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5 Kuruş 

Loridra -Paris , Hitler notasına 
cevap hazırla 

üştereken 
akla · eşgUI DEVLET BÜTÇESi bir 

VE Çekoslovakyada askeri manevralar yapılıyor! 
ViLAYETLER ~~~~~~~~~~~~~~~~-

F R AN S 1 Z - iNGiLiZ NOT ASI iHTiRAZi Devlet bütçesine ödeme faaliyeti 
bakımından örnek olabilecek 
vilayetler arasında Adana da var KAYITLARLA DOLU BiR HALDE 

D amlaya damlaya göl olur 
vecizesinin en güzel e
seri devlet kasasıdır: Dev· 

Jet kasasına, TUrkiyenin on yedi 
milyonu kendi hissesine düştüOU 
nisbette borcunu öder. Devlet kasa· 
sı, bir millet kumbarasıdır. Onun 
dolgunluğu milletin refahını anla
tır. 

Milli gelirimiz artıyor. Bunun 
şahidi gene devlet kasasıdır. Çün· 
kü vilayetlerimizin hazineye ödedik· 
leı:i para, 932 senesinde 69 mil
yon 635 bin 377 lira iken 936 mali 
Yılında 99.915.268 lirayı bulmuştur. 

latanbul birinci, Ankara ikinci 

Devlet kasasına ödenen para 
bakımından en önde gelen vilAyeti
miz lstanbulun son dört sene için
de devlet kasasına ödediği pAra, 
Yirmi milyondan otuz milyona çık
mıştır. Yani yUzde elli bir fazlalık 
vardır. 

936 nın "emvalı umumiye,. tah
silıltı, 99.915.268 lira olduljuna gö· 
re, lstanbulun 29.146.594 lirası, 
bütün gelirin yüzde otuzuna muadil 
demektir. lstanbı.ıldan sonra, ikinci 
olarak Ankara geliyor. Ankaranın 
932-936 seneleri arasında devlet 
kasasına giren parası, yüzde yüz 
on artmıştır. Ankara, b.ı itibarla da 
bir rekor yapiyor. Erişilmesi güç 
bir rekor. .. 

Şu rakamlara bakınız: Başşehrin 
932 de ödedilji pdra 4.842.628; 
933 de 5.977,013; 934 de 7 mil
yon 095 bin 917; 935 de 8.212,162: 
936 da 9.939.575 l•radır. Dört se
ne içinde Ankaranın ödediği para· 
nın bir mislini aşması, devlet mer
kezinde umumi iş hacminin ne ka
dar süratle ınkışaf ettiğini göster
mektedir. Mesela, 927 ııüfus sayı· 
mile, 935 nüfus sayımı arasındaki 
yüzde seks<Jn insan artış nisbeti; 
gene aynı sayım seneleri arasında, 
mağaza, mektep ve saire gibi umumi 
hızmetler müesseseleri bahsinde de 
tamamile vakidir. Ve "emvali umu
miye,, adı altında milletin devlete 
ödedıği para, bu artıkla ölçülü ola
rak yükseliyor. Kuruş halinde olan 
TOrkiyenin, devlet ve milletle alA· 
kalı bütUn iş sahaları üzerinde bu 
tenasübü bulmak mümkündür. 

Fakat 

Fakat lstanbul, mücerred rakam 
halında iken bu mevcuda devlete 
en çok para ödeyen vilılyettir. Eğer 
nüfus nisbetleri yapılmış olsa, An· 
kara binciliği ve hem de rakipsiz 
olarak birinciliı}i alıyor. Çünkü Is 
tanbulun nüfusu, aşağı yukarı An
karanın altı mislidir ve Ankara, 936 
mali sensınde devlete on milyon 
lira vermiş olduı'juna göre, lstanbu
lun asgari 50 milyen lira vermiş 
olması IAzımdır. Halbuki lstanbulun 
936 yekOnu otuz milyondur. 

Ankaranın bu yüksek rakamında 
devlet merkezindeki yüksek memur 
sayısının da büyük bir hissesi var
dır. işin tefsir götOrmez hakikati 
şudur: DevJet kasası, millletin re
fah ve memleketin bayındırlık se
viyeııiyle ölçülü olarak doluyor. Bu 
hal, bizim finans politıkamızın ana 
prensiplerınden birinin neticesidir. 
Vergilerini bir yük olmaktan çıkara
rak bir tasarruf hesabı haline geti· 
rıyor. Çünkü devlet kasasına koy
duı}unuz para, bin bir vasıta ile ve 
kısa bir zaman sonra, gene sizin 
cebi nizdedir. 

Dljer vllAyellarlmlze gellnce 
En çok ödeyen vilayetimiz An· 

kara, fakat acaba en az ödeyen 
hangisidir? 

Hakari .. Hakiri vilayeti, 932 
stneainde devlet kasasına ancak 
23.383 lira ödemişti. Artış, Haka. 
ride de Ankarada olduğu kadar 

yüksek nisbettedir· Bu mıktar 936 
da 50.827 lirayı bulmuştnr. 

En çok ödeyen vilayetlerimiz. 
den üçüncüsü lzmiıdir. lzmir, 936 
mali senesinde 7.729.960 lira öde 
miştir. Ve bu mıktar, 932 de 5 
milyon 716 bin 964; 933 de 5 mil. 

yon 758 bin 548, 934 de 7.520.719 
935 de 7. 7 66.190 lira olmuştur. 

- Gerisi i.çüncü sahifede -

UZAK ŞARKTA 

Japonlar yeniden 
hazırlanıyor 

Şanghay : 24 (Radyo) - Japon ı 
lar, Bukeo - 1 iyençin Demiryolu 
üzerindeki muvaffakiyrtsizlikttn son· 
ra, bu acıyı çıkarmak için üç kol

dan hüyük bir ) taarruza hazırlan· 
maktadırlar. Şiimlden mühim mik

tarda takviye gelmiştir. 

Romanya bugünkü ·vazi-1 
yetinden endişe ediyor 

1 

• 
neral Franko, son muvaffakiyetlerin· 
den dolayı Hitlere bir tebrik telgrafı 
göndermiştir. Fuhrer bu telgrafa çok 
~amimi bir cevapta bulunmuştur. 

Londra : 24 ( Radyo )- Son si· 
yası hadiseler üzerine bir Çekoslo
vak livası teşkili kararlaştırılmıştır . 

Paristen gelen haberlere göre , 
Çekoslovakyanın Paris elçisi Fransı:ı 
gazetr.cilerine demiştir ki : 

- Almanlar,Çekoslovakyada çok 
iyi muamele görüyorlar . Haklarına 
her cepheden hürmet ediliyor. Eğer 
Almanya bir i>ahane ile Çekosloyak
ya üzerine yürürse Fransa ve lngil· 
terenin alakasızlık göstormiyeceğini 

bilmelidir . 
Viyana : 24 [ Radyo J - Bin ki· 

şiden mürekkep bir hücum kıtası 

bugün bir resmi geçit yapmııtır • 
Dansing: 24 ( Radyo )- Alman

yada yapılacak intihabat sonuna ka· 
dar burada hiç bir siyasi toplantı 

yapılmayacaktır. Yahudi muhacereti 
artmaktadır.Şimdiye kadar 30CO Ya· 
hudi hicret etmiştir. 

" Sovyet orduları Çekoslovak-' 
yaya yardıma bizim taprakla

rımızdan geçemez ,, 
Vlyanadan bir gtlrUnu, 

Prag : 24 ( Radyo )- Bugün bu· 
hemyada askeri manevralar yapıl

mıştır . Bu manevralar Çekoslovak 
ordusunun mükemmeliyetini tebarüz 
ettirmiştir • 

Bükreş : 24 (Radyo) - Orta 
Anupadaki son siyasi hadiselerden 
sonra, Romanyanın vaziyeti hakkın
da bir Fransız muharriri mühim bir 
makale neşretıni1tir. Bükreştc çıkan 
Kurcntul g•zetcsı Fransız matbuatı. 

na şu cevabı veriyor : 
- Tıtüleskonun değiştirilmesi 

üzeı ine Sovyet Rusyanın uğradığı in· 
kisarı hayal hakikaten büyüktür. Ve 
Ruslar bunda gayet haklıdırlar. Çün
kü Roınanyanın Rusya ile daha faz
la teşriki mesai edemiyeceğini \"~ 

hatta Çekoslovakyamn yardınunJ 
ko~acak olan Rus ordularının bizim 
toprdkhrımızdan geçmesine müsad~ 
ıılunamıyacağını anlamış bulunuyor
lar . 

