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Atraşlar grubile Şam hükumeti 
arasında yeni ihtilaflar çıktı 

Vataniler bir kongre 
, Sam: 20 (Hususi muhabirimizden} 1 harici siya>etini, Fransa ile olan vazi j 
h •Lezeko• gazetesinin verdiği bir yeti vatani hükümetinin iş başına gel· 
i alıcre göre, Emir Hasan Atraşın ı diği günecnberi yapılan işleri lskende 
~b~aşı~":. geldi~i ır.ün_d~nberi yatışmış run meselesiniıı geçirdiği safhal~r hak 
Ye • l!'Orunen Cebelıduruz mıntakası kında Ulun bir nutuk söylemiştir. Bu 
nıden karışma!!'a başlamıştır. 
Ş . nutuktan sonra müzakerelere başlan r •nıdiye kadar Süveyda da vaziye 

~~Sakin olmasına rağmen, kül altında mış ve hararetli münakHşalar olmuş-

akdetti 
ri müstesna olmak üzere hemen bü
tün gündüz ve gece devam etmekte 
dir 

1 ateş gibi yeniden Suriye aleyhine tur. 

et 
~3.Zbatalar tertip edilme~e başlanmış-, Kongre; üç tali komisyon teşkil 

ederek mesaisini taksim eylemiştir 

A Bunun üzerine muhalif Sultan paşa müzakereler yemek ve istirahat saatle 

Kongre mukarreratının bir beyen 
name ile halka ilan edileceği zannolu 
nuyor. Mukarreratın şimdiki hüküme 
tin mukadderatını tayin edeceği anla 
şılmaktadır. Kongrenin sonunda hükü 
met ya itimat alarak vazifesine de 
vam edecek veyahut istifa eyliyec:ektir 
HerhRlde kabine mühim anlar geçir
mektedir. 

~ ltaş halka hitaben bir beyenname 

'
't
1 

r.etnıiş ve heı kesi sükuna davet 
hl'rt· ın 

IŞfir, 

l)ıı b• Bütün bu ehval Cebelidürüzda 
d~YQk bir hoşnutsuzluk hüküm sür 
Utiinü göstermektedir. 

ır Son günlerde Emir Hasan Atraşın 
~;'llıiı Şama gelmesi ve dahiliye ve· 

şfır 

~~ıle i.örüştükten sonra vazifesi başı 
t . doneceği yerde yaz mevsimini 
rı~ırınek üzere Blüdana gitmesi va 
)er 

ıı. ırı pekte normal olmadı~ına bir 
ilıct sayılmaktadır· 

HATAY HABERLERi 

Yarı kalan seçime ayın 
22 sinde başlanıyor 

Prağ tayyare meydanında 

Heyecanlı 
bir tevkif 
On milyonluk çek 
nasıl kaçırılıyordu ? 

12 Temmuz tarihinde Prag tay-

yare meydanlığından heyecanı 
mucib bir tevkif icra edilmiştir. 

Tanınmış bir fabrikator lsviç

reye gitmek üzere tayyareye biner 

ke, tlerhal gümrük polis memıırlan 
tarafından tevkif ile ecnebi memle· 

kette tediye edilmek üzere yanın-

, 

da hulunduğu 10 Milyon kıymetinde. 
ki çeki müsadere edilmişdir. F abri
kator, evvelce bu para mukabilinde 
bir imalathane satmış ve buna mu· 

kabil de satın alan ecnebi memle 
ketlerde tediye edilmek üzere bir 

çek vermişti. Devisin muamelesinin 

hilafında hareket ettiği için satın 

alanda mahkemeye sevk edile· 

cekdir. 

Viyana da 
Yahud'iler 
Borsadan atıldı 

Viyana : 20 - Avusturyanın Al· 
manyaya ilhakından sonra, Viyana es· 

Alman hudutlarında 
tahşidat yapılıyormuş 

Çekoslovakya, bir kaç sınıf askeri 
silah altına çağırıyor 

Prag: 20 ( Radyo } Çekoslovak· 1 
ıfadaki prpfesörler, bugün toblanmış-) 
lar ve uzun müzakerelerden sonra, 
cumhsrreisi Edvar Benese bir muh
tıra vermişler ve devlet işlerinde 

yalnız Çeklerin isdihdam edilmesini 
azlıklardan hiçbir ferdin resmf vazi· 
felerde kullanılmumasını istemişlerdir. 

Berlin,?O (Radyo)-Çekoslovakya• 
nın, gizlice rşkeri ahdişat yapmağa 
başladı~ını ve bir kaç sınlJ askeri 
silaha çıkardığıni Alman ajansı yaz
mıştır . 

Çekoslovakyanının Berllu sefiri, 
bu haberi tezkip eylemiştir. 

Bu haber, Pragda hayretle kar
şılanmışdır . 

Japon aJkerleri bir isti rahat anında 

ÇiNLiLER GERiliYOR 
~ Vatani kongresi üç gündenbcri 

01 fVezir Cemil Mcrdümün sayfiyesi 
Ilı:~ •kudsiye• köyünde toplanarak 

Antakya baş konsolosumuz Ce1al, Kudüs 
baş konsolosluğuna tayin edilmiş 

• ham ve tahvilat Borsasında salılhi· 

Japorı Orduları mü
temadiyen ilerliyor 

dı:~akerelere ba şlamış bulunmakta• 

ııı· Müzakerelerin çok sıkı bir ketu· 
ı~~~ içinde ceryan etmesi için biitün 
ltı 1~ler alınmıştır. Köye hiç bir ga
~cı sokulmadı~ı gibi kongre azala 1 

ha..an başka yabancıların da girmesi 
k edilmiştir. 

('"ı Fakat bütün bu sıkı tetbirler~ ve 
~ttı 'lte azasına yapıl~ n tebli~lere ra~ 
\ıh llıüzakerelerin mevzuu hakkında 
t~,~•ler sızmaktadır. Bu haberlere ' 
·~~· ((ongre müzakereleri çok hara ! 
~ıı 01nıakta ve hükumet şiddetli ten 
QjQ ''e nıaruz kalmaktadır. Müzakere 1 
,,~n. nıühim mevzuunu lskenderun 
~ı~ lı ve muahedenin Fransa tarafın 

lasliki işi teşkil eylemektedir. 
~ICongrenin ilk açılışında Başvezir 
~erdüm hükumetin dahili ve 

tugoslavya 
ile talebe 

llıtıbadelemiz 
~ 
lıserıe beş Türk genci 

1 
gönderildi 

lıı b 
iaaıa ~n ul: 20 (Telefonla) - Yu 

~•lııı 1 ~ hükumeti ile aramızda ya-

~5 lıtbik 0 1an kültür anlaşmasının 
ii' . y uatıııa başlanmıştır. 

, "' ~ı .. ,~oslavya hü .. umeti, bundan 
ı"' Iİ ·•ıudd 
, I t~n . et eveel lstanbul üniver-

Jı d~ı 'tu~kki talebe göndermişti. Bun· 
1
11,1, 

1 
Çeyi bugün öğrenmiş gibi . 

• lıa Sıııı .. 1 ·JI •tah lrün erde Yugoslavyadaıı 
ı t, ' •nefer· . d t . - k .. 

~- ~ç 1 1 tınız e s a1 gorme uze-
'Uiı, a ebe daha lstanbula gel-

~.l~ \ l'urkic d • '''r t Y en de gönderilecek ta· 4°' Csb• 9 ili . ıt olunmuştur. 
lı~ rı buk k 
11., olııı k _ u diğeri de edebiyat 

Antakya: 20 (Husus! Mu
habirimizden) - Halayda ya· 
rım kalan seçim temmuzun 
yirmi ikisinde başlayacaktır. 

Tesçil muamelesine; vazife
sine son verilen Milletler Ce
miyeti komisyonunun bıraktığı 

yerden başlanması takaırür 

etmiş gibidir . 

