Türk lirası kıymetindeki 
Türkiye iş Bankası hiss~ senedinin 
yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığım ilin eyler iz . 

Avukat Lami \'arisleri 
10095 

den: 
A fana Askerlik şube•• 

~ 
sında bulunan sakat suhaf el' 
ile ş~hit yetimlerin 939 sef1 
tütün ikramiye'li tahakkuk e• 
üzere yoklam3ları yap•l•;
nüfus cüzdanlatı maaş sen

1 si ve maluliyet raporlari~ ~.
şubeye müracaat etınclerı 1 

mır. C 

.., ı' Satılık maga 
1 

V 
... d C aıhuri1' 

t'rayıcısır e . u ki 
rikası karşısında bır bap k 
gaza kiralık ve musadd~ 

·b· ti kt TahP mucı ıııcc.:ı sa ı ır . •e . ., 
Operatör Bay Ahmet f..r; 
rozdibak aısası karşısııı 1 

Bay Fuada müracaatları. 1 
16 18 - 20 

.. dii'" 
Umumi neşriyat m~ Iİİ 

Mclcid GuÇ 
~ .. 01ıl 

Adana Türks<>ZU 


