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Ulus meydanındaki anıt 
altında bir genç hitabede 

TARIM 
POLiTiKAMIZ 

Tüı kiye'ni.n 
zıraat sı 

yaseti için mcv· 
cet olan şartlaıııı 

b;;şında pazar va· 
ziyeti geliyor. 

İç pazarı kt· 
kik ederken da · 
ima gıda madde· 
!erinden büyük 
bir kisnıının ge· 
ne ziraat tarafın· 
dan istihlak edi l 
diğ ni düşünme 

liyiz. füli..n nü
fusun yüzde 76 5 
ğu köylerd e y3. 
şamaklEdır. 

Şu halde yal· 
nız zaruti mad-

Türkiye 
z!raa tpoll 
tlkasınln da
yandığı te 
meller,mem
lekelimlzde 
mesele ola · 
rak mevcut 
bütUn ı,ıe . 

rln bünyesi· 
nt teşkil e
der. Birinci 
köy ve zira 
at kongresi 
b u mesele· 
1 c rl hallede· 
cek olan ted
blrlert tas· 
bit için top 
tandı, 

deleri lemin edilecek miktar yüzde 
23.9 dur. Bunlardan yüzde 7.1 kadar 
nüfusu, on binden az olan şeh'.rler

de otuımakladırlar. Bunlar gıdaları 

nın mühim bir kısmını y•kın mahal· 
lerden tedarik etmeHediıler. 

Şu halde iç pazar için bahis 
mevzuu yalnız 16 9 dur. Hakıkf bü
yük müstehlik merkezler An'rnrn, İs
taııbul ve lzmir olmak üzere üç şe 
hirde toplanmıştır. Buralarda anca!,, 
Türkiye nüfusıınıın yüzde 6 5 du 
vardır. 

Sütün bu söylenen hakikallar iç 
pazar hakkında yapılacak telkikleıe 
esas olmalıdır. En mühim gıda mad
delerinin - et, köylünün fakirliğin

den dolayı gayet mahdut miktaıda 
hesap edilir - asgari yüzde sekse
ni köylüler tarafından bizza[ sarfolun
maktadır. Bunu ı neticesi olarak pa· 
zar, gelen yünde yirmi mahsul tem
evvüçlerindeıı bilhassa fazla mütees 
sir olmaktarlır. 

Dün Ankara 
Ulus meydanında 
b üy iJk t ezahurat 
ol d ..ı. Gerek Ebe 
dl ~efln Ankara· 
y:ı ayak bastığı 
giJ11 ve g erekse 
z i ra a t kongresi 
mü11a sebetıyle 
Ank ara genç tı[jl 
a n ı t etrafında 

!l eyeca ntı b i r 
var lı k göstıır .11 

Yandaki re · 
s tm U lu s mııyda 
nındakl anıtı çe.I 
lenklerle dona ı 
tılmış bir vazi
y e tte gösteriyor 

__ I 

Büyük ziraat kongresi 
dün Ankarada toplandı 

tBEDi ŞEFiMiZiN 

İyi bir mahsul, köylü kendi sar· 
fiyatını pek dar hudutlar dahilidde 
genişleteceğinden, arzının fazlalaşma

sına müessir olur Mahsulün fenalıg-ı, 

zir ,at 1.eodi sarfiyatını muayyen hir 
hududa kad ır azaltacağından pazar· 
da kuvvetli durgunluğa sebep ol
maktadır. 

T ürkiye dış ticareti için >İtaatin 
ehemmiyetini şu rakamlar gös-

KONGREYi BAŞVEKILiMiZ 
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t\nkaraya 
~ıldönumü 

geldiği günün 
dün kutlandı 

HA LKEVI GENÇLiK ARASINDA EBEDİ Ş EFiN OG Ü N 
ANKARAYA GELDIGINI MÜJDELEY EN BiR KOŞU TE R
TIBETTI ULUS MEYDANINDA TEZAHÜRAT YAPILDI 

~ce de 
~ala balık 

Halkevi salonunda çok 
bir toplantı yapıldı 

lınkara : 27 ( 'felefonla ) - Ebedi Şefimiz Atatür<-ün Ankaraya 
,~.ak bastıkları günün Yıldönümü bugün Ulus meydanında büyük 

Ural içinde kutlandı. Ankara Hılkevi, Dikman sırllarınd>n Abideye 
.
01 

12 kilometrelik bir koşu t6'tibetmişti . Bu koşuya 49 gencimiz 
i~k etti. Ve neticede Atatürkün Ankarayı Dikmen sırtlarından gör· 
'nu ilk olarak Demirspordan Mustafa ve ikinci Galib müjdeled :ler . 
'1
6~ Seneki rekor da kırıldı. Bu mesafe 36 dakika 49 saniyede ka
-~1· Üçüncü, d)rdüncü ve beşinciliği de Ankara gücünden Şevki , 

1~ Ve S~lim kazan_dılar. ~ençlere hediya!er vedldi . . Hediyeleri be· 
~ erbıyesı Genel Dırektöru ıle Zıraat Yakılı t evzı attı l a r . 
%rek Atatürkün Ankaraye geldiği gün ve gerekse Z iraat K~ngresi 
ırn1 H ayetinin Ulus meydanında toplanması tarihi bir sahne o l muş· 

Qenç Şairimiz Behcet Kemal Çağlar da bu münasebetle Atatürk 
, •ltında bir nutuk söylemiştir. Gece saat 21 de de H a lkavi sala· 
,,Çok ka l abalık ve çok hararetli bir toplantı yapılmıştır. Gençler nu· 

scıyıemişler, günün büyük manasını tebarüz e ttirmişlerdir . 
1
'
1kevi bu münasebetle bir kitap neşretmiş ve toplant ı ya gelen'ere 
~ıştır. T);:'.:ı tı geç vakla kadar devam etmiştir . 

RANSADA ÇOK 
~ÜHiM IFŞAA T ! 
azı P aris gazetelerini 
imanlar satın almış! 

SOL CENA H GAZETE LERi REZ ALE T HAK· 
KINDA MÜT E MA Di NEŞR i YAT Y API YOR 

-~ı 
1
3 : 27 - Fransız matbuat aleminde büyük bir rezalet 

'il :Yolunda bazı Fransız gazetelerinde şiddetli neşriyat 
ı~~lttadır. Bu ne•rlyat a safi cenah gazetelerinden "Epok., 

"ını,tır. 
'-- -~~~~~~~ 

1sır Teslihatı 

Oooooo lira 
~rcanacak 

•l· -------1\rc • 
'li · 27 ( Radyo ) - Mısı r 
ıf leslıhatı içi n 123000000 
'a etnı,.ğe ka •ar ve r miştir . 
tabi\· yıld.ı muhtelif kaynak-

511 ve sarfediltcekdır . 

Veı tıen malOmat şudur: Son 
zamanlarda Parlste bazı mu
hitlerde Almanyanın fevkalade 
bir sefiri gibi kabul edllen kont 
(B} isminde bir zat bulunmak· 
tadır. 

Bu zat bazı Frans ız gazetelerine 
şimdiye kadar 200,000 lngiliz li ra· 
Si c:t•kriben 1,310,0u::ı Türk lirası) 

vermiş, böylece bu gazeteleri satın 
alarak onlJrın Almanya ve Nazi leri n 
müdafJa el tik 'eri pı ensipler lehinde 
ve bu arada mesela Yahudi aleyhdar 

- G erisi ikinci ulııt , .ıc -

!erir : 936 da Türl.iye'nin mecmu ih
racatının yüzde 21.3 ve 937 de 15.8 
zi hayvani mahsuller yekünudıır. Ne
bati mahsuller ise, 936 da ihrncatııı 

yüzde 90.5 ve 937 de 89 7 sini bul
maktadir . 