Ankara radyosunun dün ge 
ce verdiği bir habere göre , 
intihabat muamelatının ıleva

mına Halayda teşkil olunan 
yeni bir komisyon tarafından 
nezaret edilecektir . Antakya başkonsolosumu;; Türksözü 

mıdıarrıri ile beraber 

Bu komisyon, Türkiy hükumeti 
fevkalade Baş murahhası Cevat 
Açıkalıo( Parti Başkanımız B. Ab 

dülgani Türkmen, Vali B. Abdür
rahman Melek ve Deleıre Kolonel 
Koleden leşekkül etmekte ve çalış

malarına başlamış bulunmaktadır. 

Antakya: 20 (Hususi) - Aldı~ım 

malüınata göre Antakya baş konso• 
losumuz Celal Karasaban Kudüs baş 
konsoloslu~una tayin edilmiştir. 

Şuşnig'in 
muhakemesi 
Yabancılardan yardım 

istemek suçu ile tiham 
ediliyor 

Londra: 20 - Deyli Herald 
gazetesinin muhabiri bildiriyor: 

Alman hükumeti, :eski avustur· 
ya başvekilini mahkemeye han~i 
suçla vereceğini tesbit etmiştir. 
Şuşnig'in itham olunacağı suç, 
avusturyanın istiklAlini muhafaza 
için yabancı yardımına müracaat 
etmiş dmasıdır. 

Bundan evvel Şuşniğin Nazileri 
mahkum ederek •'avusturya mille· 
tine karşı cinayet., i9lemiş olmakla 
ithamı düşünülüyordu. Bu suç şim· 
di ikinci planda kalmıştır. 

Vıyanadaki başvekalet binasın· 
da bulunan evrak gizli polis şefi 

Fabrikacıların ihtilafı 
Tüık ~özü gazetesi JOzı İ§/cri mü· 
diirliigüne: 

Gazetenizin 20 Temmuz 938 ta· 
rihli nushasının birinci sayfa.sının 
(Dikkatler) sütununda (Bir fabrika 
kavgası) bllşlıklı yazıda şahsımızı 

alakadar eden ibareler gördüğllmUz 

ve bitarııfane olmıyan şeyler okudu· 
ğumuz için aşağıdaki cevabın a.ynı 

sUtunda neşrini rica ederim. 
Evvela ga.etenizde, sonra (Dik

katler) sütununda yapılan dikkatsiz· 
liklere üzuldük. DüştüğUnUz hata iki
dir ve mühimdir. Biri fabrika sahip
leri ile ş:ıgilleri arasındaki ihtilaflar 
ve bu bııptoki davanın mahiyetinde 
hata, diğeri havadisinizin esasında 
hatadır. Çünku (mülkiyeti henüz 
mahkeme kararile tahakkuk etmemiş 
yeni sahipler) ibareniz yanlıştır. Mah
kemede halledilmekte bulunan ihtilaf 
mülkiyet ihtilafı değildir. Yeni sahibi 
di,ye tesmiye ettiklıeriniz 1 eskid~n de 
onun sahibi jdiler. 

t:!dd,ıı' uzere iki talebe dört yıl 
'lı~~dctilc Be!grad üniversitesine 

• .ı L '~uııı 'ceklerılir( TıL fakültesi ı Hinler tarafından tetkik edilmiştir . 

ikinci hata, caddede gidiş gelişi 
inkıt:ıa ugrntacak bir arbede olma· 
mı~tır ve bu yüzden caddeden saat
lerce geçememiş kimse yoktur. Ko
nuşmalarımızda bile mUbalağadan çe· 
kinmemiz şayanı temenni bir itİJrat 

olduğuna göre, gazetelere geçen ha
diselerde ha.kikata sadık kalmak her
halde bir meslek vecibesidir. ,, "' arınd .. 1taha 

1 
a~ uç talebe de Belgrad 

ne crıne gönderilmiştir.) 

Bunlar, eski Başvekilin mu'ıakeme· 
sinde suç delili olarak kullıı.nıla· 
caktır. 

Sonra mal sahipleri fabrikaya 
girmek istiyorlar, Kiracılar da bırak-

yettar makam tarafından hususi eko
nomik tedbirler kurulmak mecburiye
ti hasıl olmuştur. Borsanın yeniden 

açılması hakkında şimdiye kadar kat' -
ı bir karar verilmemiştir. Bununla be· 
raber:Borsa işlerinin başlangıcı gayri 

muayyen bir zamana kadar talik e
dildi~i anlaşılmaktadır. Viyana Borsa 
komiserinin neşrettiği bir tamimname 
ile Yahudi bulunan Borsa azalarının 
isimleri silinmiştir. Ancak Yahudi 

banka firmaları Yahudi olmayan me· 
murlar tarafından idaresine müsaade 
edilmektedir. 

Borsacıların telakkilerine nazaran 
Yahudi sermayedarların servetini tes

bit ~imek üzere behemehal borsanın 
açılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü bu 

Borsa muamelesi devam ettikçe Ya· 
hudilerin Avusturyadan hicretleri ko
laylaşmış olur. 

lşidildi~ine nazaran hergünkü Vi
yanadan hareket eden Yahudilerin a· 

dedi 500 kişiyi bulmaktadır. Ecnebi 
ıirketlerin Borsadaki Yahudi acente 

adamlarını bir iş göstermek üzere 
onların o memleketlere kolaylıkla se• 
yahatlarını teminine yardımı dokun
maktadır. 

rDl.)"Orlar diyorsunuz. Çok _yanhş ve 

görUnüşe göre kiracılar tarafından 

verilmiş bulunan bu haberin aslı ~u
dur : Biz fabrikanın snhibleri, fabri
ka derununda tamire muhtaç ve ha· 

rnp olmağa mUtemayil kısımları ta
mir etmek için Belediyeden usulu da· 

iresinde mU.'1i:tade istihsal ettikten 
sonra amelemizi çalıştırraağa başla-· 
dık . Fabrikanın şağilleri ise buna 

mümanaat edip amelemizi yaraladı. 
Ve aralarında kavga çıktı. Fabrika 
n içinde calışanlar için bir tehlike 

teşkil ede'lı maili inhidam yerlerin 
t:ımiri keyfiyeti halen vilayet ve 
belediyece tetkik ettirilmektedir. 

Devlet otoritesini , mahkeme_yi, 
icrayı ayak altına almak ithamile 
bizi rencide ettiginiz bu yazınızd&n 

dolay• •İze sadece doğru ve bitaraf 
haber vermenizi ve bu şekilde haber 

verecek kimseleri İl1itihdam etmenizi 
sa,ygılarımla rica ederim. 

Doğruluk fabrikası 

snhiblerinden 
Haean Atıl 

Şanghay: 20 ( Radyo ) - Japon kuvvetleri, dört 
gün içinde yüz yirmi kilometre ileı liyerek miite
addid Çin kasabalarını işgal eylemişlerdir . 

Zaptolunan şehirler arasında, Hankavdan iki 
yüz kilometre mesafede kain Pusyang kasabası 

da vardır . ! ________________ _ 
1

F rankocular V alansiya 
vilayetinede girdiler 

Çok kanlı bir harp oluyor 
Madrld; 20 (Radyo) - Hemen bUIUn cephelerden alınan ha · 

herler, kanlı bir harbin hUkUm sUrmekte olduju m•rkezlnde 
[ dlr. Cumhuriyet kuvv•tlerl mevzilerini muhafaza etmektedir. 

Asilerin yaptıkları mUteaddlt 
hUcnmlar akamete ujrantı,tır. 
yalnız Valanalya hattı çoK za
yii dUamu,tur. Buraya takvl· 
ye gllnderllmektedlr. 

Saragos: (Radyo)- Franko kuvvet 
leri Valansiya vilayetine girmişlerdir 
Bu kuvvetler ileri hareketlerine de· 
vam etmektedir. Birçok mühim nokta 
lar Asiler eline geçmiştir. .. . 

hükumet kuvvetlerinden muhım 
bir kısmı asıl kiilli kuvvetlerden ay· 
rılmıştır. Bunların vaziyeti naziktir. 
Muhtelif noktalarda şi!d( t'i muharel e 
ler olmaktaılır. 

Mısır başvekili 
Londrada siyasi 

temaslar yapıyor 
Londra: (Radyo) - Mısır başvl"

kili Mı:hmet Mahmut paşa Londra 

da bulunmaktadır. Mısır başv.,kili 
lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks 
ile bugünlerde konuşmalara başlaya
caktır. Mısır başvekili lngiliz harici· 
yesinin diğer erkanı ile temaslara 

başlamış bulunmaktadır. 