Almanların Tuna ağzına ve Ka· 
radcnize doğru genişlemek istilece
ği t•biidir. Bir harp vukuunda AJ. 
manyanın petrola karşı ihtiyacını da 
buna ilave etmek lazımdır . Bizim 
müstakil bir devlet olarok mahfuz 
k; bbilmeıniz, lsla v ve Cermen kitle
leri arasındaki muvazenenin bozul· 
masına bağlıdır. 

Romanya ba,veklll 

Almanlık teşkilatı bir kuvvet ha 
Jinde görünürken lslavlık henüz kan· 
lı miicadele ve dahili huzursuzluklar 
devresi geçiriyor. Bu itibarla da aşa
ğı bir derecede bulunuyor, demek
tir. Romanyaya düşen nzife akıla
ne bir dış siyaset ve dahilinde şid 
detli bir rejim kurarak emniyet edil
miyec,k derecede bozuk olan haliha-
zır vaziyetine karşı koymaktır. . 

Çünkü en küçük bir yanlışlık bı
zim hayatımıza mal olabılır. 

PROFESÖR PiT AR'IN 
GÖRÜŞLERi 

•• 
YENi TURKiYE 
Ankara Mart 938 

Profesör Pit r (Pıttard) Avrupa 1 
kıtasının eski coğrafiyesiyle Avru -
paya hit'şik olan ve üzerinde beşerin 
o asırlarda yaşadığ ihtimali bulunan 
dia-er kıtalara dHir bilinen şeyleri 
gösterdi. 

Akdeniz bugünkü Tunusu Sicilya-

ya bağlıyan bir köprü ile tali iki de
n'ze ayıı'mıştı. 

Marmara denızi yoktu; Katadeniz 
şirıidıkinden daha küçüktü. 

Britanya adaları F ransadan ayrıl

mış değildi. 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Berlin : 24 ( Rado ) - Bütün Al. 
manyada yapılacak plebisit hakkın-

Baytar Müdürü 

Adil Olgunu 
kaybettik 

daki nizamname hazırlatmıştır . Ple
bisit için Almanlara beyaz kağıtlar , 
Avusturyalılara da yeşil kağıtlar v~· 
rilecektir . 

Salamanka : 24 ( Radyo )- Gc 

Paris : 24 ( Radyo ) - Fransa , 
Avusturyanın ilhakı hakkında:Hitlerin 

1 
verdiği notaya ihtirazı kayitler dolu 
bir cevabi nota hazırlamaktadır. Lon· 

1 
dra-Paris bu hususta müşterek ha

rreket edeceklerdir . 

particiler hala halayda 
fırıldak çeviriyor 

Cemil Mürdüm Ankaraya geliyor 

Hatay baş konsolosumuz evvelki 
1 gün Ankaraya hareket etti 

Antakya : 24 (Husual muhabirimizden) - TUrk baf konao
losu Bay Flı oz Kesim Ankaraya harekat etmlftlr. Sanıldıjına 
göre, Ba• konsolosumuz mUhlm dlrektlfler almaja gelmlfllr. 

1 D~kkat:Oeır: 
Hetayda Arap partlcllerl 

ktltU hareketlerine hali aon 
vermemı,ur. Mefaedet hareke· 
ti berdevamdadır. 

1 

Bay Adlf 

Beş on güııdenberi rahatsız bu 
l~nan Vilayet Baytar Müdürü Bay 
Adil Olgun dün , tutulduğu Zatür
reeden kurtulamıyarak hayata göz 1 
!erini kapamıştır . ı 

Adil Olgun muhit inin çok sevilen 
sayıla:ı, çalışkan, nan U>kar bir şah 1 
siyeti idı. 

Adil Olgun uzun srne ferden beri l 
Adanada vazife görüyordu . Bunca 1 

yıllar başarmakta olduğu vazifesin

de bir gün bile aykırı hareket yap- ! 
mamış, muhitine de vazifesi kadar 
işık ve hürmetkardı . Bütün Ada 

nalılar, dün bu değerli simanın ha 

yata gözlerini yumuşunu büyük bir 

-Gerisi ' üçüncü sahifede -

Kazılan bağ yolları 

Suluma ışlerı 5iiratle ıler/i,.or . 
lııa Sil kanalları bırer sertet olunma

" lıalıııde ıızanıp {!İdi)or. Bıındaıı 
duıılııwıııııı: setıç biiyüktür. Fnkaı 
bu ameliyat yopılırlıen bır ~·ok bağ 
rol/arı da kazılma!.tııdır. ldaııada 
,'\ısand11ıı itibaren baf!/ııra {!iiç ba§· 
/ar. Bu hale göre ya/.ın bir :amanda 
halk bir yol müşkıltitı ıle karşılaşa 
cak demektir. Bozulan bu yollar üzeri· 
ne köprü inşa.ıı lınhaldP ,imdılık 
merzuubahıs değıldır. O lınlde kaııal
lurın rola rıısgelen kı.ıımlarının şim
di/ık bırakılıp ehir fıalkını ::orluktan 
kurtarmnk en doğru bir İJ olsa ge
rektir. 

Şam : 24 (Hususi) - Başvekil 
Cemil Mürdüm yakında Ankara gide
cektir. 

Buraya gelen Yüce komiserle Su· 
riye hükumeti arasında konuşmalar 
devam etmektedir. Bu görüşmelerin 
başında mesalihi müştereke işinin bu 
1 unduğu ~öyleniyor. Haber Verildiğine 
göre Suriye ve Lübnan arasında 

gümrüblerin vyrılması ve kendi güm 
rüklnine sahip olması takarrür etmiş 
tir. Bu müna,ebetle Suriye hükümeti 

zirdeki mevkilerde birer gümrük konı
rol idaresi tesisine karar vermiştir, 

Şam - Beyrut yolu üzerinde Va-

di Harir civarında kain Cideydede 
Derada, Binat Yakupta. Dumerde: 

Beyrutta, Lazkiyede, Halepte, Cezi
rede. 
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Almanyanın fütühat programı 

Hitler (Mein Kompf) inde 
çizdiği üç merhaleyi katetti 

B ndan sonrakiler? .. 
- Dünden artan 

K0Ç0K MERHA.~~~-

LE; eUTJN AL· '' Pari-Suat ,, gazetesinden 
MANLARIN TOP· 

LANMASI 

'' A in n n iJI, tı i.'z evlatla 
ıını ayni devit 1in bayrağı 

a'tıııda biılr tirınrdikçe müslrmlfke 
s.yaıttinde faaliy~t göstermı k hak. 
kı hiç bir sur t:e haiz olmıyacı;ktır,. 

" 1914 l.udutlarını a}ni teşebbiıs 
lı-ri ve ayni nrtictleıi mıılıafd za 
e· l,rt>k trkrar kurmnk sa:'ılam bir 
i d *ılô.r 1914 hu:lulları hiç dı: 
mantıki dtğıldi. Alm6n mıllı:tinin bü 
tün fe• t ı~rıni toplamıyordu, labiıye 
bakın•ından da makul dPğildi . ., 

Binaenaleyh hudullarda oturan 
bülüıı Almanlaıın •naval•nda lop· 
lanınası yrni 1 ir mrı hale trşkil rdi· 
}'Or. Bunlar Hitltrin Rayiştagd~ki 

nutkun.la söylrdiği ve yalnız Al 
manyanın byhı iliği i'lkelerdl" de· 
ğıl ıhustuı ya gibi, Bohem ya, gibi, 
lsviçrı: gi i dıyarların dışında otıııan 
10 milyoıı Alınandır. 

Hitfa izahediyor : 
Al an toı.-raklaıı Lütün Alman 

ları ihtı.a ettiği vakit, Almar.yaııın 
hıııılaıı beslrınrğr kafi gelmediği 

tahakkuk t'der<e , bu hal ona ya 

l•ı>ncı toprr.klara sahip olmak iç:n 
nan •i bir h•k ''tırcektir . Hangi 
yalı•r.cı topıı.klar ? 