Böylelikle Türkiye ziraati; ıhı · aç 

edilen maddelerin yüzde do<sanını 
lemin etmektedir. Bu ın ıh;ullerı ile 
balık ilave edilmiştir. rlayvaııi ınoh 
sullerın bütün ihracaıt..,k! nisbetı son 

dört s"ne içidde 14.6 ıl" ~1 5 ıır;ısırı

do. nebati mahsulleıi i,e yüzde 64.1 
ile 76 6 arJsında tahavvül etmiştir. 

İhrccatıc 934 senes:nde 96 mil
yondan 19 s7 senesinde 138 mılyon 

Türk lirasına yükselişinde en fazla 
nebati mahsullerin le.,ıri vardır. Bun
ların artışı yüzde 71.8 dir . 

1 ziraatın veı im kabiliyeti içın çok 

1 

ehemmiyetli olan şey oııun isııh
sal vasıflo.rı yani toprak, çeki hay 

1 vanları, alet ve makinalar, nebatlar ile 
bunların tohumları ve hayvaııl•ndır. 

T uprak mııhtelif mınt ı kalarda çok 
tahavvül etmektedir. Memleketin bü
yük bir kısmında toprak ümüs ve;a 
olca fakirdir. Aynı zamanda neballa 
r.n istifade edebilecrıti fosfor asidi de 
azdır. 

Pek çok miktarda toprağı işlemek 

G erisi iki nci sahifrde -

BiR 

! 

r 

NUTUKLA AÇTILAR 
r 

llKO~G~E MÜNAS~BETIYLE ÇOK 
1 

BU!'UK TEZAHURA T OLDU 
1 

1 

'1 

ikinci celse 

Ankara: 27 (Telefonla} -- . irincı 
köy ve zirat kalkm:na l ongresi bu- 1 
gün saat 11 de Ankarada bü} iik mil· 

1 

lcl meclisi salonunda açılmıştır. 1 
Yüksek ziraat enstitüleri talebesi 

tarafından söylenen istik!al marşından 1 
sonra, kongreyi başvekil miz Ceiiil 1 
Bayar değerli bir nulkile açmışlardır.! 
ÜLi nuluk sık sık sürekli alkış tezalıü 1 

ı üne vesile vermiştir. Meclıs salonu l 
diinkü kurultayda olduğu gıbi bugün 1 

de hınca hınç dolu idi Yurdun dört İ 
köşesıııden gel>n köylü, şe~irli, bü· r 
yük küçiik yüzleıc~ çiftçi, vekiller, 
saytavlarla dolan salon çok hararetli 
bir manzara aız ediyordu· 

•• •• cuma gunu 

tabede bulunmuşdur. 
Yaktı, dar olduğundan bundan 

sonra umumi reis, umumi reis v. kili 
üç reis ve fah<i reisler i tih1bın1 ge • 
çilmişlir. 

Ayrıca 11 komisyon için de reis 
ve mazbata muharrileri seçimi yapıl
mıştır. 

Saat 11 de açılan kongrenin bi
rinci celsesi bir saat devam ederek 
tam saat 12 de kapanmıştır. Birinci 
celseye üç talebenin ziraat marşile 

nihayet verilmiştir. Kongrenin ikinci 
celsesi önümüzdeki cuma günü saat 
9,30 da açılacaktır. 

Başvekillmlz nutuk söylerken 

1 TÜRK VE 1 r Kongre 

Nutuktan sonra söz alan bir çift 
çimiz samimi bir l~~anle kongrec:!en 
bekleı;enleri ve bugünkü toplantıdan 
duyduıtu hüyiik heyecan ve köylümü 
züo dileklerini tebarüz etıireıı bir lıi 

seçimi 

İkinci celsenin çok hararetli ve 
münakaşalı <>larağı muhakkak görü
lüyor. Çünkü ikinci celseye kadar 
bugün seçilen encümenler, esasları tes 
bit ve tezleri müzakere ederek ayrı 

ayrı heyet umumiyeye arz edip reye 
koyacaklardır. Bu esas ve tezler 
üzerinde heyeti umumiye a asında 
m iinakaşalar ya pı!acak tır. 

Büyiik ziraat kongremizin toplan
ması münasebetile bugün saat 15 de 
ulus maydanındada bÜyük tezahürat 
yapılmıştır. Anıla törenle çelenkler 
koumuş, binlerce çiftçi, talebe :şehirli 
ve köylü anıt el rafında toplanmışlar 
dır. 

ALMAN 
938 Ticaretine : 

bir bakış 

Berlin : 27 - Alman istalist k· 
lerine göre, 1938 yıl•nın ilk 10 ayı 
ıçi nd e Türk - Alman ticareti, bir 
yı l öncesine nisbetle ilhaliit ve ihra· 
cal bakımından muhtelif surette in· 
kişaf etmiştir. Şöyleki, Almanya'nın 

Türkiye'den ithalatı az olmuş, buna 
mukabil ihracatı mühim nisbette faz-' 
la bulunmuştur . 

Almanya'nın Türkiye'den ilhala
tı bu yıl 76,6 milyon mark yapmış· 

tır. 1937 y ı lının ilk 10 ayı içindeki 
ithalat ise 87,6 milyon mark tut
muştu. Buna göre ithalat yılın !O a
y ı itibarile geçe n seneye n'sbe:Je il 
ınilyon mark azalmıştır . 

Almanya' n ın Türkiye'ye ihracatı 
ise bu yıl 128, 4 milyon mark yap· 
mıştır. a l manya'nın 1937 yılın ıı ilk 
10 ay ı içinde Türkiye'yc ihracatı 

8Q 3 mılyon mark idi. Şu helde ih· 
racat 48,l milyon mark !Azla olmuş. 

Umumi reis 
;.ı eis 
Reis 

vekili 
vekili 

Başvekil Celal Bayar 
Ziraat Vekili Kurdoğlu 
Mebus Cavit Oral 

) 

) 

Kongre reisi 
Kongre rei~i 

Encümen reisi 
Encümen re:isi 
Fahri reisler 

Bay Ra hmi Gökçen 
Muhlis Erkmen 

( 

. . 

Faik Kaltakk ıran 

Ahmet Takıldayı 

Vekiller heyeti 

yeni yü?de 50 den ziyade artmışiır . 

10 yıllık netice gözönüne alına
rak , umum yıl ticareti hakkında 
şimdiden denebilir ki , 1938 de , 1 

manyanııı T .irkiyeden umum ithaliilı 

takriben 100 milyon mark ve Tür
kiyeye umum ihracalı ise · takriben 

150 milyon mark yapacaktır. Bu he. 
sapla 1938 yılındaki genel -:"ürk -

Alman ticareti - Almanya İktisat 
N;:ızıı ının memle'.<etimizi ziy.1reti es· 

nasında söyledıgi veçhilc Sl 111 · ıyon 
mark tutacaktır . 

Petrol fiyatları 
ucuzlayacak 

' 

Ankara: 27 (felefo1la)- Haber 

aldığımıza göre İktisat Vekalet ioin 
talebi üzerine memleketimizdeki 

Petrol şi rketleri, bir ikinci kanun 

1939 dan itibaren motorinin çift 

te .eke sinin her şehir ve kasabasın
daki salış fıyatlarmdan asgari onbeş ı 
kuıuş tenzilat yap:n1y3 kara r ve r 
miş lerdir. 

Gençler, koylüler şiirler söylemiş 

ler, heyecanlı hil a belerde bulunmuş· 
lardır. 

