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mihek taşı olacaktır 

lo 
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1
1~ Paris muhabiri şunlaıı tııl-

•y Musoliniııin Sardcnya ada 
10Ylcdigi nutuk h•kkrııda Frnn
~si n1.ıhfclleı-ının n1litalce1sı şu 
e 
~y Musolini Fransız - lıalyan 

~ etlerinden dogı uddn dogı uya 
llıeın· t' l:l il . ış ır. ununla ber;ıber ltal-
ctının kim oluı sa olsun her· 

)Üıünr,gözünü kırpm ıdan bak· 
ilıuktedır oldugunu söylemesi, 
ı~n emellerinden hiçbir feJa
B bulanmayacağını anlatmak. 

1 

•y Musolini bu messleyi,yani 
~n •'melleri dahı münasip bir 
/ ortaya atacı;ktır . ,. 
' 11 sagcenaha veya solcenaha 

p Fransız gazeteleri İngiliz 

lıalyan parlamenıosıuıda geçer• nümaJİ§/i celseden bir piiriinii§ 

·~· 1 1~ nın _Roma seyahatinden bah-

y , Yenı bir Akdeniz Münih'i 1 
~ ., ' 

ıtı tere ve bilhassa Fransa için 

---

bir hezimet hazırlanmasından 
kuyorlar . 

kor-

Pelit Journal, lngili1 Başvekilinin 

seyahatinin lngiliz-Fransız dostluğu 

için bir mihek taşı olacağını yaz

makta ve lngiliz Başvekilinin de 
Fransıı kadar kali bir " hayır ,. ce

vabını vermesini temenni etmektedir. 

1 
"

1 

ıl~ ENDÜSTRİMİZiN 
NINDA KURULAN 

~ENi BiR 
EHRiMiZ 

Yeni Parti vilayet heyeti 
ilk toplantısını yaptı 

Halkevi Başkanlığına 
Bay Kasım Ener seçildi lt41tA - KlNUNEYVEL) 

arabuk'te Sumerbnnk tara-
fından kurulmakta olan 
demir ve çelik fabrikala-

'l'lşlln_tı ve makinclcrivle tesisatı
antaji intirnmla dcv,;m etmekte 
ttle ilerlemektedir. 

ı[J; Şef lnönu'nun bir buçuk •e-
"•l t ı· . tt • . eme ını a 16 1 ve son se.va-

•sna,,ndaki tefti, ve telkik
~l flıernnuniyetini n1~cip olan bu 

arımız hakkında aliikalılardan 
~,. 

en son mn10.matı dercedi~-o-

Dün yeni seçilen Cüınhuriyet 

Halk Parlisi llyönkurul ilk loplan
lısını Başkan Tevfik Hadi Baysalın 

Reisliğinde yaptı. 

Ruznamede azalar arcısın ·a iş 

taksimi vardı . Yapılan intihap neli
cesinde Katipliğe Nevzat Güven, 
Muhasipliğe Hasan Aleş seçildi . 

Bundan sonra ayrıca azalar ara-

sında dört grup üzerine iş taksimi 
yapıldı. 

Ruznamede yeni Halkevi Baş

kanı seçimi de vardı. Yapılan 'eçim 
neticesinde Kasım Ener ittifakla Hal
kevi Başkanı intihap olundu . 

Daha evvelce iki yıl müddetle 
Halkevi Başkanlığında bulunan ve 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~~ı·at.11k demir ve çelik fabrika
l,lıca gUuJc lUUO ton kömUr 
. kok ocnldnrı. benzol, kreozot, 
:~· katran i,tihsal edrn tali 

Yugoslav seçimi neticelendi 

er tesisatı üOU ton Yevmi ta
Uk,ek fırın, dört b'.l·,·uk relik 

1 'h • ' 
, ~ th·a eden bir çelikhane, had-
~ ıl~ bir font boru fabrikasını, 

1 kılo\'at tnkalindc bu,·uk J,ir 

KABiNEYi DÜN GENE 
STOY ADiNOViÇ KURDU 

., . 
"nntralını ve tnmir:ıt atöl ,·e-

~Uhlevi bulunmakdadır. Pr~g
g,,rc f b ·ı l b' 'b' · · t ı· , I a rıKa ar 1rı ırını a.K.ı-

DAHİLİYE VE HARİCiYE NAZIRI DEGİŞTf 
•nı· 

11 
1.\'c alınacaktır. 13unlardan 

'•nları. tali maddeler fabrikası, 
''al k k ( . ı~ . ı yu se mn, clekfrık sant-
1;•rat atölyeleri ve boru fab

·l!ı Martı iptidasında işlcmiyc 
ı~:aktır. Diğer kmmlar da Tcm

,J~ t . h' k d b 1 'it' ı.ı arı ıne a. ar un ara ı ı-

! 
1 
trck fabrikal:.rın he.yeti uınu

"' önumu1.dcki yazda i~lemİ\"e "<il • • .. 
' l olacaktır. 
'tn 
q e programa göre J.\\art a,·ı 

ı~' 'furk demirinden mamul f~nt 
J:ıisasnya arzedilrui~ olacak

~ 

'''•'k ~ ı alarm kadrosunda tavzif 
U<erc Sumcrbank tarafındnn 

' 'taj için lngiltere fabrikala· 
''nd · . 

Bclgrad: 22 (Radyo)- Yugoslav 
seçımi noticesi kabinenin leşekkülü 

ile tamamen alınmış bulunuyor. Yeni 
Yuğoslav kabinesini tekrar Stoyadino 
viç teşkil etmiştir. Kabinede bü1 ük 
değişiklik yoktur. yalnız dahiliye ve 
nafia nazırları değ'ışmişlerdir. Dahili· 
ye nezaretine bay t naj getirilmiştir. 
Eskı dahiliye nazırının kabineden 
ayrılması bır zaruret halinde idi. 

Stoyadınoviç'in beyanatına göre 
iki dahiliye nazırı sıhhi sebebe mebni 
yeni kabıne:lc yer almamıştır. 

Yugoslav lıükfımeti dahili ve ha
ricı s;yasetinde hiçb;r dej!'işiklcr yap
mayacak ve ı.. ırduğu eseri devam 
ve takviyeye çalışacaktır. 

