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Sarınehir vadisinde Japonlar 
tamamile tard edilmişlerdir 

Harp hergOn biraz 
lehine inkişaf 

daha Çinlilerin 
etmektedir 

1 

Şanghay. 13 (Radyo) - Uzak 1 
Şarktaki harbin şekli artık tamamile 
Çin kuvvetleri lehine inkişaf et
rııektedir. Harb her gün Çinliler 1 
lehine yeni yeni safhalar arzetmek
tedir. 

Bu saban cephelerden alınan 

haberlere göre Japonlar Sarınehir 
vadisinden tamam ile tartedilmişler· 
dir. 

Londra: 13 (Radyo) - Royterin 
verdilji habere göre Çin ordusunun 

Hatay 
ayın 20 

intihap kontrol heyeti 
sinde antakyada olacak 

Fakat intihaba dair 
hala bir hareket yok 

Antakya : 13 (Hususi muhabiri· 
ltıiıden) Hatay intihabım kontrol ede 
:ek heyetin gelmesi yaklaştı. Fakat 
0nüınüzde intihap gününe iki gün 
~aldığı halde ne intihap nizamnamesi 
ıJ. an nede başka bir hazırlık vardır 

intihabatı ihzar ve kontrol edecek 
.
1
°1an bitaraf Milletler cemiyeti heyeti 

1 e rııahkeme azalarının Şark sürat ka · 
lariyJe 19 nisanda Halebe gelerek 
ayın 20 'inde şet.rimizde bulunacak
ları resmen öğ"renilmiştir, 

Heyet azaları için şehrimiz Turi. 
Zirıı oteli ile Defne oteli ve Kenjozef 
hastahanesinin bir dairesi kiralanmış 
lır. 

Tun usta 
çok kanlı 
vakalar 
oluyor 
Bütün bölgelerde 
örfi idare ilan edildi 

n intihabat nizamnamesi mucibince 
bu husustaki muameleler 15 nisanda 

rıl başlamış olacağ"ına göre heyet gelir 
tclrnez derhal işe başlıyacak demek 
llr. 

Paris : 13 (Radyo) - Tunustaki 
katılı hadiseler gittikçe genişlemekte· 
dir. 

Tunusta ilan edilen örfi idare de· 
vam ediyor. Ôrfi idare Süs mıntaka· 
sına da teşmil edilmiştir. Askeri ku· 
mandan neşrettiğ"i bir beyannam~de 
umumi ictimaların, silah taşımanın ya· 
sak olduğ"unu, bu cürümleri işliyen· 
!erle asayişi bozanların divanıharbe 
tevdi edileceğini ilan elmiştir. Diva· 
nıharpler daimi surette hali faaliyet· 

tedir. 

ıııi 

Ceyhaoda bir hastane 
Yapılması için 

60,0oo lira veren 
vatandaş 

tiın .Ceyhan : 13 ( Hususi mubabi· 

daııız~en ) - Ceyhan Tüccarların 
~c 

1 
ay Sani Ceybanda yapılacak 

Ver: .ckct hastanesi için 60,000 lira 
lıtııı ış ve bu parayı Bankaya ya· 

ıştır B b . k" leh "k · u amıyet ar Vatandaşı 
rı ed,riz. 

9 Nisanda vukubulan arbedelerde 
1 Fransız jandarması öldürülmüş, 11 
zühaf askeri ağ"ır, 11 zühaf ve 3 Se· 
negalli avcı hafif surette yaralanmış· 
!ardır. 

Silah taşımak cürmünden 61 ve 
tahrikat yüzünden 13 kişi tevkif edil· 
ıniştir. Dahilden Tunus şehri üzerine 
yürüyen yerli bir nümayişçi kolu da· 
ğ"ıtılıriışlır. Polisi takv\Ye için Fransa· 

dan kuvvet ı;öıtd'Orilmişlir , 

[ileri karakolları ve akıncıları Şang· 
hayin kırk kilometre yakınına kadar 
gelmişlerdir. 

Yeni Ziraat Vekili 

Kurdoğlu 
Ankara : 13 ( Telefonla )- Ka· 

mutaym bugünkü toplantısında Zi· 
raat Vekaletine Manisa mebusu 
Kurdoğluııun tayinihakkındaki Ri 
yaseti Cumhur tezkeresi okunmuş· 
tur . 

Filistinde 
anarşi 

Tedhişçilerin faa
liyeti devamda 

Bombalar atıldı 
yağmalar yapıldı 

Kudüs : 13 (Radyo) 
Filistinde tedhişçilerin fa 
aliyeti devam ediyor. Dün 
Tabariye civarında bir kö 
ye yapılan baskında evler 
yağma edilmiş ve Hayfa 
da bombalar atılmıştır. 

Bir tren 
faciası 

Dün aldığımız malıimata göre 

evvelki gece Bahçe • Mamure ara

sında bir marşandiz treni raydan 

çıkarak devrilmiştir. Ölen yoktur. 

Müddeiumumilik mesuller bak 

kında takibat yapıyor. 

