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HAM MADDE iHTiYACI 
AnkaradJn alakadar dairelere ge

len malümattan , yakında topl&nacak 
olan büyük Ziraat kongresi hazırlık
larının tam•m olduğu anlaşılıyor . 
Kongre Nisanın 18 inde toplanacak
! ır . 

işletebilecekleri arazi, goenişliği arazi
nin bulunduğu memleket bölgesinin 
nüfus ve kesafetine , toprak verim 
derecesine göre hudutlandırılacaktır. 

Barlinin 
cenevreye 

notası 1 

! 
Ko. plo teşebbüsü 

1 

Küçük ve büyük bütün çifçilerin 
iş vasıtalarını arttırmak , yenilestir- 1 
mek ve korumak tedbirlerinin alın

ması kongre ruznamesinde başlıca 

yer alan nokta olmaktadır . En kü
çük bir çifçi ailesinin dahi bir çift 
hayvana sahip olması takarrür et
miştir, Bu arada bir inkılap da göz 
önünde tutulmuş , çifçimizin şimdiye 
•adar çift işlerinde .öküze verdiği 

;olü ala çevrilmesi esasları hazırlan
mıştır. 

"Avusturya denen i Cenevrenin kararı Türkleri sevindirdi, 
şey artık yoktur,, I 

A,;:~;:r:~;:n.''!:a'?e0~re- ! bazı yobazları ise harekete geçirdi Ziraat Vekaleti , mıntıka Ziraat 
kongrelerinin hazırladıkları mukar
rerat raporlarını tetkik etmektedir . 
Bunlar kül halinde kongrede mev
zuubahs edilmekle beraber içlerinde 
ayrıca Ozerinde durulacak ehemmi
~ete olan meseleler ayrılmakta ve 
ve bunlar e\·velce yapılmış olan 
etüdlerle birleştırilmektedir. 

Her köylüye pulluk temin edi· 
lirken köylüiere müşterak harman 
makideleri tedariki imkanı verilecek
tir . 

Memleketin azrılacağı zitaat mın · 

- Gerisi ikinci sahifed~ -

de mllletler cemiyeti ge 

net sekreterllOlne bir nota 1 M •• t 1 k .
1 

h A 

1 
A • 

:::ad:.~~~~~~~ık ~!~::st:r~ i us m e ecı er a a serserı 
=~·vc:m~l=ad~~n~e=~e:~ 1 unsurlarla teşrikimesai ediyor 
naenaleyh bu mefhumun 
artık Milletler Cemiyeti camiası inancını bir kat daha kuvvet- , 
defterinden silinmesini Is. lendirmişlir. Fakat Türklerin lehine 
temlfllr. Genel sekreter• olan bu mesut neticeyi çekemiyen 

1 
ilk bu notayı tetkik etme- düşman u surlar iki gündenberi fRa-
Oe baflamıftlr. liyetlerini Azami hadde çıkarmışlar-

dır. Müfsit unsurların yegane g•yesi 
.:-..-~----------.. -- intihapta anarşi çıkarmak ve Türkleri 

herhangi bir mücadele} e mecbur bı
rakmaktır. 

kadar, nedense teslim etmemiştir. 

Sancakta takribi bir hesapla. hal
kın yüzde yetmiş beşinin ana dili 
Türkçedir. Halkın yüzde yüzü Türçe 
anlar ve meramını anlatabilir. 

Şu vaziyete göre, Halayda Türk
cenin hakkı, muahedelerle teyid edil
memiş olsa bile, bir idare makaniz-

işittiğimize göre, bu seferki bü
yük Zıraat kongre'i , memleket için 
hayatı ehemmiyeti olan büyük istih
sal davaların, ele alacak ve Ziraat 
siyasetimize yeni vecheler ve istika
metler verecek bazı mühim mukar 
rerat ittihaz edecektir . Bu arada 
koylünün kalkınması için yeni ted
birıer almak, müstahsilin kredi ihti
yacını karşılamak, kooperatifin kur· 
ınak, nakliyat va ziraat usullerini ıs· 
lah etmek, istihsalatımızı standarize 
etmek, ziraat mıntıkalarını, fenni bir 
tapsime tabi tutmak , tohum !arın ıs
lihı yolunda alınan müsbet netice 
leri tamim etmek gibi mühim mev
zular Qzerinde çalışılacaktır . 

Günden güne 
çoğalan harp 
oyuncak 1 arı 

\ 

Hatayda resmi dilin birinci dere-
ı cede Türkçe olduğu malumdur. 

Türkçenin bu üstün mevkii San• 
cak statüsile yeniden kabul edil· 
miş değildir. 921 Ankara itıl!file de 
Sancak Turklerinın bu en tabı! hak
ları tanınmıştı. Fakat manda idaresi, 
muahedelerle tekraren ve teyiden 
kabul ve lastik edilen bu hakkı, 
Sancal!'ın işgali tarihinden bugüne 

masının, ~ırf işlerini tedvir içın, Türk
çeye en geniş manasil" üstünlük ka
bul etmesi bir zarurettir. Manda ida-
resinin bu hakşinaslığı göstermiye
ceği endişesi, bizi bu hakkı muahe-

Bunlardan başka , endüstri yo. , 
lunda süratle ilerilemekte olan mem
leketin ihtiyacı olan iptidai madde
lerden bir çoğu m~m lckeıte kafi 
llıiktarda yetıştirilmemekledir. 

Fndüstri faaliyetimiz arttıkça da
ha fazla hissedilen iptıda! madde 
ihtiyacını karşılamak üzere memle· ı 
kcı dahılinde yeni kurulan kağıt ve 
llıensucat fabrikalarının iptidai mad
delerini kafi derecede yetiştirmek 
iş; üzerinde de acil tedbirler alın
llıası mevzubahistir. 

Konıre, mitil ekonominin temeli 
olan ziraat sahasında kalkınmayı le· 
illin edecek esasları hazırlıyacaktır . 
Bunun içın de köylere kadar yapı · 
llcak programlı bir çalışma tarzı 
kurulacaktır , Bunun lemini için de 
C'ddt bir ziraat siyaseti tesbit etmek 
Ve her köylunün bütün vatandaşların 
~olayca severek kavrayabilecekleri 
bir ziraat rııjimi kurmak yoluna gi
dılınişlir . 

Bu siyaset ve rejimde önemli 
)er alabilecek noktalar olarak şunlar 
~österılmiştir: 

Bir defa memlekette topraksız 
Ç!fçi bırakılmıyacaktır . Bir çifçi aile
%; ıeçindirmiye yarıyan toprak 
hıç bir vesile ile bölünmez ve d uza 
lılıııaz bir hale getirılecektir • 

üyük çifçi ve çiflık s3'ıiplerinin 

/ 

Amerika bahriye 
büdçesi dün 
kabul edildi 

Veni büdçe 
Bir mılyar 

Dolardır 
Vaşington: 22 (Radyo) Par 

lemento bugün yeni Amerika bahri 

ye büdçesini 100 muhalıfe karşı 291 
reyle kabul etmiş lir. Yeni bahriye 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Bulgar hükumeti intihabı 
kaybedeceğe benziyor 
Sofyanın resmi tebliğleri 
hakikata uygun değilmiş 

lı Belgrad: 22 (Radyo)- Bulgar ••çimine alt Sofyaden gelen 
it llberıer, nUkOmetlil intihabı kaypedeceljl yolundadır, aynı 
it 11 Ynaklıırın llllve ettıOlne göre, Sofyıı hUkOmetlnln resmi teb-
Olerı hiçte hakikate uygun dejilldlr. 

11 Bu QUn Flllbe ve Vraca --------------

r~C.·~•:%".~a Yapılan lnllhap- Paris kabinesinde 
Bulgar d hul • ••çllmfftlr. 

• 11 Y• n ti ece saat bt ıızare ne 
on re kadar aeçll· 11 

2g mebus ,hakkında maıO· 
at geımı,tır. 

11 Diğerleri yarın belli olacağına ve· . 
c_n resmi malumata göre, seçilen: 
eousların k · · e serıyetı eski partilere 
ensııp liderlerdir. Pazar günü Sofya 
hn daha 30 mebus ıeçilecek ve in
a~_bu .suretle tamamlanacaktır. 

i . 1mdıye kadar 130 mebus seçil· 
~tır: Eski baş vekillerden Çankof 

11 Yada böyük bir toplantı yapmıştır 

1 Çok nazır ve eski baş vekiller 
Y~dan namzettirler. 