Ter kın edilen 
alacaklar 

Devletin ve mülhak büdçe ileida

re olunan müesseselerin 1927 ve 

daha evvelki seneLre taalluk eden 

alacaklarından amme kanunlarının 

tatbikinden veya amme kanunlannın 
tatbikinden veya amme hizmetleri

nin ilgasından doğmuş bulunanların 
müruru zaman kat ve tatiline ait 

sebeblerin mevcudiyeti nazarı iti· 
bara alınmıya,.k terkıni kabul edil

mişti. bu mahiyetteki adli ve askeri 

mahkemelerce henüz hükme bağlan · 

mıyaıı alacaklar ile Divanı muhase

bat ilamlarına müstenit bulunan 

alacaklar hakkımla yapılmakta olan 

adli, icrai ve idari takibatın derhal 

durdurulması alakalılara bildirilmiş
tir • 
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İtalya söylenildiği 
kuvvetli mi ? kadar 

HARPERS MAGAZINE'DEN \ Ziraat Bankası 
(Dünden artan) 

, malik ve kuvvei maneviyesi yüks~k 
bir kuvvettir. Umumi harpteki Ar 
diti hücum kıt'alarının yerini bugün 
kara gömlekli milis taburları tut· 
muştur. ve her fırkaya iki milis ta · 
buru verilmiştir. Taaıruza geçil 
diği zaman muntazam kuvvetlere 
güvenilmezse hücum kıt'alarmın bu 

Vakıa ltalyan denizaltılaıı, hafıf 
gemileri ve tayyöreleri lngilizlerin 
Akderıizdt ki münakalatını sekte· 
ye uğratah:lirler. Fakat bu işte mu 
vaffak ols't dahi İtalya hedefine bir 

1 

karış <laha yaklaşmış olamayacaktır. 
lrıgilizler daha şimdiden ltalyanın 
müdahale sah;.sından çok uzak bulu 
nan Ümit Burnu tarikile Asya tica· 
retlerini devam ettirmek için tertibat 
almış bulunuyorlM. Bu belki de in 
giltere için biraz sıkıntılı bir İş ola 
ca:Ctır, fakat ltalya için açlık ve eko 
nomik ölüm olacaktıı. 

Şehrimizden Buğday sa
tun almaya başladı 
Ziraat Bankasrnın şehrimizden 

buğday satun alacağını ve hangi 
vasıflardaki buğdayların kaçar ku. 
ruştan alınacağını evvelce yazmış· 

tık. Bankanın tayin ettiği müba· 
yaa memur !arı şehrinıize gelmiş 

ve iki gündenberi buğday almaya 
başlamışlardır . 

Fakat ltalyanın ana vatanda, Lib 
yada ve Habeşistanda orduları var· 
dır. Acaba bu ordular ltalyaya ne gi 
bi bir yardımda bulunnbilirler ? 

İtalya harbe girişir girişmez ana 
vatan haricinde bulunan orduların 
f talyan yarımadasile irtibatları 
ke;ilmiş olacaktır. Libyadaki İtalyan I 
kuvvetlerinin Süveyş kanalını ceb I 
ren açabilmeleri hemen hemen mu · ı 
haldir, çünkü ka ·şılarında iyi techiz I 
edilmiş, iyi talim ve terbiye görmüş 
ve Britan)'a imparatorluğunun bütün 
vesait ve menaLiine dayanan lngiliz 
Mısır ordusunu göreceklerdir. Garbe 
yani Tunus üzerine taarruz ettik le~i 
takdirde çöl harbinde daha ltalya 
nın müttehit bir memlrket haline 
gdmiş olduğ~ zamandaııberi başlayan 
uzun tecrübelere malik, Atla .. tik de 
nizine kadar demiryolu irtibatı ve 
deniz yollarile Ü3ltrine bağlı Fran· 
sız Af ı ika ordularile karşılaşacaklar 

dır. 

Habeşistana gelince ltalyan ordu 
sun ı Süveyş kanalı yolile o;evkedi!er. 
ordu ihtiyaçları kesilince ve Habeşis 
tandaki yerli kabilelere silah ve mü 
himmat dağıtılınca tamamile istikrar 
sız bir hale gelecek olan ltalyan 1 

merkezinden Sudan veyahut fngiliz 
Somalisi üzerine taarruz beklem:!k 

işi başarması bekleniyor . 
Fak ıt bir memleketin en seçme 

zümresi ..;istematik bir surette mu 
ayyen hizmetlere sevkedilirse o 
memleketin piyadt:sinin heyeti u · 
mumiye vasfı bizzarur düşer . Bu 
kara gömlekli taburlar, ordu için 
de faşist p:ırtisinin mümes
silleri olmaları bakımından aynı za 
manda siyasi bir maksada hizmet 
etmiş oluyorlar ve bu da faşist li· 
deri erinin orduya itimad etmedik· 
lerini meydana vurrnuş oluyor . 

Bu zayif hareketlerin altında 
bir de ltalyan ordusunun pek dl! 
cazip olmayan bir mazisi vardır . 
ltalyaıılar Custozzada 184~ ve 1866 
Avusturyalılar t:ırafıııdan pek acı 1 
bir hezimete uğ r.ıtılmışlardı. Bun· 1 

dan başka 1895 - 96 da Habeş 

lere .. yenilen ltalyanların nihayet 
Umumi harpte Caperottoda uğra· 
dıklan büyük mağlubiyet hala ku 
!aklarda çınlamaktadır. İtalyanlar 

Resim sergisi 
l.stanbul güzel sanatlar akademi

sin 1cn ~ezıın ot r k uzun müdc'et 
Pariste ikmali tahsi\ eden d<'ğcrli 
gençlerimizden ressam Kema! Ze· 
r~n şehrimize gelmiştir. 

Kemal Zeren, Cumarte~i günü 
şehrimiz Halkevi salonunda bir re 
sim sergisi açacaktır. 

Sergidt>, sanatkarımız 150 kadar 
eser teşhir t-decektir. 

Genç ress<ımımıza muvaffakiyet 
ler dileriz. 

Atatürk parkı 

Halkın gösterdiği rağbet dola
yısile Atatürk parkının gece saat 
yirmiüçe kadar açık bulundurulması 
tensip edilmiştir. 

--------------------------korkak de-ğildir, fakat mağlubiyet vaziyettediı; en kuvvetli silahı olan 
onlar için adet~ bir anrıne halini hava kuvvetleri adet itibarile ra· 
almıştır . kiplerininkindtn çok daha a7.dır ve 

Bu da, gerrk Capereltoda, ge· ltalyan yarımadasının haricinde İs · 
rekse Habesistanda bütün vuzuhiy· tinad edebileceği münasip üsleri 
le tecelli etmi~ tir . Modnn harp, yoktur . 
taarruzd:ı inkitasız ve dev•mlı bir MJsolini, kendi maksadına ha· 
sür'at ve gayret saıfını İcab ettiri- dim olması için, ftalyan ge-nçliğinin 
yor. lngiliı ve Fransız ordularında dima~mda ltalyan\arın yenilmez bir 
bulunan metodik1 devamlı ve iyi kuvvet oldukları ~fsane-sini uy 
sevk idare, ltalyan ordusunda çok durdu . 
noksandır . Eğer Romada yeni bir Cape· 