ZiRAAT KONGRESi 
HAZIRLIKLARI 

Birçok 
jel er 

mühim pro
hazırlanıyor 

Ankara : 13 ( Hususi muhabirimizden ) -- Ziraat Bakantıjlı, 
bOyUk ziraat kongresi hazırlıklarına devam etmektedir. Kurut. 
mu, bulunan blltUn komlsyonlar çalıfmalarını bltlrmı,ıer ve 
hazıl"'(adıkıarı kanun proJelertnl ve bakanııjlın turıu fubelertne 

•ld reporıarı bakanlık makami
na vermejle baflamıflar
dır, 

Bu cümleden olarak zirai asayiş 
kanun projesi dün bakanlığa veril
miştir • 

-Gerisi üçüncü sahifede 

1 ,v·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"1 
' ! Fon Papen ; 

ı Ankara elçisi 1 
i olmayacak i 
• • ! Ankara: 13 (Telefonla) - ! 
! Berlinden alakadar siyasi mah· ! 
! tellere gelen malOmata göre, ! 
! Fon Papenin Ankar.t elçiliı)ine ! 
! tayininden.-sarfınazar edilmiş· ~ 
! tir. Gene bu siyasi mahafilde, ! 
! nizami yaş haddini doldurması ! 
! hasebile yakında tekaüde sev· ! 
! kedilecek olan Almanyanın ! 
! Ankara elçisi Fon Kellerin ye- ı 
ı rine Almanya hariciye nezareti i 
• matbuat şefi Fon Asman ve- i t ya evvelce şehrimiz Almanya t 
i elçilii!i müsteşarlıOında bulun· i 
i muş olan ~on Brufarın tayini i 
i muhtemeldır. i 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-; 

UMMANDAKİ FACiA 

Bay Ruzvelt 

Amerika 
cumhur 
reisliği 

Nevyork belediye 
reisi namzetliğini 

koyacakmı? 
Amerika mahf ellerin 

de bu hususta büyük 

dedi kodular oluyor 

Nevyork: 13 (Radyo)- Nevyork 
belediye reisi Guvalatyan bir nutuk 
söyleyerek cenubi Amerika piyasala
rını tetkik için bir komisyon teşkili 

lüzumuna işaret etmiştir. 
Nevyork belediye reisinin bu gibi 

işlere el atması Amerika cumlıurreis· 
liğ"ine önümüzdeki intihapta namzct
liğ"ini koyması c;ok muhtemel oldutu 
nu göstermektedir. 

Belediye reisi cenubi Amerikada 
ki ticaretin, şimali Amerika menfaat· 
leri için organize edilmesi taraftarıdır 

Siyasi muhafillere göre, bay Gu· 
valadyan önümüzdeki intihapta muhak 

kak surette müddahit amerik a cumhurre 
isliği için namzetliğ"ini koyacaktır. Bay 
Guvaladyan bılhassa Nevyork ta çok 
nüfuzlu bir şa bsiyettir: 

içeride 

Tokyo röportajı 

* 
Av partisi 

(hikaye) 

* 
Evlenme taleplerini 
kadında yapmadıkp 
(nefis bir ictinıai tetkik llıı • sı) = 

-~ ·- . . . -- ~ -

Emir Abdullahın lfsara-.. 
yını ve kışlaları yaktılar 

10 Ntaan; Umman 
Paıar günü E

mir Abdullahın sa
rayıııda çıkan bir 
ateş neticesinde E· 
mir Abdullaliın sa. 
raydaki ikametri· 
hiyle iş daireleri 
kAmilen yanmıştır. 

Bunu müteakip as
kerr kışlalalarında 

da ateş çıkmış ye· 
!işen itfaiyenin gös
terdiği gayretlere 
rağmen burası da 
tamamen yanmıştır. 

Polis derakap 
tahkikata koyulmuş 
ve lbrahim Haşim 
paşaya suikast" yap 
makla maznun · ola
rak takip edilmek
te olan bazı eşha

sın bu cinayeti de 
irtikap eyledikleri 
anlaşıldığından her 
iki cinayette methal 
dar olmakla maz· 
nun olan bir çok 
k.işi tevkif edilmiş- ' 
tır. Emir Abdullah 

Roma-Londra müzakereleri 

iKi MESELE KALDI : 
Tana gölü ve Habeş 

hududunun tesbiti 
Roma : 13 ( Radyo ) - lngiliz 

ltalyan müzakeratı tam bir anlaşma 
ile kapanmak üzeredir . Yalnız iki 

mesele daha kalmıştır ki , bu da 

Habeşistan hududunun tesbiti ve 
Tana gölü meselesi. 

Lord Pört bu mevzua ait ltalyan 

tekliflerini Londra hariciyesine bu 

gün bildirmiştir · Talimat alır almaz 

bu iki mesele üzerinde de kısa bir 

müı;akereden sonra telif beyn edi· 
leceklir. 

Siyasi mahafilin söylediğine göre, 
Roma-Londra anlaşması Paskalyeden 

evvel de imıa edilebil«ek bir safha 
akltisp ebııişUr. 

Pol Bonkur Sosyalist 
fırkasına geçiyor 

Paris: 13 ( Radyo )-Pol Bon· 
kurun tekrar Sosyalist fırkasına 
girmeğe çalışbğı söylenmektedir. 