Harici vaziyet gözden 
geçirilecek 

Paris : 22 (Radyo) - Kabine 
bugün Başvekil Lron Blunıurı ıiya 
setinde toplanarak ispanya ve Çe
koslovakya meseleleri üzerinde mü 
zakerelerde bulundu. 

Noidai nazarlara göre, ltalya, 
ispanya ile alakadar olmadığı tak 
dirde F raıısa ltalyan - lngiliz mü· 
zakerelrı iııiıı her cepheden inkişa · 
fıoa yardım edecektir. 

•• 

Hatayda hlllll entrikalar 
çeviren mahud Gara 

Antakya: 22 (Tüı ksözü Muhabi· 
rinden) - Cenevreden gelen son 
haberler burada büyük bir •e~in• · ve 
heyecan uyandırmıştır. Büyük Türk 

l YUMRUK SiY ASETi 
Almanyanın kuvvet saltanahna gem vurulmazsa 

KANLI BiR 

delerle tesbite mecbur etmişti. Fil
hakika Manda idaresi, tahmin edildi
ği üzere ve ,, uahedelere raa"men, 
Türkçeye layık olduğu ehemmiyeti ve 
mevki vermekten daima kaçınmıştır. 

UHAREBE 
Çinliler dün 4000 

Japon askeri öldürdü 

Japon kuvvetleri 
çekilmekte • 

gerı 

şimale 
devam 

doğru 
ediyor 

AVIFY(p©ld©l lh©\rr~ · 
mtu1tD©lk ©0©ı<6©ık: 
Avusturya; il.c t asıllan Mançuri, Habeşistan, sonra 
İspanya ve Ç1n olan bir trajedinin son perdesidir 

Londra : 22 (Radyo) - Deyli 
Herald gazetesi, son Orta Avrupa 
meselelerine dair çok şayam dikkat 
bır makale neşretmektedir. 

Bu makalede deniliyor ki: 
Londrada çıkan Deyli Herald ga

zetesinın son orta Avrupa meselesi 
dolayısile neşrettiği bir makaleyi şa. 
yanı dikkat buldu~umuzdan ok uyu. 
cularımıza naklediyoruz: 

•Orta Avnıpada yeni silahlı bir 
kuvvet bir milletin hürriyrtine ve ser
bestçe girilmiş bir ınualıedenin kud
siyetine sald , rmış bulunuyor. Bu ha· 
reket Avrupa siyaseıinde bugllu hA· 
kim olan şeyin kuvvet olduğunu bü
tün çıplaklığı ile bir defa daha orta
ya koymuş oluyor. 

vusturya halkının reyine terketmek 
cesaretıni de ıröstermişti. Bu Nazi Al. , 
manyası içın son darbe olmuştur. 
Alman yumrugu kalkmış ve «inece
l!im• tehdidini savurmuştur· 

Dı. Şufnig, vatanın harpten kur
tarmak içın istif.de etmiştir, Şimdi 
Avusturya o kadar çabuk Nözileştı
rileceklir ki, iki milletin tamamen 
birlrşmesi, kaynaşması pek kısa bir 
zaman meselesi olacaktır. 

Fılvaki Avusturya rejimi Jrmok. 
rasi de~ild ı: O, bombalanmış , ateş 
altında kalmış Viyananın harabesi 
üstüne lkurulmuştu. Siyasi ve sınai 
hürriyet susturulmuş, ~öııdürülmüştü. 

Sosyalistlere ve ticarrt üntonist 
!erine son dakikada verilen imtiyaz
lar siyasette bir nrvi istikamet Je 

-Gerisi dördOnca sahifede -

Her Hıt er, Avusturyayı Alman 
Reich'ı ile birleştirmek azminde. Ama 
Avusturya nüfusunun ekseııycti bunu 
ister istesin, ister istemesin O, pro
pagandası iş görmeyince işi zora bin-

dirmiş bulunuyor. l•••••••••matl!!!•••-
Rerchlesgaden'de (Şuşnig) tehdit· 

lere boyun bükmüştü. Her Hitler o. 
zaman memnuniyet izhar etmiş. avı. 
nın mücadelesiz avucuna düşmesini 
beklemişti. 

Fakat, müteakıp günler büsbütün 
tahmin hilıifına bir vaziyet yaratmıştı. 
Şuşnig sade her kalıba girer bir a· 
dam olmadığını ispatla kalmamış, 

üstelik Almanyaya karşı mukavemet 
cesaretini de göstermiş, halt~ yardım 
için işçilere bile dönmü~tü. 

Sonra, daha ılcri ıııuerek,_ifi A-

lçmde 

Atatürk diyor ki 
• 

Kızıl Sakal 
( Hık6.ye ) 

• 
Günün vodvili 

Bir Japon nöbetçisi siperde 

Hankov : 22 (Radyo) - Tiyen· 
çin demiryolu caphesınde çok şid
detli muharebeler olmaktadır, Tan
tugun cenubunda iki Çin koloıdusu 
Japon kuvvetlerine taarruz etmiş

tir , 
Japonlar 4000 kişi zayiat ver

mişlerdir. Çin orduları garp ve şi· 

male doğru ilerlemek emrinı almış

lardır. 

Sarı nehir vadisinde de iki Ja· 
pon kolu iıd1ıa edılmistir. Çinliler is
tirdat ellikleri mıntıkaları tahkim et
mektedirler. 

Japon tayyareleri dün akşama 
doğru Tiyençin demiryolu civarındaki 
bir kaç kasabaya ani hücumlar yap . 
mışlarsa da : vaktinde yetişen Çin 
tayyareleri, d. şman hava kuvvetle
rini kaçırmıştır. 

Bu sabah buraya gelen haberle
re göre, Japonlar şima sahillerine 
mütemadiyen takviye çıkarmakla ve 
Tiyençin cephesine sevketmektedir. 

Şanğhay: 22 (A.A)- Çiııde puke" 

tinetsin demiryolu cephesinde ~iddetl 
muharebeler olmaktadır. Japon kuv
vetlerini çeviren iki Çin kolordusu 
büyük bir muzafferiyet kazanmıştır. 

Sabaha karşı 

Bir yangın 
faciası -

Bu gün sabaha karşı şehrimiz 
23 nisan ilk okulu civarında Bay 
Ali Şadinin oturduğu evin mutfağın 

dan aRibir yangın çıkmıştır. Ahşapolan 
kısımlar birdenbire ateş alarak siraye 

te başlamışsa da Etfaiye derhal yeti 

şerek ateşi bastırmıştır. Sebep mut 

faktaki ate~in söndürülmcQl::aidir. 



Shife : 2 

Dost gözüyle Türkiye 
, ____________ , __ , ______ 111194 _____________________ ~1 . 
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lngiltere Kral ve kraliçesi, Nisan 
da Fransayı resmen ziyaret cdectk· 
lerdir. Hükümdarların hangi liman· 
dan Frensaya çıkaca~lan Parise 
gittikten sonra nerelere ~gidecekleri 
kaç gün kalacakları ve kimfori ka· 
bul edecekleri, adeta muazzam bir 
m~sele halini almış bulunuyor. 

. 
l 

Bundan iiçbin yıl evvel 
Tüklerin payitahtı yine 
Ankara civarında idi 

Sayım vergisi 

Eşek, katır ve attan 
vergi alınmıyacak 

BİR YUNAN MUHARRiRİNİN MAKALESi 
Koyun, Keçi ve Tiftik keçisinden 

alın:m sayım vrrgisinin tenzili hak· 
kında büyük millet meclisi encümen 
lerinde cereyan eden müzakereler 
neticelenmiştir. 

•• Etrıos " gazetesinden : 

M alum olduğu v -' Çh l ! Tür. 
kıye Cuıııııuı reisi tarihe ve 
bilhassa Türk ve Asya 

mil!etleri tarihine iptila i!e meraklı· 
dır. Bu mevzulara dair dünyanın her 
tarafında çıkan eserleri mutlaka o· 
kur. Bilmediği dillerde yazılmış o 
lanla·ın enterasırn noktalarını tt-rcü
me ettirir. Bu sayede müthiş tarihi 
ve ilnıi malumat sahibi olmuştur. 
Bilhassa es~ i ailelare ait kökler, ıs. 
tılahlar· v.s. ile hafızası dolmuş ol
duğundan, hiç durmad .. n, 24 saat 
ilmi ıstilahlara sayabilir göruşmele 
ri esnasında sözü bu mevzulara nak. 
letmeyi unutmaz. Türk bakanlan, 
siyasileri, g"neralleri ve maiyeti er· 
kanı herpıı Atatüı k'ün derslerini, 
konfaranslarını dinliyerek, dil müte 
basısı, ilim ve müsteşrık olmuşlar 
Bu gibi dersler her görüşmeden son 
ra mutlaka yapılmaktadır. Yukarı 
daki zevattan bir kısmı bu gibi mev 
zular hakkında görijşebilmek için 
tetkikat )'apmakta ve kitaplar oku· 
maktadır. 