Vaziyeti şöyle hulasa edebiliriz: rettonun savaş dumanları altında 

ltalyanın harp zamanlarında lazım daha mutedil zihniyetlerin hakim 
abestir: olan han maddelerde çok eksiği olması temin edile-mnse bu efsane· 

ftalyan anavatan ordularının Fran vardır ve bunları satın alacak pa· nin ergeç zeval bulması mukad<ll'r 
saya taarruz imkanlan ne dereceye rası yoktur; ltalya muhas:ıraya zi. dir . 
kadar varittir? \iplerde modern bir yadesile maruzdur ve Fransız do Bu hakikatlerin Amerikalılar 
ordu için müsait olabilecek ancak : nanmasından kuvvet iz ve logiliz tarafından öğrenilm<'sİ ve bilinme. 
birbç g,.çit vardır ve bunlar ltalya donanmasının yanında solda sıfır si zamanı gelmiştir · 
dan Fransaya doğru tt>şauh eder; mevkiinde bulunan donanmaııı de· Almanya ile ittifak ltalyanın belini 
Öyle ki Frarısa topraklarına geçen niz yollarını kendine açacak kuv büsbütün kıracaktır. E~er avrupa 
ltalyan kuvvetleri birbirinden uzak vette değildir; ltalyan demiryolları demokrasileri halyay ı im· 
ayrı parçalar haline inkisam etmek boşlukları dolduracak kudrette de. peryal kariyerinde ôurmak ka 
za,uretindedir. Arazinin arızalı olma ği ldir; bir harp patlayınca Afri · rarını verecek olurlarsa bunu ya · 
sı dolayı sile bu kuvvetlerin birhirile ı k adaki İtalyan ordularının anava pabilc"cek silah kuvvetine maliktir· 
irtibat temin etmesi hemen hemen tan ile irtib:ıtlan tamamile kesil ler. Görülüyor ki, dünyayı demok 
muhaldir. İtalyan topraklarında ise miş olacaktır; ltalya Fransaya mu . rası namına emin bir vaziyete sok· 
bu geçitler bir noktada toplanır ve vaffakiyetle taarruz etmt:k ümidini mak için, Amerikanın yenideıı bir 
ondan sonra açık Lomhardy düzlük b,.sfeyemediği gibi kendisi hava Avrupa harbine girmesine pek 0 ' 

leri başlar. Bu basit coğrafi hakikat hücumlarına ziya,Je-sile maıuz bir kadar lüzum yoktur . 

Pazar yerleri 'Haşere ile mücadele 
--il!'!-·~ 

Halk tarafından büyük 
bir reğbet ve alaka 

görmektedir 
Toptan ve perakende sebze ve 

meyve satış pazar yerleri halk tara 
fından büyük bir rağbet ve alaka 
görmektedir. Saat yedide bpanan 
büyük sebze yerine yetiş!"miyen 

halk; ihtiyaçlarını hergün şrhrin bir 
yerinde ku:ulan pazar yerleıinden i 
~:~~:i~in e::~:ed;~:r~eBune~~::' 1 

de kurlduğunu aş.ığıya yazıyoruz: r 
Prrşemb : Kömiir pazarında 

(Gön hanı), Cuma: Karşıyakad:ı 1 

Memleket hasta hanesinin yanın d 1ki 
boşlukta, Cumartt si: Yeni buğday 

pazarında, Pazar: Kmuköprüdeki 
meydanlık ta,Pazar tesi: Hür-iyet ma
hallesinde ask"ri debboy civarında, İ 
Salı: Eski istasyon mtydanında, Çar· ı 
şamba: Kalekapısında. Bu pazar yer
leri her hafta bu suretle devam et 
mektedir. 

Belediye Çocuk 
mütehassıslığı 

Muvaffakiyetli neticeler 
elde edildi, haşere 

l<almadı 
Adalı, Bebeli, Alicız ve Hen 

dekli köyü parımk tarlalarında ka 
raderina ve Helvotis haşereleıile 
yapılan mücad leden mııvaffakiyetli 
neticeler elde edilmiş ve buralarda 
hiçbir haşere kalmamıştır. 

Nakil vasıtalarının mua
yenesine başlanıyor 

Şehrimizde mevcut bütün mo 
torlu ve motorsuz nakil vasıtalarının 
bugünden itibaren borsa civarında 
belediye seyrüsefer karakolunda 
muayenelerine başlanacaktır. 

Recep uörkmen 
o, zenfekte makitıeleri ile zirai 

duıumu tetkik etmek üzere şehri
mize gelmiş olan Ziraat Vekaleti 
mücadele şubesi müdürü Recep 
Görkmen, dünkü ekspresle Ankara 
ya gitmiştir. 

Çocuk oyun 
bahçeleri 

1 

Bu "ıl ihdas edilen Adana Be 
tediyesi . Çocuk mütehassıslığına, 
Mersin belediye T)ispanseri müşa· 

vere mütehassısı. çok degerli genç 

Şehrimizde Çocuk oyun bahçe· 
leri açılması için kültür direktörlü· ' 
günce etütler yapılmaktadir. Bunlar 
dan iki tanesi ders yılı ba~ında ço 

1 

cuklara açılmış olacaktır. l 
lerimizden Doktor Nihal Bayat 
tayin edilmiştir . 

Belediyemizin k~drosuna bir 
Çocuk mütehassıslığı ilavesi ve bu 
vazifeye dfğerli bir elemanı getirişi 
Bölgemiz için çok yerinde bir ha· 
reket olmuştur . 

l\1uallim muavinliği 
imtihanı 

Orta okul muallim muvinli~i im· 
tihanına giren muallimlerin imtihan 
evraklarının kültür bakanlığına gön 
derildiğini yazmıştık. Bugünlerde im· 
tihanı kazananların adlarının bakan 
)ıktan direktörlüğe gönderilmesi 

umuluyor. 

· Esıarcılar 

Hamur ekmek 
çıkaran fırıncılar 

Eski istasyonda fu mcı Hüseyin 
ve Siptillide fırıncı Kemalın hamur 
ekmek çıkardıklan görülerek ekmek· 
ler müsadere edilmiş ve haklarında 
zabıtlar tutulmuştur. 

Y ekdiğerlerini döğüp 
yaraladılar 

Halil oğlu Hüseyin ve Ömer 
oğluo Hüseyin adlarınla iki kişi 
bir icar meselesinden çıkan kav· 
gada sopa ile yekdiğ rlerini döğüp 
yaral~dıklarından her ikisi de yaka 
lanmış ve h a klarında kaı uni mua· 
mele yapılmıştır. 

Sabı~l~t~~~=~~r:lıim oğ 1 ~;,:.~ 
lu Ali, Ömer oğlu Hasan ve lbrahım 

1 

~ - ~ - ·- -

oğlu Mehmedin. Üzerlerinde 301 20 TEMMUZ 938 

gram ve 90 santıgram esrar bulu .. - ·:-:. - .. .. 
narak alınmış ve kendileri de hak- Gokyuzu dÇık. Hava ruzgarlı. 
larında tutu'an tahkikat evrakile bir en çok sıcak gölgede 35 derttce. 
Jikte adliyeye teslim edilmişlerdir. Geceleri en az sıcak 21 derece. 

şimdiye kadar tarihte neden ltalya· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nın birçok defalar istilaya uğradığı r d Kız mektubu götürdüğü yerde 1 
nı ve neden Fransaya bu gibi akın'aJ M illetlerarası Kadın Bir Fuhuş v o 1 un a tuzağa düş 11üştür. K:ıpı arkasından 1 

ların nadiren vaki o1duğunu sarahat liği, bu hafta lngilte. kapanıyor ve ondan sonra bir daha 

1 · h d ' ı· d .... Edinburgda toplan ·--mıı--------------~---e ıza, e er.. l mıştır. Toplantıda gö izi bulunuyor. 
Hava hücumuna gelince: ta l) a .. . . f d - Sunu falanca yeı e götürür müsün? diye bir mektup veriyorlar. Bu tarzdaki tuzak son bir vak'a ı 

d d.. ·ı · · .. d 90 ruşüten ve üzerınde .ı zla urulan --. 
nın ma en en u strı erının yuz e ' "B · Buradaki kızl;ır tunların kapa ve memleketlerinden uzak yetlt>re ile meydana çıkmıştır. Bir kız, böyle 

l 'd 1 • t 'k t · t .. ı meseleleıin b::ışında eyaz esır,, 
1 ve 11 roe eK rı esısa ınm yuzue · · 1 k d' nına düşerek fuhşa ~üı üklenmekte sürüklenen kızlar, kendilerini orada bir mektuba götürmek üzere tarif 
75 i nıemleketin şimal kısmmda, hc"rBetlhı gf." me f·!e ır . kadınlarır 10 kimsesiz, bütün kapıları kapalı bu edilen yere giderken annesine h;..ber 