Son dakika: 
paris : 13 ( Gece yansından 

sonra ) - Daladyenin riyasetinde te· 
§ekkül ederı yen• Fran.sız kabinesiııc 
fr~n~ız palanıeııtosu ilim.ad beyan et· 
ml§UT • 

Kabineye itinıad reyi tJerenler a· 
ramıda sosyalistlerie \ ı ,1 ı;, . , . 

uUınmktadır • 



Sahife : 2 

UZAK ŞARKTAN R P.JRTAJ 

o 
Japonlar .' g~rnrla- - Bayraklar , bayraklar ..• Tokyoda en 

ına k··ndılerın<· olan fazla öze çarp n budur. Pence rd , 
_ niyetlerine rağmen damlarda, kapılarda, tramvayların, ajlaç· 

]! liarbınin ların , blslkl tlerln , çocuk arab rının 
UstUnde, ya a de lklerlnde , ,apkalarda , 

başlangıcında yapaya( her yerde bayrak ı Allahtan , Tokyonun 
nız kalmanın azabını kibar caddesi olan Glnzada öAle gezln-
duydufar. Gerçi , dün. tilerini yapan Oey,abar , ı: ytln yajllyle 
yamn hınumeti sözden, sanatk3rane bir ,ekllde dUzeltllml• saç-

n t kt kt d larına ve zarif elblselerlne bayrak as· u u an ve no a an . 
mıyacak kadar zevk sahlbldlrler. Hatta, 

i ri gitmiyordu. Fakat 
Japon, santimantaldir , 
Evvela Çini , son(a da 
dünyayı sulh ve sükiine 

kavuşturmak için ha
rek~te geçti~i haldl" 
bu alicenap hareketinin 
layıkiyle anlaşılmamış 

kalmasından muztaripti. 
Japonya için sulh de 
n ık t\\e1a Pasifik As 

burada, insan, Japonların mikroptan ko
runmak için yUzlerlne taktıkları bir nevi 
tasmaların Uzerlnde bayrajla raatlama
dıjlı için hayrete dU,oyor . 

Uç bayrak : Japon , Alman , italyan 
Bayrakları sarmaf doıa,tırlar • Beyaz 
Uzerlne kırmızı yuvarlaklı kocarran Ja· 
pon bayrakları , clvclvlerıni kanadları 

altına alan kuluçka gibi Alman ve ltalyan 
bayraklarını kucaklıyor • 

_ Yazan: Rober dö T omason -
yasının, sonra dünyanın diger bazı 

kısımlaıının, ismi bile söylenml"kten 
çekinilecek kadar mukaddes olaıı 
ebedi şahsi)'de, yani Japon impa 
ratottına tal.,aiyet etmesi dtmektir. 

Şu karşıda toplandığını gördüğü 

rıüz grup, asker giden bir genci 
te yi içindir. Akrabalarla dostlara, 
mahalle komşulaıı da iltihak etmiştir 
Çünkü burada komşuluk, insana ba · 
zı vazif?I r yükleı; mahalle komşu 
ları içlerinden birinin düğününde, ce· 
natesin e td~yiinde mutlaka hazır 

bulunmak mecburiyetindedirler. 

Sinemalar da harbi anmaktadır. 

1 

i ah edilmeyen 
fırınlar 

Fenni şek ide olmıyan 
Fırınlar kapatı'acak 

Belediye bundan dört ay evvel 
ş~hrimizdeki fırınların vaziyetini let 
kik etmiş ve mevcut fırınların bir 
çoklarının sıhhi ve fenni şartları ha· 
iz olmadıkları görüldüğünden bu gi 
bilerin islahı için fırıncıiarın 1 Hazi 
ran 38 tarihine kadar mühlet ve-

Bu mühletin nihayetinde fırıncı 
lara da tebliğ edilmiş olan mezkur 
karara riayet etmiyenlerin fırınları
nın kapatılması da kararlaştırılmıştı. 

Raber aldığımıza göre şehrimizde 
yevmiye ellişer torba un işliytcek 

kabiliyette iki tane yeni fırın yapıl 

makta olduğu gibi mevcut fırınlar

dan 14 tanesi de belediyenin kabul 
ettiği şeraite tevafık ettiğinden şeh· 

rimizin emek ihtiyacı bu fırınlarla 

temin edileceğine naz.aran islah edil 
miyen fırınlar mühlft biter bitmez 
1 Hazirand3 derhal kapatılacaltır. 

işte herkes tarafından terk ve 
takbih edildiği bir sırada Japonya , 
ıki devfetin kendisine kollarını aç· 
tığını giirdü. 1986 da imzalanan an· j 
tıkomintern paktında Almanya kcn 1 
disio .ınpatisini tazelerken, lıalya 
da ayni pakta girmek arzusunu iz 
har ede~k Mımçukoyu "tanımaya 
hazırlanıyordu . O zaman Japonlar, 

T kyo inemalarıncla mahirane ~ ir yanan kırmızı ampullı r, top ve mit 
şekıJd,~ kesilmiş aktüalite fılmlerinde ralyozların ateşini tenvir edrr 

ozl İnİI\ yaşardığını his ettileı. Nı· 
haytl aı tık yalnız değ idiler. Niha. 
yet eııdileri i anlayan ve giriştik· 
1 ri işi takdir edenler çı mıştı . 
Garpten gelen bu muhabbet teza· 
hürlerirıin sebeplerini aramakla va 

kit kaybetmeden J•ponya onların 
kolları arasına atıldı ve bu üçüz 
illifakın sembolü makamında Tok 
yo, baştan başa Japon , Alman ve 

hal) an bayraklari!e donandı. 
Alwarılarla Jaı:onlar arasınJa 

antikomintern paklının imzasının ilk 
yıldönümüne rastlandırılmış olan 
üçiiz ittifakı k"utlayış töreninde ha 
zır bulundum. 