Türk dostlarımııı hakiki bir ta
rih ve ciil iptilası istilası istila etmiş 
l ulunuyor. Yalnız fen sahipleri ve 
mualimleı i drğil, saylavları, gazele
ci lrri . subayları vrlhasıl biraz tahsil 

görmüş bulunan h,.r Türk'ü, bu iş 

liFk Z:lptedmi~lir. 
1 rende, kabul resimlerinde veya 

het hangi bir a:kadaşça görüş-
me esna.)mJa söz tarıhf' intikal e
der ve size Türklerin Hititlerin to · 
rnnları ol\luklarır.ı, "Küçük" Asya· 
dan geldiklerini, temizlemeye çalış 
trklarını, derin lıir heyecanla anla
tırken, kendinizi herhangi bir dil 
enstitiisü veya akademide zann,,.der. 
siniz. Bugünkü Türkiye dirijanları 
nın devasa temdit gayretleri arasın · 

da bunu da zikretmek lazımdır . 

civarında idi. Bir çok ecnebi tarih. 
çilerinin teorimi doğru bulmadıkla 

rını bilirim. Ben haklı olduğumu is · 
pat ettiğime kaniim." 

Derhal bırçok kitplan indirtti. 
Mete.bas, Stoyadinoviç ve Komnen 
bu kitapları dikkatle tetkike koyul· 
dular. Konferans başlamıştı. Kema
lin ağzından dokümanlar sd gibi a
kıyordu. 

Hayatınım orduğahlarda. harp j 
meydanlarında geçiren bu adam, 
:imdi de derin ilmin iş'eriyle meş. 1 
gfil olarak, milletlııin yeni do~uşunu 
tamamlamaya çalışıyordu. Onun içi ı 
imanla dolu idi. Ve bu imanını, } e- ı 

nidrn vaftis olan 1 ürk milli vicda- 1 

nının temehaşı yapu ıştı. j 

Çocukların 
uçurtmaları 

Mahalle aralarında 
futbol oynamaları yasak 

1 

Yapağı, yün ve tiftik gibi mühim 
ihracat maddeler imiz in maliyetlerin 
de miiessir olcağı cihetle Koyun ve 
keçi sayım vergisinin tenzili çok mü 
sait ka;şılanrr. ış ise de bunlar da e 
sasen evvelce teszilat yapılmış oldu
ğu iç:n bu sene tekrar tenzilat ya 
pılınasından saı fınazar olunnıuş, bu 
namukalıil Eşek, Katır ve attan sa· 
yım vergisinin temamen kaldırılması 
ve sığırdan almdn vtrginin. de mühim 
miktarda tenzili iktisat bütce encü. 
cümenlerinde karara bağlanmıştır. 

Mem!t:kettc her köylünün ya Ka· 
tir veya atı, yahut merkep veya sr· 
ğırı bulunduğuna göre, bu gibi hay· 
vanlarda yapılacak tenzilatın müstah. 
silleri memnun e,fece-ği muhakkaktır. 
T< nzilata ait kımun projesi, bugün· 
lerd~ Bü)iik millet meclisi heyeti u· 
mumiyesinde müzakere edilip intaç 
rdill'cektir. 

KOL TOR iŞLERi 

Bu seneki kamplar 
Kültür bakanlığı, deıs senesi 

sonlarında askerlık kampına çıkan 
Uçurtmaların elr-ktrik hatlarına 

~akılması yüzündeıı zaman zaman 
kazalar çıktığını nazarı dikkate alan 
helediy~miz, şehir dahilindt• uçurt 
ma u<_.urmağı men etmiştir. Uçurt

ma uçuranların ekseriı:ini küçük y~ş ' 
taki çocuklar teşkil ettiğinden be· ı 

, gençlı-rimiz için şimdiden hazırlıkla· 
ra i aşlamı~tu. Yapıl<'n besal a göre 
orta tt dıi~;,l mt ktfplerin,izcrn l u 
sene kampa çıkacak ta!eber.in sayı 

lediyece bunların ebeveyinlerinin 
mes'ul tutulması ve bu yasağa ria 
yet etmiyenlerden maktuan iki lira 
hafif para Ct!Z~sı alınması kararlaş 
mıştır. 

Belediyenin ayrıca aldığı hir ka · 
rara göre, sokak aralarında futbol 
O} nayan çocukların babaları da ce. 
zalandırılacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Bera et ettiler 

Hüriyet mahallesinden Mehmed 
kızı Zarif enin eşyasını çalmak su. 
çile mahkemeye verilen Sucuzade 

sı 16,966 dır. Bu talebeler kamp 

!ardan sonra orta \'e tam thlivelna· 
~ 

me alaccıklardır. 
Gerıçler yüksc:k ehliyetnameyi 

de, )Üksek tahsillerini bitirdikleri 
zaman alacak ve bu .suretle askerlik 
hizmdlerinden bir kısmını bitirmiş 
olacaklardır. Bu seneki kcımpların 
tam tl'şkilatla ve muntazam bir su
rette geçebilmesi için milli müdafaa 
ve maarif vekaletleri gerekli ted-
birleri almışlardır. 

1 
1 Yapılacak koşular 

Af atiirk köşkünde yapılan ka
bul töreninde bermutad bu mevzu 
da .açılmıştır. Atatürk'ün bu husus· I 
takı nazariyesi malumdur. Yeni neslin 
incilini teşkil eden ve mekteplerde 
talebeye okutulmakta olan teoriye 
göre "Türkler, Bizans imparatorlu 
ğunu yıkmak ve Avrupa medeniye 
tini mahvetmek için Anadolu içle-

• mahallesinden Şemsfltin kızı Fat· 
' ma ve Halil o~lu Zilfo haklarında 

yapı'an ilk tahkikattan sonı a Lu 
suçu İş lernedik l<"ri anlaşıldı r ı· .dan ;s r inden kalkıp gtlrn serstıi istilacı 

lar dağil!erdir. Bunlar üçbin yıldan . 
b~ri Anadolunun yerli ahalisidirler." 

10 Nisan 938 de şehrimiz koşu 
şahasrnda Kayalıbağ Parti ocağı 

menfaatine lıufü'ii bir koşu yapıla· 
caktır. Bu koşuya vesikalı ve vc:si· 
kasız her yaşta atlar iştirak edebi 
lccektir. O giin için at koşularından 
başka bir de insan ve merkep ko
ŞU.)U yı1pılacak . ka~ananlara miikafat I 
verilecektir. ı 

Boğaz köyde bir çok Hitit do 
kümanlerr hu unm~'ur. A· a~ürk 
diyor ki: 'Bundnn üçhin } ıl e·ıvel 
Türklerin payfahtları yine Ank-'ra 

Ziraat siyasetimiz 
- Birinci sahifeden artan -

lıkalarıııda, köylülerin gôzlerile gö· 
rebilecekleri ve arnck tutacakları 

asri ziraat merkezleri kvrulacaktrr . 
Bu merkezlerin devlet biıtçesine hiç 
yük olmadan kendi gelirlerile idare 
edehilir bir hale gelmeleri yeni k u· 
rulan işletme kurumu ilf': temin olu· 
nacaktır . 

mahkemelerinin meıı'ine karar ve. 
rilmiştir. 

r 

'B 
ir de!iknnlı ile hrşı karşı
ya oturan yaşlı l.ı.ı adam, 
delıkanlıya e;:lenip evlen
miy• ceğini soı unca. alu JI 
cevap ş .. : 

Günün 
fi ?tW $&14 

Hayır. Evlenmeğe niyet'm de - Neye bu suali soruyorsıın , ben 
yok doğrusu! Rekar kalarak, başımı sana hayalrn 11 ~onuna kadar seni 
dinlemcği tcr<'ih crfiyoıum! scvece~im, demiştim.. deme,< bıı 

Yaşlı adam, h<ık~erdi: seni memnun etmiyor. 
-· isabetli diişünüyorsun , öğlum! -O-

işte bak. ben böyle aklı başında bir Kadın kocasının s!g-ara laı ından 
damadım o'sun, isterdim! 