~· Crılmış olao ı::; Turk muhen· 
~~~en fabrikaların montajında __ 
~ tadır. Fabrikalnrın kndrosunn 1 • . _ 

•d"cel 1 uh d' t k umuını leskılalı da Marta kadar ku-l . "" < o an m en ıs ve e - • 
t ~rırt İntihabına. devam edilmek- rulmu~ olacak ve fabrikalar ı\1arl 
b iplida,ında lu~umu. kadar muteha"ıs 
•nka b d b k · 1 t 'll elemanla teçhız cdılmış olacaktır. 

l::rı, un an aş a ış c me ı { . . . . 
~. >-nrfında Karabuk'te istihdam Demır ve çel ık ra~rıkalarımız ~A-ı 

Uzcrc muhtelif İngiliz ınutdıas- 1 ha bugundcn Knrabıık le buyuk bır ,, 
1 

davet ctmiJlir. Fabrikaların - Gerisi ikinci sahifede - Bay Stoyadlnovlc; 

casuslar! 
Büyük bir şebeke 
yakayı ele verdi 

------
200 KiŞi 
iDAM200 
KiŞi HAPS 

Borselon : 22 - Resmi bir tebliğ 
de K.ıJ;ıloıy.ıd.ı büyük bir c•sııs şe-

uekc ıniıı keşkdıldigini habcı ve mekıe 

dir. fcblıgin lıilJııiUiz.ııc gö c, bu şe 

beke bir ıııuJdet evvel ko~f~dılıııış, 

lokal şıındıyc k ıd ır uı>rıııd·· büyiik 
· bır ket ım Fi ınu 1 ı ddz ı e.lıl"r"~ aııcdk 

bugün, ı~hkık ıt tamaınl ındıl.taıı sonra 
meyddna vurulmuştur. 

Tebliğde şimdiye kadar ·,oo kişi 
nin idama, 2JO kişininde 20 ile Jo se· 
ne arasında hapse mahkum edildikleri 
bildirilmektedir. 

Şebekenin mensupları zabit, dok 
tor, avukat, rahip gibi oldukça yüksek 

mevki sahibi kimselerdir. Bunların 
bütün Katalonyada köylere varıncaya 
kadar geniş bir faaliyette bulundukları 
anlaşılmıştır. 

Casuslar diişmana cephelerdeki 
vaziyet hakkında malumat vermişler 

Franko tayyarelerine hedef göster 
mişlerdir. Şebeke müsit bir zaman 
b:kliyerek dahild o bir isyan çıkarmıya 
hazırlanmaktaydı. 

Bunlardan bazıları İspanyada ilk 
isyan çıgtığı zaman hükumet aleyhine 
kalkanlar, fakat o zamandanberi sak
Janmıya muvaffak olanlardır; 

Tevkif edilenlerdrn biri erkanı 

harp zabiti An'.onio Aimat'tır (i Fran 
konun şahsi doslJ olduğu söylenmek 
ve şebekenin başında onun bulunduğu 
zannedilmek Jedir. 

Ziraat kongresi 

Şehrimizden Ankaraya 
gidecekler tesbit edildi 

Avrupadaki bütün nakliyatın 
intizamı tamamiyle bozuldu 

BiR BARDA SO~UKTAN TAM ON 

BiN BiRA ŞiŞESi PATLADI 

Memleketimizde de soğuk devamda 

Baş §elırimiz Ankarnda ilk kardım bir görünüş 

Roma : 22 ( Radyo ) Burada soğuklar şiddetle hüküm suru yor. Bir 
barda soğuktan 10000 bira şişesi patladı . Soğuklardan 10 kişi öldü . 
929 Senesinden beri bu derece kış görülmemiştir . 

Paris 22 ( Radyo ) - Her tarafta mülhiş soğuk dalgası esmekte
dir. Hararet sıfırın allında 18 dir. Akdeniz seferleri durmuştur . Gelen 
haberlere göre Lonılrada mütemadiyen kar ysğmaktadır . Kar kalın bir 
tabaka hasıl etmiştir . 

Almanyada ise soğuk devresi sona ermektedır . Bir çok rasadha· 
neler soğuk dalğasrnın son günleri olduğunu haber veriyor . 

Büyük işleri başaracak 
hayırlı bir müessese daha 

'' A lk lb @l n lk ,, 

PROGRAMI: 
Zırai fabrıkalar, zırai kre
diler, köylüye toprak ı•e 

istihsali ar ti ırmak işi 

BANKA, BÜYÜK ZiRAAT KONGRESiNDEN SONRA KURULUYOR 

Ankara ; 22 (Telefonla) - Büyük 
işler başaracak olan hayırlı bir mü
essese daha vücut buluyor: Akbank. 
ismi, " Agrik ültür kalkınma banka
sı » kelimelerinin ilk harflerinden a
lınan "Akbank. Ziraat kongresinden 
sonra kurulacaklır. 

Bu yeni bankamız devlet Ziraat 
işletmesi ile orman işletmesinin bir-

leştirilmesinden meydana gelecektir. 
Akbank, Ziraat, Senayii zürraiye 

ve ormancılık olmak üzere üç şube· 
yi ihtiva edecektir. Ziraat kısmı, va
si pamuk ziraatı, geniş mikyasta vir
jina tülünü ziraatı, Soya ziraatı, mcy
vacılık, sebzecilik, hayvancılık işleri 
ile uj!'raşacaktır. 

-Gerisi üçüncii sahifede-

Suriye paktı gene 

Bu ayın 27 sinde Ankarada a· 
çılacak olan perşembe giinü ziraat 

kalkınma kongresine vilayeliıniz Zi 

raat müdürü Nuri Avcı, ziraat oku 

lu müdürü Muzaffer, üretme çifliği 
müdürü z~ki, üretme çiftligi muta 

hassısı Mister Klark, panıuk muta. 

hassısı Salahattin, mücadele istasyo 

"~.müJür.~ Ha~~ar, çiftçilerimizden il ta· sd ,. k ed i 1 rn iyoR 
vılayet mnmessılı olan Kasım Ener 

Vehbi Necip Savaşa ıı, ve Se.a Ôz -

ler, masrafları kendilerine aid olmak 1 c b ı • d •• d • ş 
ü~ere çi~tçiler birliğ:n.len Ekrem .Av e e ı UfUZ a yıne am 
m, Rcc•ı Tarımer, Fazlı Meta, Rıfat 

~~ı~:d~~ daha iki zat iştirak ede hükumetine isyanını! 
Bu hafta pazar günkü ekspres 

le Ankaraya hareket edilecekdir. 

-------

il 
BU GCDN 

iç Sahlfelerlmlzde 

t\ecdet Rü~tüııün nefısuır şıırı 

ADANA 

• 
Cürüm ortağı 

( llıkiiye) 

• 
Harpta kadın 

Yazan : Vlnaton Çörçll 

gücekomiser gelmiyor 
Halep: 22 (Hususi muhabirimizden)- SUveydlyede ortalık 

yine karıştı. Sllveydlyeden Şıım gazelelerlne gelen haberle· 
re göre, Cebelldilruzda SUveydlyalı memurlar aleyhindeki 

galeya11 arttı. Suriye hükOme
tlnln tayin etlijl bütün memur 
ıar tehdld suretiyle CebelldUruz 
U terk ettırlllyor. 

Süveydiye mahkeme reisini dürzü 
çeteleri cebren Ccbelidüruz hududu 
dışınaatlılar. 

Halepteki galeyan büyüyor. Çün 
kü birkaç gün evvel suikastc maruz 
kalan Şeyh Abdulkadirle avukat Ab 
dülgafurun vataniler tarafından yara 
!andığı ve Şamın dircktifıyle bu işin 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

Halepliler Fransız hariciyesine v 
milletler c~miyetine protesto telgraf
ları çekildi. Halepte genç Suriyeliler 
cemiyeti namiyle gizli bir parti kurul
du. Adı Hizbü fetat el Suriye dir. bu 
partinin proğrammın ön planında 

vatani kabineyi devirmek maddesi 
var. Suriye yeni ali komiseri gabri
yel Piyo da Paristcn hareketinı tehir 
etmiştir. Bu tehir Suriye - Fransa -
Lübnan· Fransa muahedelerinin tasdi

ki keyfiyelinin şüpheli bir vaziyete düş 
müw olmasından ileri gelmiştir. 
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ADA 
Bu şehrin olur mu cennetten farkı! 
Anayurd içinde değeri vardır. 
Gör Turhan Cemalin ycı.ptığı parkı, 
Her mevsim açılan gülleri vardır. 

Çiçeği, Heykeli, Havuzu ile 
Bu Parkı sevmişti Atamız bile. 
Görülen güzelliğin gelir mi dile: 
Kudretli bir elin hüneri vardır. 

·~ 
Kaldırım yapamazken biz İstanbuia 

1 
Burası kavuştu Asfalt bir yola. 
Bu şehir çalıştı, vermedi mola 
Malumdur, herkesin haberi vardır. 

1 .... 

Parkta hoş bir Otel yapılacaktı, 
Felek bu işi de yarı bıraktı. 
Havuzun gözünden damlalar akta. 
Sanki her çiçeğin kederi vardır! .. 

.. ... 
Gel! .. Isın bu yeşil Cenup bağında, 
Sanırsın kendini yar kucağında. 
Adana şehrinin her bucağında 
Yıllardır bir umran eseri vardır. 

..................... 
• * Politik 

...................................... 
• 
* 

bahisler 
• • ........................ ~ ....... 

NECDET RÜŞTÜ 

HARPTE KADIN 
~~~-YAZAN:---

Vinston Çörçil 

Kadınların harp saflarına katıl 
ması ve haı betmesi likı i, hize deh 
şetli bir fikir olarak geliyor . 