Rugıin Atatürkün Ankaraya ilk 
ayak bastıkları uğurlu günün yıl dö 
nümü olduğundan ulus meydenındaki 

ab de önündeki tezahürat pek canlı 
olmuştur. 

Akşam saat 21 de de Ankara 
lıalkevi konferans salonunda toplanıl 
mış zirai filimleı gösterilmiştir. 

Bugünden itibaren ziraat vek&leti 
tarafından ilk olarak «Ulak» isimli ya 
ni köylü postası adlı bir kongre ga. 
1.elesinin neşrine başlanmıştır. Bu ga 
zetede kongre müzakereleri ile kon
gre azasını alakadar eden bilumum 
talsılat vaı dır. 

~ oııgrenin açılış merasimi ile u
lus meydanındaki tezahürat fıl · 

me alınmıştır. Bu sabahla üçyüzden 
fazla köylümüz kongreye iştirak arzu 
sunda bulunduklarını bildirmişler, fa 
kat yersizlık yüz[inden maalesef bu 
istek yerine getirilememiş ve ancak 
daha '.:!00 köylümüz kcngıcyc kabul 
olunabilmiştir, 
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Avrupa postası 
. .. .. .. .. .. .. .. . .............. 

Allah Fransız mı? 
Şeytan Alman mı? 

--ş-~-h-ü--ır-h-;;-b-~-ır-o-~-r-n-l 
, ....................................................................... ı 

Ada nadan 
Istanbula 

iL,-, OKUL MUALLiM 
MAAŞLARI MESELESi Isa meğer Yahudi değil de 

Ari ırka meusup nıuş! 
İlk okullar muallim maaşları da 

umumi muvazeneden verilecektir Bundan • birkaç sene evvel bir 
Alman muharriri "Allah Fransız mı· 
dır;" diye bir kitap çıkarmıştı. Buna 
da bir Fransız muharriıi ".,.eyan Al· 
ınan mıdır?" diye cevap vermişti. 

Bugün de lsanın Yahudi mi; yok 
':ia Fransız mı (1) olduğu miinakaşa 
edıliyor. Fakat, "A!lah Fransız mı, 
Alman mı?" derlerken şaka ediyor 
hrdı. lsanın aslı münakaşa edilirken 
iş daha ciddı tutuluyor. 

Lrnnın Yahudi o'ması her zaman 
birçoklarının elinde silah olaıak kul 
!anılmış ve ikide birde ileri sü•ülmüş 
bir şeydi. Mesela, Yahudi aslından 

olan meşhur lngiliz başvekili Oisra 
eli hakkında bir fıkra anlatırlar: 

Avam kamarasında bazı mebus 
lar başvekile şiddt'tli hücumlarda 
bulunuyorlar içlerinden biri de Ois 
raeliye: 

- Yahudi 1 diye bağırıyor. 
O ıanran, Viktoıya dt:vıinde in 

gilterenin bütün siyasetine hakim 
olmuş olan başvekil, gayet sükunet· 
le cevap veriyor: 

-Sizi.ı Allahmız gibi! 
Yahudi ırkının aşağı göıüldüğü 

enyüksek ırk olarak ari ırkın kabul 
edildiği bazı :memleketlerde bı·gi:n 
lsanın aslı da efn~riumumiyeyi işgal 
etm!:'ktedir. 

Fak at, lsanın aslı 1 u meseleleı in 
henüz ortaya çıkmadığı senelerde de 
tetkik edılmiş ve birçok bilginleri 
meşgul etmiştir. Bugün, geçen asrın 
meşh:.ır Fransız mütefekkir ve mu 
huıi lerinJen Pier Lui'nin İsaoın ari 
ırktan olduğunu ileri süren bir t-seri 
olduğu meydana çıkarılmıştır. 

Kitap halindi! b~sılmamış ve el 
yazması o1arak bulunan bu eserinde 
Pier Lui İs10ırı ari ırktan geldiğini 
İs 1,ala çalışmaktadır. 

Pier Lui lsanın sa ni \Yahudi ır· 
kından) değıl, aı i oldu~unu evvela 
hır ıki salıılık bir cümlesiyle iddia 
etmişli O zaman 1 u iddia bü}ük 
akisler uyandırmış ve itirazlar yi.ik· 
st'lmişti.Bunları bir arada ortaya ko 
yan da Jorj Morıtogöy olmuştu. 

Pier Lui de buna revap üermiş, 
f:akcıt bii}ük bir münakaşaya girmek 
istl"'m;y<'re, şahsi kanaatini Jori Mon 'ı 
togöy,e yazdığı bir mekturta izah 
etmişti. Bugün, el yazısı halinde kal 
~ olan esl!r, i~te bu mektuptur. 

Pier Lui'nin nazariyesi şu : Ga· 
lile'.iler {lsanın mensup olduğu ka· 
vim) çok eski bir ırk olğn Kaltler 
den gelme bir koldur, ve yine onlar 
gibi, •yabancılar tarafından., İbrani 
sayılmışlardır. 

Galiieliler:n Kelt ı•kından olduk 
larını nasıl is~at e ebiliriz? 

Pı~r Luiııin burada dayandığı de 
iıl bazı eski eserlerdir . Galilerin 
eserlerinde görülen bazı işaretler 
varJır ki Keltlerin eserlerinde de 
g ıriilm .. ktedir . Sonra , Galilclil.!rİ 
gô..,teıt"n bazı heykel ve kabartma 
resiml~rin d ~ Romalılanıı Gallileri 
gösteren resimlerine benzemektedir. 

Sonra , Romalıların Keltlerin ıık 
ismi olan Gal kelimesinden alarak, 
onlar.ı "G1lli " derlerdi ki Latin 
ceJe bu kelime " Horozlar " ma 
rıasına gelir. Romalılar lıu ismi on 
lara pek haksız olarak da verme 
mişlerdi ve benzetmelerinde isabet 
etmişlerdi Çünkü Gollüler parlak 
sarı saçlı insanlardı. 

Mu:Caddes kitapta ismi geç n 
başlıca üç ş~hsi1ret : lsa , Meryem 
v~ Marya Madlen de sarı slçlı idi· 1 
ler. Halbuki Yahudilı:r aslında siyah 
saçlıdırlar , 

Pier Lu;nin tai bir bakıma doğru ı 
ka' ul edilebilir . Bu suretle fsanın 
sade Yehudi aslından değil , asri 
ırkından olduğu " isbat " edilmiş 
olmakla kalmıyor , ayni zan:anda 
lsa l Pgüııkü Fransızların ırkından 
olduğu da ortaya atılmış oluyor . 

24,5 Saatte 
gidilecek 

Ankara- İstanbul arasında 

ilk okul mualllmlerlnın kıdem zamları flmdlye kadar sUrUn· 
cemade kalmakta idi. Bu rreseleyl kökünden halletmek Uzere 
otomatik btr şekll kabul edilmlştir. 

Tarım 
politikamız 

- Birinci sahif~den artan -

çok süratli yeııi otoray- ' 
lar işletilecek tir 

Bir mualtlm, ancak lnhlUU 
vukuunda kıdem zemmma ıs 
tthkak kesbedecek surette 

tern edecektir. 