" !3ugiin Avnıpaıl.ki toprdklar.la:ı 
balıse.lerkrn rn·~la y3fnız RuJya}'ı 

v~ on1 ta'•i ol.ı·> bir lıu.lutlu mem 
lcket'eı i <iiİ~ÜnÜ)'Oıuı , " 

lıtr. apa ;ıl.: lıir rıo~ta: Almaııya 
için yt'nı to 1>raklaıa sa'1ip olmak 
l~"~Y'·•·ı ı zararına 1 ir harekrt ola 
c .ktır. 

BEŞl{llCI M~RHALE; 
M0STEMLEKELER 

Almanyar.ın kuv• ili , Avrupa 
Kıtası üurinJ: ytni top•hkları ilhdk 
e.Jer~k hir kat daha artınca " Ddlıa 
so.lra d~ n1iist,.n1le 1~~ nruZİ!!ı-İne ~a 

hiµ o'arak ge.ıi:lttılme>i çok tabii 
ol .rrlk imkan sahası dahiline girer .• 

Z RURI ITTIF KLAR ; iT ALYA 
VE INOiLT RE 

A:manya ga}eleıini tahakkuk 
ellıını,k ıçin tek başına harcht et 
ıniyrcektir, !ttif.ıklar~ ihtiyacı var . 
" Bir d· vlet aJamının mukadJes 
zar>ıri Öazı icraatı tahakkuk saha 
~·n ı gPçirmek mevzuu "ahsolduğu 
z ımanlarıla daima menfaatleıi için 
aynı v "ıtaları kullanmai'.(a m el ur 
olan or'akl.r Lulmaktır .• 

Avıurada kinin Alınaı.l.ıla il 
tıfak t de! ilır ? 

'· fıansı;ffl .. 

Almanya böyle lıir ittihadın çerçe 
ve~i içeti>inde sükilnrtle Fransa ile 
he3aplaşacak ihzari l<'dbirleri a lınak 

imkanını verecektir. Bu suretle 
memleketimizin kahir dü~manı tec· 
ıit rdilnıi~ olacaktır,, 

Fakat bu hr~ap görme "Yalnız 
yurdumuzun Avıupadaki grnişlemesi 
iı,;ın arakaını11 stl•rtmrk "Jrdile 
izah ediltbilir .. , 

Demı k o!uyor ki Hitlcr Lunu 
l.rndılığ ııd• n •'oğan bir netice ola
rak kaışılaıııı)Or. 

Başka l·ir tabirlr yabancı mem 
lekellrre s•lıip olıııak zamanı gelin 
ce Almaııynr ın srr~e'l kalması için 
Fransa ile lırs: p göımesi icap ede· 
erktir. 

NETiCELER 

Bu cüm1eleri uzun uzadıya t.fsir 
rlmrge ıhtiyaç yoktur. Bu ciımleler 
kendı keııd ler ini kafi d, rrcede t· f. 
sir <diyor. Hitlrrin tı;hakkuk ettir. 
digioi Vt! tah•Huk < ltirtceğini, ıtıklı 
t .l,iıleılco anlatıyor. 

Yaptıkları: Alınanıanın medde 
trn ve mantn yenidı n sılahlanm sı 

Sar ve R•ıı h.Halaıını grıi alar.k 
Alnıanyanın ~iyasi i~tıl..lalini!' lt>ıııi· 

ni Avusluı )a)ı ilhak ederrk Alman 
lupıaklarıl'I geri almağa başladı: 

Nazi pa· tilerini Çekoslovakya ya ve 
Danzige }'Nleşti. rırk diğrr Alman 
1opraklarmı g•ri almak için hazır· 

landı. ltal}'a ile sıkı Lir ittifak yapa 
' ıak Fransayı 1rcride teşebbüs etli. 

Şi,ı.ıli Hitlere ~u i~lrri başarmak 
ka'ı)O: Ka>b,dilen ülkeleri \'e hu 
clııtlaı da 1 ıı'unan ! ÜIÜn Almanları 
ana v:ıl30111 sinesine itlı ıl etmek, 
Rusyoı ~ve d-ı iz aı k:ıs;nddkı m~nı

lekt>tleti ıı.ü.te ı.kke!e~tirınek, Fraıı 

~arı tamarnıl<! tecrit etmek. 

Ş;mdiye kadn o Ka,·gaların

daki 1Jrogramı nokta~ına tatbik sa 
ha•ına koydu. Bu tatbikatta devanı 
rlmiyrct~İnİ düşünmek için hiçbir 
stbtp yoklıır. Ziı a kitabını yazdığı 

günd,nbeıi H•tln f.kirlrıi üzeıinde 

~eb- ı dmi~tir O, son günlerde 
F, an•a Ludutlaı ı içın lt·minat \'rı i· 
yordu fakat Almanyarıın menfeat 
!erinin "nazarı dikkate alının Lu 
l i• icik f,krın. oı.a kital,ındaki lıare 

Ld tarzı~• l<kıar illıaııı etnıiyecrgi 

ııi kinı ~öı liyt bilir? 
He• h·ılde ; iller lıize açılç;;ıııa 

lıa,kııı } apıyor d~nilemez Ôııüırıiil 
d~ nvelJtıı çizilmiş ve bugün t ka 13unu )op•cak yalnız iki devlı t 

VM : lıalya v• lngiltrı~ . 

Anıes:: 
" !talyar ı ı ist:kt ali Akdeniz hıv r 

usı etral ıııi:la t•ıp!ıın:rıı; olan l"P 
r.ıklM üurin lr açılmasına b .ğlı 

-· Ba~· ıy,mıııı ııu.n lralaı ın giJn
d~n giine dü~ü~N... Ney~ bu bvv 
I· ? lııfır .• l<o·ııa - u~r'in mihveri:ıin 

Avustury;.nıo illiakı •ıralarııırla na 
sıl ç.ılıştığı•ıı hnkcs g:irdii ltalyamn 
İstik haline ait ol ın 1 u cü nle Al 
m'ınyanın rlleıi serhe.,t o1ursa Ak· 
d~niıde ltalyaya ta• izler lıulıııak 
isliyrceğine delil giLiJir. 

lngilteı rye gclirıc•: lngiliz ittıfakı 
Almanya için kazanılmış drğildir . 
Fakat Hitlerin bir çok vesıldalc 
lngilte•c>·i kendin· çrkmek için •ar 
fetti{ri c~l,J ınan 1lıJır. 

ALMANYA VE FRANSA 

Nih~i gaye için lıerş•yi fccJ., el· 
ınek, kati diişın il olan F rans yı 
lrcıit etmek ururiJir. 

"Alınan ınilleliııin acınnıağa la 
}ı'· o'nı •yan düşmanı Fıaıısac'ır. Ve 
F·a~-a olarak kalacaktır.,. 

Ç ıcuk: 
- Tabii değ:I mi ya? TCı ~ iyc<lc 

h yat günden güne ucuılayor. 1 ler 
şeyin fıatı dilşiıyor. 

Hen de ııumaralarımda lcnzıliit 

yapıyorum. 

Çorı:k· 
- P.ı1.111 k<ıpısında ne yazıyor, 

acab•? 
Bdha": 
- " i,:;11 köpek gır mez " yazı· 

yor . 
- Kopek! r oku na bılir m:? 

;'\nnesi: 
- Bir i~i ıyi yaptın ını bir daha 

)•apm•ğa l,izunı kalmaz, demişti. 

Bunun üzerine çobuk: 
- öyleyse, dedi, bugün yüıümü 

> ıkaınadım. 

, ............................. mm .. ._.-ıı ............. , .... _.._. ...... _,, 

Raşit Rıza 
şehrimizde 

ki uk 
satılacak? 