En ctwr milletler bile, kadınla 
rı \C çucuk!aıı insiyeki olarak da· 
im~ emin mevkide tutm~k istemiş· 

]erdir. Bir vapur b~taıhn, evvela 
on'ar talı~isiye kayıklarına konulur . 
Bir ev yanaıke,,, önce onlar kuı~a· 
ıılır. En affedilmtz sebeplerle kış 
kırtılmış bir erkek, bir kadına to 
kat at2cak olursa, drğersiz ve kor 
kak telakki edi'ir . 

En yüksek ırkların en derin te 
1 ak kileri, kadınların şiddttten kcr 
runması yolundadır. Onları müda 
faa için giıiştikleıi vazifenin lek 
kutsiyetine inanırlar. Onların se!.1. 
meti için bayatlaıı~ı feda f'drrleı . 

işte kökleşmiş telakkıdir ki, 
kadınların, erkeklerle yany:na ola· 
rak siperl"de harbetme•i fikı İn• 
inanmıyor . 

Harbiumumi kadınları sipere 
kadar getirtmemişti. Fakat ·ayni 
kadınlar o zamanlarda diğer bir 
çok sahalarda faaliyet gösttrdiler . 

Otomobil, kamyon, hasta ara 
bası idare ettiler. V ~ bunlarla he 
men hem•n harp hattına kadar gi· 
debiliyorlardı. Hat Harp gerisin 
de yara sardılar. dairderde erkek 
lerin boş bıraktığı yerlerde çalıştı 
lar. Bunların hepsinin fevkinde o 
larak erkeklerinin düşmanı öldür· 
mek için kullandığı silahları imal 
eden fabrikalarda çalıştılar . 

Manevi teşriki mesaiye gelince, 
muharip memleketlerin bütün ka. 
dınları erkekleriyle kalben el ele 
vermiş vaziyetteydi • 

* * • 
Harbıumumide kadınlar nıcc 

buri olarak sanayi müesseselerine 
sevkedilmiş değildi. Onlar, kendi 

arzulariyle tehlikeye atıldılar ve cep· 
l hana fabrikalarında çalışmağa baş 
!adılar. Onların mülki vazifelere 

girişlerinde yüksek ücretler amil 

olmuş bulunabilir. Faka1 daha zi· 
yade vatanperverlik hisleıiyledir ki 
eks~ı i. i mahfuz evlerini bırakıp 

hayata atılmışlardır . 
Yeniden hir harp çıkarsa, hü

kumetlerin vazifesi kadınları çalış· 

tırmağa mecbur etmek şoyle dur
sun, o.ıların erkeklerle teşrikime 

s.isini tayin etmek olacaktır ki 
bu:ıdan birçok meseleler başgös

terec,ktir . 

* •• 
Gelı erk bir harpte, mücadele 

hatlarının kilometrelerce gerisinıle 

olan cv 1 ~r d .. hı hucumlara hedef 
olacağına göre, k •clınlar, yalnız 

unum ıstırabı dt'gil ayı.i zamanda 
harl in ttlılıkelerini de Lii}ük mik· 
yasta ı avlasmış ol~c~klardır . 

Bununla beraber, kadınların 

rı keklerle beraber har lıetmelerine 
kati hir ihtiyaç yoktur . 

Buı.a mukabil, mühimmat fab· 
rikafarın l:ı erkeklrrden bo~ blaa 
yerleri doldurmakta kadınlara pek 
fazla lüzunı h;,sılolacaktır . 

llu!![iinlenle, Alm ınya ve Fran
sada fa'mk1l3r h erkekleri ser 
lıest bırakıp o•oun yerine kadınları 

çalıştırmak için her türlü teşkilat 

yapılmıştır Bilhassa seri halinde 
yapılan imalat, bu değişikliği ko· 
laylaştıracak bir vaziyette hazırla

mış bulunuyor . 

Şu halde, harp esnasında erkek 
le kadın arasındaki büyük fark bu 
oluyor: Erkekler harbedecek; kadın 
lar onlara silah yapacaktır. 

Yeni terakkiyat arasında kaılın 
ın erkekle beraber harp hattında 

bulunmasını - ve müessir bir ş !" 
kilde icra edebilirse - insan öldür 
mesini lıi7.u.nlu kılacak hiç bir vazi
yet yoktur. 

Şayanı dikkattir ki, bugün en 
çok askeri tezahürat gösteren Al· 
manlar, kadınların bilfiil harbetme 
leri fikrine karşı durmuşlar ve ka-

dınların evlerde bulunarak erkekle· 

,:_. ................................................................ ııııııii ... , 

a 

o 
'--------·---------1--·----'ı Halkı sinemalar I 
Adana kulübünde ŞEHRiMiZ EKONOMiSi 1 çekmenin yolu · 

çiçekli dine 
Son bir aylık ithalat ve 

Dün akşam saat 18 de Adana 
kulübünde azalara bir çiçekli dine 

verilmiştir. 

İhracatımıza bir bakış 

Dinede başta valimiz Tevfik Ha 
dı Baysal da bulunduğu halde şeh 
rimizin kulüp azalarından bulunan 
birçok değerli aileleri bulunmuşlar 

1

. 
ve saat (21) e kadar devam eden 
müzik ile iyi bir vakıt geçirmişlerdir. 

1 

Ariana kulüp böylece şehrimizin 

Şehrimiz Ticartt ve Sanayi o· 
d>sı tarafından tar zim edilen ista 
tistige göre geçen ikinci teşrin 938 
ayında şehrimize giren ve şehrimiz · 

den çıkan belli başlı maddelerin 
mikdar ve bedellerini aşağıya yazı· 
yoruz: 

ltha at, 9 000 lira drğerinde 
l 2,500 kilo ziraat alalı, 18,281 lira 

büyük bir ihtiyacına karşılık vermiş 1 

bulunmaktadır. Haber aldığımıza gö 
re pek fazla rağbet gören bu dine 
sık sık tekrar edilectktir. 

i değrrinde 73, 1.:ı3 kilo benzin, 12,482 
lira değerinde 461,914 kilo çiıııen 
to, 23,234 lira değerinde 119,738 
kilo gazyağı, 20,046 lira değerinde 

27,842 kilo hurdevat, 4,692 lira de 
gerinde 4,227 kilo k~lıve, 2,968 lira 
değerinde 1,979 kilo kösele, 91,347 
lira değerinde 4, 7 l 9 kilo yerli men
suca, 45,411 lira değerinde 8,908 
kilo ecnebi mrnsuc.:ıt, 6,417 lira de 

Eğitmen kursu 
Nisanda açılacak kursa 
iştirak edecek öğretmen 

Kültür bakanlığı; önümüzdeki 
nisan ayı içrrisinde açılacak olan 
Eğitim kurslarında çalışmak isteyen ı 
öğretmenlerin 15 şu!Jata kadar kül- 1 

tür direktörliiğüne müracaat etmele 
rini bildirmiştir. 