Alı~ığımız malumata göre, nc,fi Buı.dan başka, vilayetlerin varı 
a vekaleti, bundan iki sene t vvel dat men balarından mühim bir kısmını 
tetkikleri yapılmış olan Haydapaşa alan ilk okul muallimlt:rinin ücret ve 

1 
ile Ankara arasındaki m safeyi kı maaşlarının ca, ilk tedrisat maaşları · 1 

saltmak ve bugünkü hat üzerinde na tatbik edildiği gibi muvaıenei 
ki kesafc faz_. t naıc için bcıl üzerin 1 umumiye den verilmesi esasitibariyle 
d~n Ankaraya ikinci bir hal yapılma 

1 

ka\ıul edilmiştir. 1 
ve tohumu görmek için kullamlan bi- sını artık kuvveden fiile çıkarmağa / Ilu suretle vilayetlerin idarei husu 
ricik . a'et kam sapcındır. karar vermiş bulunurken bunda da· siye büdceleıi muallim maaşı yükün 

Diğer mahsullerde de makine pak ha evvel hükumet mNkezi il'! lstan' den kurtarılacaklarından vilayetleıin 
az kullanılmşktadır. Fakat diğer mnay bul arasındakı' seyahat müddetini as ' d·ıı. f d'I kt' 1 yen mıntıkalaıda ortc.ı Anadolu'da, ı5er umuruna S'.\r e 'ece ır. 1 

Eskişehir'de ve Polall:'da olduğu gi- gari bir hadde indirecek olan çok ' ------------ - --
bi, pulluk, mi1berli pulluk, olarak ma muhim ·bir karar vermiştir. 1 ! 
kinesi, çok yayılmıştır. Fakat umumi· I Bu karar, Ankara ile Haydarpa· M uallimsiz kalan 
yetle istihsal iç'n ehemmiyetli olan 1 şa arasında otoraylar işletmektir, [ 1 

modern makina. ve ~let~er. henüz zira-
1

1 
Haber aldığımıza göre, Nafia , meslek okulları 

ate pek az tamın edılmıştır. ~ . . . · · 1 

U · t ·t'b · ı kk ı- k-ıt· vekaletı bu cıhctı tetkık etmış ve tl'c· 
mumıye ı ı arıy e y u u ur 1 •• .. 

1 
n.eb_atlarında.n yerli populasyonları ye· ı ru~el~r yapılmasını_ muvaffak gor- Maarif Vekaleti muhtelif mes 1 
tıştırmektedır. Bazı hallerde mesela muştu·. Ankara ıle Haydarpa~a 1 ı' 

1 lek okullarında münh .. l bulunan pamuk, buğday, yulaf, arpa, çavdar arasında seyahat müddetinin otoray 1 

ve yonca da resmi ıslah istasyonları larla 7,5 veya 8 saata indirilmesi ders grupların kıymetli muallimler 
1 

vasıtasiyle verimleri fazla olan forma· kabil olacaktır le takviye edilerek okullarda ted· 
1 tarın idhali temin edilmiştir. Umumi· j Bolu üzerinden yeni hat yapıl risala daha fazla ehemmiyet veril 

yet itibariyle köylü, yerli ve tabii se- mesine kJrar vermiştir . 1 
lesiyona t§.bi olmuş formaları ekmek dığı zaman ise beş saata yakın bir 1, 

k Halen Kastamonu, Trabzon, E 
tedir. Ziraati oldukça ilerletebilecek '. müddette t nkaraya gitme veya 

1 1 k k b·ı dirnıa, A'lana, Elazığ, Bursa, Mani yeni nebatlarda ao;pir müstesna henüz Ankaradan l.stanbu a ge me a ı 'ı 
· t · · t• N- !" t f d sa, Ay '.:hn ve Samsunda bulunan zıraa e gırmemış ır. oyu ara ın an olacaktır. 

1 kullanılan lohumluk ekseriya çok dü· ; Bu gün Ankara ile lstanbul ara meslek ve sınat mekteplerinde ta· 
şiiıc kalitededir, Burada yalnız bu~da sındaki fazla yolcu miktJrı otoray 1 rih, coğrafya, almanca, fransızca, 
yı zikretmek isteriz. Buğdayda tohum türkçe, fızik, kimya, tabiiy*', mate-
luk vası tasiyle intikal eden sürme has işletilmesine müsaid değildir. Çünkü 

k 1 h. d matık, m< kine, motör, ı·ımnastik, 
taliğı dolayısiyle olan zarar, yüzde uzun atar a tirenler da ı mevcu 
15-20 bdardır ve senede vasati 2,8 yolcuyu istiab etmemektedir. Fakat daktilografi, stenografi muallimlik· 
milyon ton olan mahsul, 500.000- 70o hatıın müsaadesi nisbetinde sık sık leri münhal bulunm1ktadır. Mühim 
000 ton ziyan etmektedir. Bu, 20-28 otoraylar tahriki ile muvaff dkiytt ~dt"rs zümrelerinde bulur.an bu mu 
milyon Tüı k lirası yapar. hasıl olabileceği tahmin edilmektedir allimlerin münhal kalışı bittabi ted 

Köylünüo s<Jhip olduğu gelir hay Memleketimizde otoray bundan b~ş risatın da istenilen şekilde yürüme· 
vanı, bugünkü bakım şutlarına tama· sene ev~eı gdirilmiştir. Ha'an Ay mesini mucib olmaktadır · 
men intibak etmiştir. Bu hayvanlar dın hattı ile Kayse~i civarında çılış Mcı; rif vekaleti " Ertik ve tek-
hc'T şeyden öne.: steb meras ndan iyi tırılmaktadır. nik öğretim umum müdürlüğü ,, 
istıfade etmektedirler. Kulak yazılı, Şu hale göre Adana . İstanlul meslek ve sanat okullarında mün. 
yahut çok soğuk ve uzun kışlı olan , yolculuğuJa 24,.'5 saate inmiş ola· hal bulunan bu muallimliklere müm. 
gayri müsait senelerde yemsizlikten caktıı. kün olan süratle muallim tayin ede 
dolayı hayvan'arda bir çok zayiler ' rek tedrisa~ın daha fazla sektedar 
olmaktadır. olmasına meydan vermiyecektir . 

Daha zi)ade arid şleme ait Tür. yalnız yüzde 5, 6 sı ziraatle meşgul Fakat esasen ders senesinin yarı 
kiye,dt", su, en mühim istihsal vasıta. bulunuyordu. 'tüzde 12.9 zu ziraat sına gelinmiş bulunmaktaJır · 

DİŞİÇÜRÜK 
SÜLEYMAN 

Milli güreş takı
mına çağrıldı 

Önümüzdeki Nisan ayında An· 
kara'da yapılacak olan Türkiye -
Fın la ld i yı serbast giireş musa

1

lcl 

kalarında ve Avrupada yapılacak 
Avrupa güreş birinciliği musabak3 · 
farında Milli takımı temsil edecek 
en kıymetli elem;ınların temini için 
Başvtkalet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü şimdiden en ciddi 
tedbirleri almış bulunmaktadır . 

Bu meyanda 1938 Haziranında 
Ankard'da yapılan Türkiye serbest 
güreş musabakalarına Bölg{'ll'rden 
iştirak eden Pehlivanlar arasında 
en istidatlı olanlar tesbit edilmiş ve 
haklarında iyi notlar alınmıştı . 

Bölgemizi temsilen gidl"'n ve 
Seyhan Gurubu musabakalarında· 
da siklr'tinin biıinci·iİ olan 79 kilo 
da Süleyman Oışiçürük Pehlivan 
Ankarada yaptığı çok enerjik \'e 

ci jden teknik güreşlerle ecnebi ve 
Türk antrenörlerinin ve sabık Spor 
Ku · uınu idareci'erinin dikkatini ü· 
zerine çekmiş bu 1u .ım1kta idi . 

Bu ciı-fa Berlrn Terbiyf'si Ge· 
nel Dırektörlüğünün vaki yazılı em 
riyle sıkletinin Bölge ve Gurup 
Birincisi olan bu genç ve istidatlı 
pehlivanın Milli takım namzetleleri 
arasına alındığı ve kendisinin Milli 
musabakalara çalıştırı 1mak üzere 
en yakın bir zamanda Ankara'ya 
gönderilmesinin ternini bildirilmek 
tedi r . 