Rakılar iki 
şişelerdemi 

Drı.,rrli sonalkiirlarımızdan Ra 
şil Rıza diin şehrimiz~ gelmış ve 
M~rsine gitıni~tiı, Yeı i Türk tiyat 
rosunun diıektö ü ve ıejısöıü olan 
Raşıt Rıza, cumartrsi günü arka 
daşlari le birlikt., Mersinden şehrimize 
gdrcrkler ve 26 mart gec~si ilk 
temsil o1an afaçanı Ojnayacaklarclır 

Bu suretle serho luk eseri cü 
rümlerin azalması temin edilecek 

M ·rsıııden aldığımız malumata 
gör•', M. rsinlilH yrni Türk ıiyatıo 
~unun M ·r;inde oynadığı eseıleıdnı 

ı;ok me nnun kalmışlardır. 
D<"jterli sanalka ları'llız, ;\dana 

lılaıada iiç eyi g ce y~ş•lacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Şarap 
ucuzluk 

ve bira satışları • • 
ıçın 

ve kolaylık düşünülüyor 
Eyi bir kaynaklan aldığımız maiü 

1 nın ta giırc, bazi mrmlüelkr:n al· 
kul derecesi yüksek içkil~r için koy· l 
duğu s3tış u-u'üniin b'zdede lalbik 

Dığer taraftan şarap ve biranın 

memleketle laamnıümü için yeni led 

Bir katil 17 

edılip edilmiyeçeği mhisarlar idaı esı , 
tarafından tel.kik olunmakta dır. Bu .1 

usul latbık cdılırsl" b:lhassa rakının ıkı sene kiloluk şişelerle satılması icap edecek' 

bi ı ler alınacaktır. Şarap salışlorında 

kolaylıklar göslerllmeside dü~iinülmek 
ledir. Bağcılığ"ımızın inkişafı için çalş· ı 

malam devam edilmektedir. Bu ara· 
da bağcılara ıira31 vekalelı fidanlık

larından g'fekli amerikan çubukları 

dağıtılmakladır. Alınan tedbirlerle 
baglara arız o!an fılokseranın lahrida· 
ııda telakki edilmiş gibidir. 

4 ay hapse 
mahkum oldu 

Muhtar Yu-ufu öldürmrğe teşeb 1 
l.üs ve Aliyi de tabanc• ile öldür· · 
mek ~uçiyle mevkuf şeyh Murad kö 
yiinden Has~ıı oğlu Rızanın ağır ce 
z:t mahkemesinde devam eden du 
ıu.ma!ı sona ermiş •~ nı t:cedr kJtıl 
Rıza 17 sı ne q ay ağır hapse nıalı· 
küm edılmışlir. 

Beraet ettiler 
lsınail oğlu Şihonun 150 lirasını 

çalmak suçiyle adliy~ye sevkeJileıı 
g nel rv sahibi Lutfıye ve snmayf' 
mehpaıenin ikir•ci sulh cna mdlıke· 
mesinde yapılan duruşmalarından 
sonı a suçları sat.it göı ülmeğinıleıı 
beraılrı ine karar verilmi~tir. 

ZiRAAT iŞLERi 

Vilayetler ve zirai 
kal~ınma n1ese eteri 

Zi·aat vekaleti vilayetlrrin bü 
yük zirai kı1lkınma hamlesine es's 
lı. bir şekildt- i~tiraklarını tı>ıniıı içini 
ı,ı, karuıı pıoj~si hazırlamıştır. \ 

Zıraat konğrrsinin 1atkikiııc de 
arız ed·lrcek olan proj~. vilayet lıu i 
susi d;,i eleıinin kültür ve bayın< 1 ır 

lık i~lerine muayyen yer tesbit için· 
de İştirakl•r gibi ziraat ve Laytar \ 
ışlerine de ksis edilen yer biı ni~brt 

dahiliııd~ iştirakle•ini sanılaınakla 1 
' :ve hususi idar .. leri Zi aıt ve bay!M 1 

tir. Küçük şişelerdeki rakının kolay- 1 
lıkla tedariki serhoşluk eseri ciirünı · j 
ler iizerinde mii•ssir c lmakdadır. 

KOL TOR iŞLERI 
1 Muallim ve talebelere 

İkinci yoklaınaların günli Deınir yollarında 
tesbit edildi mühim tenzilat 

Maarıf Vrkalctinin, Liselerde ikin 
ci yazılı yoklamalara beş Nisandan 
itibaren başlamayı muvafık bulmuş 

tu. imtihanların yazılı kısımlarına ait 
sorgular, Bakanlık tarafı~dan tesbit 
edilerek bütüo okullJra lıildiıilmiş· 
tır. Bu teshit şekline göre , doku 
zuncu sınıfta 5 Nisanda Ta1 ıiiye, 7 
Nısaııda Cebir, 9 Nisanda Coğraf 
ya, 11 Nısanıla Ta·ih, 13 Nısanda 
Geometri, Üçcncü sınıfta 5 Nisan 
da Ce'ıir , 7 Nisanla Kimya, 9 Ni 
sanJa Taı ih, 11 Nisan.Ja Fizik, 13 
Nis3nda Coj•afya, l l inci sınıfta : 
Beş Nisan la Tarih, 7 N sanda E.dc. 
biyat ko!u Fizi''• Fen kolu c~l>ir , 
9 Nisanda EJelıiyat kolu Cebir,F en 
kolu Fizik , 11 Nisanda Edebiyat 
kolu Kiınyd . Fen kolu G~ometri , 
13 Nisaııd.1 E·I• biyat kolu Kozıııo 
ğrafya, F, ıı kolu Kimya. 
13iıtün bu imlihanlar öğleden önce 
yapılacaktır . 

19 Mayıs Bayrann 
• 9 Mayısta }'apılac:ık idman şen 

Jikleri programlaıı Bı.kanlık tara
fıııdan lıazırl~narak lıiitüıı o•mllaıa 

Habrr aldığımıza göıe Nafia 
ve maarif V< kaletleı i arasında y~pı· 
lan temaslar neticesi, demir yolla 
rnıda seyahat edecek muallim ve 
talebeler içi11 tatbik ediJm.,kt.: olan 1 
eski tenzilatlı taı ifede bu defa çok 
mühim bit tenzil yapılmıştır. Bunuıı 1 

1 

yeğane hcdtfi talebe ve muallimlerin 
tatil zamanında lülün memlek 1i ı 
görmeleri içindir. Yapılan tenzil 
mikdarlan yakında devlet drmır ı 
yolları şeflrrine bildirilrcektir. 

Zehirli gaz hakkında 

bir 1-1 onferans 
Yarın ı.~ık rviııde, Ş•·h•imiz ikin\ 

cı orta okul diıcktörü Kemal tara 
fnd ııı saat 18 dı: zehirli gazlar 
hakkında bir konferdns verileceklir, 
l3u konferans hoparlörlerle şehrin 

muhutelif yrı lı:rine dağıtılacaktır. 

BAYTAR iŞLERi 

Damızlıklar geldi 

işlerine tahsis e lecekleı i paraların 

kanuni hiikiinıltrle sarfını temin et 
mektedir. 

ı gö ı I· ı ilmiştir . Şeıılıklerde yapıla 

M, rciınek Aygır deposund.ın is 
tenilen damızlık Aygırlar dün şeh· 

ı imiı.e getirilmiştir . Bir kaç göne 
kadar ~ıfat işlerine başlanacak!ır. 

dar tamamıle l;ıkip c<'ilmiş bir Jl'O· 
gram apa~ık duruyor. Bu biı ıııillrt 
iç'n iyi hir ı.ıli •srriılir. Bu pıogra 
rııı dıl..katle oluyalmı ve hiç olıaaz 
~a Fr~rısıı polilikıısını tar;zİm için 
zaıuıi n'a'I nıa'ilııatı 1 u p•ogr>ın 
dan çık•ra•ı•n. 

N ç n? 
Dön s<ılJ.ııı iy'ce yık< mı~· 

lım ... 

Ôğıelnıcıı: 
- " Hüriye1ten uı_ak do~ııiiş 

b;r kuş " dersem ne anlarsıu'? 

- Yumurl;ı ııinde tİ>.nyey ı gel. 
ıııı~ uir kuş anlarım ... 
( Sankı bir kuş yumurtednn çıkına· 
mış ,r.b. I ) 

'°' - Ablcn g:nc ogyle gevıızc 
mi ? 

- N ti y l su:ıl Geveze de özüm 
Sagıı ve d ls.z olsam bir h ıila gece 
gündüt hiç durmıdaıı konuşur .. 

-Ot 
Çacck ı.nncsın :: 
- Anne 1 dr.dı. ÜJ gün oyuncak 

cak lıaırhtler gı:ı,:en s<'neki hare. 
ketleri ı ayı•i lir . ~ehrimizin !Jnıan 
13nyıanıı pro,:ranıını V.! şrnliklerin 

ya;>ılacağı yrrlcori lesbit ı tmek üure 
yakııı:la bir ko·nite topl•nıcaktı '· 

Köy öğretmea kursları 
Köy okullarıııın Ögı t ı.rıı ıhtiya· 

cını ka•şılamak üzer~ her yıl açılan 

Vodvili 
c..Ja oyle güzel h'r at gördiiın kıl 

- v.n~ mi at islıyorsun ? 1 Sene 
ba~ından evvel al aldımdı ya ben 
sana?I 

- A! Ben asri bir çocu~um! Za· 
mana uymak lazım. Geçen seneki alı 

ne yapacağını! 