şikayet etti: + - Günde iki paket sigara alıyor 
iki kişi arasındaki bir konuşma- haydi buna ses çıkarmıyayıın, külle-

ı ın mevıuu, seyahat.. Hunlardan bi- rini yerlere döküyor, haydi buna ses 
ri şöyie söylüyor: çıkarmıyayım .. Asıl fenası beni öpe-

- Seyahate çıkacagım gün, dai- ce~i zaman bile sigarasını ağızdan 
ma sinide. ı.n bowlur. Adeta hasta ı : a,:mıyor Artık buna da tahammül 
düşerim! edilmez ya! 

Ötekinin bunl mukabelesi de .A. 
Bütün zirai gıda maddelerinden V 

şu : hıışlıyarak ve ranayide yer alan ıi· Bi.- k.-dın, cczahaneye gırıyor, 
ı aat maddelerini de içine alarak , sa- - Bunun önüne geçmenin çaresi ec1a<·ıya b:r paket toz uzatıyar: 

bulunamaz mı, sanki 1 ı:ı nayiin dayandığı her tiirlü ham mad- - .... ica ederim, diyor, şundan 
deleri temin ve ihracat maddelerimiz - Nasıl Bulunabilir? bir p1rça tadar mısınız, toz 
arasına giren maddelerin miktarını -h Gayket kolay! Seyahate, neden şeker mi ilcc1ba? 

il k k 1
. . . "k I k . seya ate çı acağın günden bir ul\n c ar ırma , a ıtesını yu se tme , ıs· 1 k ? 0 ı:.c ı:ır.rnın meş~ fı bir rnınanı .. Dal· . • . evve çı mıyorsun 

t~hsal masraflarını azaltmak , malıye· f .A. gın hir halde.. Fazla düşiinmeden, 
Jun. tıni düşürmek. hastniık ve düşman· . V bır parça alıp, dilinin üzerine koyu· 

\ C kanuni tedbirler kongren:n IUZ· sın ? buruşturarak: Cevap "Veriyor: 

Portakal sandıklarının ı 
şekli tamamen değişecek 

Vekalet Portakalcıları yeni _şartlara 
edecek ..., 

uymaga mecbur 
Portakal ihıac~ trnın kontıolü hak lraç edilen portakallar iktisat Veka 

kında yapılmış olan nizamname pro· I Jetinde bir memur tarafından korı. 
jf'sinin portakal sandıklarına aid hü- t rol edilmiştir . Kontrol , Dörtyol 
kümleri portakalcılanmız tarafından Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
muvafık görülmemektedir. kabul edılen umumi hükümlere göre . 

yapılmıştır. Vekalet, ihraç edilecek 
poı takalların kontrolüne dair bir ni 
zamname projesi hazırlamakta ve 

Portakallar ımızm sandıkları 64 , 
80, 100 ve 150 liktir. Yani 64 lük 
bir sandık içinde ancak 64 porta· 
kal bulunuyor . Halbuki sandıkların 
büyütülmesi ve içlerine daha fazla 
portakal konması mevzuu iş , san 
dıkların büyütülmesi ile içerlerine 
fazla portakal konmasından hiç bir 
fayda temin olunamaz . Bu büyüme 
ile sandık içindeki portakalların çü 

rümesi daha kolaylaşacaktır. 
Aldığımız malumata göre vaıi 

yet şudur : Bu sene Dörtyoldan ih 

Yeniden açılacak ,

1

. 

kahvehaneler 
Belediye kayıtlar k oydu 

Belediyemiz, şehirde mütemadi 
yen yeniden kahvehaneler açıldığım 

nnarıitibara alarak birinci sınıf caddr 
ler üzerinde iki kahvehane arasında 
~n az yüz metre ve diğer caadeler 

dede 250 metre mesafe bulunması 
na karar nrilmiştir. Bu hükmü karar 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir 
Mevcut ka1veler e şamil değildir. 

Mahallelerdeki bulgur 
dinkleri tetkik ediliyor 

Şehrimizde bulgur imal eden 
dinklerin ıı.Iahı için lazım gelen ttt 
kikatta bulunmak üzere belediyece 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyonun rapo. u mücebince dink 
fer fenni ve sıhhi bir şekle kona· 
caktır. 

Borsada alım, satım 

ayrıca Türkofi'si esaslı tetkiklerde 
bulunmaktadır. Bu seneki ihracatta 
müteamil sandıkla rde:n daha büyiık 1 

sandıklarla tecrübe mahiydinde ih 
racat yapılmıştır. 

Henüz kati nelice elde fdilmemiş 
ise de pek yakında bütün sandık· 

lar için yeni bir tip tesbit edilecek 
ve portaka!cılar yeni tip sandıklan 
kullanmak mecburiyetine tabi tutu 
lacaklardır. 

İktisat odaları 
meselesi 

Ticaret odaları 938 se
nesi büdçeleri· tedkikde 

Ticaret odaları taraf ndan yapı· 
lıp vekalete gönderilmiş olan 9J8 
senesi büdçeleri tedkik edilmekte· 
dir. Büdçeler yakında tasdik ile 
ticaret odalarına gön-:ferilecektir. 

Odcıların iktisat odalarına kalbi 
mesele::ıi şimdilik me11zuubahis de 
ğildir. Bu itibarla 938 senesi ile 939 
senesinin ilk altı ayı zarfında odala· 
rın vaziyetinde herharıgi bir dtğişik · 

lik olmayacaktır. Çünkü yapılacak 
değişiklik mali senenin başından 

itibaren muteber olması icabetmek· 
tedir. 

Şehir içinde deve 
barındırılması yasak 
Şehir dagilinde baıındırılan de 

velerin mahalle aralarında sık' sık 

başı bo~ dolaştıkları ve sokakları kir 
!ettikleri görülmektedir. Mahalle hal 

lngiltere Başvekalet dairesi, Ha
riciye ve Dahiliye Nezaretleri bu !e· 
yahatm programile meşguldur. 

Al;\kadarlar, hüküm darların, Ka
leye çıkacaklarını söylüyorlar sada 
diğer nıehafil de, Kalenin, program 
dan çıkarıldıkını ve buna mukabil 
Duna-erk Hmanı ithal edildiğini ha
ber veriyorlar. Fakat asıl iyi malQ. 
mat alanlar daj İngiliz hükümdarları 
nıo, resmi seyabatlarda bindikleri 
viktorya harp gemisinin Dungerk 
limanına giremiyeceğini Bildiriyor
lar. Binaenaleyh, lngiliz hükümdar· 
!arının, hangi limandan Fransız top 
reklarına ayak basacakları henüz ta
ayün etmiş değildir. 

Buda ne demek? 
Amerikalılar, çok maddi adam

lardır. Bu itibarla her işlerinde mad 
di düşünmeğe alışmışlardır. 

Amerika lokantalarında, son ıa 
manlarda yeni bir usu\ ihdas edil· 
miştir. Bu usule göre lokantalard• 
yenilen yemek için dt-ğil lokantadı 
otrulan zaman için ve taksimt>I re 
hesabile para alınmaktadır. 

Evi salon 
Amerika cumhurreisinin. Beyaz 

.sarayda sefirltri kabul etUiği [M• 
vi salon) son zamanlarda Ruzvel· 
tin emrile baştanbaşa degişmistir. 

Senelerden beri bütün mobil yesil 
maviye boyanmış olan salon. şiın 
Reisicumhur sarayının rerıgini allll ,i
ve avni 7.am:lnda bütün o mükellef 

I 

mef• uşattan tecrit edilmiştir. 

O&umpiya oyunları 
Olumpiyad oyunlaır, Tokyod~ 

yapılacaktı. Fakat, Japonyanın lıar 
halinde bulunması, olinıpiyad oyu 
IBrına iştirak etmek istiyen memlt 
ketleri şüpheye düşürmüştür' A 
ba olimpiyadlar Tokyodamı olac6 

Diye her memleket soruyor 
olimpiyadlar, sulh için, memlekt 
ri biribirime yaklaştırmak için olu 
Halbukı Japonya bugün barplr: 

guldur. 

--
Mektup kaçakçı 

lığı meselesi 
Dorsamızda pamuk alım sat ımı 

iki gi.in !enberi yine durgun bir hal 
alrnı~tır, Dün klevland pamuğu 39-
40 50, piya ~a temizi 24 -26, koza 
5,50 6 ve yerli 'çiğit de J,62,5-
2,L5 arasında satılmıştır. 

kının sıhhalma kötü tesirler yapan 
bu halin önüne geçmek maksadile 
şehir dahilinde deve barındırılması 

belediyece yasak edilmiştir. Deveci 

lerin şehir har!cinde yer temin etme 
le ri için devecilere ağustos 938 tarİ · 
hine kadar müsade verilmiştir. 