Cidden değerli olan bıı güreş 
çinin ilerisi için çok şeyler vadet 
tiğini yaptığı bir çok musabakalar· 
da gösterdiği yüksek kabiliyettrn 
sezmiş bıı lunmaktayız . 

!arından bi idir. Büyü. su1ama tellisa· veya buna yakın bir Harede memur 
tınınJa mühimi, bugün iri işlemiyent veyo müstahdem idiler. YüzJe 81,5 
( Konya ) sulamasıdır. Beş 5enelik yahut beşte dörtten f dZlası aı tık zira 
sulama planı ile zirai\t için yeni tesi at:e meşgul bulunmuyordu. Buna brn 

nin icra!;ı bir dtfd dünya piyasasında 1 _ _ -- --....- - 7 
Türkiye'ye mahsus mahsullerin mev~ij~; « ~~ 

sat temin edilecektir. Bu tesisattan zer bir neticeyi de yü!csek mekt• p 
tamamen istifade tdilmt'k için çok mezunu istati tiği vermiştir. 
ihtimam etmek icap etmektedir. Bunlardan pek az bir kıs nı zira· 

B ugün ş~hirlilerle köylüler ara 
sınrla çok az bir anlaşma 

1 

olduğunu görüyoruz. Memleketin en 
tell.gerışi henüı ziraali hiç biı şekil 
de kendi mühim bir vazifesi olarak 
tanımamaktadır. Sahip'eri veya bun 

' ların oğulları tarafından idare edilen 
1 

çifliklere pek nadir olarak rastlan j 
maktadır. Bundan dolayı zirai ilt.r le-· ı 
yişin bel kemiğini trşkil eden ve il 
mi çiftçilerin yetiş~bileceği yerler 1 

olabilecek işletmeler henüz mevcut 
değildir. 

Miirıcvver ş<"hirlilerle köylüler 
arasındcıki anlaş1mazlık veya yanlış 
hüküm ziraatin ilerlemesini güçleşti 
reu bir meseledir. Bununla beraber 
sıhhatte ve sermayece kuv\letli o ta 1 
mülk sahiplerinin adt"mi mevcudiyeti 
de mühim bir noksanlık teşkil etmek 
tedir. Resmi ziraat mekteplerinde ye 1 
tişen çiftçilerin bir çoğu da bugün 
ziraat için kaybolup gitmektedir. Zi 
raat Vekaletinin bir talebi üzerine 
2j2 eski o. ta ziraat mektebi mezunu 
müracaatta bulmunmuştur. Bunlardan 

atle meşgul bu'unmakta~ır. Nisbdeıı 
yükseh bir nisbet zirai idart"ye geç· 
nıiştir: içerisinde eçrıebi memlehtler 
de tahsilini gı-nişldmif müh:m bi 
kısmı da ziraatten lamamiyle ayrıl
mışlardır. Buna mukabil Ziraat V ~ka · 
!eti t ırafın hn lüzuııı'u ol.Jutu kaLul 
;ıJilen mesel el !rin tat 1ikı ı 1 ı, u ı gu.: 
elemanların noksanlığından doloyı 

mezkur mesele geriye bırakıln ak 
mecbu iyeti hasıl olması gibi, elim 
bir vaziyetle karşılaşıl•naktadır. 

B u vaziyetterdt"n ilerisini gôrerı 

ziraat siyaseti için hangi ne 
ticeler çıkabilir. 

Evvela esas vazife mevcuttur: 
1. Büyük köylü kitlesi için istıh 

salin f azlalaşlırılması ve emin '-lir ha
le konulması, gdirlerinin ~ ükselmesi 
hayat standartlarının iyileştirilmesi 

ve l:ununla geniş ve kalıiliyet'i müs 
tahsil ve müstehlik tabakanın mey· 
dana getirilmesi. 

2. ihraç mahsulleri ıçin olan mü 
sait istihsal imkanlardan daha iyi ve 
gaye~i olarak faydalanma. Bu vazife· 

ini sağlamlaşt ı r lığı hi'>i yeni pozis. "!!:::-~~ 
yonların tt"minine de sebep olur. _I._J_ 

4 ZıkreJi J,.n iki esas vazifesinin J ) J • 

yanında üçüncü olarak Şark Ana do 27 KANUNU EVVEL 938 

lu'sunuı açılması v daha keeif bir 
ş·kilde iskan gelir. Söylenmiş olan 1 

v. zıf, lc:r yapılmakla aynı zamanda 
yetişmekte o'an genç nesil kabiliyet 
lı bir aıa olarak ziraate yerleştiıile· 

bilecektir. 
4 Bunlara i aveten bu usi bir va 

zife olar .ık da Tüı kiye topraklarının 

veıiın k ıhiliyetinin mu haf dZası gelir. 
Bütün bu meseleler a . asında ku· 

raklıkla mÜcldele başta geliyor: 
Kurak devreler ıiıaat siyaseti 

için f evkala.Je t herrımiyetli meseleler 
den hiridır. Bunlar, yı.lnız Anadolu 

köylüs"inün ileıilc-me ir.e ve iktisadi va· 
ziyetın düzelmtsine mani ve iç Ana 
dolu'Jcı açlık tehlikesinin meydaııa 
çıkmasın 1 sebep olmazlar, bunlar· 
dan başka Tür kiye'n;n ekmekli!.- hu 
bubatınıo teminini de bir ml!sele ha 
liae sokarlar. Bu teblikeye maruz ol· 
an orta Anadolu mıntıkası başlıca 
hubuC..at fazla olan yı>rd=r. Kurak 
olan mıntıkalarda Türkiye'nin bütün 
buğday mahsu'ünün yüzde 50 siuden 
fazlası istihs:ıl e Jilmektedir. 

Gök yüzii bulutlu. H ıva ruz 
garlı. En çok sıcak 18 derece 
Geceleıi en az sıcak 7 derece. 

Fransada mühim 
ifşaat 

Birinci sahifeden aı tan -

lığı yolunda neşriyat yapmalarını temin 
t>tmiştir. 

Bu malumatın, Amerikanın Paris
teki büyük dçisi M.~lit tarafından 

Vfşingtona gönderilen bir raporda 
da mevcut olduğu bildiriliyor. Bu 
münasebetle sol cenah gazetdni de 
neiriyala başlamışlardır. Bu gazeteler 
Leon Blum hükümeti zamanında ha 
ıırlanan ve gazetelerin gelirlerini kont· 
rol etmeği İstihdaf ederı pı ojenin 
ha!a neden kanun haline getirilme· 
digini sormaktadırlar, 

.......-......... ..,.,.---~~~~~-

Kuraklıktan doğan zararların ö 
nüne mümkün olduğu ka :far geçil 
mesi, Türkiye zira::ıt ~iyasetinin en 
mühim birinci meselesidir. 