Japon kıtafarının Çin şehirlerine, si- j B12an Çinlil~rin tabana kuvvet 
liihsız ve mitralyozsuz, müzaffarane kaçtıkları tasvir edilir. Fakat ortada 
giri 1 ri görülür. 1 hiç cesed yoktu~. Cesedler hiç hoşa 

Hemen ardından, iyi ve nazik ; gitmez, harbin bu tarafım görmemek 
Japon hükumetlerinin mütebessim : daha iyidir. Krizantem sergileri de 
ve minn tlar Çınlilere kolerı aşısı yok değildir. ıO yenlik duhuliyeyi 
yaptığım seyredersiniz. Asıl film de 

1 
veren kalabalık bir halk, saatle•ce 

yerli malı.lır ve ban~t bir evzıı ü· çiçekleri hayranlıkla seyreder. 
zerinde bir vatanperverlik vakasını Bir gün Yokohamaclan dönüşte, 
anlatır. Muzikhollerin sotı numarala· bir kaç askerir. beyaz bir beze sa 
rını daima. başları üzerinde kocaman rılmış pramid kaidesi ~eklinde garip 
bir Japen bayrağı dalğalandıran göl 

1 
bir şeyler taşıdıklarını ;görerek ya-

lerin sahneye girmeleri teşkil eder. nımdakine ne olduğunu sordum: 

Her şeyini yerli yapmıya muvaf -içinde ölmüş atkildaşlaıımn külü 
fak olan J•ponya, mükemmel ayak bulunan kutulardır, dedi Ölülerin ai-
oyunları yapmasını bilen Jııpon gör 1 lelerine verecekler. 
!eri ımaline de muvaffak olmuşlar. Bu miişkül vazifeyi ifa eden as 

Ziraat kongre in 
gide ep eyet 

Ankarada toplanac1k olan Zira· 
at kongresine şehrimiz çitf~ilerinden 
Kasım Ener ile Vehbi Necip Sava 
şan delege olarak gideceklerdir. 

Parti ocaklarındaki 
konferans 

Bu akşam saat 20,30 da halk par 
tisi Kayalı bağ ocağında bütün ocak· 
lılaıın işiirakile bir toplantı yapılacak 
ocak işleri hakkında mühim konuş· 
mal.ar yapıldıktan sonra Beş kanu 
nusani baş öğretmeni Bayan Müışi 
de tarafından çok istifadeli bir kon 
ferans verecektir. 

MAHKEMELERDE: 

Umumi evde kadın 
vuran mahkum oldu 

Genel ev kadınlarından Mustafa kızı 
Sunayı şişe ile başından ve Necmet 
din kızı Mehparayı vurmaktan suçlu 
kasapbekir mahalesinden terzi. Hali 
di de eraber karakol gi>t.iir6lürken 
bıçak! yaralam ktan • çlo ınev 

kuf Hulusi oğlu Osman Hayrinin bi 
•İnci sulh ~za mahkemesinde y pı 
lan duruşması bitirilmiş ve ııcticede 
işlediği iki suça mukabil iki ay üç 
gün ınahkiimiy tine k r r verilmiştir. 

Esrarcı mahkum oldü 
Es. ar içmektrn dolayı suçlu ve 

mevkuf bulunan Şıhzade ma'.· ailesin 
den Mustafa oğlu baba Yusuf Sa• 
lihin ikincin asliye ceza mahkeme 
sinde yapılan duruşması neticelen
miş ve suçlunun üç ay hapsile 30 
lira ağır para cezasına mahkılmiye
tiı'le karar verifmiştir. 

dır. kerler pek müte~ssir görünmüyor. / 
Büyük mağazalatda bir harp köşesi lardı. Ve bir kaç dakika içinde, bu j yorlar. Çünkü tiyatro bunun için ya 

vardır: Geniş vitrinlerin içinde pano beyaz kutuları almıya gelen aileler • pılmıştır', k?şede buııun için l'ıara Ö· 

rama şeklindeki manzaralar ortasın· de her halde dırba fazla müteessir 1 denmişlfr. Fakat felaket karşısında 
da pempe beyaz melek yüzlü Japon görünmiyecekltrdir. İ ağllimak dürüst iı1satılara yakışmaz, 
askerlerinin süngü hücumu yaptık- Tiyatroda müteessir oluyor, göz Belki butıon için Toky6nun ytizü bu 
ları görülür. Bu esnada ötede beride /aşlarını hicap duymadan salıveri kadar neşeli görünüyor. 

o 
a 

ır o 

K""y büroları 

Çalış alar hakkında 
tamim geldi 

iç bakanlık köy Lürolarıı m ça· 
lışmaları hakkında yeni bir karar 
vermiştir. Bu karara göre Vilayet 
Hususi muhasebe direlrtörleriyle ka 
za memurlarının köy bürolarında 
ki kontrol ve mesaliyetleri yalr.ızca 
bu bürolurın hesap ve yazı işlerinin 
mevzuata ve umumi tebliğlere uy 
gun bir şekilde ve zamanında çıka· 
rılmasını takib ve teminden ioaret 
olacaktır. Köy büroların•leki köy 
bürolarındaki köy işlerini kavramış• 
ve işlere mevzuat içinde hi- yol ve
rebiıecek kabiliyet ve durumda bu. 
lunanların çalıştırılmasına dikkat e 
dil~cektir. işler Vali ve kaymakam· 
!arın ver cekleri direktif dahilinde 
yapılacak, bunun dışında resen icrai 
ye atbiki mahiyette herh•ngi bir 
iş yapılmıyacaktır. 