Şehir ve kasabalar arasındıı 
!iyen otomobil ve bilhassa otoli 
)erde mektup kaçakçılığı yapıl 

, anlaşılmıştır. 

Bılyındırlık Rtkanhğının sı~ 
yaptırdığı kontrollerle de bunul1 

ın~mile önüne geçilememiştir. 
V o d vi l i 

- Hayır .. Bu, toz şeketi değili 

kadın, memnun: 
- O halde iyi : işte bir yanlış. 

lık olmamış! Koc~m hunu farelere] 
karşı kullanılacak zehir, diye almış 
da 1 

• Kayın valdeye futbol iptilfmnı 

bir turlü anlatamadım: 
- Futbola seyre g-idenler buda· 

ladır 1 Der. 
- Anne, dedim, 

turya maçını iiç yüz 
retmiş. 

Güldü: 

İngitlere Avus· 
bin k'i~i sey· 

- ,\ oğlum, ben sana Avrupada 
budala yoktur demedim! 

• Londrada leyli bir mekteı. te mü
dür talebelerden birinin yatakhaneye 
bir fıçı şarap çıkardığ'ını haber aldı 

ve talebeyi çağırdı: 
- Yotakhancye bir fıçı ~arap çı

karıııışsın, gizlice içiyor:nuşsun . 
- Evet. 

- Bunu niye yaptın? 

- Doktor tavsiye etti, kuv-.et· 
lenirsio dedi. 

- Yal, .. Bari yaradı mı? 
- Çok yaradı. Mesela fıçıyı ge· 

tirdiğim zaman iki elle güç kaldırıyor. 

dum, şimdi tek el ile ha\•aya fırlatı · 
yoıum? • Hakim, karşısına getiril~n adamı 
sorguya çıkiyordu: 

- Eve yalnız mı girdin yoksa 
suç ortağın varmıydı? 

-- Tabii yalnız ğiıdim .. Hiç bu 
zamanda başka birisin e güvenilir 

mi? Namuslu ortak bolmak, ne müm· 
kün l 

• iki klz, mart gezintisi yapıyorlar. 
Parkta yanlarından bir tlelikanlı ge· 1 
çiyor.O ge;tikte;-ı sonra, kızlardan bir 
diğeıine 

- Meden selamlaşmadınıı.? 
- Kendisini tanımıyorum ki! 
- Fakat sen onunla bir zamm 

ni~aniı değil miydin? 

- Evet, fakat yalnız o kadar 
tanışıyoruz, işte! tanışmak denirmi 
buna? 

Verilen malumata göre, ıa ' 
ve gümrük memurları il~ j:md• 
teşkilatı da bu türlü kaçakçı 
mücadele için emir almıştır. 

Üzerinde k:1çak mektup t8 

dan iki misli ceza alınacak, b 
yarısı yakalıyan memura verıl 
tir . 

Er!(.ek Lisesinde~ 
fikstür m çları _ ..... -. 

ŞP-hrimiz Erkek Li:5esinde 
lamış olan fıkstür maçlrına d' 
devam edilmiştir. Dünkü ma<;1 

kolu, muveıff dkiyetli bir OJ 
sonra Son .:>1nıf Edebiyat 
4-1 _.maglup etmiştir. 

Bir çocuğu çiğoiyo 
Ara oğlu Sabri, Ali 

#1ibıisie..uğraşmak için •ieabeden tekn ik 1 . - Benımle evlenmiyecek mi· yor. Sonra dilini saklayıp ; üzünü 

namesiııe girmiş bulunmaktadır. ·-.ı--..... --.-----------.... ---~-...-.-..""""----'lnY"''::ı::l!l-!!!"!:'I=,...,.....,,. ;...__..s~as Lts 4 z . c 4 

) aşında Hüseyine arabasile ( 
rak çocuğu yaralamıştır. A 
zabıta t;ırafmdan yakalanrP1~ 



-t 

d 

z 

• 
ı· 

23 Mert ım 

HiKAYE 

l{IZIL SAKAL 
M otör hastalıklı bir koyun 

gibi hırıldadı: otomobil 
durdu. Şoför, biraz şa· 

şırmış bir halde manivelaları kaıış 

hrdıktan sonra benzin müşiresine 
baktı, Ümitsiz bir jestle kasketini 
burnu üzerine çekti. Ve otomobilin 
içindeki yolcuya dönerek: 

- Havadis fona lvan PL, ıonoviç 
dedi. Nıkitovkaya kad..ır gi lemiye 
Ceğiz.. l:lenzin sıfırı tüketnı şl Siz 
otomobilde oturunuz, ben beş on 
dakikada köye gi ler, benzin bulu 1 

rum .. Şunun şurasında iki kilometre ı 
lik bir yol var. 

lvan Platoaoviç, öfkeli bir sesle 
- Hayır, dedi, otomobild~ sen 

1 
ka1, köye ben giderim. Biraz evvel · 
geçtiğimiz köyden benzin al, dedim. 
"Yok, bol bol yetişir!. dedin.. Al 
sana "bol, bol yetişir!.., 

~ 
Yazan 

Leonid Lenç j 
faydasını~ görmedik! Herif roıntaka· 
yı da elde etmiş. Bundan üç dört 
ay evvel buraya mıntaka komitesi 
katibi gelmişti. Köylüler kendisile 
konuşmak istediler. Fakat herif oto 
bilden aşağı inmedi ki .. Yüzünü bile 
görmedik .. Yalnız Leşçenko ile ko 
nuştu ve geri gittı. 

lvan Platovolıiç o zamanki bura 
va gelişini, Leşçenkonun ürkerek 
} üzünü hatırladı ve canı sıkılır gibi 
oldu. Kendi kendir.e. 

• işleri masa ba~ından idare ~t 
mmin neticeleri İşte böyle olur .• di 
ye düşündü. . " Koylünün yerden 
göğe kadar hakkı var.. Güya kof. 
bozu gezmeğe geliyoruz, otomobıl
den aşağı indiğimiz yok. Kolhoz 
!arla konuşacak yerde kolhoz rrisi-

Şoför hiç bir cevap vermedi 
Şark tarafında bir çam ormanı yük· 
selen karlı düzlüklere dalgın göz
lerle baktı. 

1 van Platonoviç, otomobilden 
indi .. Meşin ceketinin onünü ilikledi 
Ve azimkar adımlarla Nikitovkamn 
yolunu tuttu .. 

' ni görmekle iktifa ediyoruz. Ben de 
şu Leşcenkoyu adam zannettim. Hal. 
buki herif kazın biriymiş .. Vay kızıl 
11kallı kerata. vay .. Ben de onu 
ıslah etmeğe niyet etmiştim .• 

Ortaiık karlı idi . Her taraf buz 
tutmuştu. Fakat rutgar olmadığı , 
için soğuk yoktı:.. Mıntaka komi · ' 
tesi katibi lv~n platonoviçin can 
sıkıntısı çabuk geçti .. Biı çocuk neş· 
esile önüne çıkarı donmuş beyğir pis 
liklerini ayağife vurarak ilerliyordu. ı 

"Acaba Nikitovka /kolhoz) unun 
rrisi kim?.. diye hatırından geçirdi. 
"Ha evet, hatırladım . ismi ıaliba 
Lescımko olacak .. Kızıl sakallı bir ' 
adam., konuştuğu zaman hep önüne 
bakıyor. iyi bir mujik, yalnız lüzu- ~ 
mundan fazla sessiz ve pısırık. Hat 
h biraz mahcup ve ürkekce .. onun 
bu taraflarını bi;a2 düzeltmeli .. Onu 
biraz cesaretlenrlirmeli,. Kendine gü· 
venişi arttırmalı.. Pısırıklık İş ıör 1 

mesine engel oluyor.... ı 
lvan Platonoviç, ufak bir tepe 

yi tırmanınca, bac1larından hemen 1 
hemen amut bir vaziyette dumanlar 
tüten kırmızı damlı Nikitovkayı ! 
gördü. Bir kısrağın koşulu olduğu ! 
bir odun arabası, yavaş yavaş te 1 

peden aşağı iniyordu . Arabar.ın için 
de, koyun postundan bir gocuk giy 1 

miş kolhozlu b:r köylü vardı. j 
- Köye kadar berıide arabana 

a lırmısın ? dedi. 
Yer vermek için biraz yana 

kilen köylü kalın bir sesle: 
- Otur. dedi. 