EDEBi PORTRELER 
, 

Tolstoyve 
•• • 

muzesı 

te ovyetler Birliği halk!•: 8. 
~Tolstoy'a kuşı çok ~uySot?' 

hürmet beslemektedı~· fıs Un 
ler Birliği milletlerinin bugull ;,t 
laı ına tercüme edilmiş olan 1'0 

un eserleri, işçiler ve kolkhoı~~ 
doktorlar ve mühendisler, aka 
. f daıı sıyenleı ve talebeler tara ııı 

buyük tehalükle okunmakta.?ır· ,, an 
Sovyetier Birlığinde dor~srd 

Tolstoy müzesi vardır: B~~ols~ 
ikisi Moskova'da, bir tanesı f'~ 

un l üyük bir kısım hayatı~ dotı 
diği Ya: naya Poliana'da. d~r iİ' 
sü de bü;ük muharririn öldıığ·st 

0· I 
on Tolstoy., ·eski A~tapoV 

yonundadır. . ~ 
.:;_ "~ olstoy'un evi,. müzeSI· ev 

kova' da bundan onsekiz se~e ~· 
Halk komiserleri konseyio~ll ttle 

ile, büyük muharririn yirrtı1 ~. S 
şadığı V:! "ölümden sonra ~ı~ıı 

1 ı 
,. o 

"Hacı Murat"' van !iç 111 ,es 
"cfendı ve amele,,, "YaşaY~11 ,eri~ 
ve "Zulmetin kuvveti,, gibi t ,,, 

Gerisi üçüncü sahifede _____ A 
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ASRİ 
Telefon 

250 

Bütün halkımızın merakla bekledikleri 
.. 

gun geldi ... ALSARAY 
Telefon 

212 A -A 1 " 1 s a s r - - r a y 
~ı 

ük 
v11 

-birinci ka Sinemaları sayın halkımızın rahatça görebilmeleri için el ele vererek senenin en büyük,en muhteşem, en muazzam Türkçe sözlü, şarkılı, 
yeni ve eski Tüık musikili şaheserini sunuyorlar 

28- birinci ka 

ı~~n çarşam- ~~~~~~~~~~~~' '·~~~~~~~~~~ nun çarşam

ba akşamın

dan itibaren 

ısı 

col 
dı a akşamın- (M G •• 

OZ d h • • 
racenın 1 es i ) 

'
0 Oynayanlar: Meşhur Hint Rakkasesi: ( Lajana) İsveçli Yıldız: Fritz Van Doııgen. Ayrıca büyük sergüzeşt şaheseri 

1

:::: an itibaren 1 ( INTi KAM SESi ) 
0Jıtl 

gı<~ Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
d~P~;;;;;======================================================= ğii ·I 
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. jst' - Romatizmayı 
altınla tedavi 

Adana Belediye riyasetin .. ----------------------:: 

JAPON GERGlNLICl 

vaziyet çok korkulu 
Politik 

38 . Paris : 27 - Eransız gazetele· 
rkıl~ ~O verdlkleri haberlere göre J a· 

' ,.1jn Yanın Moskovadaki Büyük Elçi-
rl'~ logo bugünlerde Moskovadan 

b' lrıJacaktır. Fakat d~ha evvd Sov· 

1~ tt 1-iMiciye Komiseri Litvinofla son 
ı15 ' rtıülakatta bulunacaktır. Mamafılı 

durum ' • 
viye etmektedir. Diğer taraftan Sov· 
yetler de yeniden 45 bin kişi gön
dermişlerdir ve söylendiğine göre 

1 
Sovyet Harbiy, Komiseri Mareşal 

Voroşilof tayyare ile l zakşarka ve 
ihtilaf mevzuu nıınlakaya gitmiştir . 

Bazı lngiliz doktoı ları roma tiz· 
mayı altınla tedavi et<nek usulünü 
bulmuşlardır. 50 muhtelif hasta Ü

zerinde yapılan t~crübelerin iyi ne
ticeler verdiği bildiriiiyor. 

Bıı tedavide altın, bir milh ola
rak hastanın vücu luna şırınga edil· 
mektedir ve bu usu'le ted t vi edilen 
hastalık "RomatviJ arııilis. denilen 
ve m1fsalların iltihal,ın lan ileri ge
len romatizmadır . 

Bu ş~kilde tedavi edilen 50 has 
tadan 42 si gayet çabuk iyi olmuş, 
4 ün hastalığı azalmış, yalnız ikisi 
iyi olamamıştır. 

Konuşan sıgara kutusu 

den ; , 

1- Evvelce ilan edildiği halde ) 
talibi çıkmadığından ihale müddeti 
on gün uzatılan nehir kenarında 'mev \ 
cüt menfezlere gerekli kapaklann 
yaptırılması açık olarak eksiltm~ye 

konulmuştur. 

2- Keşifbedeli 825,96 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı: 62 lira
dır. 

4- ihalesi ikincikanunun 9 uncu 
pazartesi günü saat on beşte bele· 
diye encümrninde yarılacaktır. 

5 Şartnamesi, keşif ve proj~si 

fen müJürliiğünd ~dir. lstiyenl er ora · 
da görebilirler. 

6- r.!iplerin ihale günü muay 
yen saatta muv•kbt teminatlariyle 
birlıkte belediye encümenine müra· 
caatları ilan olunur. 

10125 Birçok yeni icatlar, her şeyin 
konuşacağı, bütün eşyaların dile ge 
leceği bir devre yaklaştığımızı gcs-
teriyor. Makine adımdan, geçen Adana sulh ikinci hukuk 

· giin bahsettiğimiz konuşan taksimet \hakimliğinden: 
reden ve bunun gibi daha bir çok- No: 71 
makinelerden sonr~, şimdi yeni bir 

1 Adananın Yortan mahall rsinde 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

ôıedcnber' sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık
larından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pel: memnundurlar. 

Çünkü: 11\CI kolor. ;a ' aıı Parislcn hmısi olaıak celbedilen esanslarla 
mal edilm ektedir. 

Bilhassa \ 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

kolonyası'nın 

90 
Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğ"üs darlığ"ından şikayeti olanlara 

Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: 

29 - 30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 

9988 !Fe ırll"iıa~ ~ ııııcn 

1 , rtıülakatın müsbet bir netice ve
eli Y :Ct~i hakkında ümit yoktur . 
,,atı Japonlar h duttaki kıt•larını tak-

Gene Fransız gazelelerinın ver
dikleri haberlere göre Sovyetlerle 
Japonlar arasında S beıya hudutla 
rında küçük ınüsademeler olmuştur. 

şey daha icat edildiğini haber alı· ı 
mukim iken eceliyle vefat eden ve yoruz: ,.. 

Konuşan sigaıa kutusu... malıkemece terekesine vaziyet edilen , ____________ .;... ____ .;.. ___________ I 

o:ıf' 

ıı"' 
~" 

,h ,r 
. " 
1 ' 

gel • 

Paris'te bir 
dolandırıcı ilk 
Bir Sinema şirketi 
ıtıüdürü 400,000,000 

frank çalmış 

Tolstoy ve •• • 
muzesıı 

- ikinci sahifeden artan -

Artık evlerde, misafıre sigara Malatyalı Osmanın terekesi hakkın 
ikram ederken siz hiçbir şey söy. da defter tutıı'makta olduğundan 
lemiyec~ksiniz . Kutuya uzatıp düğ müteveffanın alacaklariyle borçları-
mesine basarak kapağını açtığınız nııı tarihi ilan fan itibaren alacak 
zaman, kutunun içinden bir ses çı· ve borçlarını bir ay zaıfında mahke 
kacak: meye J müracaatle kaydettirmeleri \ 

yazdığı binada tesis edilmiş bulun- _ Buyurun, bir sigaıa alın! ve mirascısı varsa keza ilan tarihin 
maktadır. Bunların daha küçük şekilleıi den itibaren üç ay içinde bu sıf.t 

Bu müze, ziyaretcilere, Tolstoy'un de varJır. ki, ta'Jaka gi ~i cepde Jarını isbat ttmderi lüzumu aksi 
1882 dm 1911 seııesine kadar olan taşınıyor ve bu~dan da sokakta, takdirde müteveffayı ne şahsen ve 
hayatını gösterir. · d ne de teıkesı"ne ı"zafetle takip ede gittığiniz yer e arkadaşınıza sigara Jdi 

~tfı 
( jı S Paris 2, : ( Radyo) - Pate 
ııo ~0~ına şirketleri idare heyeti ve 
r.~' r 1 •tcktörü dolandırıcılık suçuyle 
·ıı 'vk 

Mo~kovadaki ikinci Leon Tols· ikram edebiliyorsunuz.. miyecekleri kanunu medeninin 534, 
toy müzesinin çok tüyük ve hususi Kutular lngilterede bizim para- 561 ve 569 uncu maddelerin• tevfı 
bir eh~mmiyeti vardır. Bu müzede, mızla 5 lira kadar bir fiyatla satıl· kan ilan olunur. 
muharririn elyazısı ile yazılı 100,000 maktadır. 10124 

~. J ıf edilmiştir . 