Bdy kJ)Jrını 
İy;s'n ho:;sun 

sın kaı ıct ıın. 

K aıısı <l~ndii: 
- Neci •n? 

çat:ı, kaıısına: 

amm?, çok uç er· 

- Çunkü mü temadiye ı aynaya 
baı ıyorsun. 

Karısı güldü: 
- Elbellc bakarım, ben sı·nin 

gibi talihli de<filim. 
-- Anlamadım? 
• Bunda anlamıyacak ne \.1:? 

Serı'n, ben:nı yiizcmü ğÖ,Üp beğen-

köy öğretm•ni yetiştirme kursları 
bu yıl da açılacaktır . Bakanlık l u 
kuı shr için bir talimatname vücuJe 
getirmiştir. Taliınatn ıme hükümle 
rine göre kur~lar 10 yıl devam ede 
c~ktir. On ~ıl içinde biı yılJa 3 
yıl üzerinden otuz lıiıı eğitnırıı ye 
tiştirilecekıir . 

meıı için ,ıynaya ilıtıyacın yok 

~ 
Bankacının kaışı>ında olur nıu~ 

kestane salıyordu 
Bir tanıdığı: 
- Ne alu··, b.ana bir lira veı se-

ne dedi. 
Vermem. 
- ~leden? 
- Banka ile aramızd ı mukavele 

var, Ben kimseye para vermiyece· 
gim, banka da keslana saımı)acakl 

tOı 
Ş•ir Sadi Fransızlara esir di'stü. 

Bir g(:n Trablusta b;r Eraıısıı onu 
on o 1 1 ı n a sı:tın ııldlı ve 
kızilı• evlendüdi. Kızın,da dügCn 
hediyesi yüz altın v~ıdi. 

Karısı huysuzdu. Bir gün Sadiye: 
- Unutma, babam seni on allı· 

na salın alıp hürriyetini rline verdi 
dedi. 

Sadi içini çekti 
- E\'cl a:nma, yü< altına 

gene elımden aldı! 

··Jı .lak (hal ya ve lngillere ilr) :.-..--------------~----

25 Mart 1938 

GöırıUışler: 

Ak s:ıçlı genç öldü 

ııu muhitde tanımayan 
sevmeyen bir trk kişi 
yoktu. Çünkü o, Ada 

nanın en sevimli en mütevazı tipi 
idi. Onur, içid,., dışı kadar tel1'İZ 
ve değeı li idi. 

Bu günkü be,erin sakat nıah 
sullcri arasında buıün manasilr 
mumtaz bir yer alan bu liüviyet AdJ 
O'gundu. 

Ne yazık ki, AJil Olgunu dün 
kara topraklara gömdük· 

Ona, bütün muhit (ak saçlı 
grnç) diyordu. Çünkü: genç gibi 
düşünür, gcnçligi stver, genç gibi 
konuşur, genç gibi gülerdide. 

Adıl Olgun temiz hareketle 
bütün ömrünce lrmiz yaşamıştı. 

bunu l ıçın acı bir mulcadde. 
rntla karşılaşmamıştı. işte bunun 
içindirki daima genç ka lınıştı; genç 
alarak öldü. 

Onunla konuşanlaı, mutlak içle 
ri de gıpta duyarlardı o, muhatap· 
farına: 

- Nı: şen, ne müsterih, ne kay 
gısız adaml 

Dedirtecek de·ecedc güzd krınU 
şu•, Hoş görünürdü. 

Onun latifeciliğide muhiti e 
pek meşhurdu. 

Adil Olgun. bir gün muzip ve 
samimi bir dostu ile otururkrn 
onur.: 

Siz ilwi lıaytaı iyi oku~u

nuzmu? Sualinf' gü!tıt k ~u et vabı 
vermişti: 

N•sıl okun adım. oku· 
masaydım sizinle konşabilirmiydim. 

Adil Olgun, adının mefhumu ka· 
dar adil ve olgundu. 

Altmış yıllık hayatında gördüğü 
büyük t~criihelerin daima müsbet 
safhalarından hisse almış, ve çok 
okun u~h!. O iyi görüldüğü kadarda 
iyi iılı. 

TANGUNER 

Zabıtada 

iki kumarcı gurubu 
yakalandı 

Must.fa o Ali, Mehmet o. Ali, Emin 
oğlu Kama!, Abdullah ( ğlu Abı:lülke 
ı im ve Mahmut oğlu NecıneJdin i~

rıııntleki şahıslar Mustafa oğlu Ali· 
nin icuı altında bu!un•n 269 ~a} ılı 
Çu'rnr kahvede kumar Ol'naılar kfü 
25 kuıuş paı a, plaka \'e iskaııbil 
kağıdıle birlikte cürmü meşhut hı· 
linde yakalanarak ad!iy-ye sevkedıl· 
rııişleıdir. 

• 
Sucu zad.• nıah•llesinden AbJul 

ldh oglu Acar Mahmut, Alıdu laiı 

oğlu kör Mehmet, kozacının oğlu 
Salıh, Ali oğlu Yusuf \'C Ali oğ'u 
Mehmet adindaki ş•hısl~r da açıkta 
zarla kumar oynarlarken cüımümrŞ· 
hut halınde yakalamışla dır. 

B"r adı m a:aba 
a! tı .da kalıyordu 

Cdil oğlu lbrahim adındd bıri 
H,san oğiu Mahmuda arabasıle çat 
plrak l,;r gün sonra tekrar muaye 
nesinı icap eddirccek derrcedr. ya 

ralannıasına sebebiyet v~rdiğinde 
yakalanarak 1 ukkında kanuni mua· 

m ·le yapılmıştır. 

24 MART 938 -
Gökyüzü kısmen bulutlu. Hava 

riizgarlı, En çok sıcak 22 santigrad 
dertce. G~celeri. en az ncRk 3,5 
santigrad derece. 
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25 Mart 1911 

Devlet bütçesi ve 
vilayetler 

-Birinci sahifeden artan-

Dovamlı artış, ticaret ve iş merkezi 
olan lzmirden mübadele hayatının 
ve çeşitltri bol olan mahsullerin 
kıymetlerinin yükseldiğini, rakoltele. 
rin arttığını anlatmaktadır. Çünkül 
devlet kasası, öyle bir miyardır ki, 
bütün iyi ve kötü hadi5eler:n neti. 
ccsini oraya verilen he~apta bula· 
biliriz. 

Üçüncü misali tam, tam bir zi· 
raat memleketi olan Seyhandan ve· 
relim: Seyhanın 932 de devlet ka· 
sasma verıliği para 1.491.774; 
933 de 1.340.303;944 de 2.237 991 
935 de 2.958:753; 936 da 3 mıl · 
yon 89 bin 138 liradır. 

Bu yüzde yüz otuza varan artış 
tam bir tarım ve çeşitli tarım mem 
leketi olan Çukurovadaki kalkınma· 
nın feyizli neticelerine işaret etmek· 
tedir. Ayni seri üzerindeki sonuncu 
misli de, bir tarım, fakat l)lahdut 
çeşitli tarım memleketi olar. iç Ana
dolu şehirlerinden Konyadan vere
lim: Konyanın 932 deki 1.499.602 
lira olan tahsilatı; 936 2.234 595 
liraya çıkmıştır. Bir misliline yakın 
olan bu artış. buğday gi~ i mahdut 
mahsul maddeleri yetirtiren bir vila
yet için üzerinde durulmadan geçi· 
lemiyecek kadar mühim v.- sevindi. · 
ricidir. Bıı ferahlık, Avıupanın 26 
memleketinden 19 zunun, kasalarını 
bütçe açığı ile kapattıklarını öğren· 

dikten sonra bir saadet halini alıyor. 