ğerinpe d,908 kilo makine parçası, 
1,020 lira değerinde 6 37 5 kilo ma
kine yağı, 51,885 lira değerinde 
180;000 kilo şeker ve 74,181 lira 
değerinde vesair ki 330,ır; 4 lira de 
ğerinde mal girmiştir. 

Geçen 437 yılı ayni ayı zarfın· 
da şehrimize giren mal mikdarı ise 
391,020 liradır. Buna göre 938 yılı 
Teşrinisani ayına nazaıan938 yılı 

;ıynı ayı içinde 60, l 46 liralık bir 
fal alık vardır. 

ihracat; 507,456 lira d~ğerinde 
1,569,308 kilo pamuk, 5;980 lira 
değerinde 34, l 73 kilo iskarta pa 
muk, 36,307 lira değerinde 1,247, , 
065 kilo çiğit, 18,693 lira değerinde 1 

534,025 kilo çiğit yağı, 66,91 l lira 
değerinde 159,311 kilo çiğit küsbe· 
si, 1,082 lira değe. inde 30,750 kilo 
yulaf, 15,241 lira değerinde 166752 I 
un, 19,791 lira değerinde 131,329 1 
kilo susam, l '.i4,258 lira değerinde , 

135,001 kilo iplik, 129,753 lira d~- 1 
ğerinde 111,424 kilo bez, 2,800 lıra 
değerinde 5,600 kilo yapağı, 8,258 ; 

lira dt ğerinde 2, l 45 kilo b•ğırsak 1 
ki 947,530 lira değerinde mal çık ' 
mıştır . 

G,çen yılın aynı ayı zarfında 

ise 1,363,21 liralık mal ihr~ç edil. 
miştir. 

Buna nazaran geçen ikinci te~
rin 937 ayına nazaran bu yılın ayni 
ayında 415,6/lO liralık bir ihracat 
noksanlığı. vardır, 

Bu istatistige göre geçen lkiııci 
teşrini sanide 330,874 liralık ithalat 
karşılık 947,530 liralık ihracat vu 
kubulmuştur, 

Bu emir vilayetimizdtki bütün 
öğrt!menlere tebliğ ve i~tirak ede j 

1 cek öğretmenlerin adları tesbit edi. ' 

' lerek vekalete bildiıilrcektir. Eğit· 
men kursunun açılması bilhassa köy 

!erde lüyük bir kalkınmayı temin e· I 

''~~mür fiatları l _ş_e_h-ir_d_e_v_e_k_o_· y_d_e_l_Ç_o-rl-u köyünde bir 

1 .• • cinayet oldu 1 

Dort kaçakçı şebekesı 
İhtikarın ÖnÜııe g'"çmek. yakayı ele verdi 

için şimdiden tedbir almalı' 
i Ş•hrimiıe civar kazalardan her ! 

gün külliyetli miktarda kömür gel· 
mckte ve hemen saı fedilmektedir. , 

l-lıran bir buhranın zuhuruna mani 

olmak için belediyece liizımgelrn 
tedbirler alınmaktadır. Yalnız Leledi 
ye tarafından konulan döı t kuru~luk 
narha rağmen bilhassa mahalle ara 
larında kömiiriin kilosu 6 ve hatta ' 
7 kuruştan satılmaktadır. Çuvalla . 
alamayıpla kilo ile almak mecburiye 

1 

ti karşısında k.lan fa~:ir halkın ko 1 
runması hususunda belediyenin ehem · 
nıiyetle nazarı dikkatini celbederiz 

Cc.vit Oral 

Nığde Saylavı beııışehriıııiz Ca 
ı vit Oral dünkü Ekspresle Ankara· 

ı dan şt hıimize gelmiştir. 

Adasokağında oturan Ali oğlu 
Çakıcı ve Mikail aJlarında iki kişi 

nin Suriyeden bazı kaçak eşya ge 
tirip sattıkldrr haber alınmış ve ya 

pılan araştırmada bir palto, iki ca· 
ket, bir ip.k bohça, bir ipekli men 
dil, bir fötr şapka, şnjurlu ve iki 
memeli bir toplu talıanca bulunarak 
müsadere edilmi~ ve suçlular adlı
yeye teslim edilmiştir. 

* 
Çolaklı köyünde oturan Hüsc 

yi~ oğlu ibrahim il~ arkadaşı lsla 
hi;enin K~racı ören köyünden ibra 
him oğlu Ali de Suriyeden getirdik 
leri anlaşılan onsekiz parça kaçak 
eşya bulunarak müsadere edilmiş 

ve kendileı i de haklar nda tutulan 
tahkikat t vrakiyle adliyeye teslim e 
dilmişlerdir. 

* 

Karaisalının Çorlu köyünde Me 
cit çavuş oğlu 18 yaşlarında izzeti 
köy civarında oı manda odun kesip 
köyüne gelirken vusul ve yağlıcı 
ın•vkilerin fo 'şahsı belli olmıyanlar 
tar ıfınJaıı kurşunla öldürülmüştür. 

Kıtilııı meydana çıkarılması için 

takibat ve talıkikat yapılmaktadır. 

Seyhan okulu inşaatı 

Hus komitesi tarafından yap 
tırılmakta olan Seyhan mahalle· 
sindeki ilk okulun inşaatı ılerlemek· 
tedir. Okul için lazım gelen sııa 
\"C diğer ders levazımı hawlanmak

tadır . 
Okul önümüzdeki ay içerisin 

de törenle açılacaktır . 

Vilayetimiz Nafia 
müdürü 

f1 !lh 
insanlar heyşeyden olduğUhı •ıı 

sinemadan da bıkıyorlar. Bu ıek 
bizde ve diğer Avrupa ınelll btl ltı 
!erinde henüz görülmemekle tı'· 
ber Amerikada ortaya çıkrıı 1ı 

Sinemalara rağbetsizlik ııo; 
bir nıüjdet evvel başlamıştı. 
man sinema biletlerine nuınar• ·

1 ·ıer 
makta ve bu numaralar u 

pi)·ango çekilerek kazanarı~11~11 
mobil, gramofon gibi hedıye 
rilmekteydi . bil 

Fakat Amerikada oıorıı0 ,.1r k'tJI gramofonsuz , radyosuz 1 k 
Bu u,uı de sinemaya halkı çt 
kafi gelmemiş, bunun üzerine 

çarelere baş vurulmuştur. . rıı' 
Bugün hemen bütürı sı~~ııı 

. t' d" 1 Bııt pıyango ter ıp e ıyor ar. 
00 r a ır 

ramızla 3 lira ile 7 ır b~ 

ı 

daki para mükafatı bulunan 
1 

yango biletleti ufak bir fiY(,ıııı 
kabilinde satılıyor. Piyango bir 
sılasında çekiiiyor . Yalnız 

var : 

k 
Pı 
da 

Kazanan d 
çık.cak ve sinemada bu~u.n 0 d 
isbat ed!cek. Eğer kendısı 81 :ıtı 
d . b' I - e kaı a eğılse ı etı yanıyor v . 
para kendisine verilmiyor 1 b il 

Fakat Amerikada piyani
0

0 
herkese veıilmez. Hükumet'.~ıt btıl 

H"kU"' saajt. almak lazım Jır. u baıt Q' 

sinemacıların bu piyango bul ~. 
ğını memleket için zararlı •lj 

ve menetmiştir . I 1·01 

k Pı a ı 
O halde sinemalar a p.ııı'~ 

patacaklar mı ? Hayır • del 
lılar sivri akıllı insanlardır ' 
yeni bir çar~ buluyorlar: d ,. 