,,. ~ t I Direktörün 400000000 frank 
fı~ ,1ı ~ Jııtı an'aşı!ınış'.ır. Tahkıkat çok 
dtn~ 'llullüdiir ve devam etmektedir . 

sahife, Tolstoy'un Merkurov, Golu'b., ----------------------------·ı 
kina, Gintzburg; Andreev, Trul:etz 

fı•· 

aelçika Sosyalist partisi 
Şefi dün öldü 

t Buıiiksel : 27 ( Radyo ) - Sos 

)•lıst Partisi Lideri Emil Vander 
cı Öld .. u . 

'---
Hayvanlarda 
Sun'i Gebelik 

koy gibi büyük ve tanınmış heykel 
traşlar, tarafından yapılmış heykelle
ıi, büyük muharririn portreltri ve e 
s~rleri için büyük ressamlar tarafın 
dan yapılmış resimler mevcuttur. 

Müzenin kütüphanesinde, elli bin 
cild kitap vardır. Bunlar, Leon ToJs. 
toy'un Sovy!tler Birliği mi.Jetlerinin 
52 diline tercüme edilmiş eserleri, 
28 tcııcbi dile çevrilmiş nüshaları ve 
Tolstoydan ve eserlerinden bahse \ 

' den kitaplardır. j 
Bu kütüphan•, Tolstoy eserleri , 

nin diinyada en büyük kütüphanesi 
dir. Bu müze, hergün, yüzlerce kişi 
tarafından ziyaret edilmekte ve bu 
rada halka ve Tolstoy'un hayatını 

L. ~ovyetler Birliğinde hayvanların ve esrrlerini tetkik eden lise yüksek 
"'fi' .. 

c. 

• 1 
1 surette gebe bırakılması usulü, sınıflar talebesine enteresan konfe 

~t geniş mikyasta tatbik olunmak-, ranslar verilmektedir. 

1 iır, Bıı surttle, 1937 senesinde _ _ -----

,·~00000 iken 1938 senesinde 1 Kiralık köy ı 
ıırıoo.ooo inek, 1937 senesinde 12 

~on iken 1938 senesinde 15.000. 1 deg" irmeni 
floo .koyun ve 1937 senesinde 52.. 1 

~ı 0,_ıken bu sene 120.000 kısrak Yüreğir ovasının meıkezinde 
111 ı' u •u'le gebe bırakılmıştır. Bu ıyı varidat getirmekte olan bir köy 
f~ u., ınce ve iyi yüıılü koyunların değirmeni kiraya verilecektir. iste 
ıı,ıa . . . . k 

•t • ş na <ının ve ıyı cıns ıne ve yenlerin idarehanemize müracaat 

1 
5Urülı r:nin çoğalmasının daha Jarı, 

i~ 1 bir ttmpo ile gitmesine çok 
•u,··k ,u yardım etmektedir. -------------

TAN 
BU 

Sineması 
AKŞAM 

Görülm~rniş derec!de Müıhiş Maceıalar, ve Ha kulad~ Sergüzeştlerle 
dolu, Heyecan, Dehşet, Aşk ve K n Şahe>eri 

30 KISIMLiı( Büyük Seryal Fılmin Hepsini birden Gösteriyor. 
Baş ı~n sonuna kadar Fevkdlade Heı ecan'ı olan bu Filmi 

SiNEMA SEVERLERE TAVSİYE ADERIZ. 

Pek Yakında: Pek Ya kında 
Et'l GÜZEL, EN NEFiS, EN HEYEC ~NLI VE EN iÇLi 

Bir Şaheser. Büyük Muharrir Prespor Merimenin Ôlmn Romanı 
Karmenden alınmış Müstrsna Film 

ENDÜl~ÜS GECELERİ 
Baş Rolde: İPERIO ARGENTİNA 

S 4-BIRSIZLIKLA BEKLEYiNiZ ... 

Bugün dündüz 2,30 da 
1 Şahane Tango 
2 Tarzan Vahşiler Yamyamlar ardında 

Birinci Devresi 
10110 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 
A ıınıııı \o: 3J<J1 /l.abııl ıcırilıi : 2 t-61 /().1/1 

-· -
\ . ., . 1 •. ,1,-11<1,·'fl C§rt tarı u: J ~ 

- Dünden artan 
FASIL: 1 

Ojıs11ı ı :ıtıga/ rım •:rı/ıırı 

Madde 2 - Ofis aşağıdaki şekilde buğday işlerile İştigal eder: 
A) Memlekette, büyük istıhsal mıntakalarında istihsal edilen buğday 

fiatlarının, müstahsillerin satışların la norm•Iİn altınJ düşmesini önlemek 
için icra Vekılleri Heyeti kararile tesbit edilecek yerlerde ve tayin edi
lecek fiatlarla buğday mübayaa etmek ve bu suretle lıuğday pivasasını 

korumak ve tanzim etmek ve stok bulundurmak; 

Normal fiatlar, cihan pazarlarındaki buğday fiatları karine ittihaz 
ederek bir rakıma varmak üzere her sene Haziran ayının ilk on beş 
günü içinde icra Vekilleri H ·yeti kararile muayyen evsafta buğdaylar 
için tesbit edilecek fiatlardır. 

Bu fiattard1 senesi içinde tadilat yapmak yine icra Vekilleri Heyeti 
kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayininde icra' Vekilleri Heyetince tesbit edılecek 
umumı evsdf k•staslanna riayet etmek şartile kalite farkları ve mahalli 
fiatların kararlaşmasında tesir yapan diğer amiller göz önünde tutulur. 

B) Buğday fiatlarınııı müstehlik halkı tazyik: edecek derecede yük
selmesine mahal bırakmamak ve dahili piyasaları tanzim etmek üzere 
istihlak yerlerinde icra Vekilleri Heyetinin tayın edcceğı fıdtlarla buğ
day satm~k; 

C) ihtiyaç halinde İcra Vekilleri Heyetınin vereceği direktifler dahi
linde dış piyas1!ardan buğday satın alarak memlekete idhal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil maksadlarına uygun olmak Üzere memleket dahilinde 
yukanki b,ndler dı~ında diğer buğday alım ve s-ıtırn işlerıne ve bunlar
la i!gili her türlü muamelelere girişmek; 

D) Satın aldığı buğdayların dış piyasalarda sürümünü temin için her 
türlü muameleleri yapmak ve satmak; 

E.) Buğdayı m1h lu J nevilere icra etmek ve ticari ınaksadlara göre 
standard tiplere varabilmek iç;n yetiştirilmiş olan buğdayları Ziraat Ve
kaletinin teklifı ve icra Vekill.ri H,yetinin kararı dahilinde fiat farkile 
satın almak; 

F) Cihan buğda) istihsal ve harekeılerini 

kib ederek her türlü neşriyat yapmak. 

