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UBTOL GRUP BiRiNCiLiKLERi 
ÜN AKŞAM NiHA YETE ERDi 
Eskişehir - Samsun maçı dün 4 - O 
Eskişehiriogalibiyetiyle neticelendi 

ola A. k n ara ; 24 (Telefonla) - :Mili! küme dışında Binlerce kişi tribünde yer bulamayarak sahanın etra· 
llııntakalar birincileri arasında yapılan maçlarda fırı kuşatmıştır Maça Başvekilimiz Celal Bayar da 
kalan Eskişehir Demir sporu ile Samsun idman \ gelmişlerdir. 
:tasında bugün yapılan maçta Eskişehir Demir Grub birincisi Eskişehir Demir spor futbolcularına 

,.o: ~ört sıfır galip gelmiş ve şampiyon olmuştur. \ beden terbiyesi genel direktörü tarafından törenle ku· 
•ç münasebetiyle Stad çok kalabalık olmuştur. pa verilmiştir. 

NEMALAR 
8iRAZ DAHA 

JSuriyedeki karışıklık 1 

) UZLA Y ACAK 
J . 1 

ŞAM AY AKLANDI 
r göP A,'fETLERDEN ;MALUMAT ı' 

3 iSTENDi 

~i" t s· b"I b d 1 ıa ro ve ınema ı et e e -

Cemil Mardamın Paristen 
dönmesi galeyana yol 

eli boş 
açtı 

en Devlet ve Belediyelerce 
. kta olan ve miktarı bilet be 
~ yüzde 21 - 28 İne kadar 
darııga, Tayyare ve belediye 

.1triylc Darülaceze hisseleri bir· 

1 Lazkiyedeki kıyam bastırılamadı 

lıııek suretiyle resim miktarla. Halep: 24 (Hususi muhabirimiz-
1tde on indirilmiş~ den)- Son günlerde Suriyenin he· 
''il tenzilat halkın bedii, fikri men her tarafında halk ayaklanmış 
J bir vaziyete geldi. Bunada sebeb Su 
ence ihtiyaçlarını tatmin eden riye başvekili Cemil Mardamın Paris 

1 
Ve tiyatroların hllk tarafın- len eli boş bir halde dönmüş olma-

~c~~ olarak görülebilmesinin sıdır. 
~ ıçın yapılmıştı. Lazkiye<!_e, kürt da~ındaki kıyam· 

1
"tvlct ve belediyelerce yapılan !arda bastırılamamıştır Kürt daıtından 
!d•karlığa karşı sinema sahip verilen haberlere göre, oradaki ağa- ] 

!arla ınüridler arnsındaki gerginlik 
sinema ücretlerinde münasip • 

ı had bir dereceı•e gelmiştir. 
•td ·ı· 1 . a tenzı at yapma arı ıcap Dahiliye ve1iıi Sadullnlı Cabiri, ı 
~td 
ı,1, 1 u. şimal hududlarında vatani paıtisine 

ıye Vekaleti bu hususta ttot baglı bir irtica kuvvetini elinde bu· 
:;. Yapmiş ve bunun neticesini lundurmak için müritleri himaye ede 
1Ye V k"l · b"ld" · t" rek b•ınlann sakin halka ve ağalara 
~ . c a etme 1 ırmış ır. tecavüzde bulunulmasına göz yumul· 
'I ~lıye Vekaleti ezcümle şu mü. ması emrini verdilti söyleniyor. 
'e.'.1 .~erdetmektedir : Lazkıyedeki kıyama gelince: Ale 

1 
Utun bu tetkik ler devletçe 1 vi dağındaki Şeyh Süleynı•n Merşiye 

~•n fedakarlığın, tamamen mu· Suriye hükümetini hala tanımamaktadır. 
/'tlar lehine gayri meşru bir J Lazkiye ınıntakasında sükunetin iade 
~ı; teınininden başka bir fayda- 1 edildiği söyleniyorsada bu dogı u de-

vataniler tarafından yaptırılmadığını 

söylemişlerdir. Fnkat iyi haber veren 
kaynaklar bu hareketin vataniler ta 
rafından yaplırıldığınd• israr etmek
tedirler. Halepte hükümet aleyhine \ 
galeyan büyümektedir. 

Buraya gelen haberlere göre, dün 
Şamda binlerce halk mahalle araların- ' 
da hükumet aleyhinde -temaslar yap- j 
mışlardır. Halepten Şama polis takvi 
ye kuvvetleri gönderilmiştir. \ 

Ebedi Şefin 
yapılacak anıtı 

1 

Raporlar parti gurubunca 1 

tetkikten geçirilecektir l 
Ankara : 24 ( Telefonla) -

İcra vekilleri heyeti Elıedi Şef 
Atatürkün anıt kabiri hakkında ko 

1 

,, ğildir. Geçende Halepte suikaste ulj'ra 
~ etnıediğini göstermektedir. yan avukat Abdulgaffarı vataniler zi misyonca hazırlanan raporları tet 

1
4 hale nihayet verilmesi ve yare! ederek hariçte çıkarılan şayiala· kik ve müzakereleri için C. H. P. 
Q~n maksadının yerine getiril· ' ra inanılmamasını çünkü bu suikasdin gurupuna tev diine karar vermiştir. 

~. clcdiyelere terettüp eden en - -- - 1 

111 Yetli vazifelerdı-n biri oldu. 1 

~n belediyelere bu hususta ica · 
1 G A t b• k t ı b 

·\~·ebligatııı yapılması ve naza- • n e ın ur u uş ay- : 
~ 3tlerinin celbedilmesi maksa- b •• k 

1 ~Unun i~tibs~~i noktasından ramı ugun ut anıyor 
u oldugu mutalea edılmek· ı 

\ [ 

~•biliye Vekaleti, Maliye Veka .1 
.bıı tetkikiei vilayetlere bildir. 1 

~'nema ve tiyaroların halk tar· 

Kurtuluşun 

Bugün 

\" -·' .. - -

on yedinci Yıldönümü münasebetiyle 
çok nnıazzanı bir tören yapılacak 

• 
nq Ucuz olarak gorülebilmesini 
ıçin bizzat alakadar olmaları· 

, 1'ttıceyi vekalete bih1irmelerini ' 1 
'''llir. ~ 1 

"" 1 

~lanya aleyhinde 
iilr>ılan neşriyat 
1 

~·· hükıimi!tİ vaziyeti 
ll11 tt" ~ protesto e ı 
ı, 

~,.~ : 24 (Radyo) - Polonya 
\il" sefiri bugün Çek hariciye ,, . 

Gazicıııtebin Umımı i bir görüııüşü · ~ii ~1Yaret etmiştir. Anlaşıldı .. 
lı ~rt; Polonya elçisi, son zaman 
':, 1duloııya aleyhınde Prağ m~t. ı Gazianteb : 24 (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Gazianteb Yarın 
l,~ Y. apılan neşriyat ve radyo 

1 

(Bugün) Kurtuluşunun On yedinci Yıldönümünü Muazzam bir Törnnle 
·~ nf Kutlayacaktır. Günlerden beri, Kurtuluş Bayramı için geniş hazırlıklar 
ı ,- 1 faaliyetini hükumeti na et yapıldı. 
'·1 1 ~ Otesto etmiştir. Elçi, bu fa. 1 Antebin Kasabalarından, Köylerind311 binlerce halk daha bugün 
Ilı derhal durdurulmasını talep ı Şehre dolmağa başlamışlardır. 

t, ~ (Arııebirı Kurtuluş ıarı/ıirıi /ıulasu eden yuzq ı //;inci Sayfada bulacaksrııız) 

1 1 

, 1 

i 
1 

1 

1 

Roma dan 
Fransaya 

Hücumlar devam ediyor 

Almanyadan ayrılacak 
Yahudilerin paraları 

Londra : 24 - ltalyan matbu· 
atında Fransız aleyhrarı neşriyat 

devam etmektedir. Haftalık ( Re· 
lazisni İnternazionali } gazetesi neş 
rettiği mühim bir makalede Fran
sayı harple tehdit etmiştir ve İta!. 
yanın Fransaya karşı açacağı har
be Almanyanın da iştirak edeceği· 
ni ima eylemiştir. Diğer tdraftan 
( Stampa } gazetesi Tunus mesele
sinin en doğru hal şekli yerli A· 
rapları memleketlerine hakim kıl· 

maktan ibaret olduğunu yazımış· 

tır . 