CS37 nln ilk llç eyıııa gelince 

Fak at maliyt vekaleti, aşa~ıda 
ki bu r?kamlarla bizim bu huıuru
muzu artıımağa karar vumiş gibi 
dir: 937 mali scnı·sinin ağustos ayı, 
936 mali senesinin ;;yrıi a}ına göre 
mühim bit fazlalık gösteriyor. Ağus· 

tos ayı, tendiifen alınmıştır. 
936 nm ağostos ayın Jan Anka· 

r anın tahsilatı, 2.420.269 lira ıkcn 

937 inin ağustos ayında 5.959 964 
lira olmuştur. Aradaki fazlalık 536 
095 liradır lstanbuida iki ay arasın 
da fazlalık 2 004.858 liradır. 
Hatıra şu gelelilir: 1 ürkiye 'de 62 
vilayet vardır. Bunlaı ın h"psi mi bir 
sene evveline göre fazlalık göster İ· 
yor? 

Onu ela söylüyelim; Hayır, 6 ~i. 
·ayetimiz, !136 rın f~u~to5 ayı için. 
de , 1988 nin ağustos ayına göre 
cksik:ik yel unu nedir, Biliyorınusu
r.uı? Yalnız 116.157 lira ... Şimdi 
1 ir dt> fazlalık v•kuııuna bakınız: 
5.636 667 lira ... 

62 •ilaydıe 56 vilayetin yedi 
milyon lira fazlası ve 6 vilayetin r'c 
yüz bin lira eks'.ğini göıdüktı n son· 
ra, lıatıı a şu geliyor: Şu bir ta'!!:_ 
dan ydmiş misli artışı, diğer taraf 
dan Lir misli eksilişi - çünkü 7 mil 
yonun yüz bine nisb!li yctmişde bir 
dir- maliyemiz acaba, büdce açı 
ğından ve tahsilit eksikliğindrn a 
zab çeken diinyanın koca bir tara· 
fını pek kıskondır~mnsın diye mi 
yaptı, dersiniz? 

Alsaray sinema 
sında 

Bu akşam 8,45 de 

Jan Harlo-Mirnaloy-Vilyaın l'avu 

gibi üç büyük yıldızın yaşattığı 

İki karılı koca 

Fev:Calade hissi ve eğlenceli fılmi 
takdim eder 

iLAVETEN: 

dünya haberleri 

9062 

Çiftlik bira 
fabrikası 

Geni~leme işi 
tamamlanıyor 

Bay Ruzvelt 

ll/eksikayı ziyaret 
edecek 

Vaşington : 24 (Radyo) - Rti-

Ankara : 24 [ Telefonla J -
Devlet, zirai kalkınma kurumu ta
rafından devr alman Orman çiftli
ğindeki bira fabrikasının tevsii işine 
devam edilmektedir. 

' sicümhur Bay Ruzvelt önümüzdeki . 
yaz zamanında Meksık~yı ziyar~t 

edecektir. 

Y enı fabrıka 1 ir ay zarfında 
tamamlanmış olacaktır. Kuıum, An· 
kara birasını enternasyonal bira 
enstitüsünde tahlil ettirmiştir .. Gc· 
len tahlilde Ankara çiftiiğinde hu· 
susi surette yetiştirilen arpadan 
imal edilmekte olan bu biranın yük 
sek evsafı zikredilmektedir. 

Kurum bundan başka biranın 

memleketin her tarafında tedarik 
edilmesi için tertibat almış ve bu 
suretle şimdiye kadar 22 bin hek· 
tolitre olarak tesbit edilen memle 
ket bira saıfi alının 30 bin hekto. 
litreye çıkarılmasını temin etmiştir. 

İngiliz - Anıerikan 
ticaret muahedesi 

Vaşington : 24 (Rad} o) - Müs 
tııkil lngiliz - Amerikan ticaret 
muahcdtsi dahili müzakereleri baş· 

laır ıştır. 

Pröfesör :Pitar'ın 
görüşhlri 

Biı inci sahifeden arlan -

Büyük nehirlerin kudret ve tesit· 
leri çok fazlaydı. Denize döküldiik
leri yerler bugünkü mevkilerinden çok 
daha uzaklarda idi . 

Bugünkü denizden oldukça uzak 
olan eski plajlar o tarihlerde suların 

altındaydı. 

Beşer tarihinin bu periyodu es
nasında Fransadaki Masif Santralda 
(merkezi Platoda) indifalar hep de· 
vaın etti· 

Hulasa beşer , nıevcndivelinin baş
lanğıcrnda bugünkü coğrafya şartla· 
rmdan banıj:ıa~ka bir coğ'ı af ya şartı 

içinde yaşıyordu. 
Eğ'er medeniye! tarihine dair bazı 

meseleleri anlamak istiyorsak bu mub 
telif fiziki hadiselere iyicn nüfuz el· 
meliyiz. 

O zamanki iklım vaz'yeti bizim 
bugün tabi olduğumuz iklime hiç ben 
zemiyordu. 

Beşer sıcak periyotlar yaşadı. Run 
lan muhtelif tipleıde kuru ve ratip 
birçok soğuk periyotlar tukip etti. 

Ve, ilk insanlar tarihi üzerinde 
bu iklim vaziyetlerinin çok büyük le· 
sirlcri görüldü. 

İklimin şöyle veya böyle oluşuna 
göre hayvanlar bazı müsait yerlere 
toplanryorlar ve mevcudiyetle:ini ko
rumak için daha iyi şartlar aramak 
maksadile dağılıyorlardı. 

Yalnız avla yaşıyan insanlar da 
yer değiştiren bu vahşi hayvan sürü· 
lerin'n ardı sıra gitnıeğe mecbur olu
yorlardı. 

l~e binleı ce sene insanın yaşayış 
şartları hep böyle devam edip gıtti. 

B~ hd Avrupada ebediye. böyle de 
vam edip gidebilirdi: Eğer ilerde mev 
zuubahs olacağıiizer bu memleketin 
yani Anadolunun ilk olarak şahit ol· 
dugu vakayı beşerin hayal şaı tlıırını 

temelinden yıkıp altüst etmemiş olu
yor. 

Bugünkü havvan mecmuası beşe · 

rin uzun sergüzeşti eşnasında bir ba 
kiyes idir. 

O devr:n insanı üç nevi değilse 

bile muhakkak iki nevi fili avladı. 

Bunlar antik fil ve Mamuttur. 
O ins~n su aygırını yeni ipoµo ta 

mı ve Merkrino,erosu ile huron de
likleri bölmeli Rinose;os olmak üzere 
iki soy rine ~rosu tanıdı 

Ruzvelt bu münasebetle Meksi. 
ka Reisicümhurvnu da ziyaret ede · 
cektir. Amerika Reisicümhuru Mek· 
sika sahillerindP. balık avı ya, acak 
ve aynı zamanda Amerika ile Mek 
sika arasındaki ihtilafları bal yolun
da Meksika ricali ile temaslarda 
bulunacaktır. 

Baytar müdürü 
- Birinci sahifeden arlan -

yeis ve elemle karşılamıştır . 
Değerli ölünün cenazesi dün öğ 

leden sonra bütün hükumet ı iiesası, 
meınudar ve kendini çok seven ka
labalık bir dost kütlcs nin iştirakile 

kaldııılmıştır . 
Duyduğumuz acı büyüktür . En 

samimi hislerimizle , Adil Olgunun 
ailesi efradına taziyetlerimizi beyan 
eder ve kederler ine candan iştirak 
ederek aziz ölüye Tanrından rah· 
met dileriz . 

1 Radyo programı 
.......... Buakşam 

Senfoniler 

1 
21 Laypzig: Dresd~n fılharmo· 

nisi 21,45 Berlin kısa clalgası: Sen 
fonik konser ( Haydın, R Strauss ). 1 

orsrkestrası) 21 Varşova . Eğlenceli 

konser 22,30 Belgrad Büyük radyo 
orkestrası 23,15 Belgrad Plak mu· 
sik isi. 

Operalar, Operetler 
18,50 Berlin kısa dalgası: Ope 

retlerden parçalar 21 Peşte operet 
nakil 21, 15 Prng: Stüdyo <'perası 

Odııı musikisi 
Reeıtııı:ıer 

15,15 Berlin kısa dalgası: Şar· 
kılan 19,15 Varşova: Elm şarkılnıı 
19,20 Belg«.t Piyano konseri 20,45 
Varşova şaıkılaıı Varşova Piyan<· 
r~sit~li . 