çe· 

Bir müddet sessizce yürüdüler 
Sonra kol bozlu köylü sordu: 

Şehirden mi geliyorsun?. 
- Evet şehirden Nikitovkada 

ne var ne yok?. 
- Ne olsun, iyilık:,. 
- Si2in L~şcenko nasıl?. 
Kolhozlu köylü elindeki kamçı 

ile tüylü beygirin karnın1 dukundu 
Huylanan b~yğir kuyruğunu salladı 

- Leşcenko mu? ne yapsın sür 
tüp duruyor .. 

Mıntaka komit~si katibi köylü 
nün yüzüne bakarak: 

- Galiba lüzumundan fazla 
mahcup ve pısırık, olacak .. Biraz ce 
sareti kıt.: 

. - Onun aklı kıt, aklı .. Edepsiz 
lığe gelince çuva la .. 

Kısrak, arabanın gıcır tısını din
liyerıık ağır ağır yürüyordu. lvan 
Platonoviç düşüncelerine devam 
etti : 

" Halbuki ben daha geçenlerde 
merkeze yazdığım bir rapora mın
takanın bütün mes'ul adamlarını, 
teker teker, şa". scn tanıdığımı bil-
dirmiştim. Mamafi pek te yalan 
söylememiştim. işte mesela şu kızıl 
sakallı Leşcenko gibi.. Diğer ka· 
tipler bu kadar da tanımıyorJ.r 
ya ı. 

Kolhozlu köylünün dudakları 

arasından mırıltı halinde çıkan an• 
!aşılmaz bir kaç lıelime onu bu ke· 
derli düşüne ·!erinden ayırdı. 

Yolun bir dönemecinden bir 
çift güzel atın koşulu olarak şık bir 
kızak görünmüştü .. Kızağı, şapkası 
nı cakalı bir şekilde yana ~ğmiş 

kırmızı suratlı bir adam idare edi
dordu . 

Kolhozu köylü : 
- Leşcenko geçti, diye mırıl· 

dandı . 
Yanlarından geçen kızağa dık. 

katle bakmakta 0lan lvan PJatono
viç , kat'i bir sesle : 

- Yanılıyorsunuz. dedi, bunun 
neresi Leşcenko ? Leşcenkonun sa
kalı kızıldır. Halbuki bu geçen sa
kalsız bir adam .. 

Köylü, kamçısını havada şak· 
latar•k : 

- O ıal{alını kestirdi. iki üç 
aydır, sakalsız dolaşıyor, Halkın 
söyledi~ine göre, evlenmeğe hazır· 
lanıycırmuş ... Alacağı kız sakaldan 
hoşlarımıyormuş.. Bunun üzerine o 
da sakalını yürütüvermiş .. 

1 van Platonoviç: 
Şu arabayı hiraz durduru· 

ver, ben yaya gidecrğim, dedi. 
Ve arabadan aşağı atladı. 
Adamakıllı bir halde canı sıkıl 

mıştır. 

Alsaray sınern a 
sında 

Bu akşam 8,45 de 

. l~a.~ Platanoviçin hayrd ettiği· 
nı goruncr; 

. - Mesela aklına eser çift fiğe 

Jan Harlo-Mirnaloy - Vilyam 1 avul 

gibi üç büyük yıldızın yaşattığı 

gelır, sen o zaman se I ••.. 
1 

•. 
.. I b. . yrey e guru u 

yıı, orta ığı ırıbirin.. kat O 
b 

ar.. na 
ağııır, buna çıkışır. V dhasıl yardım 

etmek faydası dokunmak şöyle dur 
sur. bütün işlerimızi ~it Üst ed r. He 
rif üstelik küfür kuınlcuması .. :Orıc 
yakası açılmadık küfürleri varki .. 
Sor mal. 

- Peki, mmtakaya gidip neye 
şikayet etmediniz? 

Kolhozlu köylü elini salladı: 

iki karılı koca 
Fev:Cıılade hissi ve eğlenceli filmi 

takdim eder 

iLAVETEN: 

dünya haberleri 
TENZiLATLI MATiNE 

Çarşamba 2,30- Cezayir Batak· 
haneleri - iki karılı koca 

9062 

ispanyada 
kanlı harp 
Madrit: 22 (Radyo)- şiddetli çar 

pışmalar devam etmektedir. Papalık· 
ta h ü k O. m e t ci ispanyadaki şehir 
!erin ve sivil halkın bombardumanın· 

dan vaz geçmesi için general franko 
nezdinde tcşebbüst .. bulunmustur. 

Vaş·ngtorı : '.!2 (Radyo) - Ame
rika dış işleri bakanı Bay Hul dünya 
gazetecilerine bugün beyanatta bulu· 
narak Barselonun bombardımanını tak 
bih etmiştır. Bay Hul ezcümle demiş
tir ki: 

Bunu hiç bir harp nazariyesi mu· 
hik ıösteremez. Yapılan hareket te
man.ile ıa> ri insanidir. 

AmerikaAlmanyaya artık 
Helyum vermiyecek 
Vaşington: 22 (Radyo) - Hü 

kümet aldığı bir kararla, artık Al. 
manyaya Helyum ıhracatını menet· 
miştir. Bu, Almanyanın harp için 
yapacağı balon inşaatını nisbeten 
sekkye uğratmak içindir. 

Londra Avam 
kamarasında 

Çemberlayn henüz kat'i 
ko-ıuşmuyor ! 

Londra : 22 (Radyo) - Avam 
kamarasının bu günkü toplantısında 
muhalif mebuslar tarafmdan Baş· 
vekil Çeınlıerlayna bir çok sualler 
tavsiye edilmiştir. 

Bunların ekserisi ltalya - in. 
giltere müzakereleri neticesi hak· 
kındadır. Çenıberlayn bütün bu 
suallere ezcümle demiştir ki : 

- ltalya ,ile daha bir anlaşma 
ya varmış değiliz. Fakat bugüne 
kadar yapılan müzakeratın safhaları 
çok ümid bahşetmiştir. 

Viyana borsasında 
muamele yok 

hiç 

Viyana : 22 (Radyo) - Bugün 
Viyana borsasında ecrıeLi dövizleri 
hiç bir muamele görmemiştir. 

Kaçak et sa- ı ı -, 
ı Radyo programı 

tan kasap ar ı ·--1 Bu akşam ____ , 

Kanara harici kaçak hayvan k~ 1 Senfoniler 
serek etlerini dükanlarında nttık 
farı anlaşılan kasap Kadir ile kasap l6, 30 Paris Kolonyal: Senfo. 
Aziz belediyece yedişer ğün içrayi nik konser ( Beethoven, Büsser, Pi 
sanattan m~n ctzasile tecziye erue ). 2J Varşova: Fitdberg'in 

k daresinde senfonik konser. edilmişlerdir. Bu kasapların dük an 
!arı yedişer gün müddetle kapatıl· 
mıştır. 

Operalar, Operetler 

10 Berfin kısa dalgası Gounod· 
nun • Margerete " OP' rası (16, 15; 
ikinci perdesi:) 

Oda musukısl 

19,05 Bratislava: O.la musikisi 
konsaıleri. 

Mevsimin en güzel Aşk - Heyecan ve kahramanlık filmi 

Nefis 

Bu akşam 

Asri Sinemada 
8,30 Suvareden itibaren 

bir müzik - Meşhur Rus baletlerinin de iştirakile vücude 
getirilen Alman sinemacılığının bir şaheseri 

Son Casuslar 
iki düşman arasında kalan Polonyanın istıklalini nasıl kazandığını çok 
canlı ve müthiş heyecanlı sahnelerle gösteren Almanca sözlli büyük film 

Oyna}8nlar: RENATE rY.ULLER- JORJ ALEKSANDR 

AYRICA : Mikinin Düşünceleri ( Renkli ) 

En yeni Dünya haberleri 
Kişe her vakıt açıktır - Localarınızı teltfonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da Umuma tenzilatlı matine. Bü}ük pıogram : 

1- Şanghay Yetimi ( Şirley ) 
2- Çocuk Hırsızbrı (Lorel-Hardi-Türkçe sözlü) 
3- Renkli Miki Mavz 

Dikkat: 
Sinemamızda : 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
26 Mart Cumartesi Gündüz ve gece : AFACAN 
27 " Pazar • 
28 ., Pazartesi Akşam 

• : AŞK UYUMAZ 
: SAMSON 
EDECEKTiR KOMEDi VE PiYESLERiNi TEMSiL 

Localaıınızı ve numaralı yerleıinizi şimdiden telefonla ve bizzat 
temin ediniz 

Telefon : 250 Asri 9064 

Büyük mükafatlı koşular 

C. H. P. Kayalılıağ ÜClğının 10 Nisan 938 pazar giinü Koıu saha
sında tertıbettiği Büyük mükafatlı İnsan , At , i'v~erkep 
ko1ularına hazırlanınız Kayit muamelatı için Ocak merkeıine müracaat 
edilmesi . 9057 2 3 

22 MART 938 -
Gökyüzü kapalı. Hava hafif 

ı üzgarlı. En çok sıcak 17 santigrad 
derece. Geceleri en az sıcak 3 san 1ı tigrad derece. 