\Doktor Şaht bu hususta Lon
; drada müzakerede bulunmuş 
1 

~ALMAN HÜKÜMETI YAHUDiLERE NE SURETLE DÖViZ VERECEK? 

HATAYDA 
Aşar vergisi pek yakın ·· 

da kaldırılacak 

Antakya : 24 ( Hususi Muhabi· 
rinden ) - Millet meclisi diin öğ· 
leden sonra saat 15 te Devlet rei · 
si ekselans Tayfur Sökmen ile 
Başvekil ve Vekillerin huzuriyle 
toplandı . 

Celsenin açılmasını müteakip 
meclise verilen 1939 bütçe kanu· 
nu layıhasında Aşar vergisi ibka 
edilmiş olduğundan bu hususta ba 
zı mebuslarla Haşvekil ve Maliye 
vekili 3rasmda hararetli münaka
şalar oldu. Münakaşaya iştirak 

ed en mebuslar, hükıJ ,netin işhaşı 

na geldiği zaman meclis kuzurunda 
okuduğu proğrama, yapacağı isla 
hat arasında çifcinin omuzunda 
ağır bir yük teşkil eden Aşar ver
gisini de kaldıracağını vadetmişti. 

O vergi ki müstesna devirlerde va · 
zedilmiş ve biçare çiftcinin acıklı 

vaziyeti nazarı dikkate al ınacağı 

yerde, bir takım nüfus sahiplerile 
bendeganının menfeatleri göz ö. 
nünde tutulmuştur . Aşar, bugün 
ne Türkiyede ve nede diğer müte· 
meddin memleket lerde kalmı~tır . 

Bu sözler üzerine Başvekil Dok 
tor A'Jdıırrahman Melek kürsiye 
gelerek, Hatay Anayasasının, elde 
kanun olmadıkça bir verginin ilğa 

veya ihdasına cevaz vermediğini ve 
hükumetin elinde böyle bir kanun 
bulunmadığı için Aşarın bütcede 
bırakıldığını, aşarın lağvi hakkında 

meclisin gösterdiği arzuya taraftar 
olmakla beraber Ana yasaya mu· 
hafif harekette bulunmaktan hü · 
kumetin tevakki ettığini söylemiş 

tir . 
Başvekilden sonra söz alan Ma · 

!iye vekili Cemal Baki de c' zcümle 
demiştir ki : 

Aütçede Aşar vergisi 78 biu lira 
kadar az bir yeküna lıaliğ olmakla 
beraber bııııa mukabil baka lıir va· 
ridat temin edilmeden bunun ilkası 

na teşebbüs dmt k biitçenin ınuva 
zrnesi ııi ihlal eder. Dığer taraftan 
bir verg inin ilgasiyle yeni bir vergi 
nin ihd,sı kolay bir iş değildir. 

Bunun için uzun etütlere ihtiyaç 
vaı dır. Hal hu ki biz, yeni bütçeyi 
vaktında meclise vermek ıstediği· 

mizden aşar vergisini de olduğu gi 
bi bırakmak mecburiyetinde kaldık. 

Doktor fbrah!m İnal (Antakya} 
hükumetin bu beyanatına cevap ve 
rerek aşarııı kaldırılması hakkındaki 

çok hak!ı arzunun küçük bazı feda 
k'rlıklarla tahakkuk edebilt:ct>ğİni, 

bu cümleden olarak mesela, muh· 
terem meclis azasiyle devlet bütçe . 
sinden maaş alan büyük memurların 

lesi ile yakından alakadar olınıkla· 
dı•. G~çen sene Almanyaya hicret 
eden Yahudıler için 350.000.000 
marklık bir döviz lemin etmişti . 

Berlin : 24 ( Radyo ) - Berlin 
hüküınetinin istik ba ide mü hac er et e· 
decek Yahudilerin paralarını yanın· 

da götüre hileceklerine dair olan şa· 
yialara karşılık vermek lüzumunu 
his etmişlir. Halbuki Almanyadan 
nakledilecek paranın karşılığı olmak 
iiıere döviz tedariki en müşkil bir 
meseledir . 

Ancak bu dövizleri hicret tica
ret temin edebilecektir. Bütün iyice 
anlaşılıyor ki Alınan hükumeti hay. 
ret edecek Yahudilerin dövizi mese-

Doktor Şahtın i..ondra temasla
rında bu mühim mevzu elrafınJa 
konuşmalar yapıldığı söylenmekte-

! dir . Yahudilerin büyük mikyasta 
muhacereti şu suretle kabil olabile
cektir. Ecnebi memleketlerde bulu
nan Yahudi tüccarların Alınanyadan 
fazlaca mal almala:rı ! Bu takdirde, 
Almanya muhaceret edecek Yahu· 
dilere döviz verıneğe amadedir . 

ÇiNE VERiLEN KREDi 
Amerikanın 
kredi dün 

verdiği 25 milyonluk 
kullanılmağa başladı 

Çinlilere ordusu geniş 
mikyasta motörleştiriliyor 

Nevyork : 24 ( Radyo ) - Birleşlk Amerika hükOmellnin 
bir müddet evvel çın hükQmetlne 25,000,000 dolarlık bir 
kredi açtığı malOmdur. Çin hükOmetl bu krediyi dünden iti· 
baren kullanmağa başlan•ıştır • Çin bu krediden ilk olmak 

üzere bin kamyon sipariş et
miştir • Bundan başka daha 
birçok askeri malzeme ısmar· 

lanmıştır. Çin kuvvetleri geniş 
mikyasta motörleştlrllecektir. 

Alman-Sovyet 
ticaret paktı 
Muskova : 24 (Radyo} - Alman 

- Sovyet ticaret mukavelesi 1939 
senesi sonuna kadar temdit edilmiş
tir. Bu vaziyet her iki hükumet ta 
rafından da bir resmi tebliğle ilan 
edilmiştir. 

Filistinde askeri tedbir 

Kudüs: 24 ıRadyo) - Bugün ku 
mandanlık tarafından askeri karakol. 
lar vasıtasiyle bir tebliğ neşredilmiş 
tir. Bu tebliğde, grevleri, nizamı bo· 
zacak şekle sokanların şiddetle ce 
zalandırılacağı bildirilmektedir 

Ribbentrobun Bay 
Beki ziyareti 

Londra : 24 (Radyo} - Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop 15 
kanunusanide Bay Bek'ı ziyaret ede
cektir. Fakat Alman rl.'snı1 nıahafili 
bu hususta keti bir şey söylememek· 
tedir. 

maaş ve lahsisattlarından sarfınazar 
etmeleri ve diğer lüks işlerde de 
tasarruf yapılması suretiyle aşarın 

kaldırılmasından mütevellit bütçe ı 
açının kaaatılabileceğini ileri sürmüş 

Ziraat kongresine 
gidecek heyet 

Evvelki günkü nüshamızda Zira· 
at kongresine iştirak etmek üzere 
gideceklerini yazdığımız heyet bu
günkü ekspresle yola çıkacaklardır. 

Öğrendiğimize göre Ziraat ve· 
kaleli tarafından ayrıca davet edil· 
miş olan Ziraat miitahassısı Feyzi 
Dural da ayni trenle hareket ede
cektir. 

lcra Vekilleri Heyetinin 
verdiği kararlar 

Ankara : 24 ( Telefonla ) -
Adana, Kastamonu ve Malatya Be
lediyelerine ait taadül cetvellerinde 
yapıl nıası gereken değişikliklerin 
tasdiki ve Uzunköprü hükumet bi· 
nasının emaneten inşası icra Ve 
killeri Heyetince kararlaştırılmıştır . 