Dan• musikisi 

11 46 Berlin kısa dalgası 19.10 
Var~ovj ( Enstrümantal solo valsler) 
2 •. 40 Laypzig, 

M.ıhtellt 

18 pe-şte: Yunan-Macar Futl:ol 
maçını nakil 

lanı, l\.1"ğarlar kurdunu, mağarlar sırt 
!anını ve azı dişleri müthiş bir cana· 
var olan Maşerodüsü sayabiliriz 

O devir gev iş getirici hayv<ın ların· 
dan da İrlanda turbiyelerinde iskelet 
leri gayet eyi muhafaza edilm iş bir 
halde bulunan ve çok güzel bi r hay 
van olan büyük boynuzlu geyık zik· 
rolunaBilir. 

Şımal mıntakalaı ma göçe! miş O· 

lan hayvanlar arasında Ren geyiğ'i 
ile G'.nton adı verilen karsuğu ve Alp 
tla~ları ha valisine göçetnıiş olanlarJ an 1 

da dağ keçisi, yabani t<keyi ve Mar·: 
mot adı verilen da~ faresini sayabi· 1 
liriz. 

Binaenaleyh coğrafık deg :şiklikle 
rin aynı dereced" ehemmiyetli biyo 
lojik değişikliklerle nıüteıafık olduğu 
g<irölmekl edir. 

1 

Fuar hazırlıkları 1 

lzmir : 24 [Telefonla ] - Fu. 
arda inşa edilecek satış polizanı için 
lazım olan spor silahları ile atış le
vazımının Türk Spor Kurumu Ge· 
nel Merkezi tarafından verileceğini 
yazmıştım. Alış polifonu. bu seneki 
Fuara kadar İnşa edilmiş olacağı 
için ihtiyaç şimdiden tesbit olunmı.ış 
Genci Merkeze bildirilmiştir . Dev· 
Jet ziraat işletmeleı i kurumu da bu 
seneki Fuara iştirakle 15000 lira· 
ya bir paviyon İnşa ettirecektir , 
Bu paviyonda Devlet zirai müessc 
selerinin istihsal ettiği yağ, süt. pey
nir ve bira satılacak ır. 

Umnmi evlerde 
bıçaklamalar 

-
Mevsimin en güzel Aşk - Heyecan ve kahramanlık filmi 

Bu akşam 

Asri Sinemada 
8,30 Suvareden itibaren 

Nefis o-ir müzik - Meş hur Rus baletlerinin de iştirakil e vücude 
getirilen Alman sinemacılığının bir şahesr ri 

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

Oynayanlar: RENATE MULLER-JORJ ALEKSANDR 

AYRICA : Mikinin Düşünceleri ( Renkli ) 

En yeni Dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır - Locafarınızı telefonla isteyiniz 

Dikkat: 
Sinemamızda : 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
26 Mart Cumartesi Gündüz ve gece : AFACAN 
27 • Pazar • " : AŞK UYUMAZ 
28 " Pazartesi Akşam : SAMSON 

KOMEDi VE PiYESLERiNi TEMSiL EDECEKTiR 
Localaıınızı ve numaralı yerlerinizi şimdidm telefonla ve bizzat 

temin ediniz 

Telefon : 250 Asri 9064 

Şakir oğlu Halid Erman adında 
biri genel ev sermayelerinden Mus 
lafa kızı Sunanın yardımı ile ser· 
mayelerinden Mehpareyi bir hafta 
da eyi olacak derecede çakı ile ya 
raladığından her iki suçluda yakala 
narak adliyeye sevk edilmişlerdir. 

Yok•p <>ğl: ::m,. ,. Mohmot 1 BELEDİYE İLANLAR) 1 
oğlu Abdulmuttıı ' ip de genel ev sa _________________________ _. 

hiplerinden Ahmet ~ızı perişan ile 
sermayesı Naciyeyi çakı ile yarala 
mıs!ardır. 

Bir kadını kolonya 
şişesile yaraladı 

Mehmet hu\usi oğlu osman sabrı 
genel ev sermayelerinden mustafa 
kızı Sunayı başından kolonya şişe 
sile yaraladığından yak~ lanarak ad· 
liyeye sevk erlilnıiştir. 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet· 
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

T !na::~:'"'' l ı 
.:ıayın ınü~terilerine ungin bir 1 

prc.ğram swıu ı or 
1 

Heyecan, Aşk, Mace ı o , Esrar s ·ıh · 
nelerile dolu Aıııcrıkolı m•ıhaı
riri FENIMER KUPER'ın ş .ıha 
seri başdan sonuna kadar merak · 
la ve alaka ile seyrrdil~crk mııaz 

yam bir Fılın 

( Tiiikçe Sözlü ) 

Ateş Kraliçesi 
2 

Fedakarlık, Kııhrarnaıılık ve Ar 
kadaş!ık sahneleri do'u 

Jak Holt 
ın en güzel t,.,ms· li 

Yılmaz Kaptan 
Renkli güzel lı ir 

3 
( MIKI MAVS ) 

Yakında: 

( Kraliçe Meri ) 
Tarihi munzam hahaser .. 

9058 

Nisanın lıirinci c•Jrna günü snt on beşt.:: topla~acak olan Belediye 
Meclisine ait ruznımt aşağıda yazıldır. Belediye kaııununun 55 inci mad 
desine tevfikan ilan olunur . 

RUZNAME: 
1- Belediye ıin 938 mıli yılı bütçesinin müzakeresi. 
2- ldarei Hususiye ile mü~tere'.<erı tesis olurıan Birlik hakkında Ri

yaset tezkeresi. 9067 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
· Nizaınnamesi 

2 
Kaıarııam c No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Ancak ağır cezayı müstelzim mcşhud cürüm halinde subayları yaka· 
kalamAğa jandarmalar dahi mrzunt.lur. 

Madde 265 - Jandarmalar hazerde manevralarda sahra jandarma 
ödevini yaparlar. 

Seferde ordu emrine geçecek jandarmalar seferi vazifelerini yapmakla 
mükellef olup bu v;zifeler talimatnamesinde gösterilir. 

KlSlM 

7 
Jandarmanın refakat ve muhafaza ödevleri 

Madde 266 - Aşağıdaki hallerde refakat jandarması verilir: 
A) Umumi müfettişler, v~li, kaymakam ve nahiye müdürlerinin ken 

di mıı,takaları içinde devir ve teftişe veya vazife ile ıncrkrzleri haricine 

çıktıkları zaman, 
B) Ordu müfettişleriyle kor ve tümen komutanların~ devir teftişleri. 

nde istedikleri takdirde, 
C) Her hangi bir meşhud cürüm esnasında cü • iinı mahalline gidecek 

adliy' memurlarının taleplerinde 
Ç) Jandarma müfettişleriııe ve jandarma komutanlarına denir teftis 

ve tahkik için bir mahalle gitmelerinde, 

Madde 267 - Aşağıdaki bal\erde muhafız jandarma verilir: 
A) Asayişi normal olmRyan mıntakalarda postaların ve Devlete ait 

paranın naklind~ . v ~ devlet dairrleri müf•tişlerine, 
1 ) Mahallin cıı \ıiiyük mülkiye memurunurı lüzum göstereceği seyyah 

v~ mütehassıslara. 

Madde 268 - Refakat veya muhafaza için verilecek jandarmaların 
vaz;fesi yol göslerrnek, tehlikeye karşı korumak ve vazifelerini yapaı ke-n 

maruz kalacakları zorlukları belaraf etmektir. 
Mad-!e 269 - Refdkat veya muhafaza hizmeti içirı 'eıilen jandarma. 

ların nakil vasıtalarının lemini refakat veya muhafazasınJa bulunduğu 
kimseye aiddir. Refakat veya muhafaza j•ndar mal arı halin icabına g5re 
s~vari veya piyade olur. Artık hu gün ortada cinsleıi tü

kenmiş olan hayvan'ar arasında ez
:cüınle pek büyük ayı, Mağarlar as· 

işte bu kadar çok değişen vasat 1 
lar içinde beşer hayatının tecelli ve 

1 
tekamül ettığini göreceğiz Bu hadise-ı 
gelecek konferanslrrm mevıuları ola-

caktır. -------------• - Sonu var - 8308 



A kara Şehir tiyatrosu 

Müstesna ve fev\<alade temsillerine baş\ayor 
2o Mnı t cmn:ırlesi giindiiı 2,30 da talebe ve ınuıtllimlere 

tenıilatlı matine 

Cumartesi akşamı 8, 45 de umuma 

(AFACAN) 
Komedi 4 perde 

Nakleden: İsmail Müştak Mayakoı 

Kişe her gün ve her saat açıktır . Numaralı yc:rler ve Localar her liç 
gec · içınJe pek mahdut miktarda kaldı~ından }eıltriııizi tcnıinde act le 
etrnl"r iz rica olunur. 