Gerisi üçüncü sahife e 

• BugijokU 

12,30 Türk müziği 
şarkılar) I b''I 

13,00 Saat ayarı ve. ''sı · 
13, 1O,14 Müzık ( R'.'.:ceı 1 

bandosu - Şef: Ihsan ı<u z 
Cezair marşı ( Ogüt Boı ) tıll 
L'Estudiantina (E WaldteU ( .. ./ 

Şair ve köylü - Uvertur. ,, 1~ 
pe) 4 - Eva - Pot, ~1

0 .• ~' 1
1 

Lehar ) 5- Le Tasre d) ı 
Bohemicııs - ( B. Go ıar,,, ( 
Türkisclıes - E·ıterıııeıo 

Halim ) d ) 
18,30 Müzık ( cazb3"babl1 'ı, 
18,45 Sa1l aya:ı. ~~ ( ~ı 
19,00 Türk m:ııığ• 

Salih oğlu Halepli Abdürrahman 
Jdında birisinin evinc:'.e kaçak eşya 
bu'undu~u haber alınmış ve yapılan 
ardşlırm1da evinde kırk üç parça 
gümrük kaçağı eşya bulunaı ak mü 
sadere ve kendisini de adliyeye tes 
lim edilmiştir. 

Vılayetiıniz Nafia Müdürü Mü· 
hent!is Enver, Malatya Nafia mü· 
dürlüğüne tayin edilmiştir. Yerine 
kimin tayin edildiği henüz belli 
değildir . 

ve semailer ) 
5
,ti ı 

, 20,0'.l Müzik ( Rt~ıt 
Flarmo. Orkest. Şd : r Jı 

22 K. evvel 938 

Gökyüzü kısınen bututfu , hava 
sakin. En çok sıcak gölged• ,9 
derece. G•celeri en az ~ıcak R de
rece . 

rin onları muhafaza etmesi pe ef'si 
pini terviç etmişlerdir. 

Almanlar, harp esnasında ka· 
dınlarının harp lr.vazınıı hazıı lama-
1~·• için vesait temin etmek ve bu 
vesaiti her gün daha nıiikemmrll<ş 
tirmrkle meşguldürier. 

Feminist fıkirleriıı hayli kuvvet 
peyda ettiği lngillerede ise, kadın 
la erhği ayni deıecede istihdam 
için bir temayül sezilmektedir ... 

Fakat harbin tecı Ü beleri, daha 
kavvetli olan cinsine, yani erkekle. 
re dcğüşmek; zayıf olan kadınlara 
ise bunun ıstırabını çekmek, ağla
mak düştuğünü çok sürmeden 
gösterir . ., 

* 
Eski h•mam mahallesinde otu· 

ıan Anta1<yalı M ,Jımet oğlu Hasa 
nm evinde kaçak eşya bulunduğu 

heber alınmış ve yapılan araştırma 

da dört metre kumaş, bir puşu, bir 
peştemal ve üç aded mendil buluna 
rak nıüsadcıe ve hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Sebze fiyatları yükseldi 

Ş · hrimitde şu bir kaç gün içeri 
sirde stbze ve meyve fiatları hi• 
edilectk der<cede yükselmiştir. 

Bir fabrikada kaza 

Mılli Mensucat fabrikasında a · 
melelik eden Muharrem oğlu Meh 
med, Kütlü makinesini temizlerken 
yere düşmüş ve ayağından ehem· 
miyetli surette yaralanmışıır. Meh· 

med tedavi aitıı.; • .. ı n ıtır , 

Ağır endüstrimiz 
- Bir İnci sahifeden ar tan -

nUfu< tcrakUmUnc sebep olmaktadır. 
Fnbrikalar i.şlemiye açıldıktan sonra 1 

Karalıuk'un 7 bin nı•fu,fu bir kasaba 
lıalinc geleceği hesnplıınmaktadır. Ka
rabuk'u bu inkişafına hazırlamak 

mak•adiyle, Sumerbank, mUtehass" 
~ehirci profesör Prust'a bu cndU"Stri 
şehrinin planlarını lıazırlatmış(ır, Plan 
iki sene znrfında tahakkuk ettirilecek 
ve luzumu kadar meınur ve işçi ev· 
!erinden başka sehrin ihtiynci.de mu. 
tcııasip olarak ll)ai<tep. hastane, lrntk
cvi, kutupb.anc, sinemo, çar~ı, umumi 
hamamlar, spor sahaları. ka.nalizas.ron, 
içme suyu ,,.~e :-:ollar gibi modern şe· ı 

hirciliğin butun icapları yapılacak· . 
tır. 

Medeni, konforlu ve içtimai te· 
siıatiyle bir örnek kasaba olmnga 
namzet bulunan bu cndustri şehri 

şiındiden kendisini gö'\tcrmiye bnşla· 
... mıştır. 

renB 
1- Nachtlager von g çellD 
radin K rcuozer ) 2 - ... 

1 
( 

sertorn Si beınol nıal~d t1 

Bocchcrini ) solist ( D.~.~ ( ~;ı 
3- Senfoni - Do maı0 

terberg ) fı.r 1 

21,00 S1at ayarı ve 
.. 1 .ııl~ soy ev . ( ,., 

21,10 Türk müzigi . 
1 

val.ııı) 511aı 
21,45 Konuşma · ( 

1 ~ 

yetlcri ) .. o" > 

22,00 Müzik ( Ku.~;k,,, ( ) 
1 - Uodine - U verlU yıldı 
zing ) 2- Rigolrtto ( _,, 011 

tessenun { Morena ) 4 ~ıf ) ı 
senden - ( Jozef (,a; Sı'd,1J 
Das cigarrtlen madel d,flı 
1- Venetianisches Gorı 8 ıı 
tholdi ) 7 - Ein Karı•ev 

1 
um - Manfred ) do~İi 

23, 10 Müzik ( Mao ıcr ' 
23 45 24 Son haı,er 

' . 
rıııki program . 



. ASRI 
-~....,_. r elef on 

250 
A s r A 

1 - - Al a r a y 
ALSARAY 

Telefon 
212 

Eb.!di Şefimiz, Ulu Atamızın hayatlarından bir çok kıymetli hatıraları, bizzat kendi ağızlarından Nutuklarını, dinlemek, ve nwkaddes Cenazelerine İstanbut-lzmit-Ankarada 23-llkkanun

Cuma akşa-
yapılan muazzam Törenin FoX - Paramunt Şirketleri tarafından Fılme alınan sesli , sözlü tekmil safahatını gösteren ( 3000 ) metrelik tarihi eser 

akşa· ( 20 A s r ı n G Ü n e ş i ) 
Atasını seven her Türkün bu muazzam tarihi eseri mutlak görmesi lazımdır 

telefonla temin edebilirsiniz. Her iki sinema 
mından 

Kişeler her vakıt açıktır . Localarınızı 
müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır . 

itibaren 
10106 

~:.~.~:nK~lübü Başkan- ı 

Birinci sahifeden aı tan 
saat 18 de toplanacağı ilan olunur. 