Maden araştırma 
Konya bölgesindeki ara

ma iyi neti{:e1f"r verdi 

Ankara : 23 ( Telefonla ) - Bu · 
raya gelen haberl ere göre , Konya 
vilayetinin Beyşehir mıntakasında 
maden kömürü a ramaları müsbet 
netice vermiş ve yirmişer kiloluk 
kayalar halirıde kömür çıkmağa 

başlamıştır . Jeoloğlar bu kömür 
havzasının çok g~niş olduğu husu· 
sunda müttefıktirler . 

tür. 
Bunun üzerine daha bazı müna Ciyano Varşovaya gidiyor 

kaşalar olmuş, neticede aşarın lağvi 
için hükümetin icabeden kanun la · [ 
yıhasını hazırlıyarak meclise sevket
mesi kararlaştırılmış ve celseye ni· 
hayet verilmiştir. 

Londra : 23 (Radyo) - Royterin 
aldığı malumata göre, İtalya harici· 
ye nazırı Kont Ciyano 15 Şubatta 
Varşovaya iİdecektir. 
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1 İlkokullarda ı İktisat müfettişleri 

. 1 . - 1 

• 
Çocuk esirgeme 

kurumunda 

Adli evrakın ele: 
posta vasıtasiyle 2S 
gönderilmesi işl 

- Ebedi Şef şöyle demişlerdi : - J Sabahleyın devam edenler Ş h . . ı· ·t . · • I .. . · e nmız ıcare ve senayı 
oğleden sonra gıdecekler d d k" t f. ~ ı · · 1 k d" ·ı .... o asın a ı e hş ıerını Yeme . ye ırı en çocugun 

f te 
Adli evrakın posta, telgra 11e 

!efon idaresi vasıtasiyle teblikİ0e 
dair olan kanunun projesi, KamutaY 

n 
Türküm diyen her şehir, kasaba ve köy Gazi
antebi kendisine kahramanlık Örneği alabilir Çifte l:ed ı isat yapılmak~a olan 

İlk okullarda öğbden önce okullara 
giden talebeler öğleden sonra ve 
ö~ledrn sonra devam edenler sa-

bitirdiler 1 adedi 520 yi buldu ruznamesine alınmıştır. 
Hükümet, mucip sebepler rııaı 

batasında şunları söylemektedir: 

25 Biriııcikanun Gaziantebin düş 
mandan kurtulduğu mutlu güne te

sadüf eder. 
Tüık tarihir.e altın kalemle ya

zılmağn layik bir zafer destanı o1an 
Gaziantep rnüd-.faası ~ayısız şeha

met vt. hamaset menkilelerile do 
luduı. Bu eşsiz müdafaa, yalmz biz 
Tüıkleıin değil , tütün medeniyet 
dünyasının h kdir , hayret ve hür 
metloirıi kazanmış, Ebedi Ştf Ata 
türkün ( Türküm diyen her şehir , 
k8saba ve köy Gaziantebi kendi
sine kahramanlık örneği alabilir ) 
ve 932 senesi Eyllılünde Antebi 
teşrif edrn MiJli Şef , sayın Rejsi~ 

cümhurumuz lsmtt lnönünün ( Ga
ziantep müdafaası , dü~manm istila 
ordusunu üzerine çekmek suretiyle 
Gazianteple birlikte bütün bu ha
valiyi işgalden kurtarmıştır ) İltifat 
larına mazhar olmuştur. 

Fransız Şark orduları Ba~ku 

mandanı Ceneral Goto ( Antebin 
sukutunu görmek için Fransız ordu
~uııa dokuz ay intizar etmek lazım
geldi . Anadoluda Antep vardır ) 
demiş ve Fransız haıbiye nazın 

Antep har bine iştirak eden Fran~ız ı 
kıtaatı zabıtan ve dradma hükumet 
namına en har tebriklerini bildir-i 
mi~, ikinci Fransız fırkası kuman 
danı General Dölamot yazdığı bir 
emriyevmide ( Antep harbine işti

ıak eden askerler Antep İS11.ini 

kendi sancaklarına kemali iftiharla 
yazabiiirler ) demiştir . 

Antebi muhascıra ve açlıkla su
kuta mecbur eden onbinlerce mu
harip kuvvetindt' ki bir ordunun na
zarları , kumzndanları tarafından 

Türk kuwetlerine l u kadar takdir 
\e tebrik }a~dırılırken , lu kcca 
oıduya karşı binbeşyüz babayİğİ 
tiyle, silahsız, cephanesiz , topwz, 
tüfeksiz, hatta ekm~ksiz, y;ılnız yurt 
sevgisiyle çarpan kalpleri , iman 
dolu sineleriyle açık bir şuhu onbir 
ay müdafaa eden Anteplileri söy
lenecek takdir ve tevkir kelimele
rinin de gördükleri markalarla mü. 
terıasip ve rşsiz olması lazımdır . 
Çukurova ile birlikte bütün cenubi 
Anadolunun kurtuluşunu , Türk -
Fransız mukarenetini hazırlıyan Ga
ziantep müdafaasını çok y<ıkındaıı 
ve hususi alaka ile takibetmiş olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de 
bu kahramarlar diyarına layik ol· 
duğu mükafatı verdi . 6 Şubal 921 
tarihine rastlayan 147 inci içtima
ının birinci celsesinde Antebe şim 
diye kadar hiçbir şehre , hiçbir ül 
keye nasip olmayan Gazilik unva
nını t&tktı • 

• 
işgal devrinin en acı bir günün 

de idi. O güne kadar dört bine ya 
kın şehit ve bir o kadar yarım şehit 
vermiş olan kahraman yurd en buh 
ranlı demlerini yaşıyordu. Değil hal 
ka, müdafilere yetecek mikdarda 
erzak bulunamıyor, cephanesizlik 
endişesi baştakilerini derin derin dü 
şündürüyordu. 

Beraberinde getirdiği muazzam 
kuvvetler ve vasıtalarla muhasarayı 
ikmal ve takviye eyliyen Ceneral 
Gobo gönderdiği ültimatomda; Se
ver muahedesi mucibince Fransız 
mandası allıııa vazedilmiş olan eh
rin bir mil;on alhn lira tazminat 
mukabilinde on iki saate kadar tes 
lim edilmediği taktirde taştaş üstün· 

de bırakmıyacağını bildiriyor ve tes 
Hm işareti olmak üzere kalanın F ran 
sız karargahına nazır burcuna beyc; z 
bir bayrak çekilmesini istiyordu. ı' 

Gazi yurdun kahraman müdafii 1 

Bay Ali Şefik Ôzdemir müdafileri ı 
ve halkı Karatarla camiinde topladı. 1 
Umumi vaziyet konuşuldu. Bü)ük 1 

1 

bir heyecan içeı isinde sona eren 
toplantıda; bir tek Antepli sağ ka
lıncı}a kadar harbe devam edilme
sine karar \/erildi. Bu karar, kahra· 
mar ca kelimelerle Goboya bildiril· 
mekle beraber kal'anın Fransız ka- l 
rargahına nazır burcuna teslim bay- 1 

rağı yerine büyük kıt'ada şan!• bir r 
Türk bayrağı çekildi. 

All Enver Toksoy 

Sıcak iklim neba-: 
tının Şimalde 1 

yetiştirilmesi j 

bahleyin devam edeceklerdir.Talebe
nin daha iyi ders öğrenebilmeleri l 

ve bütün talebelerin birbirlerinden 1 

geri kalmamaları için bu tedbir 1 

alınmıştır. Bu tedbir ayda bir defa 
değişecektir. 

Süt, yoğurt \ e yumurta 
fia tlan nedir ? 