.---------~~-------------------------------------------· 
Resltaller l' 

11 Berfin kısa dalgası. Solist 
konseri ( Ziınbal ). 18 Peşte: Piya· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

no konstri. 18,30 Berlin kısa dalga. .._ ________ _ 

ZABIT ADA -
Kavga eden iki kadın 

mahkemeye verildi 
-··- -- ·---

Nacaran mahallesinden Mustafa 
kızı Fatma ile aynı mahalleden Ha· 
lil kızı Ayşe arasında bir çocuk me 
selesi yüzünden çıkan kavgada Ay 
şe F .. t.nayı Jöğerck hakar.t ettiğin 
den cürm~ ıneşhud lıalinde yakala 
narak mahkemeye verilmiştir. 

Bir kadın bir kadını döğdü 
1 !alil kızı Ayşenin komşuların 

dan Mustafa kızı F atmaya hakaret 
cylecliğı ve beş günde iyi olacak 
derecede döğdüğü şikayet olundu· , 
ğundan suçlu hakkında kanuni mu~ 
mele y>pı!mıştır. 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Üç büyük Fransız Artisti 
JEAN G~LLANJ süz! 
PRiM JULLS BLRKY 

tarafından calıbi dikkat bir 
tarzda yaıatılan 

( Vicdan mücadelesi ) 
Is mli dramatik fıl nıi sunuyor 

Aşkla vazifenin çarpışması, vazife 
hissinin sevgıye galebesi doğru· 

luğun in;anlara her şeyden fazla 
tesir yaptığının canlı bir ispatı 

Kudretli, Hissi, insani bir eser 

Pek yakında: FREDER[C MARC 

( Kraliçe Meri) 
Muazzam Ta,ihi filmde . .. 

s: Beethof!n'in piyano varyansyon 1 

larınian. 19 Hstrova: Zitar musikisi 1 
19,20 Laypzig: Piyano musikisi (Bet 
hoven, Grieg, Schum.ınn), 20,20 
Varsovz: Şarkılar. 20,30 Bükreş: !
~a~~an şark~ları. 22. Var şova:. Chop j 
ın ın eserlerınden pıyano l'esıtali. 22, 
30 Be!grrd: Halk şatkılaıı. 22,30 
Lapziız Virtüoz kem•n mu,ikisi. 

Dans musikisi 
21,30 B.ıkr ı ş ( lagla Kabaıe). 24, 
10 Peşte 

M~htcllf 

22,40 Peşt•: Türkç~ konfesans 

Hizmetçi aranıyor t 

Evde ç cılışmak "izre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. M.:ıtbaamıza 
müracaat edilsin 

Açık Teşekkür 
iki aylık hastalıktan sonra Ada. 

naya getirdiğim oğlum Turlıanı te 
ılavileri altına alan ve muvaffaki 
yetle ameliyat yaparak kendis ni 
muhakkak bir ölümden lkurtaran 
Doktor Bay Muzaffer Lokman ve 
Bay Fehmi ye alenen teş,.kkürlerimin 
ilılağını bir vecibe bilirim. 

9061 
Ceyhan NOTERi 

SEYI f GÜNGOR 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Sair vesaitle veya yaya yolculuk yapan bu kabil kimselere rastlayan 
jandarmalar bunları mahalli askerlik şubelerine teslim ederler. 

Madde 254 - Askerlik şubel e ri mıntakaları dahilindeki yoklama ka
çaklarının, bakavanın, firari ve izinlerin isim ve şekillerini gösterir bir 
listeyi mahalli hükumet reisi vasıtasile o mahal jandarma komutanlarına 

verır. 

Bunlar jandaı ma komutanlığnca ve karakollarca buna mahsus deftere 
kaydedilerek elde edilinceye kadar aramalarına devam olunur. 

Madde 255 - Aramak ve yakalamak üzere as~erlik şubelerinden 
isimleri bildirilen yukarıdaki maddelerde yazılı kimseler yakalandıkları tak
tirde bunlaıın nerede, ne zaman ve ne suretle yakalandıklarına dair bir 
zabıt varakası tanzim edilerek birlikte askerlik şubesine verileceği ·gibi 
yakalanamıyanlar hakkında da neden dolayı y~kalanamadıklarına dair yi
ne lıir zabıt varakası tanzim e iilerek askerlik şubesine verilir. 

Madde 256 - Seferberliğin ilar.ında ve silah altına çağırılan efrat 
ve ihtiyat subaylara yapılacak tebliğatta ve her askerlik şubesi mıntaka. 
sında tesbit edilen nakil vasıtalarının celbini t~mınde ve bunlardan geri 
kelanların takip ve elde edilmesinde jımdarma istıhdam olunur. 

Madde 257 - Silah altına çağrılanlar gidecekleri yerlere kadar iki
şer nüsha sevk pu•lalarile birlikte jandarma marifetile de sevkolunabilirler. 

Kıtaat ve müessesaıtan kaçan veya izin ve tebdili hava müddetlerini 
geçirdiklerinden dolayı yakalanarak askerlik şubelerine teslim edilenler 
şubelerince ifadeleri alındıktan sonra gidecekleri mahallere kadar mahfu 
zen jandarma tarafından sevkolunabilirler. 

Madde 258 - Jandarmalar yukarıki maddelerde yazılı ~ahısları ya
kalamak için İcab ederse zor kullanmağa selahiyetli oldukları gibi jandar
ma muhafazasında sevkedilen askerler firara teşebbüs halinde fıraıın 
başka suretle men'ine imkan bulunmnsa jandarma silah istimal edebilirler, 
Kezalik bu kabil askerlerin jandarmalara hücum vaziyetinde de müdafaa 
şartlarının mevcudiyeti halinde jandarma silah istimaline mezundur. 

Madde 259 - Askeri memnu mıntakalar hakkındaki kanuna göre 
ikinci memnu mıntaka için konulan -nemnuiyetlerin muhafazasında jan
darma kendisine teveccüh eden vaxifelerin ifasına dikkat ~e itina eder. 

Bir çok defalar yazdık, fakaf ._ ___ - ..... - ..... _......, _ _: __ ._ ________ _.. istikamet eczanesidir 
- Sonu var -

• 



Yumruk siyaseti 

Birinci sahifeden artan -

ğişmesi değil, tutunmak yaşıyabil. 
mek için ümitsiz bir teşebbüstü 1938 
senesinin Şuşnigi hala 1934'ün sağ 
kolu Şuşnigdir. Bu böyle olmakla 
beraber, muhakkak olan Lir hakikat 
daha varsa, o da "Şuşnig.in dikta · 
törlüğünün Hitlerinkindeıı daha az 
gayriinsani, daha makul oluşudur, 

Avusturya İşçisi, liberalleri ve 
Yahudileri, diktatörlüğün haklarına 
ve canlarına kastedeceğinden hiç 
bir zaman Almanyadakiler k~dar 
korkmamışlardır. Lakin Avrupa için 
esas olan cihet bu deği dir . Mühim 
olan, Alma'lyanın apaşikar taaruzu 
yine diplomasisine esas tutulmuş 

olmasıdır. 

Bu siyaset muvaffak olmuştur. 

Çünkü en evvel ona mukavemet gös 
!ermesi lazım olanlar ona zahir çık 
ıııışlardır. 

Avusturya, ilk fasılları Mançurı, 
Habeşistan, sonra ispanya ve Çin 
olan trajedinin son faslı, sen perde. 
sidir. Tam yedi senedir kollektif tm. 
niyet mefhumları yıkılmakta, yok e 
dilmektedir. Meclisi öyle zafa uğ · 
ramıştır ki, böyle krizlerde onun ha 
n kde geçmesi imkanlarınını batır. 
dan bilr geçirenler yuktur. 