Üç aylıklarını alamadan 
ölenler 

Üç aylıkların verilme zamanının 
gelmesinden onra üç aylıklarını 
alamadan ölen tekaütlerle yetim 
ve dulların varislerine bu üç aylık 
maaşlarının tamamen verilmesi Ma· 
Jiye Vekaletince kararlaştırı'mış ve 
bu husus Vılayetler Defterdarlıkla · 
rına bildirilmişlir. 

Yumurta kontrol sistemi 
değişiyor 

Yumurta kontrol sistemi , görü 
len lüzum üzerine değiştirilmiş ve 1 

on Nisandan itibaren tatbik edil 
mek üzere yeni bir nizamnamtı ha· 
zırlanmıştır. Yeni nizamnameye gö 
re , kontrol edilmiş bir yumurta 
sahdığıoın hiç bir ~uretle açılması 
lazım gelmemektedir. 

15 Nisana kadar nizamnamenin 
tatbiki için l~zım gelen bütün ted 
birler alınmış olacak ve o günden 
itibaren yeni nizamname tatbik edi 
lecektir . 

14 Nisan 1938 

Uyku uyuyamıyanlar iç 
çare bulundu 1 

l~viçrenin en meşhur sekiz ro 
t hassı !arından olup Londra 
oturan Dr. ( M. E Semantint- ·) 
uyku ııyuyamıyanlar için bir gra 
fon icaddmiştir. 

Doktor , icadetmiş oldu~u t 
gramofon sayesinde hünlerdenb 
göz yummak nedir lıilmiyen bir 
kimeeltri bir kaç dakika için 
uyuttuğunu iddia etmiş ve fılhak 
tecrübesini yapmıştır. 

Doktor , yeni icadetnıiş oldu 
gramofonu, uyku uyuanyan beş 
şirıin Lulundukları karanlık Lir o 
ya koymuş yirmi dakika sonra 
n m kap,sı açıldı~ın<la , bütün 1 
adamların , mı~ıl mışıl U)Udukl• 
görülmüftür. 

Havacılarımızın 
kıyafetleri 

tesbit edildi 

Bakanlar heyeti, ordu kıyaf 
nizamnamesine yeniden ilavesi isi 
nin yeni bir kararname kabul etı 
tir. Kararnameye gör Türkkuş• 
hitirenlerin askeri hava okuluıı 
a:keri hava okulu11da askeri pilo 

• rasıdlık ve teknik için takibi ic 
eden nazari, ameli tatbiki tedri 
muvaffakiyetle bitirer~k askeri d' 
loma alan vo yahut Tiirkkuş 

girdikten sora pilotluk ve rasıd 
ve teknik için İcab eden bütün 
ları doğrudan doğ. uya ashri ha 
okulunda muvaffakiyetle bitirer 
askeri cliploma aian ve havada 
rekt n stajları da muvaffakiye 
bitinlikten sonra hava kıtalarıo 

gPreken stajlarıda muvaffakiye 
bitirdikten sonra hava kıtalarınd 
birine irtibatını muhafaza eder 
askeri vazife ifasında devam za 
ve kabilyeti bulunanlar şu kıyaf 
taşıyacaklardır: 

Elbise kuışeni renkte sade 
puletli (llacak, gündeıik kıyafı 
lacivert ipek gömlek, )'U'lltı)ak 
vrik yak., siyah ipek boyun 
siyah iskardin ayakkabı kullana 
lardır. 

Baştan başa bayı aklarla donanan 
Koraki stadyomunda yapılan me· 
rasiıne BaşVfkil Prens Konoye·ri
yaset ediyordu . Resmi balkonda 
naıırlar yanında Alman ve ltalyan 
elçilt'ri ) er almrştı.50,000 seyircinin 
arasında dalia ziyade mavi elbise. 
lerile Bahriyeliler Vf' açık bej üni r 
formalarile kara askerleri göze çar 
pıyordu. Stadyomu dolduran halk- Y eni yapılacak bir nüfus 

sayımında bu mühim ra
kamın küçülmediği kati· 
yetle iddia edılebilır. Ev. tan her birinin elinde üç bayrak 

vardı, ve kalabalığın arasına ma· 
hirrne bir şekilde dağıtılmış oıkes-

lenmt>lerin gıttikçe azalmasında hir
çok sebepler vardır. Öyle zannedi· 
yoıum ki'izdivac talep etmek hakkı 
zamanımızda olduğu gibi erkeklere 
mahsus bir imtiyaz halinde kalıp 

kadmın böyle bir işe kalkması ayıp 
sayıldıkça btı hal de m edLcektir. 