(Sonu' Var)· 

ve fıatlarını tetkik ve ta-

9583 



.~dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -- - - -
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

en çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
·-~ - - ·- -8,25 ·---- ,_ -~ Koza ı-8,6_2 --

Piyasa parlafl • -.32 35 
~iyasa temizi • 31 

1 

-ı --
Klevland 35 1 41 

YAPACI 

- Beyaz 
1 1 1 Siyah 

Çl~IT 

1 
---

Yerli "'Yemlik., l " "'Tohumluk" 4,12 5 
-

HUBUBAT -
Buğday Kıbrıs --1 -.. Yerli 412 4,50 - -

" Mentane 
_A!P~ 

. 

Fasulya 
Yulaf ------

Delice -----1-----
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam ..... 

UN 
_Dört yıldız Salih 

... üç .. " 
:.ö .g Dört yıldız Doğruluk 
~~ 
::ı üç " 

ö 5 ::: ca Simit ,. 
::.ı:: ~ Dört yıldız Cumhuriyet N ~ ----,,-~----~--1~----1 ....... üç .. .. 

Simit ., 
·-----------------------~---------------------~ Liverpol Telgrafları 

27 / 12 I 1938 
Pl'.ne Santını 

Hazır 1-s~ 
2. Kanun Va. 4 88 
Mart .. 4 85-
Hind hazır 

-4 10 
Nev~ork 8 37 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan alınmıştır. 

Lı;;t 

ı--Rayişmark 

Frank (Fransız ) -3-31 
-

Sterlin (İngiliz ) -5-87 
Dolar ( Amerika ) 1251 81 . 

-fnı;k ( isviÇre) 00 00 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Gcccieı i de vaki olac .k nı uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

3-156 10116 Numara: 200 

İnşaatçı ve müteahhit
lere müjde: 

Yeni salcılarda cami karş!sındaki mağazada 

kirc!cin beher Kantarı 260 kuruştan 
Satılmak tadır. 

10115 3 - 5 Kireççi Avni Aktoz 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hın~istın, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe:Ssesc na-

mına getirilen tn n.üntt'lıap. tne ve kch'u ça) laıd&rı \ukuf ve itina ile 
}apılan harmanlardır. Her ztne göre değİşın n~n.aralı ttrtipltıi vardır. 
Muhtelif cirs ve iü)üklükte lutu \'C pahtlc r içt.ri!İnde s;tıfır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi r.efast t ve halisi) etin:n ttmirıatıd ır. 

Adanada : Ali Riıa Kel'eş«"kcr ticaretlırn«"sİ ve ıyı cıns mal satan 
bökkaliyelcrdc satılır. 

Umumi dt"poları ; lstanlul Tı~misönü No. 74 ( Kurukahvcci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı kıtrşısmda No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanl ul . C. 

1 Her evde, her yerde, her zaman (Şehit gazozu) DU 

1 

arayınız.24 ~i;elik sandıkları 50 kuruş mukabilinde evinize kadar gönderilir 

150 numaraya telefon ediniz . 10097 3-3 1 

twı= . ··- -· .. 
l~llD1M1!~:A1~A 
C.AN ~UQTAQ.IQ 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden a"de 

etmiştir. Ve hastalanın kabule başlaınıştır· 
7-7 9943 

s 

or. Muzaffer Lokmal1 Fr 

) 1 

iç hastalıkları mütehassısı 
k•b\I Hergün muayenehanesinde hastalannı 

başLımıştır. 

Herkesin çok iyi bildiği 
•• 

Om er Başeğmez 
Tekrar e:Jiyor 

Ateş vE Kok 
Sob:lları Kömürü 

Rek1im istemezler 
Kok+ Ateş= Ekonomi 

Satış yerleri 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Omer Başeğmez 

Y490 61-90 

, 

~ KUmbaraı biri 
1 

-.. 
. \ 

: . 

TURXtY! 

ZIRAAliiANKASİ 

1 

1. ı _______ , _______ _. 

Doktor Operator 

Hadi Kiper 
1 Ol 

Almanyada tahsilini ikmal et.niş ve B.:rlin hastan l l! 1 <!rİn b ııt 1,f• 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa cadJesinde M0~\1 
fat eczahanesi k.uşısında hergün sabahleyin saat 12-8, ö~le e 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

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

Dünyayı 939 
radyolariyle 

Fevkalade 

İtina 

model SABA 
Dinleyiniz 

Yükse~ 

Kalit 
vsif1 

Seneleı ce takil edil< n ~ABA ~öhreti. 19'.rn- 1939 st nesi ıne .k ıı 
dahi ayni şöhreti takibetmi~tir . Gertk Elektrik ve 6eıtk Mekaıı• 
talarında son dence hassaslık. tı'r Ju~ 

S b radyolarında kullanılcın madde cinsi sayesinde 
1 

a a rağbeti kazanmaya muvaffak olmu,tur . el~ 
HALİHAZIRDA TAKRİBEN SA 1 iLAN VE S .\ YISI Rl~I 

MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHiPLE 
SON DERECE MEMNUN ETMiŞTiR 

Sizde memnun olutsunzu bir Saba radyosu 

vr. size daima neşe gttirir. ddr,ir. 
Satış yeri - Hükuınd ca 

O 
., -1'\e 

mer Başegıa·168 
/ 

Ticnethanesi Telefon 

9490 60-90 ---------------____ _. 

Satlık çiftlik 
Toprakkale istasyonuna on da 

kika m safede gayt"t mümhit· bin 
beş yüz dönümdür. Ayrıca va·;İ otla 
kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada. 
n1da Kalağoğlu fabrikası kaışısın · 
da 49 numaralı eve muracaatları. 

1- 10 10121 

\ Adana Z1raa t 
\ Müd jrlüğünden: 

· .. e 
1 besı•· 

Ziraat Me'<tebi ta e 6 ıll 
tırılac:ılc harici elbiselik 21

. 111t 

k .. h .. ı·· unesı m'! t.!pt~ mu uru num k ıite 

hereke fa bri kası ıı in 51 O 
8 

Lel 
beıı 

maralı lacivc!ft renkte ve b 
h 111el1 resi 450 kuruş mu arn jtı 
'h" del1 4 kumaş 231121938 tarı ın t 1 

r ------ "°' 9 1 939 Pazartesi g~?,ü s;' 15 

Tuee rkso•• zu•• 1 eksiltme.,,i yapılmak uzer kOll~ 
1 mü .J lctlt açık eksiltrneYe ~a 

Gündelik siyasi ga7.ele 

Abone şartları 

Kuru~ 

l'L Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 100 
1 Aylık , 100 

ı - Dı':i mcıııle\..ctle ıçın Abone 
bedeli değ ş ıcı yalnıı µusta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar içın 

caal cdilınclıdir. 

ıdarcyc mura-

tur. EksiltmeVilayet Zi'33~ 111, 
lügürıd<! toplanacak satın 3 ktıl• 
syonu tar eı fından yapılııC3 ıs'f 

lstt!kliler bu müddet .. 11 iiıl' ··h"rlll 1 mekkpte mevcut ınu u r 
. .. b'lirlt. 

yi v~ şar tnam t'y ı gore 1 oıjtO 
gün i 0/0 7,5 nis1let ııde deP , 11 ~ ~ ur• 
rdlarını rr al sandığına ya JLJllıır· 

· siyon1 mür;ı caatlorı i·ao 
0 

10 ıO' 
22 - 28-3 t- 4 

-----~___.-/' 
··dı••iİ 

U • t ıJlll 
ınurnı n<"şrıya 

M .d Güçlli 
dCI ,ıf', 

Ad ·ı··· k .. - ınııtb ana ur soıu 

---

B 
D 
y 
""""' o 