... * , . H 

Şehrimizde satılmakta olan süt, 
1 

yoğuıt ve yumurta fiatlart geçen se
neye nazaran ~otmal demekdir. 

Ymnhrtamn üçü bt:ş, yedisi on 
sütün kilosu 12,5 · 15, süzme yogur 
dun kilosunu 15 · 20. bir küçük 
çanak yoğurdu 3 kuruştur. 

Çocuk esirgeme kurumu 
piyangosu 

Şehrimizde çocuk esirgeme 
ve diğer teekkiller adına çekilecek 
olan büyük ve zengin eşya piyan 
gosu görülrn lüzum üzerine 26-2· 
939 tarihine tehir edilmiştir. 

Bir aydanberi şehrimiz ticaret 
ve sanayi odasının muamelatını tef
tiş etmekte olan iktisat vekaleti mu
fettişle rinde-n Rahmi Ören ve müra 
kıp komiser Vefik Bakırada burada 
ki vazifelerini ikmal ederek Bursa 
muamelatını teftişe başlamışlardır. 

Aliyi yaralayan 
yaka\andt 

Shimbeyli kazasının Ayvat köyü 
civarında bir kırda av tüfengiyle 
Rana köyünde oturan Mustafa oğlu 
Aliyi yaralayıp kaçan İsmail og!u 
Ali Jandarma erleri tarafından ya
pılan takibat netice-sinde yakalan 
mış ve Adliyeye teslim edilmiştir. 

Domuz ve tarla f arelerile 
mücadele dev3m ediyor 

Birinci kanunun ilk onbeş gü 
nünde Vilayetimiz dahilinde yapılan 
mücadele neticesinde yüz ellibeş 
Domuz öldürülmüştür . 

Bazı tarlalarda görülen farelere 
de yapılan ehemmiyetli mücadele
lerden çok iyi neticeler elde edil-

ı miştir . 
1 

d·ı k l. ......... . • // 

Şehrimiz çocuk esirgeme kuru 
mu tarafından ilk okullarda okumak l 
ta bulunan fakir ve kimsesiz talebe 1 

!erden kurum aşevinde hergün öğle ; 
üzeri yemek verilenlerin sayısı 520 
yi bulmuştur. 

Ticaret odası büdcesi 

T bl . 1 1 - . .. rat ~e " e ığ muame e erınm su .. 
1
., 

··ru 111 
intizamla cereyanı, davaların go 

· ra 
tarzı üzeıinde devamlı bir tesir ıc 

11 
edecek mahiyettedir. Tebliğ, ka~11• 
un !ayin ettiği şekiller altında da~ 
ya ait ehemmiyetli vaı akaların rıııı t 
ayyen bir şahsa tevdi~n~~" .. ib•:~e 
olduğuha göre bti tevdı ışını. ıf 3 her 
mükHJef uzvlarm memleketın 111 tıt8 
etrafına şamil devamlı ve muo rı 
bir tevzi teşkilatma sahip olrııala 
zaruridir. ..b'· 

Tasdik edilmek üzere birkaç ay· 
önce Vekalete gönderilmiş bulunan 
şehrimiz Ticaret ve Senayi odası 
büd çesi henüz tastikden gelmemiştir 

1 
Bugün cari olan sistemde ınıl 

1
, 11 

şirler tarafından idare edilmekte 0 e 
tebliğ işlerinin tam bir intizamla. ',ç Pul ve kıymetli kağıt 

Levhaları 

Pul ve kıymetli kağıt ibaresini 
havi bayi dükkanlarına asılan lev
haların bele<liyelerce ilan resmine 
tabi tutulamıyacağı kararlaşmıştır . 

Kozanda 
kalp 

bulunan 
lira 

Kozan kaza~ının Cümhuriyet 
mahallesinde oturan ve o civarda 
bakkallık ve tütün bayiliği yapan 
Hakkı çavuşta bir kalp gümüş lira 
bulunduğu ve bu hususta tahkikata 
devam edildiği Vilayete bildirilmiş 

tir . _____ _... _____ ---

! 
k . b" k·rA t jhtJY ıeyanı ço genıs ır teş ı a a ·d•ft 

gösterir. Adil tebligatın posta 1 
t' 

sı vasıtasiyle itası halinde bu idıJ~~rı 
nin ~ynı mahiyette bir hizmet jfıı 1 

,. 

geniş ve muntazam bir teşkilat~f5 dt 
h. 1 b k'JA ·stı li ıp o ması ve u teş ı attan 1 ttb 
yi mümkün kılacak ve hu sı.:retl~ Iİ 
lia muamelelerinin dr. sürat ve. ırı El' 

. zamla ifasını teminen edecekti~· ve 
1 sen adli tebliğlerin diğe"r tevdı h tt 

tevzi işlerinden farkı, y<:\lnız mu ;,,, 
ba muameleden haberdar of mak d• 
scstını vermek değil, aynı zaıııafl ci 
tebliği yapan mahkeme veya ıner ~~ 
lerin ve iebtiğde alakası olan t~''ıeb 
tevsik suretiyle işbu muamelerı!'\ııı 
lig dilmiş oldugunu i .pat irnkarı ...nS 

ı ··re 11"' 
da elde etmesidir. Şu hale go slı 

Eski R u:..yada , çay tar laları an
cak 1,000 hektar kadar tutmakta 
idi. Limon, poı taka! ve emsali mey 
ve yetiştiren tarlalar da pek azdı . 1 
Halbuki bugün Sovyetler Birliğinde J 

çay tarlaları 42,250 hektar , limor. 
portakal ve saire tarlaları da 6,?.50 , 
hektar genişliğindedir . Esas veren 
nebatlara da geniş sahalar a} rıl- , 

Aşiret hayvanları !~------, """\." 
1
-.... 7 

muayene e ı ece ~~~;~·r{· 

Gezici aşiretlerin hayvanlarile 1 "' J 

Lirlikte yaylalardan kışlaklaıına dön i24 KANUNU EVVEL 938 
düklerini evvelce yazmıştık. Vete ™ --- -

!Ukrayna 
ticareti 

ta telgraf ve telefon idaresio es~. 
vazifesi olan tevdi İşine vüsuk "e •5i ·rv· cek bazı kayıt ve şartların 1 9 ·d• 
a<lli tebliğlarin de tamamiyle .. bu ~ıl'' 
re taradanndan ifasını mümkull 1111 ~ 

mıştır. riner baş müdürlüğünce }'akında bu Gök yüzü açık. Hava hafif ruz 
hayvanların sıkı bir muayeneden garlı, en çok sıcak 19 derece. Ge 1 Üçüncü beşyıllık plan , sübtro 

pikal mıntakalarda geniş faaliyet 
yapılmasını amir bulunmaktadır . 

1 
Çay tarlalcırı 50,000 hektara,limon 1 
portakal tarlAları da 20,000 hektara 
çıkacaktır. Azerbaycan ile Krasno ı 

geçirileceği ve bunların kışlık durum celeri en az sıcak 9 derece . 
ı 

ları tesbit edileceği anlaşılmılır. --·-----.......... ----
! 