1 • . k ı assa, ransız dir . 
yani Frans-ı hava kvvet erının olay ·· ·ı· d L 5 Jk gen }arak sokaklara düşmiye mecbur veriyor. Annesi şür)heye düşiiyor 

d muınesı ı ma am ~gra a o v Gılıetderdt'ki küçük ilanlar da ' 
ca erişebilecekleri mıntakalar a yer k ı f ı ı ·· "ki .J·k oluyorlar. Bu da, bilvasıta onları ve mektubu açıyor. O zaman, me.:.e. ız arın ena yo a nası suru en.:Jı · bu sahada mühim bir rol oynamak· 
leşmiştir. Fransız endiistrisi İee çok !erini ve nasıl kandırıldıkları hak. fuhşa ııürükleyen bir tuzakt.ır. lenin mahiyeti anlaşılıyor ve rolise 
d h d k d' B d tadır: Hl!r gün, falanca yerde bir 

a a ağını vaziyette ır. un an kında bir rapor okumuş ve çok dik d . Beyaz esir ticaretinin merkezi haber veıiliyor. 
b ı ft ı d · il ğ hizmetçi, daktilo, katibe aranıyor i G f l p 1. k b b .. · d k" d aşl\.a a yan emıryo arının ço u kate şayan rakamlar v~rmiştir: bilhasso Cenubi Amerikadır. a i o ıs, me tu u un uzerın e 1 a 
k · h "k J k k il d k Y<' göı ül"n ilanların bazıiarı böyle d · b 0 uvveı mu arrı e o ara u ~n ı H d .. d 50000 çk z avlanan kızlar Boenos Ayres, Brezil- rese gi iyor ve evı a !>ıyor. za-
1 1 k k d k er sene unya a ger. 1 bir tuzaktır. ld arı e e triği şimal ısının a i tesi- . l' t kk "' II t f d kaçı ıl ya gibi başlıca Cenubi Amerika şe- man evde on altı kızın kapatı ığı 
satlan temin ederler. Halbuki Fransız gızkı.t l"Ş f" b·u ekr ara 

10

1 
kantl 

1 
• Genç kızın, kendisinden istenrn 

. .. . ma a ve aş a meme e ere sev· hirlo;!rinde toplanıyor ve buradan Av görülüy ... r. 

1 

1 
' 1 
1 

demıryollarının yuzde 95 ı buharla · k d'I k f h t 1 kt d y I vesikalarla beraber gönderdiği resim rupaya sevediliyor. Bazı müesseseler tarafından ya. 
• 1 B' 1 h · ld k' 1 1 e ı ere u. şa a ı ma a ır. a nız onun hakkında karar ver'ılmesine l · ış er. ınaena ey şıma e ı ta yan F d b. . . d .. 1 1 1 d d l d pılan glizelJik, güze ses, güzel ba· ı · . . ransa a ır ~,.ne ıçm e yuz erce b ngi tere e e son zaman ar a 
elektrık tesısatının hombalanması k k .. ._ k 1 • • 1 k yarıyor: Beyaz esir tüccarı, kızı e· f h k k' l ld ;ı. cak müsabakaları gibi vasıtalarla da tz ço yu~se para vaa•ll ı e an u şa teşvi va a arının çoğa 10 1 
İtalyan demiryollarını felce uğrata d '1 ·b . . . k · ğendiği takdirde kandisir e gayet genç kızlar fuhşı sürüklenmt"ktedir.

1 l •. I ırı mış ve eyaz es·r tıcaretıne ur. görülmektt"dir. 
ı ı• er. b . . . müsait şerait gösteriyor ve bol pa· Kendilerine, barlarda artistlik bulun 

an gıtmıştır d k 1. ;c,, Kendisine ama süsü veren kadın 

Elbise renginde cigı 
dumanı 

Amerikalı bir kimyager k 
!arı alakadar edecek bir keşiftt 
[unmuş, cigara dumanlarını ~ 
mıığa muvaffak olmuştur. 

Bundan sonra, bir salonda 
rurken halka halka yükselen O, 
dumanlarını başka başka renk 
göreceğiz demek oluyor. Mavi 
şif, pembe, portakal rengi, 
kırmızı ve daha bir çok reaklerı 
dumanlar odalarımızın hava 
raksedip l uracaklar, şimdiye ~ 
yalnız elbiselerinin, çanta!~ 
kunduı al arının, saçlarının ve tır 

!arının rengini biribirine yakışt 
ğa uğraşan şık ve zarif ka 
bundan sonra cigara dumanl 
rengini de düşünecekler ve 
de alairr,i sema renklerini batı 
dumanlar arasında oturmaktaP 
bir haz duyacaklar. .. 
Wacaristanda 35 ntl 

başına bir itfaiyec 
Macaristanın nüfusu 8 111. 

dur. Bugün bu memlekette 1 

evinde çalışan 100.000 insan
40 dır. Macaristan bu miktarı 2 

e çıkarmağa karar vermiştir. &: 
rar tatbik edilince Macarista0 

fusunun otuz beşte biri itfı 
olacakhr. 

Bu haber hakkında fiıcrir>İ 
ren Macaristan itfaiye umuıtl, 
fettişi, harp halinde memleket 
va hücumlarına karşı tama111İf 
kerleştirilıniş olan bu teşkilat!~ 
dafaa edebileceğini söylemişti' 

Mahk~melerde yaz ti 

Şehrimiz mahkemelerinde 
den itibaren yaz tatili başla 
5 eylul 938 tarihine kadar 

edecek olan bu müddet içinde 
kuflu ve müstacel davalar 
cektir. Ağır ceza mahkemesı 
davalar devam edecektir. 

Bölge sanat okull 

Bölge sanat okulları i111ti: 
girmek için şimdiye kadar şeJ 
den Kültür direktörlüğüne Y 
!ebe müıacaat etmiştir. 

I 

Gazi terb\ye enstitıf 
Ankaradaki Gazi terbiye 

ıü~üı.ün türkçe - Edebiyat, . 
.. "h ~ f t ı. ·· rı' ıı , lan cogı a ya, auııye, 

. ş~ 
resim elişi, beden lt rLi} e.s•. 01 
ne 938 - 939 ders yılı ıç 1~. 
be almacagma dair enstitü ~ 

rğıı lüğünden kültür dırektör. u ~p 
talimatname gönderilmiştır· 

938 t• 
at mü ideti 15 ağıstos ·ııı' 
hitece-ktir. Daha fazla malıı.1 
tür di rektörliiğünden a 1ınab1 

Okul yerleri tesbit e 

Kültür direktöı ü Ekrerfl 
yanında ispekterler o)dui: 
<lün köylere giderek hars 1 

~-tar af ınd an yaptırılmasına t 
•t t 

len ilk okul yerlerini tesbı 
dir. 

Su ve yağlar•.11 

muayeneler• 

Şehrimizde satılmakt'd'~ 
menba sularile sade y~ğl8~1-
muneler alınarak beledıye 
nesine gönderilmiştir. ltalyan ordusunun harp kabili Madam, Legran Salko, beyaz ra teklif e erek uza uir yere ça~. duğu müjdesi ile fazla para teklif e· 

d A d . lar genç kızlardan sokakta yardım d 1 k I k 1 .. •· ~ yetine gelince, mo ern mana a sı esir tüccarları :ım nasıl çalıştıklan rıyor. i iyor ve uza meme et ere gotu· ---------~,,,,,,,,,,,... 
d ı... k d t k istiyorlar ve bera')er giJerken onla l 1 e~ Jahsız sayılacak bir üşmana arşı hakkında da mühim malumat ver- Oraya giden genç ız an arı · rü üyor. Tedavı· edı'lme" e 

k d rı kandırıyorlar. M· ıı l K d b" ı· y · b 1 şı Habeşistanda elde etti leri e miştir. Bu gizli teşekküllerin adam hayır yoktur. Kendisi bu binletce ı et erarası a ın .r ıgı una 
receyi göz önünde tutarak ltalyan ları bilhassa fabrikalarda, hastaha kurbandım biri olarak ortadan kay· Diğer bir tuzak ta gene yaşılı karşı alınması lazım gelen çareleri traho-n ; gözü kÖ~. 
ordusuna büyük bir kıymet vermek Jlelerde, veya diğer iş müesse~ele- bolmuştur. kadmlar tarafmdan kullanılmaktadır. tesbit etmiştir. Bunların tatbikini I 1'ruhom mıı• 
hususunJa istical etmek doğru o!a· rinde, çalışmaktadı~ Bazan d~ bu şekilde çağr~an s.o.k.ak_t_a_g~o-"r_d_ü_k_le~r-i~g~e.n~ç-k.ız_ı_a_ra.:~~-h•e•,r••hlı.·k·fi•m•e•t•te.n~i-st.iy•e•c•e•k•ti.~-~--1~~~~~ 
maz. halyan ordusu iyi techizata . __ ...;.....;......;... ____ ~--------------