Hadisatın bir cilvesi olacak ki, 
Naziler Avustu.yayı tehdit ve işgal 
ederken Mister Çemberlayn oturmuş 
bir lngiltere-Almanya antantı im 
kanlarını görüşüyordu. 

O, ve "milli hükumet., bu tec 
rübedm bir ibret dersi alacaklar 
mıdır? acaba? Acaba onlar lngilte. 
renin ilerdeki y~gane şansının hrdık· 
lan siyaset sistrmini yeniden kurma 
ya bağlı olduğunu görüp ırnlıyacak. 
lar mıdır? 

Yoksa, Vi} ana duvarı üzerindeki 
yazıyı o~ uyamıyaçak kadar kör mü· j 
dürler? Bu memleketti" Almanya ile 
e;aslı fakat şerefimize yaraşır anlaş 
nıa imkanlarına döı telle sarılmak 

istemi yen bir tek fert v.aı mıdır? Böy 
le bir muvaffakiyet sözle değil, an
cak faaliyetle elde edilebilir. 

Almanyanın Avusluıya ile olan 
münase' &lırıı diişünelim : 

i 935 da 1-litler Doktor Şu~ning 
ile l:ir muahede imzaladı. Muahe· 
denin en ~saslı şartı şuydu: Gerek, 
Hiıler, grrek Şuşning Avus uryanın 
•iyasi hürı iyetine ' ilişmiyecekleı di. 
Her iki taraf da onun harici mü· 
dahalrlHden uzak kalmasını istiyor 
du. Cu nckta n-.uabrdrniıı birinci 
maddesinde tasrih edilmişti. Bu 
maddede : 

•Almanya Avusturyanın si ya si 
hürriyetini bilakaydüşart tanır·» 

Drniyordu. 
Bir nutkunda Doktor Göbels 

Almanyanın !;undan neyi kastetti
ğini daha etraflı anlatmıştı. 

Her Gölıels nutkunda: "iki hü 
kümeltrn her biri diğerinde m•vcut 
dahili siyasi inkişafları, milli sosya· 
lizm mesdesi de dahil olm2k üzere 
diğeı mı mleket;n rnltıııaS)Orıal işi 
oiarak telakki tdect k!ir ve ona hiç 
Hr şekilde müdahale tlmiyecektir 
ve ona hiçbir şekilde müdahale et· 
nıiyecektiı .• demişti. 

işte Hitlerin iki seneden daha 
kısa bir zaman evvel yaptığı taalı 
hüt bu ıaealde idi ve her iki tara 
fın rızasile yapıl n bir anlaşma idi . 

işte iki seneden daha az bir za 
man evvel böyle bir taahhüt imza· 
larnıştı. Hitleı hükumeti, Rayinlan. 
din işgali üzerine şu beyanatta bu
lunmuştu. 

"Ancak müsavi haklara sahip 
olanlar tarafından hndi kanaatleri 
ve arzularile iınzalaMn muahedeler 
devamlı olur ve ancak onlara riayet 
edilir. 

Hitler Almanyanın Versay mu· 
ahedesine karşı olan manevi taahhü· 
dünü de yine böyle bozmuştu. Al
man noktai nazarına göre o, taraf 
lıırın arzularile imzalanmış bir mua· 

btde değildi. Sırf kuvvetle cebirle 

Amerika bahriye 
bütçesi 

-Birinci sahifeden artan-

büdçesi 1,000,00J dolardır. Büdçe· 
nin kabulü miinasebetile müdafaa 
nezareti derhal tayyare ve g•mi 
siparişlerini vermiştir. 

Kırk allı harp gemisi yirmi iki 
muavin gemi 950 tayyare inşa edi· 
lecektir. 

Seyhan 
dun: 

Defterdarlığın -

Babı Tarsus mahallesinde Abi · 

Adana 

CiN.si 

=ıGİpunatı· paniuk 
Piyasa parlağı • 

_Piyasa temizi ., 
iane 1 

Borsası Muameleleri 
t'AMUı< ve KOZA 

Kilo Fiati 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 

Kilo 
En az 

s. ~ ===-• ~'==•=======-~= 

26 - 27,50 
-22=5~0--ı_-23,50-=·--------

iane 2 
-~~----·--- -----·1-----ı----------Ekspres 

Klevla.nt 

YAPA GI 

5,25 -- ------
,. Men tane 1-.-.:..;__-_::.c=.c:.:.. ___ , - - -- . -

Arpa 3 3,50 
. - --· ı-~----11---------Fasulya 

Yulaf 
Delice 

' !Çuş yemi 
l Keten tohumu -----1------"--------t 

Mercimek 
_ _____ ! _ _________ , 

___, ________ ----- - -----,----------
Susam 

din paşa caddrsinde Ankara oteli ,....;==------..:..----U....:N---------------

denilmekle anılan otel ile gazınonun ·--~~---------------,,---------• 
! Dört yıldız Salih ı 
i üç .. .. ----ı;·--·--

:.E ~ 1-Dör t yıldız Doğruluk _ 1 
~ ~ f_~ç .. .. ,---- - - · 
] i l Simit .. 1 
:;ı ~ 1 D&rt yıldız Cumhuriyet _I _ ____ _ 

o- ·--- ---
1:! 1 üç .. " '--- --

Simit .. 1 

Liverpol T elgraflan 
22 I 3 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından a!ınmışhr. 

bir senelik icarı açık a rtırmağa çı 

karılmı~lır. Otelin ı ; uhammen se
nelik bedeli icarı dokuz yüz, gazino 
nun beş yüz liradır . ihalesi 24 -
Ma ı t - 938 per~embe günü saat on 
dörtte icra kılınacağından isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çasile mezkilr gün ve saatla Def
terdarlıkta loplanan komisyona gel- 1 

tueleri 9034 13- 23 ı· -----------'"-"-"-~-!'_•_••- •-ı·~.-.. --------,,,-----,\,--
ı . __ H_a_zı_r ______ J _ 5 _i ı0ı7 ·' ı-...;:;=o---...,.----- --

1
-

96 •· Rayişmark 

sı, 

Kollektif emniyet sisttmini tek 
rar tesis için sarfedile n gayretler 
bir kat daha arttırılmadıkçe bu 
mütkiş tehlikeden kaçınılamaz.. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

, Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
1 saf ve temiz kömür ucuz olarak top- ı 
\ tan ve perakende satılır . 
1 Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA fŞÇEN 
7967 135 Belediye karşısında 

Dr. Muzaffer lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu-

("'-----. -,1 
Tür •• sozu •• 

Gündelık siyasi gazete 

Abone şartları 

t 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta m"8rafı 

zammedilir. 1 
2 - ilanlar için idareye "iııiıra- . ı' 

caat edilmelidir 

--------------------~ı 

Çu\urova harası direk
törlüğünden : 

Hara meıkezinde yapılacak ve 
keşif bedelleri yekünu 8624 lira 
90 kuruş olan iki memur evinin in· 
şası 15 gün müddetle açık eksilt 
meye konulmuştur. ihalesi 31-3-
938 perşembe günü saat 15 de Sey 
han V d~riııer direktörlüğünde mü· 
teşeklci ! komisyonda yapılacaktır . 
Bu işe ait keşif, pıoje ve şaı tname· 
ler her gün Seyhan Nafia müdürlüğii 
ile Hara muhasebesinde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 646 
lira 87 ku•uş muvakkat teminatını 
Hara veznesine yatırarak makbuz 
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalar 
ve müteahhitlik vesikasile birlikte 
belli gün ve matta komisyona gel · 

mdeıi. ~352 ::: ::3-26-3-0 

Kömür sıkıntıs 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic 2; ethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 
yakmak için en ekonomik, en ucuz 

e Ali Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bircevherin istih· omuru lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
49 8879 

Sıhhatinizi koruyunuz ' • 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? • 

Görünüş : Berrak ı Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 10 H. 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusuz 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr . 

• 

Tadı : Latif 
; Teamül : Mutedil l 

il 

Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. 1 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerind g itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu. 
haf aza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize \ e 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sı~ biye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir , 

Kay ad elen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

ıs, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz , 171 

-'"" 
TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılıkl 1 Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab i§lerinizi 

ançak Türksöziinün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba•
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi eurak, ced. 
wller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır , 

Tühsözü matbaa
sı •Türksöziinden" baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder, 

;... __________ - -.....-.--,. .... _____ ... __ .... 
Umumi neşriyat müdlrö 

Macid 
Adanı Tllrkıllırii matb•sc 