Evlen 
· kadında 

leplerini 
apıııa ıkça 

Tören kıyafeti, resmi günle1 

sörnnde ve ziyafetlerde beyaz il 
1.-k, katı beyaz gömlak, katı be 
devrik yaka, siyah ipik boyun i 
rogan isskarpin kullanac~klardıı · 

tra ştfltrinin idaresilt' bayraklar mun 
lazam bir ahtnk içinde hareket edi 
yor ve halk Almanca , lıalyanca , 
Japonca söylrnen nutukların en ha 
rıır tli y !erinde coşuyordu . 

Her istıkamrte uzanan bu mu
azzam Tokyo şehrinde , Amerikan 
usulü dcvinalarla tahta ve mukav. 
vailan tek katlı kulübder yan yana 
ve kucak kuoeğadır, karmakarı~ık , 
ivicaclı bir sokaklar labirentinden 
birden l.,ire on otomobilin yan yana 
geçebilec:e i genişlikte bir caddeye 
çıkarstnız. u caeldelerdt', binalarda 
ve mükemmel sure'le tanzim edil
miş olan m1ğaza vitrinlerinde , Ja. 
ponların, mukadderatı mevzuu bah· 
solan hayali bir mücadeleye giriş. 
mi~ oldu§'unu anlatan hiç bir ala
mete rastlamazsınız. 

Harl·in yalnız taze ve neşeli 
bazı tezahürleri görülmektedir . Ja· 
poıı kıtalarının lier ehemmiyetli za 
feri - yukarıdan gelen emirle -
bitmez tükenmez alaylarla kutlanır 
ve bu alaylar , imparatorluk sarayı 
önünde htp birden haykırılan üç 
• yaşasın • la nihayet bulur . Bir 
tllrlü düşmek bilmeyen Nankinin 
sukutu burada en az üç defa kut-
lanmı. t r. 

Dikkat edilecek olursa evlenme-
miş olan bu milyonlarca insan ara· 
sında sırf eVlenmek istemediği için 
arzusile bııkar kalanların adedi o 
kadar mühim bir yekun tutmamak 
tadır. 

ihtiyar kızlarla, baba olamadan 
sıçl~rı ağarmış bekar rkeklerin ek 
serisi hayatları n.iiJddince daiıııa 
evlenmek niyetile yaşamışlardır. Fa 
kat buna kah kadının gururu, kah 
erkeğin çekingenliği mani olmuş, bu 
~uretle birbirlerini ölünceye kadar 
yalnızlığa mahkum etmişlerdir. 

"Erkeğin de çekingeni olur mu?. 
diyectbiniz. Evet, zamanımızdaki 

erkekler .it n birçoğu pek ce5ur ta· 
vırlar tAkınmalarına rağmen çekin 
gtndirlrr. 

Mütevazı 1.,ir gelire sahip bir 
erkek çok defa sevdiği bir kadına 
izdivaç teklif etmeğe karar verir, fa· 
kat ona ümit ettiği saadeti temin 
edemiyeceği korkusile bu niyetini 
açmağa bir türlü cesaret edemez. 

Hatta o, e~lcnme istediği kızın bu 
teklifini rcddetmiyeceğini bilir, fa. 
kat cesaretini kırab · şey, haddi za· 
tında pek mübıl~ğalı olan iktikadi 
ve içtimai tndişeler,dir. 

Erkeklerin büyük bir kısmı da 
fazla hodl.,in oldulcları için evlen· 
mck kaıarlarıhı mütemadiyen tehir 
ederler. l üttiyetlrr nden en küçük 
bir redakarlık onlara ~ğır geli•. Ev· 
!iliğin zaruri kılbcağı kayıt ve mec 
bLrİyetle ı i gözlerinde büyütürl..r. 
'Nasıl ols:ı evlrne-crğim, bekaılık 

günle'>İmin kıymetini bileyim. derler. 
Fakat saadetlerinin temelini teşkıl 
eden bu düşüncenin ne kadar boş 
birşcy olduğunu anladıkları zaman· 
da iş işlen geçmiş olur. Çünkü ar 
'ı' y ni bir hayata başlamağa ce a· 
ret edemiyecek kadar ihtiyarlanrış· 
lardır. 

Kadınlara gelince; arada bir ol 
dukça zeki ve becerikli kadınların 
zuhur ettiği ve bunların hemen ekse. 
riya arzu dtikleri bir erkek ile ev· 
lenmeğe mı>vaffak oldukları görü 
lüyor. Fakat bunlar şüphesit nadir 

• i !erdir. Çünkü bu gibi işlerde 
henüz toy olan kadının her zaman 

bir diplomat gibi hateket edemiye· 
Ctği tabiidir. Bir k<"re genç kızlık 
gururu, onu bundan menedu. Etra
fında böyle görmüş, böyle büyü 
müştür. Birisinin çıkıp kendisini iste
mesini bekler. -

Halbuki zamınımızıla kadın tıp-
kı erkek gibi hayata atılmış, kendi 
alnının terile hayatını kazanmak va· 
ziyeline girmiştir. Onun da hayat 
arkadaşını seçmek hakkı tanınmalı, 
b6yle bir harekele kalkıştığı zaman 
ayıplanmamalı, ~ilikis mazur görül· 
melidir. Bir l..adın, bir erkeğe, lıu 
teklifi yaparsa niçin vicdan azabı 
ç ksin? Erkek onu daha evvel iste 
mı li, bu teklifte ge~ikti diye mi? 
Bundan daha mantıksız birşey ola. 

maz. 