Ceyhanda 
dar mır.takalarında da ayni zeriyat l . 
organize edilecek ve bu suretle Çocuk esırgemc kurun1u· 1 

kültür sahası da genişletilecektir. 1 nun faaliyeti 1 

Sıcak memleketler ne bat ve a- ı 
Bir heyet Ankaraya gidiyor 

ğa çları üzerirde bunların Soyyetler 1 
birliğinin sübtropikal mıntakalarında Ceyhan : 24 (Hususi muhabiri 
yetiştiri lmesi l·ahsinde, şimdiye ka- mizden) _ 27 kanunuevvel 938 gii ·. 
dar çok iyi nf>ticeler veren tetkiklere nii Ankarada yapılacak olan zira~t :

1 büyük faaliyetle bala ckvam edil- kongresinde hazır bulunmak u-
mek tediı. Bu iş üzerind~- hu"u~i il- C h -f ·ı - d ·ı 1 

zere ey an çı tçı erın en st>çı eıı r 

araştı. ma_ ~ns~~tü~~ri 5 ~ecrübe is tas I ( 13) kişjlık bir heyet yarın Ankara- ; 
yonu 20 ılım ussu ve nıhayen Batu- ya hareket edeceklerdir. j 
mi ve Nikitski ziraat bahçeleri da· 
ima ç ~ lı ~m:\ktadır. * _ 1 

Son 10 sene içinde, Sovyct alim Ceyhan çocuk E5irgeme kurumu. ! 
!eri, limon ve portaka\ fcsılesi 11den nun Lir sene gibi kısa bir mü idet zar 
muhtelif a şı :ar yolu ile tide edilen fında yaptığı faaliyet, yardım'a r kay· 
600 Lıd;ı ır:ulıtelif fi dan kültüıü ve de değerdir. 
tecrüLes: ppmışt ır. Kurulduğu günden bugüne ka-

Bayan Ruzvelte 
oynanan oyun 

dar yüzlerce fakir taiebeye :'!I' ıiselik 

alınmış ve nakdi yardımda hu!uo 
muşf ardır. Bu arada (800) çocuğun 
dişleri muayene ve tedavi ettirilmiş 
yoksul lohusa kadınlara bakılmıştır. 

Kurumun başkanı Hüriye Kap
tan oğlu v~ diğer azalardan Tahsin 
Y rtrman, J)oktor Basri Uzel c.Je ıyı 

bir şek ilde çalışıyorlar; 

Birleşik Devletler reisinin karısı 
Bayan Ruzvelt, bir hayır cemiyeti 
menfaat.ne birkaç konferans vermek l 
üzere Greer:ı Baya gitmiştir. Cüm- ı 
hurreisinin karısının konferansını ----~:--=-

dinnemeğe koşan binlerce halk ara 
sındıı sivil memur olduklarım ve 
Bayan Ruzvelt ile hayır müessesine 
gönderilecek parayı muhafaza için 
Vaşingtondan geldiklerini söyliyen 
iki kişi de konferansın verildiği ti
yatroya girmişlerdir. Tiyatro müdü 
rü sivil polısleri Bayan Ruzveltin 
yanına götürmüş ve memurlar kon 
ferans aaatine kadar Bayan Ruzve) 
ti. yalnıı bırakmamışlardır. 

Konferans başladıktan sonra 
tiyatro gişe sine giden iki ajan (1) 
tahsilatın kendilerine teslim edilme 
si emrini aldıklarını söyliyerek 25 
bin doları ahıışlar ve kalan bilet· 
leri de kontrol etmişlerdi •, 

Paraları kendilerine veren vezne· 
dara bir sigara ikram ettikten son· 
ra ortadan kaybolan sc.hte memur
ları henüz yakalamak kabil olma· 
mıştir, 

Sovyet endüstrisi 
nasıl genişliyor ? 

Yeniden 84300 dokuma 
tezgahı kuruldu 

1938 senesinin ikinci altı ayı 
za r fında , Sovyetter Birliğinde 606 
yeni mü '!ssec;e ya kısmen ya tama

men çalı~m<ıya açılmıştır . 950 bin 
ton font randımanlı iki yüksek fırın 
ile 150 bin ton randımanlı bir Mar- ' 

ten fırını ve döıt Laminuvar kurul- I 
muştu r . 1 

Gorki'deki Molotof otomobil fab . 
rikasına, L~ningraddaki Markz fab
rikasına, Odesadaki Lenin fabrika- I 
sına ytııi mekanik inşaat atd iyeleri 1 

ilave olunmuştur . 
Hafı f endüstri sahasında yeniden 

12 mü esst·se faaliyete açılmış 1ır . 
Mc nsucat fobrika!arma , yeniden , 
84,300 dokuma tezgahı yerleştiril
miştir. 

1 
, • 

Elektrik santral arınm umuıııı 

kuvveti artmış ve ayrıca dt!miryolu 
ve su yolu nakliyatında yeni işler 
görülmüştür . 

1938 srnc~i içinde , Sovyetlcr 
Birliğinde büyük inşaata 40 milyar 
ruble sa. fedilmi~tir . Bu kreJi ile 
1,500 y ~·ni müessese vücuda geti· 

rilecektir . 
Suvyetler Birliğinde milli eko· 

nomi büyük inş la tına, son on sene 
içinde tahsis edilen kredi miktarı 
200 milyar ruı)Jeyi bulmuştur.1938 

&enesi içindeki umumi istihsalin yüz
de 80 inden fazlasını , Sovyd ida
resi za T anında inşa edilmiş ve ya 
ıkrnal edilmiş c.ları endüstri mües 

sesd~ri 

1 

Ne zaziyette bulunuyor? I 
Moskova: 24 - .Sovyellr:r bir 

1 
liiindeki umum~ p~muk iştihsalin~e 

1 
Ukrayna ve şımalı Kafkasyadakı 
Orconikidzo mmtakalardaki yerıi pa • 
muk zeriyatı sahaları, son seneler 
za r fında, büyüK ehemmiyeti gittik 
çe fazlalaşan bi•er mevki zlmışlar
dır. 

' Bu sahada; bilhassa Ukrayna 
pamuk yetiştiricilerinin başarıları 
kavda şayandır. 

Ukraynada halen 2.000 ~kolkhoz 
ve 4 sovkhozda pamuk zi raatı yapıl 
maktadır. ~Bu kolhoz ve sovkhozlar 
da pamuğa tahsis edilen atazi 228, 
300 hoktardır ve bu arazide ziraat 
makineler vastasiyle ve en modern 
ziraat usulieıinin tatbiki suretiyle ya 
pılmaktadır, Sovyet Akademi aza 
sından Lisenkonun ileri sii rdüğü ted 
birlerin ğeoiş mikyasta tatbiki s ; y•! 
sinde, son yedi sene içinJe Ukray 
nada pamuk zeriyetirıin randımanı 
hemen yedi misli fazlalaşmıştır. Ce 
nubi Ukrayna kolkhozları, hektar 
başına ' brüt 20 ila 25 kental pamuk 
almaktadır. Ukraynadaki pamuk tar 
laları, bu sene, heyeti umumivesi iti 
bariyle 100,000 tondan fazla pa
muk vermiştir. 

Pamuk ziraanı, Ukray01 kolk · 
hozlarına r milyonlarca ıuble getir· 
tedir. Mesela, Dnieproöetrovsk mm 
takasındaki "Paris kamunu,. kolk
gozu, 1947 sene~inde pamuk ziraa · 
tandan' 1, t76,730 ruble almıştır. Di· 
ger kolkbozların hasılatı da buna 
benzer vaziyettedir. 

( 

. Ru gece nöbetçi eczane 

1 

Yeni postahane civarında 

ı Fua~ ecz~nedir 
' 

Bu maksatia hazırlanmış 0 tbİ bir 
metinlerle tebliğ muamelelerin ta 1110 Ilı! 
kattaki şekli cereyanını gösterellli11, . J~ 
f 1 . . - teb b 
assa mzamnr;me p oıesı ve ~'~ n 

tta ku lla n ılaç :ık fötmül!eri t~ ki "1, 
etmek üze re Nafıa ve Adliye ;011 
!etleri ve posta, i elgraf ve tele 10p 

·ıı .. - . "kiyle mÜıUes~ı eıın:n ıştıra rıi 

komisyon, teklif edi leo ye 111 

l "k k" - J • Hlrıı 

idaresi 
hın an 
sistemi o tat n atta -ı ış eyış ·re 

. . b. . t ' tl1 dB' 
servısın tanı ır ın ıza ,. ~jjfll 

. d k hU 
ve bu 
sinde ceryanını temın e ece . 