1 

1 
d 
d 
ı , 

r 

s 
1 

t ' 



rig• 
•r k 
eşiftc 

1 ~ 

nda 
n c 

renk 
3\1• 

ngi, 
nklt' 
ava· 
ye ~ 
ntal• 
e tı• 

kıştı' 

ve · 
atı• 

kta~ 

niif 
eC 

ııı 

te jt 

staO 
iti• 

rioİ 
uııt 

ket 

ullı 
ıııtib 
şeb 
ye.l 

21 Temmuz 1938 Türkıözü - -- Sahife .3 

istihlak Vergisinde yapı
lan değişiklikler nelerdir? 

---~~~~~~~~~~~-

yegane bir hedef hizmet etmek, l IB 1 

Maliye Vekaletinin hazırladığı tebliğ 
Köylü ve fakir halkın kullandığı 

Pamuklu ve yünlü kumaşlardan ba. 
z~larının ve yün _battaniyelerin vergi. 
sıni biraz indirmek ve bu arada 
yurtta İmal olunan lastik ayakkabı
ların vergisini de kilo başına on 
kuruş tezyit etmek üzere b~zı mad 
delerden alınan istihlak vergisi ka 
nunu değiştirilmişti. Maliye Bakan 
liğı bu kanunda yapılan değişiklik. 
leri izah ed t n bir umumi te ':ı liğ 
bazırlamıştır, Umun1i tebliğe göre 
temmuz ayı içindeki satışlaıa dair 
olarak 15 ağustosa kadar la>tik 
ayakkabı imal eden sınai müessrse 
ler tarafından verilecek beyanna· 
rnelerı.le, 1 temmuzdan 15 temmuz 
nihayeti akşamına kadar satılan 
ayakkabılarla 15 temmuzdan tem· 
rnuz ayı sonuna kadar satılan mik· 
t~rlar ayrı ayrı gösleı ilecek ve bi 
rıncilerin kilosundan 150, ikincilerin 
kilosundan 160 kuruş vergi alına 
caktır. Ağustos 938 tarihinden iti
baren beyannamelerde gösterilen 
~atış mikdarlarının kilosundan 160 
uruş vergi alınacaktır. 

ithalat umumi tarifesinin 377 
numarasına giren pamuklu mensü
cat evvelce metre murabbaının sık· 
1 t' e ı 150 grama kadar ve 150 gram 
dan fazla olmak üzere ikiye ayrılmak 
s~retile vergiye tabi tutulmuştu. Ye. 
nı kauun bir metre murabbaının 
sıkleti yüz grama kadar, yüz gram 
dan 150 grama kadar ve 150 gram
dan fazla olmak üzere üç kısma 
ayırmış bulunmaktadır. 

Yuz grama 'kadar olan ince cins 
Panıııklulardan eski kanunda olduğu 
iİbi kilo başına 25 kuruş, 100 
R~arndan 150 grama kadar olan 
cınslerden kilo başına 4 kuruş ver· 
~ alınacaktır. Yeni kanun halkın 
~llandığı ucuz kumaşların vergileri· 

' amele vergisine matrah olan satış 
1 kıymeti bu fia tta ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Dış ülkelerden yurdumuza SO· 

kulacak kumaşların kıymeti de ayni 
suretle, mamulün ithalat muamele 
vergisine matrah olan kıymet ola
caktır. 

10 kuruşluk vergi, kumaşın met
resinin toptan satış fiatı 220 kuruşu 
geçer geçmez, 45 kuıuşa ve 6 ku· 
ı uşluk vergi de kumaşın mrtresinin 
toptan satış fiatı 240 kuruşu geçer 
geçmez 25 kuruşa yükseleceğinden 
Maliye memurları bilhassa bu nok· j 
taya dikkat edeceklerdir. Dış mem- 1 

kketlerden getirilen kumaşların ver
gisi 220 ve 240 kuruştan fazla tut· 
tuğundan, bunlar 1 O ve 6 kuruş Ü 

zerinden vergiye tabi tutulamaya· 
caklardır. 

Adana Sulh 1 inci hukuk 
hakimliğinden : 

Dosya No. 248 
Adana lnhi~arlar baş müdürlü 

ğüne izafetle vekili avukat Kemal 
Çelik tarafından incirlik köyünden 1 

Ahmet kızı Şevkiye aleyhine açılan. 
alacak davası duruşmasında müddei· 1 

aleyh Şevki} eye ilanen tebliğat ic- ı 
ra edildiği halde mahkemeye gel
mediğinden ilanen gıyap kararı teb- ı 
liğine ve muhakemenin 7191938 Çar· 
şamba günü saat 10 a talikine karar 
verilmiş olmakla müddeialeyh mez· 1 

kür gün ve saatta mahkemeye gel- ı 

medıği veya ·tarafından bir vtkil i 
gönderilmediği takdirde hakkında 
ittihaz olunan gıyap kararı bittasdik 
muhakemesinin giyabında devam e· 1 

deceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzer~ ilan olunur. 1 

9555 1 

Seyhan Sulh 1 inci hukuk . 

ayın ar 
Yegane Bir Aşk Hizmet etmek, 
Yegane bir vazife hizmet etmek, 
işte: 

, Baylar - Sevenler , Sevilenler ve Herkesin zevk ve takdirle seyredecekleri çok güzel bir 

Asri Sinemada 
film 1 

Bu Akşam YAZLIK Sayğı deger müşterilerine Lüks ve zerafeti, göz kamaştırıcı dekorları, çok cazib mevzuyle Gençlik, 
aşk, saadet zevk , neş'e, muzik, ve hayat taşıran 

Sinema 
Bu Akşam 

Sinemanın dehakar Artisti 
(CONRAD V AIDT) 

Tarafından heyt canlı, meraklı ve 
calibi dikkat bir TaTZda yarablan 

(SON SEYAHAT) 
Büyük bir Aşk ve harku1ade casus 
luk filmini takdim ediyor. Alaka 
ve dikkatle seyredilecek Fransızca 
Sözlü bir şaheser 

Gelecek Program : 
Billur Sesli 

GRCE MOORE'ın temsili 
(İLAHİ MELODİ) 

9545 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civrında 

İstikamet eczahanesidir 

Beyaz Zambak 
Misilsiz eseriyle Tevali eden muvaffaki

yetlerine bir yenisini daha ilave ettiğini arzeyler 

OYNA Y ANL ı\R : Kay Fracis
Rıkardo Kortez 

AYRICA : 

Esrarengiz Dağ 
Üçüncü devre 

Oynayan : KEN MA YNARD 
Fiyatlar : Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Ku. 
ruş, Loca bir lira . Zabitan ve Öğretmenlere 

ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatör
lerle son derece serin bir hale getirilmiştir. 