Büyük işleri 
başaracak hayırlı 

bir müessese Gündclık siyasi gazete 

Cürüm Ortağı • 

bu işi büyük bir liyakat ve muvaffa-
kıyetle başarmış olan bu genç ar-
kadaşımızın yeniden bu iş haşına 

Kulübümüzün yıllık kongresi. ! 
nin 26 - 12 - 938 pazartesi günii 

1 
3 10096 Birinci sahifeden artan -

Milli senayi ıhtiyaçları, milli sa
flu gece nöbetçi eczane nayiin inkişafı ile müvazi suretle \'C 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 
.~eycti hakime 
~ şahitleri din 
kle meşguldü. 
~lorcnce kori 
da, kuytu bir 

i 
• •• ·· -... Yazan • •• .. •• ·ı 
Robert Dvuhdonne 

d(inınesi Adanamız için çok hayırlı en iktisadi liekilde temin edilecek, 
yani mösyö Saver olmuştur . ilyönkurulu bu isabetli farsuskapısı civarında döviz getirecek malların fazla mık· 

nien ite karşılaştım. se~iminden dolayı tebrik eder ve Halk eczahanedir daıda istihsaline ç:ılışacakıır. 
Onun dosluğu Akbank'ın senayii ziıaiye subesi nu kabul etmek arkadaşımıza yeni muvaffakıyetler . 

h D dl.lerı'ı . memleketle devletçe kurulması mu 0 
.......... ee .... •+ot e• O 

i - Dış nıcmlckcller ıçın Abone 
beddı değişmez yalnız posta masrafı 
zarnmedilir. de oturmuştu Eldivenlı elim.le 1 

llrıaıncyi sıkıyordu. Ona çağnl 
a kadar burada beklemesini söy 

1 
ler 

Nih~yet saat dörde doğru ismı 
hıldı ve Florence büyük bir salo 1 
, 'Yeti hakimenin huzuruna götür! 

~ 1 tl~tis başını kaldırmayarak, gözle 
'ildeki küçük bir katıl parçasın 
•ordu: 

'Florence Listier ... Yaşınız? 
Genç kadın yemin edecekmiş gi. 

cı· 1ııi kaldırcı. . 1 

liakim gülümsedi: 
'llöyle bir şeye lüzum yok. 

O 1
Y aşınızı adresinizi mesleğinizi 
'Yiııiz. 

'1ı '23 yaşındayım. Saiııt - Domi 
e sokağında küçük bir evde ika 

~t ed' s . cı . ıf1 d ıyorum, aınt - aıronun 

esinde marokenci Germainin dük 
1ııda satıcıyım. 

'Tevkifinden evvel Emile 'aver 1 

ırı rnetresi mi idinız? 
'Genç kadın başı ile küçük bir 

tcket yaptı ve belli belirsiz bir ses 
ltıırıldandı: j 
'Evet mösyö ı 

1 l<eis hiç te güzel ve zuif olma. 
• ~ bu grnç kadına dikkatte baktı, 

• 
1~ grni~çr yiizü, ve büyük gözle 

lıısQnda garip ve tatlı bir t~sir 'ı 
anıJırıyordu. 

..... Ne biliyorsanız söyl~yiniz. 
Genç kadın yutkundu. Boğazı 

.,'f11lllu~tu. Nıhıyet büyük bir gayret 
t ırıd an sonra konuşm1ya bı:ışladı: 

1t .... Mföyö Sıvernien'ı geçen sene 
.ahbap evinde tanıdım. Oraya ge 

,~~ geç rmeğe gelmişti. Bende o ·a 
• ld' , ıcn, avdetle ber b~r çıktık ve 
~c kad ır ban :ı refakat etti Ayrı 
l il başka bir giin ben berce sine 
~-gidip gidem·yecc:ğimizi sordu. 

U ~u zevki kendisine vermemi rica 

1 ~ 1 Peki" dedim. 45 yaşında c.ir 
tnıdı ve bana itimat veriyordu. 

'\l Bana Bereyde bir şarap evinin 
l tonu olduğunu söylemişti. Ona 
llılıarnak için de bir sebep yoktu. 

Şunu da i1ave etm~k istiyoıum. 
Ailem taşradadır, Pariste bir tey 

~~ıı ."ardı. Bana buraya geldiğim 
d:rde bir İş bulabileceğini söyle· 

~blı, ltk girıniye kalktığım sıralarda 
1 

:trrı bu hareketime mini oldu. 
~d Sinni rüşde baliğ olduktan son 

it ki Artık ne istersen yap.tbilir 
dcd· 

ı. 1 

11 Parise geldim. Teyzem bana bir 
'UI Ju, F akıtt geldiğimden ü;; ay 1 

:~~ Öldu. Pari~t~ ayda 800 frank 

1 ır işle yapayalnız kal ım. işte 
bu sıralarda Emile, oh pardon, 

oşuma gitti, o~ k 
JU\:U söylediğime 1 karrer olan fabrikaları ı_esis ede~e :· 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~ tir. Bu arada m~nleketın çuval ıhtı-

inanınanızı rica ederim. Derhal onun • • • • • • • 1 yacını temin için jüt f ıbrikası, ordu 
metresi olmadım. Evvelce hiçbir er Sıhhatınıu,menfaatınızı korumak için Şeh1r Gazozu l ve ıhrncat için konsene fabrikası.~ 
kekle görüşmt>miştim. Sonra oda . ı memleketin ihtiyacı olan ziraat ma-

2 - ilanlar için 
caal edilmelidir. 

ıdareye mtira-

bana maksadım söylemiyordu. Yalnız içiniz. 24 şişesi elli kuruşla kapınıza kadar gf'hr. kinelerini temin maksadı ile zirnat 

bir pazar akşamı küçük yuvamı tanı 1 Sipariş ıçın 150 numaraya telefon etmek kafidir. ı' aletleri fob!ikası başt~ olma.k üz~re 
mak istediğini SÖ)'ledi. Ama ne yuva 1-3 10110 3 , büyük, küçuk 15 .fabrıka tesıs edılc· 

cektir. 

thnkanın Orman kısmı, ormanla· 
rımız.ı işletece'·, bıllıassa ucuz nmba· 
lc\j sandıkl.ırı, travers, kağıt hamuru, 
kibrit fabrikası ihtiyaçlarını ve mem
lekette kereste ıhtiyacıııı temin ed..:· 
cek tir. Koylüye arazi temini vnzifesi 
de Akbank'a verilmiştir. Koylüye kre· 
di temini için koy bankaları kuruhı· 
cak ..c gene köyler için «Zıraat sigor
tası" tesis edılecektir: 

Altıncı katta bir hizmetçi odası ve ı Bu fab•ikalnrın kurulın:.ısı için 
katlanmış bir yatak iştt! bu kadar. müı.akerelern başlanmış ve iptidai 

Orada beni kollarının arasına 
aldı. Ve daha iyi hjr yere yerltş 
mem lazım geldiğini söyledi. 

1 hazırlıklarda çok ilerilemişliı. Tesis 

Si.neması edil·~cek fabrikalar arasında, istihsal TAN 
Ertesi gün derhal Sairıt Domini 

pue sokağında mohilyeli küçük bir 
ev buldu. Bu eve ta~ındım. Fakat ' 
benim üç bin frank bede-li ver 
meme imkan yoktu. 

Genç kadın birdrnbire hıç~ırdı 
ve ağldmaya başladı. Reis onun , 
sükunet bulmasını Leklediktc.>n son· 
ra. 

- Devam ediniz dedi. 