.. d - 'ştı'· t rı azrı goz en geçırrnı (Jlf 

· f-· "il · l azı.ıao 
leri ay 

)je ve ormu erın ı · . te• 
·1 1 1· t sıS 

Pr< 
~ından 

minik 
önce posta ı e ti! ) ıga deıı 

abul etmiş olan Devletler A" 
, Macaristan, Romanya ve k' 
a mevzuatını tetkik ve Jllll 

İsviçre 
ustmy 
yese e dilm i ştir. . ıdıı~ıı 

yiha nın ihdas eylcmış 0 fi' 
lerJen bic diğeri de telg'~aıı ~i) 

La 

at u ·u!üdür. Ança k bu u~LI yd' 't 
tatbik edilmesinde baıı ~kııtıJ 
lahaza edildi'.İinden tatbı ce~ 
d Jet tehirine imka11 ve'.~101 · 
lerin ilavesi muvafık go 

yeni iik 
tebl g 
d;;:rh1l 
lar m!i 
bir mü 

hüküm 
müştü r . ., 

Ada 
t'1" 

na Menıleket has ıı: 
han esi baştabiblig~ inde "·-es• 

A dana Memleket lıastaba~ 9~9 
siit ve yoğurt ihtiyacı Mayıs_ teklif' 

a kadar pazarlıkla bir ıŞ z6 sonun 
ceğinden talip olanların ~d•"' 
938 günü saat 14 de ) ıarı· 

verile 
12 I 

Sıhhat 

2 

Müdii<lüğüne nıüracaat 101 ı' 

Fa 
4-25~ 

brika ve müesse 
sel ere: ıl 

'kSl'I 

suller 
Usulü muzaafa ve Anı~rı fJ1ııb'4 ine vakıf muktedir bır 2J 

d nler 
sebe 
telef 

ci iş arıyor. Arzu e e ede 
·- caat on numarajJ'll mura 

bil iri 
1 
er. '>4 ,,~ 0088 20 -22-~ 



~SRl 
elefon 
250 r a - - A s r A 

1 
ALSARAY 

Telefon 
212 

•• gun Eb~di Şefimiz , Ulu Atamızın haya t larından bir çok kıymetli hat11alan, bi zzat kendi ağızlarından Nutuklarını, dinlemek, ve mtıkaddes Cenazelerine lstanbul_-:-::lzmit- Ankarada 
ya pıla n muazzam Tiircnin foX - Paramunt Şirketleri tarafından filme alınan sesli , sözlü tekmil safahatını gösteren ( 3000 ) metrelık tarıbı eser Bugün 

gündüz 
ve bu 

) ndüz 
bu 

( 20 A s r ı n G Ü n e ş i ) 
Atasını 

Kişeler 
seven her Türkün bu muazzam tarihi eseri mutlak görmesı lazımdır 

her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. Her iki sinema 
akşam 

10106 müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır . 
a 
o 
a Ayrıca bugün gündüz matinede ( iNTİKAM 

, 
j 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Şeref Galası Olarak 

ZAVALLI ~;·~iR 
.,ç 

SiNEMANIN EMSALSiZ VE DEHAKAR ŞAHSiYETi 

NEGRİ) (POLA 11 
lö Oscar 

t HI.K,\ııAkıcy·JeEıı·~C-I. -~! ,;İfl ,Ç'kmeğe 
1il1adan ba 

~ı ~sıoda o :.........--~~~-~-~__. 

gök parçasını ha· 

tırlatan göz'eıini 

gördü. Tedavi bit 
misti. Nihayet genç 
kadın onun elini 

YI SABIRSIZLIKLA BEKLENEN EN SON ŞAHESER! 

tıb 'ııç bir ka· 

"· lı. Büyük sademe hissetti . 
•ı • 
oı toplar toplamaz da etra 

"Ylerin ve adamlatin seslen 
ltdij, 

1r ~~lüklerim, diye kekel~di. J 

ı 'lıklerin kırıkları dizleri üzeri I 
cı %rdu. Mösyö Oscar Bouclo 

1 ~'' illıo arasında bir sızı duydu.
1 tıb anda yanaklarına doğru 

l~ylerin aktığını hissetti. 
ııı· u yokladı. 
1 

'ilerine baktı, parmakları 
'Ydi. 
~ ı Yolcuları deı hal onun 1 

~'virmiş, birtakım tavsiyeler 

tuttu. 
- Allaha ısmarladık de ; i. Sizi 

temenni ederim ki bir daha böyle 
bir şeye sebebiyd vum emeye çalı· 
~acağım. 

Mösyö Ocar mıııldandı: 

MÜSTESNA ALMAN flLMINDE TAKDiM EDiYOR 

GEREK mevzuunun Fevkalade kuvvetli oluşu ve gerekse HEYECANLI 
SAHNELERILE bu harkulade fılm Büyük Artistin ŞAHSiYETiNE 

Uygun En müstesna Eserlerindendir. 

iLAVETEN: 

GEORGE OBRIEN Tarafından temsil 
edilen Büyük Sergüzeşt Filmi 

- Oh rica edtı m. Hiç lıir ~uç 
unuz yoktur. Size nasıl t r şekkür ed· 
eceğimi bil mi yorum fakat bir gün 11 
yine k a rşıldŞnHınız mümkün olamaz 

" 11 diye, düşünüyo U!ll. I • -==~ 
G~nç kadın mütereddit ve çe· 1 UÇAN KOVBOY-

kingen görünüyordu. ı 

- Belki dedi. Pek Yakında: Pek Yakında 
Bir laftza dt'şündukıen sonra ı· 

ılBr 'Ya başlamışlardı. ' lave etti: ENDÜLÜS GECELERİ 
~,a 

i$' 
~1~ 
~i 

ııı b 1 . . . d b· u ses erın ıçın e genç, 
•taz müteessir bir kadın 
l;u 

·~ · llı;,zur görünüz mosyo, 
~ kaza, f:.i razda brnim 
•fakat istcmiyrrek oldu. 

o O 
ıoP . ıt bı rd en~ir~ şicl Jetle fr~n ' 

' 0 kabahatin büyük bir kıs 
a ~. ttir. . 1 

,. 
nll' 

~ Ü;c~r Boudois ne söyle 
ııı· 1Yerd· bır şeyle r mırıldan 
ada ayni kadın, endişed•n 
'tek ilave etti; 