Teltfon 

,. .. 

Mülent'vvi rr-nkli 

her tiirlii tab işler ııiı.i 

ançak Tüıksözünün oto 

matik nıakinalarında 

yap fır.ı bil İr siniz. 

E . ."er leriniı.i Türk 

sözü matlı:ıa ndtı ha~ 

tırınız. Temiz \ ir lab 

nefis lir cild içirıdf' 

eseriııiz dalıa kırmet· 

lenecektir. 

Külüph<uu:ııizi gü 

zelle;.tirmek isti} orsa. 

nız kitaplaımııı 1 iirk· 
sözünün nıücdlitlıanc· 

Fiyatlar : Localar : 3 - 4 lira 
Numaralı koltuklar : 1 lira 
Duhuliye : 50 kurıış 

•• u 

ASRI 250 

-~ 

•• •• 
K 

j Gazetecilik l 

J LAN 
.. 

T A 
* 

BI 
KİT AP 

* 

C 1 L D 
* 

Lir cild, rt ı .kli \'e 2aıil 

bir bp1<k bölgede an 
cak Tür ksöztinde ya· 
pılır. 

Reflııİ eurak, ced
vrlle:r, defterler, çekler, 
karndcr, kağıt, zarf, 

kar l vizi~ ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zar.tanda en nafo, 
Lir şeklide en zarif hu 
rtıfatla Türk öz.ünde ya 
pıln. 

sinde }Bptıı.ııız. Nefıs 

Tur özü matbaa
sı "Türksöziindrn,, baş. 

ka lıer boyda gazete, 
meco.ua, laueder. 

(Türksözü ) 

Adana Belediye reisliğinden : 
- DÜNDEN ARTAN -

istimlak olunan Miktarı metre Takdir olunan bedel 

istimlaki vapan daire mülkün cinsi murabbaı Parsel No L. k ; ıra r. 

mevkii mülkün sahibi 

25 Mart 1938 

mezruata 
konulan kimet 
Lira 

Altıncı daire su işleribağ Bağ 357 29 10 kuruş B. M 2 ) Seyhan S'lğ Sabık veznedar Be~drin 
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Bağ 

Ev 

Bağ 

Harap ba~ 
Evi ı ön kı mı 
liağ 

Çardak 
Bağ 
Çardak ve ku)·u 

13ai 

Bağ 

Bağ 
Ev 
Bağ 

iki t .V 

Bağ 

Ev 
Bai 
Bahçe 

Bağ 

Bağ 

Ev 
Arsa 
Bağ 
İki kuyu 

Bal 
kulübe ve kuyu 
Bağ 

Bai 
Çardak ve kuyu 

90 

7985 

297 
10119 

950 

6665 

628 

594 
5217 

5458 

1192 

8649 
500 

255.5 
l8:H 

420 
2171 

1962 

1053 
3718 

Uağ 4765 
Bab 3761 

t> 

Ev 
B"ğ 
Ev 

5525 

Bağ 459 
Bağ 5046 
Ev ve kuyu 

9066 

30 

31 

31 

32 
33 
33 
34 

. ~4 

35 
35 
36 

37 
38 
38 
39 

39 
40 

40 
41 
42 

43 
44 
44 
45 
46 
46 
47 
47 
48 
49 
49 
50 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
54 

10 
" " 

12 .. .. 
300 lira " 

10 kuruş .. 
10 .. .. 

500 lira .. 
10 kuruş · ., 
75 lira 
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150 lira " 
10 kurus 

10 .. 

11 " 
1400 lira 

11 kuruş 

2oo0 lira 
9 kuruş 

300 lira 
10 kuruş 
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700 lira 
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-- SON 

Hakverdi Hüseyin ve· 
resesi 
Osman kızı Mukaddes 
ve kızı 
Osman kızı Mukaddes 
ve kızı 
Ahmed kızı Ümmehan 
Kasım kızı Fatma 

H tt tt 

Sayis oilu Mustafa 

.. " • 

.. .. " 
.. .. " 

Tüccardan Kara· 
ramanlı Hacı 
Sahihi meçhul 
Dr. Osman Hayri 
Dr. O!man Hayri 
fahrikatör Ali ve 
kardeşi 

" .. .. 
Mehmet onbaşı o~-
lu Halil 

" .. .. 
Tüccar Şevki 
Muhacir Hamide 
Hoca 
Simsar Hasan 
Köşker Hulusi 

., ,. 
Köşker Hulusi km N .. ciyc 
Canbaz Hüseyin kardeşi Mustıfa 

.. .. ,. 
Köş!cer Mustafa 

" " 
Deli Mehmetlerin Hatice 
Nalbant Mehmet 

.. .. 
Fabrikatör l.ld.ir 
Cebbar 

Mulla Mehmet 
,. u 

Şükrü 
Nacarlaı ın usla Mustafa 
Nacarların usta Mustafa 

.. 

SA 

·------~i ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------Kömür sıkıntısı 
•• om ve riple 

a e ru 
l .. ozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır. 

olarak top-

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA. IŞÇEN 

7967 137 13r!e-liyc karşısınd3 

--------------------------~ --------..... ----------------
Seyhan Vilayeti Daiın'i 

er.ciin1eninden: 

1 - Bozıuıt ı Gülı k yolu üze 
rindeki c!okl!z n.e ı . fc z in~aatı brş 

Lin lira l edel ılc açık <'ksiltmeye 
konulmu~tur. 

2 - Eksiltıı:e 938 St nt si Nim· 
nın altıncı çar~amba güııü saat on 
birde Vilayd Daimi E.ncümer inde 
yapılacaklır. 

3 - 1 lt'klılcr bu İşe aid ke~f ı 
görmek için Netfi:ı Müdürlüğürıe 
müı acaat edebilırler. 

4 - lsteklilerirı iıç yijz yetmiş 
bt'ş lira mu~akkal teminat vermrsi 
ve bu işi yapaLıleceğine dair Nafıa 
müdürlüğünden verilmiş 'hliyt t vr 

s k Hnt gfüternıesi lazımdır. 

9055 20 . 25 30 . 3 

Kızılay Balosu 

2 Nisa :ı 938 cumaı t.. si 
g Ü n ti Ha 1 k evi sa 1on11 - da 

veril nce~· tir . 

9012 

Mevsimin en nez h ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanırıız ! .. 

9011 

çekmeyiniz 
Derhal AIJ i{ızn Kcllc~ckcr tıc ~ clhancsinc gidcıck zarif, sağlam, ucu1., 

son sislcın l>ir 

MAL TiZ ALiNiZ 
mu {abilinde edineceğiniz mald1z 

Lira sayesinde rnutfağınızın ekonomisini 

I
·"~""'- temin edeceksiniz. • 

M it d yakmak için en ekonoııı:k, en ucu1. 

Alacağıllll. a iZ a kömüıiidc- Ali Rı7.a Kelle 

şek er ticarethanesinde hulcıcd.sın11. 

Maden ı ... m .. .. 1 ullanmakla h m milli bir Ce\'herin ist ih 
~o uru lakini arttırmış ve hem Je nıüstefid 

o'acaksınız. OJun kcmüıü artık aranılnıam; ğa mahlümdür. 

Maden kömürünü muıfağınır.da bir kere tecıübe rdiniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
51 8879 ------------

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted 'r. 

Sıhhatinizi koruvunuz ! ... 

Nasıl mı ? 
• 

ay ad len 
Sularını içmekle 

Sıhheıt ve içtimai Muavenet Vt kaltlinin 672 numaralı raJ.!oru 

TAHLiL RAPORU 
Gorünü~ : BenaK 

Renk Renksiz 
Koku : Kokusuı 

ı t Tadı ı Teamül 
: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( lCO sm3 suy·a sarfoluı.an N JO f 1. 
mikdaı ı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik dcıccesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi madde]cr için sarfohınan mü,·ellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( Sô 4 ) 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk ~ ynadığı yerind g it.~ aren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borulaı la içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç l>ir suretle el değmedrn hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenrrtk şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da fi: ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

i~, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlorım tercih ediniz . 173 

------------------------------------------------------
Umumi m!şriyat müdlrti 

Macid Gfi4lö 
Adana Türks6zfi matbauı 

1 