BU AKŞAM 

Şeref llalası Olarak 
SIN EM ANIN EMSALSiZ VE DEHAKAR ŞAHSiYET 1 

(POLA NEGRİ) 
YI SABIRSIZLIKLA BEKLENEN EN SON .ŞAHESERi 

Şahane . Tango 
1

i 
==============-=====~==;::=====c=..;~======~===- ~ 

-Berabn yemek yediğimiz za 
men küçük hf'diyeler getirirdi, Son 
ra yine beraber /okarıta}'a gitmeye 

MÜSTESNA ALMAN fo'ILMINDE T AKDiM EDİYOR başladık. 1 • 

BJna bir elbise, yahut şapka al 1 GEREK mevzuunun Fevkalade kuvvetli oluşu ve gerekse HEYECANLI 
madığı gürı yoktu. Almasını i,temez SAHNELERILE bu harkulade fılm Büyük Arti~tin ŞAHSIYET!NE 
reddederdim. fakat dinlemez "Bu Uygun En müstesna Eserlerindendir. • 
benim için bır zevktir,, derdi. iLAVETEN : 

Sonra büyiik yarışlarda kazan 
dtğını rsöylediği günler olurdu ve :1 GEORGE OBRİEN Tarafından temsil 
beni büyük lokantalara götürürdü. edilen Büyük Sergüzeşt Filmi 
Beni çok sevdiğine inanıyordum. 

Reis genç kadının sözünü kesti: 
-Siıin için nekadar para harca· 

mıştı? 
Florence muhatabına hayrdle 

baktı: 

- Bifmiyo·um. Tahminde bulu 1 
namam. Ev, mobilye elbisem, şap· 1 
kam, bazı küçük şeyler herhalde e· 
pey bir rakam tutuyordu. 1 

-UÇAN KOVBOY-
Pek Yakında: Pek Yakında 

ENDÜLÜS GECELERi 
BÜYÜK UFA FİLl\11 
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Sonra yine bir giin üç çift çorap --------------------------
alınıştı Noel için de bir çift eldiven 
hediye etti. Bunları ilivt) i unut 
mu~tum. f~te bunlar. 

Eldivenleri birdenbire çıkarıp 
oraya bıraktı . Başını utançla yere 
doğıu tğdi: 

- Mösyö düşününüz ki bana 
palton olJuğuou söylemişti ve ben 
hiçbir şeyden ·şüphe etmiyordum. 
yalnız üç haf ta eyvel, evet, felaket 
ten üç haf ta evvel onun büyük 
bir keder içinde bulunduğunu far · 
tim. Bana vadeleri gelen bazı bono 
!arı öJemesi lazım geldiğinden bah 
setti. 

Çalı~tığımdanbcri bir köşeye 
biriktirdim bin frank kadar bir pa 
ram vardı. Ona bunu almasını ve işi 

ni görmesini söyledim. 
- Pcıt · oaunun kasasın Jan ne 

kadar para aldığını bili) ormusur:u7. 
matmazel? Tam 300 bin fran<. Flo 

rence İPier gibi bir ses çıkardt. Ba ı 
zını kaldırdı. Gözünü büyük bir ız· 

1 dırabın gölgrsi kaplamıştı: 
- Oh mösyö bu imkansızdır! di· I 

ye n ırıldandı. 

-inanmanız laıım matmazel. Ha ı 
kikat budur. Şimdi çekilebilirsiniz. 
Lazım oldu~unuz zaman sizi yıne 
çaAıracağız. 

Florence cldivrnlerini almakta 
teredciü<l ederek reise heyecandan 
ti riyen bir St!sle sordu: j 

- Onu bir pazar görmem müm j 
küıı degilmi? "Orada .. : hapishan~dc? ' 

Reis omuzlarım silkti: 
- Bu okadar faydasızdırki: 

Genç kadın tekrar yavaş yavaş 
ağlamaya bc.şlamıştı. 

- Evet biliyorum diye, kekeledi 
Fakat ben. Ben onu mahkum ctıni 
yorum. Oodan başka kimsem yok 
anlıyormusunuz mösyö? 

Halkı sinemalara 
çekmenin: yolu 

- ikinci sahif edrn artan -

Piyango gene çckıliyor ama adı 
na piyango demiyorlar. imtihan di · 
yorlar, ve kazanan lıiletin sahibi 
p.ırayı piyangodlln çıkmış diye de· 
ğil, bir ücret olarak alıyor . 

Yapacağı iş de " hüsnüniyet 
el iliği ,, gibi gaıip bir vazifedir : 
Bu adam vf'ya kadın bir haf ta 
müddetle, her gördiiğüne1 o sine· 
madaki filimin propagandasını ya· 
pacak... Yapmayanlar, bu onun 
sütüne havale edilt"n bir şey. Fa· 
kat asıl mesele, tabii, böyl~ bir 
vazife almak, yani piyangoda ka· 
zanmak ümidi ile sinemaya müşte

ri çekmek • 

merkezlerimizde teşkili tekarrür tas-
nif, ambalaj, muhafaza, sevk, doma
tes, üzüm, portakal usareleri ımfıl 
istasyonları da vardır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kazanç Vergisi Kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

Krınun f\o: 3170 Krılml tarı!ıı: 2U 6 19 'lı'J 

f\'e rı l rınlıı: 9/7 193R 

Dünden artan 

Bu kanunun tatbikında gerek doğrudM doğruya veya bir mutavaı-;sıt 
vasıtasile ecnebi memleketlerden mal idlıal ederek gerek bir komisyon 
cu veya idhalatçı tarafından idhal edilmiş olan mJlları kısı.nen .~~va ~a." 
mamen devir alarak toptan veya hem perakende satanlar ıdha.at tacın, 
ve 3018 numaralı kanuna gör~ ihracatçı ol r k ıuhs;ıtnrne almış obrn

lar ihracat taciri sayılır . 
Madde 5 - Aynı kanunun mu!lddel 19 uncu maddesine bağlı (1) nu

maralı cetvel, bu kanuna bağlı (1) ııumarıılı cetvdde gö ,tt"rildiği şekilde 

değiştirilmiştir, 
Madde 6 - Aynı kanunun 34 üncü ın1ddesi aşağıdaki şekild değiş-

tirilmiştir: 
fşgal ettikleri mahc:llerın gayrisafi iraJları üzerinden vergi}'C tabi 

tutulan mükelleflerin vergi nis')etleri bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvel· 

de gfüterilmiştir. 
Madde 7 - · Aynı kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen· 

miştir: 
Ancak ınuhtd;f mahallerde bu nevi ticaırt, san'at, meslek ve hirfet 

için tayin olunan nisbetler yekdiğerlerinin aynı olmadığı takdirde bu nis· 
betler Maliye ve lktisad Vekalat1erince müştereken birlrştirılir ve keyfi· 
yet Maliye Vekalrtince Resmi Gazete ile ila 1 edilir. Bu biri ·ştirilmiş 
ni~beller ilanı takib ed('n mali yıldan itiba~en memleketin her tarafında 
tatbik olunur. 

Madde 8 - Aynı kanunun 36 ıncı maddesi aşağıJaki ş kilde değiş-
tirilmiştiı: 

Bir mahalde mu~ıtdif vergi nisl:>etlerine tabi ticuet, san'at, hirfet ve 
meslek icra edildiği takdirde her birine tahsi olunan mahaller bölme, 
camekan ves1ire gibi haillerle nyrılmış İse her iştigal nevi kenrli nisbetle· 
ri üz~rinden, ayrılmış değil ise mecmuu, en yüksek nisbcte tabi olandan 
bir derece aşağı nisbet üzerinden vergiye tabi tutulur. 