at siz yaralısız ! Oh, ne 
! B;ı ı ; i, d•ır lumn şu 

,llıö~yöyü bır eczan e5e gö 
ıııu .. 
~ı~, .. 1 ı· 1 . ~k· n oy e :e aşı, aynı za· 

~~~ 1b.'.llı bir lisanla konuşuyor 
fJı Ustekilcr deı hal ona itaat 

il' 
ıı . 

.ı~ 
., 

9~q 
~ut' 
zb 
ı~ı 

.~ 0,caı kendisinden geç 

11' 
01duzunu hissediyoıdu . 
~ene kadın one kolundan 
n~r . • r ıs bır lavanta kokusu 
ıçGk menclıli ile yavaşca 
•tasından süzülen kan ları 

~ beraberce yürüdükleri 
lııı ~f Yardımcısı tatlı sesiyle 

1 ttırıek için okşayıcı bir 
\ijh SÖ] lcdi 
~Y.ö. Oscar fioudois derin 
b·ıçınde kalarak ona kar· 
ır alaka ile sarsıldı. 

0~Ye gelmişlerdi. Genç 
~bir iskemleye oturttu. 

la Yaz gömlekli adamlara 
tı~~ıırı etmeleri için bazı 

ı. 

~ Oscar Boudois birkaç ke 
nd, ve kendini kaybeder I 

•in· 
k biraz açır-ca bütün 

~ todisini himaye eden 

•ı~. baktı ve miyop gözle 1 
'ft:'gı dır sis tabakası içinde 

ık .s;ıçları berrak bir 

- Arzu ediyors~rıız y a rın ayni 
saatte bu eczane nin önünde buluşa· 

1 

DÜYÜK UFA FİLMİ 
lım. 

Mösyö Oscar bu te klıf i de rhal 
gözl eri heyecandan yaş lı bi ı halele 
kabul etti ve genç kadın gitti. 

ı · 
Bugün 2,30 da 

Şahane Tango ve Kumarbazlar Gemisi 
t0110 

O gi ttikten sonıa ınösvö Ü;car 
bir ııı u~de t İ•k l' rıı l es i n.J e k aldı. Ka l 
bırı i birkaç daki ka evvel diinyaya 
gelm iş gi bi taze, ca ılı hisler le dolu 
buluyor, kendisi iç ın yeni bir naya. 
tın baş lamak Üzere olduğunu hisse· 
diyordu. 

Bu tat lı dü şüne' !er içinde iken 
eczacı ona yeni bir gözliik g~tir

mişti. 

- Bunun!a rahat ed ecrği n ı ı.i 
sanıyorum dedi . 

Gözliigü takan Oscar : 
- Mükemmel diye, söylendi 
Eczacı : 
- Elli fr a•ıktır mösyö diy~ . 

ilave etti . 
Oscar d ~ rhal elini ceketinin iç 

cehine attı, ve: birdenbire SHar.l ı. 

Para cüzdanını Lulam .ımışlı. Te 
liişla ö 'ıür r:e ple,iııi de aradı. fa 
kat cüzdan ortalarda yoktu. Hal· 

1 

1 
-----.-~w-w ___ ,,w_w ____ ..,;. ______ ™---------
,---·--

Çaydan, Kahveden daha ucuz ve sıhhi 
OLAN Şehir Gazozunu f Ç f N l Z 24 şiş e lik sandıkları 

50 Kuruş mukabiiir de evinize kadar gönderilir. 150 numaraya tele · 

fon ediniz. 2 3 1O103 

---- ---·-·--- --- -·---N----·--·---
DO R 

---------·--
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarı nda 

Müsliim 
İskan dairesi 
apartımanında 

Hastal:ırını lı e rgün sahalıt.ııı akşam1 kadar kabul eder . 

yanında 

6- 26 10040 

bukı evd~n çıktığı esnada onun _ 
cebirhlc olduğuna emindi. Demek 1 
çalmışl ardı • Birdeııbirl' koıkunç 

bir şüphe kalbine sıkınlı verdi. Sa 
Kiralık köy 
değirmeni 

- • 1 
1 iktisat V clcaleti lç Ticaret 
1 

Un1um Müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrininiıı 1330 tarıhli 

EcncJ.,i Anonim ve sermayesi csha 
ma munkasim Şirketler kanunu lıü 
kümlerıne tevfıkan Türkiyede çalış 
masına izin verilen Ecııebi Şirketle 
rinden Singer Dikiş Makıne•i Kum 
panydsı fürkiye Umurııi Vekilı bu 
d •f'a 'llÜracadtla haiz olduğu selahı 
yet~ hinaen Seyhan ve İçel Vilayet 

1 
!eriyle mülhakatı acentalığına, Şirket 

kın kendisine o kadar ş.fkat ve 
sıcaklık gösteren şu genç kadın ... 
Fakat onun gibi melek yüzlü bir 
insanın içinde nasıl öyle korkunç 
bir şeytan saklana bilır ? 

Tam iki saat mÜ•yÖ Oscar Bou· 
dois kenrline bu sualin cevabını bir 
türlii verenıiyerek sordu . 

Ertesi gün kadının verdiği ran
devuya gitmekte tereddüt etti. O 
raya gideceğim, ve onu bulamıya 

cağım diyordu. Bununla beraber 
elinde saat dakikaların geçişini sa 
yarak heyecan içinde kendi k"ndi 
ne söylen .nekten de geri durma· 
dı 

- İşte beni bekliyor, bir çey-

Yüreğir ovasını ı1 meıkezind e 
ıyi v .ıriJat gdirm ~ kte olan bir köy 

, değirmeni kiraya verilecektir. iste 
yenlrrin idareh>nemize müracaat 

1 
!arı, 

c. ---------·--
rektenberi orada b ~ni bekliyor . 

Ve böyle hülyalar kurarak oya 
lanırken lıirdenbire göz yaş!~rını 

tutamıyarak mırıldandı . 
-- Yarım s.1at geçti. Muhak 

bk beklemekten usanup gitmiştir. 
ve brnim gibi bir zavallıya da layık 
ol; n budur . 

1 namına yapacağı işleı den doğacak 

davalarda dava eden,.edilen ve üçün 
• cü şalııs sıfatlariyle hdzır bulunmak 

üzere Adana'Ja mukim Ali Rıza Gök 
yıldırımı tayın dtığıni Lıildirmiş ve 
liizımgelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni 
hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 10117 

1 

SESi ) 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 N • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık· 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 

Çünkü; 11\CI kolonyalaıı Paristen hu•usi olarak celbedilen esanslar! 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik f nci Limon kolonyası'n;n 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve goğüs darlığından şıkayeti olanlara 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı• Yeri: 

29 - 30 Osmanlı Bankası kar_,ı sırasında No: 13 

9988 rF e ır !hı aı ~ ~ ifil «: a 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- ---------
Kazanç Vergisi Kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

A.aııuıı .\'o: 3470 A.abu/ tarclır: 2Ut6/ 19311 

Neşri tarihi: 91711931/ 

- Dünden artan · 

37 inci maddenin Ç ve E fıkralarında yazılı san 'atkarlarla temsil ve 
her nevi oyun heyetlerinin hangi mahalde çalışmağa başlayacaklarını 
bunları çalıştıranlar, bunlar kendi hesaplarına çalışıyorlar ise heyeti ida- ' 
re edenler, bunlar da yoksa bizzat konser veya temsil verenler veya o
yun nynayanlar, en geç bir gün evvel alakalı varidat dairesine yazı ile 
bildirmeğe mecburdurlar. Bu mükelleflerin vergileri 74 üncü maddenin 
D fıkrası hükmü dairesinde alınır. 

Madde 11 - Ayni Kanunun 74 üncü maddesinin D bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

1) 37 inci maddenin Ç fıkrasında yazılı şekilde vergiye tabi tutula· 
cak olanların vergileri bunları çalıştıranlar tarafından asıl mükelleflere 
rücu hakkı olmak üzere ödenir. 

37 inci maddenın E fıkrasında yazılı olanların vergileri de kendileri 
tarafından ödenir. 

11) Bu v"rgıler bir haftadan az devam eden konser. temsil, müsame· 
re ve oyunlarda bunların hitamını takib eden günden itibaren bir 
haftadan fazla sür~nlerde her haftanın hitamından itibaren üçüncü 
günü akşamına kadar bir irsaliye ile varidat dairesine bildirilir ve ayni 
günde ödenir. Bu rnecburiyet: riayet edilmedıği takdirde bilet bedelle
ri veya ücretler resen takdir edilerek vergileri bir misli znnıla tarholu· 
nur. 

lll) Her ne suıetle olursa olsun duhuliye ücreti aldıkları halde bilet 
kullanmayanlar hakk ·nda her oyun, temsil, konser. müsamere vesahire 
devresi için oyun ve sanat yapılan yerlerin alabileceği müşteri sayısının 

beherine hır lira bilet bedeli hesabile vergileri bir misil zamla tarh. 
olunur. 

iV) Bilet kullanıldığı hal-le bazı müşterilere bilet verilmemesi veya 