Evlenmelerin azılmasındaki baş
lıca be pi erden biı i de ençlerin 
cemiyet içindeki yaşayışlarının kafi 
dı•recede organize -edilmemesidir. 
Genç kızların ekseris', bilhassa ça 
lışan kızlar kendilerine lam manasi 
le bir hayat ark:ıdaşı olacak ev5afta 
erkeklere tesadüf tfmek imkanların

dan mahrumdurlar. 
Kızlarımız işten arta kalan za. ..... __ ......... _...._ _____ _ 

. --

manlarını umumiyetle ya evlerine 
kapanmak suretile, yahut la bir si. 
nema !onunda geç;riyorlar. Ayni 
şey erkekler için de vakidir. Ailele· 
rin toplanmalarına, buluşmalarına 
vesile olacak kulüpler yoktur. 

Bence bütün mesıcle kadının 
vaziyetindedir. Kadın hissiyatının 
sevkile kendini bahtiyar edebilecek 
erhği daha çabuk tanır. Tercihle· 
rinde erkek kadar yanılmaz. izdi 
vaçta kadının rolü sadece "evet ve

ZABITADA : 

Tutulan kumarcılar 

Elhedef fabrikası arkasınd 
bo~lukta iskanbil kağıdile kunısf 
nadıkları görülen bir kaç kışİ 
Ahmet oğlu Niyazi 380 kııı uş 
ve iskanbil kağıdile biı lıkte ya 
lanı:nış, kaçan arkadaşları hakki 
takibat başlaş:nıştır. 

ya hayır. demekten ibaret bırakıl 1 ~ 
mayıp, ona bayat arkadaşını doğıui.4~._, .~~ 
dan doğruya s~çmek hakkı tanındı- m _U _ ~ 
gı takdirde izdivaçtd saadet daha ( - -- -
ziyade emniyet altına alınmış ola. 
caktır. 

Kadının }ukarıda saydığnıız has· 
salan gözönünde tutulduktan sonra 
artık ona izdivaç hususunda ilk adı 
mı atmak salahiyetini vermekte te 
reddüde mahal yoktur. "Bu hareke 
tin kadın tarafından yapılması onun 
haysiyetini kırar. düşüncesi ise ta· 
mamen batıl bir fikirdir. 

E'Sasen bununla kadına bir liittıfta 
bulunmuş olmayacağız. Çünkü onün 
istediği sadece, müştertk bir hayat 
kurmak tanınmasıdır ki bu da gayet 
tabii addedilmesi lazımgelen bir 
şeydir. 

' 

13 Nisan 938 

Gök yüzü k•palı Hava rüıf 
En çok sıcak 20 santigrad det 
Geceleri en az sıcak 4 santlf 
derece. 

23 Nisan 

Size çocuğu düşlit1 
re.::ek haftarıın bışll 
gıcıdır. 
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Hikaye -
Av 

il • 

partısı 
ağların eteğinden uzanan 
geniş yoldan otomobil 
bizi arkadaşımın çiftliği 

ne doğru uçuruyordu. Büyük bir 
hayranlıkla: yeşil ormanlarla örtli 
lü dağları seyrediyordum. Valt<'r 
uzun bir müddet hiç bir şey sövle 
medi. Direksyonu kuvvetli ellerile 
idare ediyor ve gözleri ta uzaklara · 
dalıyordu. Canının bir şeye sıkıldı
ğını anladım . Çiftliğe vard•ğımız 
zaman kapının önünde karısı bizi 
karşıladı. 

Karolin aşağı yuk;:,rı otuz beş 
yaşldrında ka lar vardı. Sarışın güzel 
liğiııin üstündrn seneler hiç bir iz bı. 
takmadan geçmişti. Her zamanki 
gi~j sevimli idi. Akşam yemeğinde 
benden ba;ka yabancı bir kimse 
yoktu. Her ikisi de vaktimi hoş ge 
çirtmek için çok gayret ediyorlardı 
Buna rağmen hallerinden üzüntü 
İçinde olduklarını his Ediyordum. 

Yemekten sonra Valter beni oda 
ma kadar götfüdü. Yarım saat k a · 
dar oturduk O .fadan çıkarken: 

- Her halde karımla aramızda 
ki re>miyetc h1yret etınişsindir ... A., 
tı 1< daha fazla tahammülüm kalmadı. · 
Ayrılıyoruz. Dedi. 

Akşamdanberi gördüğüm vazi 
yet zaten barıa burıu his ettirmişti. 
Fakat hayret etmiş bir adam 
tavrı takınarak: 

- Canım bu münasebetsiz şaka 
ları bırak. Dedim. 

Valter yumruklarını sıkarak 
tekı ar .etti: 

- Şaka değil ciddi söylüyorum. 
Ayrılıyoruz ... Sessizce ayrılmak için 
karımla kati kararımızı verdik.. Bun j 
da şaşılac~k ne var?,. Aşk. .. Sada 
kat... Bütün bunlar boş laflar ... insan 
!arda .menfaat kaygısından başka 
bir duygu yoktur ... Mutlaka bu duy · 
gu bir gün üstün geliyor... fş bu 
ı a,ıdeye kadar geldikten sonra artık 
bunun önüne geçilemez... Bundan 
sonra ayrılmak yalnız bir formalite 
den ibaret kalıyor ... 