Bu suretle ayrılmamış olan yerlerde yapılan işler muhtelif kimseler 
tarafından arali\rında ortaklık olmaksızın yapı1clığı takdirde işgal edilen 
mahalden her şaho;ı 1 hissesine is:ıı.bet ed'"n kıs nı re'sen Takdir Komis
yonu marifetile tefrik olunarak her şahsın v~rgisi işgal edılen mahallin 

(Sonu Var) 9583 



- .. 

Tan sin ması 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ·--------- -~--------

CiNSi 
KiLO FIATI 

1 
.En çok 

K. S 
Koza ---1- 83~550 __ _ 
Piyasa parlatı • 

-~--'----=-------1-....,,...,,.---Piyasa temizi ,. ~8 ı 31,50 
lanel. 

Ianc il. -,---
-E-ks-p._-r_e-s_-_-_-_---~--~--:. · ___ _ 

Klevland 39,50 1 42 

YAPAÔI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

_Beya_z ______ -----!- -1------
Siyah _ 

ç f G 1 T __ 

---1- --_E_ks-Lp_re_s __ 
iane 

~v-e-rl_i_'_'Y_e_m_li_k"___ ı 

"TÖ!ıumluk,, - 4.12 5 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns l-3,75 

•--;;:;... .. --=-....,Y_e-rl-i --- - 3,32 
-------ı 

-~"--~_1e_n_ta_ne ___ -----•----
Arpa • 
Fasulya 1-
=--- -, Yulaf 

Delice 
1
----

Kuş yemi 
_K_e_te_n_to_h_u_m_n ___ •=-----------1---- -------

Mercimek 
Susam 

UN --------------·----------· Dört yıldız Salih 
.._ ÜÇ n n 

:.Ö .g Dört yıldız Doğruluk 
~ ı:: 
~ ÜÇ n " 

ö = :: ~ Simit ,, 
~ ~ _D_ö_rt_y~ı_ld_ız_C_u_m_h_u_ri~ye_t __ 
" üç JI " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

22 I 12 I 1938 
/'en~ Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan alınmıştır. 

Hazır ı 5119 ı_,ır_cı ______ , -
•-----------

4
- "'85 Rayişmark ---

_2_. _K_an_u_n_V_a_. ---ı-- Frank (Fransız) -3- 31 
_M_a_rt __ .;.;.. .. ______ 4_ l~ Steiiin( ingiliz) -5-88 
_H_in_d_ha_z_ır ____ l_i. I~ Dolar ( Amerika ) !26 Os 

Nevyork 8 1 34 Frank ( isviçre) -00 00 

,. 

-

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamııtır. 

Si Z 

a Bu akşam (Şahane ·Tango) ~~~tı 
l Devlet Demiıyolları 6 cı İşletme Komisyonundan: 
1 
1 
1 Malatya ve Adana işletmeleri memurin ve müstahdemini için • gös 

leri lecek rşkaal ve harç numunrsi \'eçhilc ve yalnız ICumaşı idarece veril· 
mek üzere maa harç kışlık elbise ve palto dikimi kapalı zarfla 'ksiltme 

ye konmuştur. Eksiltme, 31/ 12/938 Cumartesi günü saat 10 da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Mukavele ve şartMmelcri Malatya ve Ariana işletme merkezlerinde 
ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla bedeli olarak görülebilir. 
Muvakkat teminat 839,29 Liradır. 

isteklilerin iyi ahlak belgeleri, nüfus tezkeresi ve bu işdeki ehliyet· 
1 !erini gösterir tasdikli vesikaları ile muvakkat temİn"\tlarının veznemize 
İ yatırıldığını gösterir makbuz veya Banka teminat mektubunun ve teklif 
I zarflar nın vekti muayyeninden bir saat evveline kadar komisyonumuza 
vermiş olmaları lazımdır. 

a~her katın maaharç 
El biser.io Cinsi Kat Muhc,rr.mtn [) hr.e fi. 

L. K. 
Memur elLi~esi (seı j) 359 R 
Müstahdem elbisesi 383 7 50 
(Seri ve Şayak) • 
Memur paltosu(Kastor )414 7 

Muhammtn 
B< del Tutarı 
L. K. 

287'1. 
2872 50 

Mustahdem paltosu (şayak)392 6 50 
2896 
2548 

16 21 - 25-30 

Herkesin 
•• 

Om er 

11190 50 
10068 

çok iyi bildiği 

Başeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş vE Kok 
Sobaları Kiömürü 1 

Reklam istemezler 1 

Kok J_ Ateş== Ekonomi : 
1 1 

Satış yerleri . 
Hükumet caddesi telefoıı 168 

•• 
1 Omer Başeğmez 

1 

9490 57-90 

• 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hınclistrlt'j Seyiin, Çin ve Cavadan doğrudan detruya müesacse na. 

mına gttirilrn c n n.ürıtel.ap. lnt " ~dulu çayludrn \l.~uf ve itina ile 
yapılan 1 aımanlaıdır. Ht>ı zt vt t' göre r'tğişı n nunıaralı ltrt"plfri vardır. 
Muhtelif t:İrs ve l Ü) ü~ liıkt t t utu \ r pÜtth r İÇt'tİ! ince sdı'ır. Aoıbalai· 

ıarınd?ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi refastt ve hatisİ)fl : ı n tınıirolı~ır. 

Adanada : Ali Riza K ı 1 r~thr ticau ı I.; nt'Sİ ve ıyı cıns mal satın 
bökkaliyelerde satılır. 

Umuani dt poları ; ld•ı ı l ul 1 al mitc1ıü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bıhç~kıpı Dördörıcü ""kıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lshnbul . C. 

'~-----------.__, --------------------------------· 
1 Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelf"rinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabıhlt:yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnıı 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve tıt• 

Losyonları kazanınıŞ 

Ôledenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulalfl~; 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalanndan pek mcmnundll 

Çünkü; lf\Cf J..olcnya ' arı P<nİslcn l tıH !-İ ola ıak ccll;cdRcrı csırı 
mal edilmektedir. 

1 
.,,,., 

Bilhassa ( 80) dereedik nci Limon kolonyası 

Bir damlası insana lcızc bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve gogüs darlığmdan ~ikaycli 

90 Derccclık Çam KolonY,aSJ Hakil\i bir ~ifadır. 
• 

Satı, Yeri: .. .. ., 
28 -- 30 O•manlr Bankeaı kar,ı sıraamda HO· 

9988 rFeırlhlait ~ ncl 

,.-.-----·-.. 

• 
--. 

'-:' r .. 

' 1 

' ·. 
~ i .... 

TlJRJCJ)'! 

ZlRAAliiANmsi 

• 
Dünyayı 939 model SABA 

radyolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade 

itina Kali 
Srnelerce takil:edilrn SABA şöhreti. 1938-1939 stneıi rne 

dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gertk Elektrik ve ge"k Mek..,ik 
talarmda son derrce hasaaahk. • 

Saba radyolannda kullamlan madde cinsi sayuinde bil',;,~ 
ratbeti kazanmaya muvaffak olmuflur . ~ 

HALiHAZIRDA TAKRiBEN SATILAN VE SAYISI 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHi 

SON DERECE MEMNUN ETMiŞTiR 

Sizde memnun olu,aunzu bir Saba radyoau cviniıi 
ve size daima neşe getirir. 

Tic-ucthanesi 
9490 54 90 