Telefon 250 Asri 9552 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 20/Tem-
muz/938 tarihinden itibaren kabot bezleıimizin aşağıdaki fiyatlarla satı-

lalağını ilan ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 672 

• • 6 90 • 36 • 701 
Kızılay 

" " 
5 85 

" 
36 

" 
709 

• • 5 90 • 36 • 739 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 
civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Arslanlı • 2 90 • 36 • 740 Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

1 - Yu:Carıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve şatışlara 0/ 0 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 kabulu ve sevki fabrikamızın 1/Mayıs/938 tarihli temini-

müstenitıir. 9556 

eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
6 - 26 

bakılır] 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
~1 

• h~fifletmek için gümrük tari
esının yüz altıncı numarasının B 
~e C pozisyonlarını ayırmış ve bun 
~ra giren kumaşlardan şayak çulaki 
~'.n vergilerini daha hafifleterek 
'&erlerinin vergisini ·aynen ipka 

'~tııiştir. Tarifenin bu pozisyonlarına 
&ırcn ve eni 140 santimetreden aşa 1 

~ 1 olmıyan kumaşların metre murab 
I aının sıkleti 600 grama kadar olan 1 

tın ınetresinin yerli fabrikalarda 
0Ptan satış fiatı ve hariçten ithal 

1 

~lunanlar ~a ğümrükten çıkarılıncıya 1 

Hakimliğinden ..------------------------. Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve Belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re

simlerile Darülaceze hissesinin miktarına ve 
sureti istifasına dair kanun 

•dar yapılacak her türlü zaruri 
~asraflar ve istihlak vergisi de d"hi ' 
~·lllak üzere ödenecek vergileri ile 1 
kasıl olan kıymeti 220 
& uıuşa kadar olanlarının kilo-
Und 10 i an kuruş alınacaktır. 600 

r 'amd~n fazla ve kıymeti '.t40 ku 

6uka kadar olanların kilosundan ise 
uıuş alınacaktır. 

.. Yeni kanunun 220 240 kuruş 
Ultind . . . ' . . 
ti d en tesbıt ettığı vergı vazıye 
dın c Yeni bir hususiyet bulunmakta 
der. Eski kanun vergiyi ~iklet üzerin
lc n esas tutmuş ve eşyaııın kıymeti 

Ver · 
ctın· ~ 1 arasında bir münasebet tesis 
tikatı. Yeni kanun dahilindeki fab· 
len arda toptan satış fiatile ve hariç 
tıldı &clenlerde de gümrükten çıka· 
lanl' andaki m~liyet fiatiyle alaka. 
la krarak fıatları 220 ve ~40 kuru 
lctııı· ~dar olanlarıı vergilerini hafif 
&ile,;~'. bunlardan fazla olanların ver 

nı de eskisi gibi bırakmıştır. 
. Yeni k b . 1 . . 

sınid anun attanıye erın vergı-

kuıu e kilo başına 55 ;kuruştan 10 
lopı:a İndirilmiştir. Kanunda yazılı 
iptida~ satış fi•tını ifade edecektir. 
llıalatı .. ıııadde kıymetile işçilik ve i· 
tisına ~cretj atölye ve makine amor 
Cak n arı, bu kanun mucibince alına 

Ve · 
tilrlu" rgı de dahil olmak üzere her 

Veı ' 
r~lta ~ ve resimler umumi mas-

n '••a ·n 1 . b Ve k• ' U c ısa et eden yüzdelik 
ar bu f t .. d . . takt ıa ıçın e cıahıl buluna· 
ıı. Bir kelime ile mamulün mu· 

Dosya No. 938/249 
Adana inhisarlar baş müdürlü

ğüne izafetle vekili avukat Kemal 
Çelik tarafından Adananın Baklalı 
köyünden Tahir oğlu Ramazan aley· 
hine açılan alacak davasının Ada 
na sulh lıirinci hukuk mahkemesin
de yapılmakta olan duruşmasında 
müddeialeyhin mahalli ikameti meç· 
bul bulunduğu anlaşıldığından ilanen 
teblıgat icrasına ve muhakemenin 
17/9/938 Cumartesi günü saaat 10 
atalikine karar verilmiş olduğundan 
mezkur gün VI" saatta müddeialeyh 
Ramazan mahkemeye gelmediği ve
ya bir vekil tayin ederek gönderme
diği takdirde hakkında gıyap kara· 
ıı ittihaz edileceği tebliğat makamı· 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

9554 

Adana Asliye İkinci 
Hukuk Mahkemesinden 

No. 421 
Adananın Salihiye Mahallesinde 

oturan lbrahim kızı kerimenin Süley 
man oğlu Mahmud aleyhine Asliye 
ikinci Hukuk Mahkemesine açbğı 
boşanma davasının cari Muhakeme 
si sırasında müddeialeyhin ikamet· 
gahı m~çhul olduğu anlaşıldığından 

Mahkrmece ilanen tebliğat icrasına 
ve Mehkemenin 26/9 /938 tarihine 
talikina karar verilmiş olduğunda 
merkumun mezkur gün ve saatta 
mahkemeye gelmesi veya bir vekil 

1 göndermesi aksi taktirde mahkeme· 
ye gıyabda devamedilcceği ilan 
olunur. 

9547 

Adler .. Singer •• Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletler;mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu • 
• Hükumet 
•• 

ca~esinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 16-80 

Seyhan daimi encüme· 
ninden 

1 - Osmaniyenin dervişiye Is 
sızca Köy yolu arasında 2X8 lik 
köprü tamiratı (967) lira 64 kuruş· 

!.:açık eksilmeye konulmu~tur. 1 

2 - Eksiltme 4181938 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 10 da \ 
Vilayet daimi encümeninde yapıla-

caktır. 

3 - isteyeler keşif evrakını 
görmek üzere Nafia müdürlüğüne 
maracaat edebilirler. 

4 - lsleklilerin (72) lira 57 ku· 
ruş müvakkat te'minat vermesi ve 
bu işi yapabilecek iktida·ı olduğu 
na dair Nafia müdürlüğünden alın· 
mış vesikayı göstermesi lazımdır. 

17 - 21 - 25 - 29 9540 

Kanun ı\o. 3539 Kabul tarihi : 291611938 

- Dünden artan -

olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri aid olduğu fasla irad kayd 
olunur. 

Darülaceze bulunan yerlerde Darülaceze hissesi Daıülacezelere ve 
belediye hissesi de belediy~lere, tahsil edildiği ayı takip eden ayın 15 in· 
ci günü akşamına katlar tediye olunur. Darülaceze bulunmıyan yerlerde 
belale halkından fakir ve muavenete muhtaç olanlara yapılacak yardım
lara sarfedilmek üzere Darülaceze hissesi dahi belediyelere verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı bdP-diye ve Daıülacezelrr· 
den hiç bir masraf alınmaz. 

Madde 5 - l iyatro ve s'nemalardan mevki itibarile alınacak duhu· 
liye ücretleri belediyelerce tayin olunur, Muayyen bedel fevkinde duhuli· 
ye ücreti alan sinemacılardan birinci defası için 100 lira ceza alınır, Te
kerrüründe bu ceza beş misle çıka.ılır. Belediyelerce tay n olunan duhu. 
liye ücretleri hakkında maddi hesap unsurlarına istiı ad ederek vaki ola· 
cak itirazlar icra Vekillerince kat'i ve nihai surette hal olunur. 

Madde 6 - Bu kanun mucibince alınarak cezaların takip ve tahsi · 
linde damga resmi kanununun 12 nci faslı hükümleri tatbik olunur. 

Madde 7 - icabında Türkiyeye idhal edilecek filimlerin gümrük re 
simlerinde tadilat yapmağa icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir Hükumtt 
l-u hususta yaptığı tadilatı bir ay ıarfında Büyük Millet Meclisinin tasdi
kına arzeder. 

Madde 8 - 1324 numaralı ve 2315/1928 tarihli Damga resmi ve 
2459 numaralı ve 28/5/1934 tarihli Tayyare resmi kanunlarile 423 nu
maralı ve 26 şubat 1340 tarihli Belediye vergi ve resimleri kanununun ve 
12 nisan 1332 tarihli Darülaceze nizamnamesinin bu kanuna muhalif hü. 
kümleri kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde - Bu kanunun ikinci maddesi mucibince basılması 
lazım gelen pulların hazırlanmasına kadar, bu resmin tahsili üzeri sürsaj 
edilecek olan damga pulları ile temin olunur. Kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte henüz sürsajlı pullar sevkedilmemiş olan yerl~rde resim, nakden 
istifa edilir. 