alınan bedelden eksik fıatta bılet verilmesi veyahut satılan biletlerin 
üşmteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması hallerind~ verilnıe}en veya 
mükerrer satılan her biletle alınan bedelden no~an verilen biletlerin 
farkları üzerinden alırıması lazım gelen vergi on misıl olarak tarh olu· 
nur ... 

V) 54 üncü maddedeki ihbar yapılmadığı takdirde, veridat dairesin· 
c ~ ittıla kesbeJilinceye kadar geçen müddete aid veıgilere ~15 zam 
yapılır. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo - -8,25 - ~ ~ 

Koza 8,50 __ --Piyasa parlağı • 32 35 
Piyasa temizi • '.!8 -

1 

1 

1 

1 
Klevland 39,50 1 40 

YAPAGI 
Beyaz 

1 ·/ ı--Siyah 

ÇIGIT 
--· 

1 

Yerli "Yemlik. 
1 "Tohumluk. 4,12 5 ---

• 
HU BU BAT 

Buğday Kıbrıs 1 3,75 __ _ , --, 
-"--Yerli 3,32 

• Mentaıle 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam ,.,. 

1 

UN 
Dört yıldız Salih 

-... üç • • :ö ~ Dört yıldız Do!rruluk "' ~ :.: üç :::ı • • - c o - Simit ::;;;: c; " ::.<! > Dört yıldız Cumhuriyet -
" <'I "" üç .... 

" " 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları 

Santim 1 
Kambiyo ve Para 

24 I 12 / 1938 iş Baukasından alınmışlır. 
Pt>ne 

Hazır 1-+ 21 Liret '= --
2. Kanun Va. 84 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 3 31 
4 81 Mart 

" Sterlin { ingiliz ) -5- '"86 
Hind hazır 4 15 Dolar ( Amerika) - !25 1 65. 
Nev~ork 8 1• 40 Frank (İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
HınJistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na

mına getirilen en mür tthap, toze ve kckulu ça}ludarı Hkuf ve itina ile 
yapılan lıarmanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve bü}uk!Lktt· ~ulu ve palrctln içcıisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındakı Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi ~efa>tl ve halisiyetinin ltnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel!eşcker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depolan ; Is tan bul Tarmisönü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
ahında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - İstanLııl . C. 

· ~ 

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

... 
i~\UJ~. ·~~ 

, CA~ 

~--

,, 

İnşaatçı ve müteahhit
lere müjde: 

Yeni salcılarda cami karşısındaki mağazada 

kirecin beher Kantarı 260 kuruştan 
Satılmaktadır. 

10115 1-5 Kireççi Avni Aktoz 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 

Seyhan Vilayeti Orman Bölgesi Şefliğinden : 
Adedi Kilo Cins ve nevi Beher adet Mevcut Masrafı 

ve kilosunun yen 
muhammen 

bedeli 
L. ~· Lira K, s. 

ı2 Çam kereste 1 50 idare ambarı 
12 

" 
Toprak 60 

" " 
7 Çam salma 40 • " 

489 Çam merlekbaskı 16 belediye ve idare 
ambarı 

6650 Çam odunu 75 idare ambarı 
1236 Mahlut kömür 3 • • 

520 Yekun 

Yukarıda cins ve miktarı ve muhammerı bedeli yazılı muhtelif cin:i). 
de (520) parça kerestenin ve 6650 kilo odunun ve 1236 kilo mahlul .. 
mürün 2490 sayılı artırma eksiltme kanununa tevfıkan 9-12-938 ıarı. 
hinden itibaren 15 güu müddetle 26-12-938 tarihine müsadif paza~t:n 
si günü açık arttırma sureti ile Adana Orman dairesinde saat on altı ılı 
on yediye kadar satışı icra edileceğind~n taliplerin gününden evvel eıJI' 

' görerek ihaleden evvel debozito akçalarırı yatırmaları ilan olunur. 
Geceleri de vaki olacık muracaatları memnuniyetle kabul eder. 1 

Muayenehanesi: Divan yolu cümhuriyet mektebi 1 18 - 21 - 25 l0080 

karşısında j 

1 _____ ı-__ ı_s6 ______ 1_o_ıı_6 ______ N __ u_m_a_r_a_=_2_0_0 __ ...:I 

Seyhan P. T. T. M. den: 
1- İdare ihtiyacı için 25 X 40 eb'adında 1500 ve 40 X 62 eb'adın 

da 1500 ki ceman 3000 adet dikişsiz ve ağızları kapsullu para torbası 
nürnunesi veçhile açık eksiltme suretile alınacaktır. 

2 - Torbaların tahmin bedeli 2100 lira olup muvakkat teminatı 

157,5 liradır. 
3 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasında 31 K. evvel 938 

Cumartesi gür.Ü saat 11 de eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
5 - Talihlerin bu işe ait şartname ve mukavelenama ile torba nü

munelerini göımtk için müdürlük kalem şefliğine ve eksıltmeye iştirak e· 
dec~lerin de ihale gün ve saatında teminatı muvakkate makbuzlariyle 
komisyona müracaatları lazımdır .. ilan olunur. 

17-21-25-30 10074 

• • bildiği Herkesin çok ıyı 

•• 

Om er Başeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş VE o 
' Sobııları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok+ Ateş Ekonomi 

•• 

Satış yerleri · 
Hükumet caddesi telef on 168 

w 

Om er aşegmez 

9490 59-90 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 
1 

Kabot bezlerinden alınan isıih'ak vergisinin tf'fızili hasebile 19/Ağus 
tos/1938 tarıh ve 3390 sayılı Rrsnıi gazetede yazılı aşıığıJnki fiyatlarla 
kabot!arımızın satılac,gını ilan ederiz . 

Geniş!ık T·op Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Mttre 670 

" " 
6 90 

" 
36 • 700 

• • 5 85 
" 

3S 
" 

697 

" " 
'i 90 

" 
36 • 728 

Arslanlı 
" 

2 90 
" 

36 .729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa!:rikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 'lo 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 

• 5 - Sipariş kalulu ve se•J.-i fabrikamızın 1 Ma)is 938 taıihli temi· 
-;;;t;na müstenittir. 3 10053 

ı 
ı ' 
' 

, 

. Kitmbar&1 biri 
1 

• 

' 

( 

1 
Tl.JRJdY! ' 

~IRAJ:ffiiANKASi J 

: ________ __ 
1 °·· Muz_a_ff_e_r_ kma'1 

İç hastalıkları mütehassısı 
pııl 

Hergün muayenehanesinde hastalarını ı~a 
başlamıştır. 

··------------------~--~~--

--------~---------------------~ 
ı I 
1 

1 
; 

1 

1 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
~ 

Alrnanyada tahsilini i:Cmal etmiş ve B~rlin ha•taluıdaitı 1~ ut' 1 '
1

rı 
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin µaşa o<lJesınde __ M11~'.~' 
fat eczahanesı karşısında h ıgün sab ahkyin s:ıat 12 8, oğ'le 
2 - 6 ya kadar kabul eder . 9598 g a. 

Adan:. Sulh ikinci bukuk 1 

hakimliğinden: 

No: 807 
Evkdl i·foresi vtkili avukat 

Tahsin Sayit ile sefubahçe M: den 
Şükrü kızı Dursun ve Saire arasın 
da müteheddis izaki şuyu davası
nın cari duruşması sıras•nda müdde 
aleyhlerden DJrsunun mahalli ika· 
metinin meçhu 1 b-11lunduğu namına 
çıkarılan davetiye zahrına mübaşir 

tarafından verilen meşrubattan an· 
!aşılmakla müddealeyha Dursun 
namına ilanen tebliğat ifasına ve 
muhakemenin 2 3/ l.'939 tarihınt 

rıl'~~ 
s •at 9.30 talikı ne karar ve 1111~ 
nıakla ıııü.ldeaaleyhanın g~lıı' 
gün ve sadtta malıkenıeYe tıl'~ 
ği veya tarafından bir vekıl ni~ r 
meJigi takdırde ınuhakerııt ııı·'' 

. blı~ "" bınch devam edecegı te 0 1~ 
. J k .. e iJi\O 

nıına kamı o ma uır 

ı oı ııi _____ _____-/' 

.. JiJl(İ 
U • . t rrıu 
nıumı neşrıya .. 

•• 1 tl 
Macid GuÇ ,-

.... ıııatb' 
Adaııa Türksoıu 

~ 

·I 