Madde 9 - BJ kanun 15 temmuz 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 10 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Dahiliye Vekil-

leri memurdur. 71711938 
-Son- 8303 

1 



!elıife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 

Kı l o Fiati 

CiN.si En az En çok 
Satılan miktar 1 

it. s. -- . A. s. - Xüo 1 
1 

l<apımalı -paın"k -
-

Piyasa parlağı • 25.50 -
Piyasa temizi .. i 1 

• 
iane 1 

-- 1 
-i.:ıne 2 

1 

1 Ekspres 
Klevlant 30 

1 

Y A P AC I 
1 

Mey az -1 1 
1 S iYah 1 " 

ÇI GI T 1 
- °Ekspres --,- ı-- 1 iane : 

Yerli uvcmlik,. 1 --ı===I "Tohumluk., --.. 
:-ı U BU B A T 1 

' Bu~day Kıhns 

Yerli ----:\32 -- -3~50--.. --.. Men tane 
- --

Arpa 2,90 2,95 
Fasulya ' ' Yulaf 

3,5 ___ - 3,12 -- 1 

Delice ---- -
ı<.u~ yemi 
Keten tohumu 
Mercimek -----1 

- -
Susam 1 1 

UN 
Oört yıldız .:ıa l ih . 

--
1 ÜÇ u n 1 . 

~ - -Dört yıldız L>oa-ruJuk .ö ~ ı 

~ ~I üç 
" " ı ö .=: Simit 

" - .. - > D&rı yıldız Cumhuriyet -" ::ı 

1 "' "" üç ..... .. " 
Simit 

" 1 
Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

19 1 7 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

1 

Santim Pena 
! 

Hazır 
1 

3 95 Lueı 

/s:ı=l6o Temmuz vadeli 4 75 Rayi~mark 

1. Teşrin ,, 4 88 
Frank ( Fr•nsız ) 3 51 -

1 
Sterlin ( İngiliz ) 623 00 

Hint h a zır 3 111 Dolar ( Amerika ) 126 00 
Nevyork 8 72 Fraı k ( ·s ıiçre ) 2s -ı-&r 1 

1 

Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak 
.. 

motor ve taştan anlar uzere 

Türksözll 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M:nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesatış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 
75 36 725 
M 36 751 

1 

Satışlarımız fa brika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
'fo de 2 zam edilir . Alivre satışımız yoktur. 9461 8 

•• 
TU 

Mütenevvi re-nkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba~. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

•• •• 
KSOZU 

Gazetecilik\ 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya · 
pıhr. 

Re!mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n&fis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ı • 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türlcs5t\i,n 1 !fl baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder . 

_________________ ......... _______________ _ 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastalıkları mütehassısı 

21 T «'mmuz 1918 

BELEDİYE İLANLARI 

21 - 7 - 938 Perşembe gününden 15 - Ağustos - 938 tari~ 
ne kadar motorlu ve möt.ırsuz bütün vesaiti nakliyenin muayenesi Paııı 
Paz ;rında s~yrisefer karakolunda yapılac~ktır. Bu mü IJet içerisinde fil 

~yen eye g!l ·niy ~n veniti nı!c l iye s1hipieri h1klarında kanuni takibat Y1 

pılacağı ilan o!u11ur. 
9550 

1 - ismet lnönü mektebi cenubundan başlayarak şarka do~ru 2-* 
metre tul şosa ile 500 metre tul bordür inşaatına talip çıkmadığındıl 
ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 3 '> 54,28 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2'i9 liradır. 
4 - ihalesi ağustosun biriı. ci pazartesi günü saat onda B~lediye en 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve projesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. isti tu 

yenler orada görebilirler. Yor 
6 - Taliplerin ihale günü saat onda teminatları ile birlikte Beledi(] 

encümenine müracaatları ilan olunur. 9557 tıı1 ar 

1 - Bir adet imdadı sıhhı otomobili ile adet ldrolik devirme terfr 
batlı çakıl ve kum nakline mahsus kam) on ve bir adette buz nakli~ rıı 
mahsus kamyona talip çıkmadığından ihale müddeti on gün uzatılmışt~ ti~ı\ 

2 - imdadı sıhhi otomabilinin muhammen bedeli 3150 lira devirlli
1 Seç 

tertibatlı çakıl nakline mahsus kamyonun muhammen bedeli (3500) tir• •er 
Buz nakline mahsus kamyon muhammen bedeli 2500 liradır. ~'.la 

•tı 
3 - imdadı sıhhi otomobili için muvakkat teminat (237) lira çak ltlif 

nakliye kamyonunun muvakkat teminatı 265 lira, buz nakliye kamyon' ne 
muvakkat teminat (188) liradır. lin 

4 - ihaleleri Agustosun birinci pazartesi günü saat onda beledi)" ltçi 
encümeninde yapılacaktır. ~on 

5 - Şartnameleri be(ejiye yazı işleri kalemindedir. isteyenler orad•r 11\ii 

parasız alabilirler. llı~1 
6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte BclediY

1 
•e 

encümenine müracaalları ilan olunur. 9558 ~tıı .. 
le 

1 - Yansen planı mucibince Atatiirk parkı içerisinde muayyen ~1 ~tQ 
halde yapılacak olan yüzme havuzu (Pisin) inşaatı ka alı zarf usulılt ."k 

• ıa, 

eksiltmeye konulmuştur. r 11lij 
2 - Muhammen bed!'li 18345,25 lira, muvakkat teminatı 1375,89 

1 tık 
radır • . 1 

3 - ihalesi temmuzun 28 inci perşembe günü saat 10 da BetedıJ 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmtye girmek isteytnlerin ihale teıihindcn evvel, evvel'' 
yapmiş oldukları işleri bildirir bir İstida ile Belediyeye müracaat etııı' 
lerİ mecburidir. 9j 

5 - Proje ve şartn • mesi Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenlere 
Reşatbey mahaHesi Ordu Evi civarı Savatlı 1 kuruş mukabilinde verilir. 

ı J Bay Halil evi 6-30 9531 6 _isteklilerin ihale günü saat (8) e ~adar teklif mektuplarını B 1~ 
1 racaatı 1--------------·--------------' diye Riyasetine vermeleri ilan olunu•. 

bir değirm ~nci ustası laz : mdır. Abidin paşa cadde-
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine A1<iyamu1 

c 
-==~:::=======;;=:===:::::~;::-::-::-::-:-:;:.;.,_ 13 - 17 - 21 - 25 9522 

1Kumbar~ biri-
. 1 

1 

TÜRKiYE 

~IRAdtBANmsl 
-

Her mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml,tlr. Bir fincan Ç•Y gUnUn bunaltıcı sıcajiını kar,ııar 

c . 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Tica rethanesidir . 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
17 80 

!r---~~---------------------~---
1 Tan lokantası 

Saathane civarında Acerrı hanı karşısında Tan lokanta51 b,. ., lıı 

Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemesini yenileştirmişll ~ 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze o!arak hazırlad~ ~Q 
nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun ede' 

biıtarıdadır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

n-- 1 - Tan ab nelerine yüzde 20 • ı tenıil9 

yapmkatadır. 

T Y L 1 d"IJ' · takdir.Jı 2 - an aptrğı acune erin evlerine arzu e ı ığı 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 9 - 13 949S.1 

--------~-------------~-------------~ 

Sey ha·'l Defterdarlığından : 
.r 

Sarıya kup 

• 

Alemdar 
cadde~i Ada 

• 100 
Parsel 

34 

Cinsi Miktarı Br her ııı· ~ 
Arsa 04,5 metre murab- re nıur• :~~ 

baı tamarııı bıu altıfl ı, 

• Saç bedes- 89 
ten 

15 Diikkan Yarı hissesi 

l urırf 1 ~r lltı 
Tam•ıtl~ il) 

nın kıY l ~cı 
ti 300 ~, 

~-radır · 

---------·~---------------------------...: Yukarıda mevkii, cinsi ve miktarı yazılı gayri menkullerin hizalarf~ 
yazılı muhammen bedeller üzerinden mülkiyetinin açık artırması 27/ 

1 ~ 
muz/938 çarşamba günü saat onda yapılacağından istrklilerin muaYf' 
satta yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile Defterdarlıkta ıoP 

~u 
liı~ 
ıııu 
ı~n or. Muzaffer Lokman 
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