Sab~hleyin. odamdan çıkıp da sa 
!ona indiğim r.aman o~.a~a K_rolin,i 

1

1 

yalnız duldum. O da, buyuk bır so 
ğuk kanlılıkla ayrılacaklarını anlattı 

Fakat hiç bir sebep göstermedi 
Tabii ben de bir şey sorama· 

dım. 
Öğleden evvel ceylan avlamak 

üzere yola çıktık. Da~ların ince pat 
ka yollarından biıibirimiı:in arkası 
sıra ilerliyorduk. En önce Valter, 
ondan bir kaç adım geride ben, be 
nim arkamda Karolin. 

tiği çekerken kolunu dürttüm. Sil 'ih 
patladı. Çıkan kurşun aradaki ceyla 
nı hafifçe yaralayarak geçti. 

Valter öfkeyle bana döndü. Fa 
kat son dakikada sinirlerine hakim 
olarak yalnız: 

Ben peşlerine koşuyorum. ister 
sen gel! diye bağırdı. 

Koşnıağa başladı. Karısı ve ben 
onu takip ettik. Yarım saatlik, yoru 
cu ve tehlikeli bit koşmadan sonra 
büyük bir kayanın dil:ıinde yaralı 
ceylanı ve eşini bulduk. Yaralı hay 
van yere yatmış kan sızan yarala. 
rını eşi diliyle yalıyordu! Yaklaştıkla 
rımızı his ettikleri zaman yaralı hay 
van güçlükle kalkarak, ormatıa doğ 
ru koşmağa başladı. Eşi, o süzgün 
bakışlı güzel ğözlerinden ateşler 

saçarak lıücüme hazırlanmış bir ta· 
vırla bize bakıyordu. 

Valter, ateş etmek için omuzuna 
dayadığı silahını yayaşça indirdi, 
yaralı eşinin kaçmasını temin edebil 
mek için kendini ölümün kucağına 
atan ceylana gözlerinde toplanan 
sonsuz bir acı ile bakıyordu.: 

l<arolin de kıpırdamadan yanım 

da d~ruyordu. 
Biribirimize hiç bir şey söyleme 

dık. Ceylan başını çe.virerek ya· 
ralı eşinin kaçtığı taıafa baktı. Q . 
nun orman içine dalarak kurtulmuş 

bulunduğuna kanaat getirdikten son 
rn, bütün çevikliğile ormana doğru 
kaçtı, Biı kaç dakika sonra o da 
gözden kayboldu. 

Valter ceylrnlaıın kayloldukla 
rı noktadan gözlerini ayıımadan tit 
reyen sesiyle söylüyordu: 

- Eşini kurtarmak istedi. 
Karo!in yavaşca ilave etti: 

- Eşi de. onu kurşundan muha 
faza etmek için kendini öliimiin ku 
cağına altı. 

Artık ava devam etmek arzusu 
hiç bHmizde kalmamıştı. Döndük 
ve ravaş yavaş eve doğru yüıüme · 
ğe başladık. 

Akşam yemeğind n sonra V~l 
ter gene beui odama kadar götürdü 
Yatmak üzere ayrılmadan eve! elimi 
kuvvetle sıkarak: 

- Dün gece söylediklerimi unut .. 
Aıtık ayrılmıyacağız, dedi. 

Hararetle elini sıktım ve giilerek 
cevap verdim: 

- işte görüyor musun vahşi 
hayvanların hayatlarını yakından 
göıünce çok dda insan olduğumuza 

Karolin eskiden olduğu gibi bu 
defa da ava iştirak etmişti, Manzaıa 
nın güzelliği bana bir kaç dakika utanıyoruz ... 
İçinde bulunduğum müşkil vaziyeti 
unuttur uştu. Fakat birden ne olduj .r 
bilmem biitün vücudum titremeğe ..:..;....;- .;....;.._ ________ _ 

başladı:.. Ceylanı ötedenberi çok : Al 
severdim., Pek sevimli bir hayvar.· i sar ay sineması 
dır... Her hareketinde bir incelik j 
vardır .. Hele gözleri unutula •ııyacak Görmeyenler için bir fırsat 
kadar ğüzeldir. !ık gençlik çağların 1 L } ki k 
da, c•ylan avı beni çok heyecanlan ey a ar açar en 
dırırdı .. , Tehlikeli yamaçlardan koş · Şaheseri iki akşam daha yalnız 
ınak , ceylanların baş döndLrücü lıir sinemamızda gösteıilecektir 

süratle canlarını kurtarmak için ÇARŞAMBA : Tenzilatlı matine 
kaçmaları sonra uzaklarda yalçın 9128 

' kayaların arasından yeniden meyda 
n~ çıkmııları çok hoşuma giderdi 
Şı:.11 di İse, bu sevimli hayvanı önü· 
muze çıka, çıkmaz öldürmek için 

sılahıa 1 d" .. d"k ı~--------tımıza sarı ac~ğımızı uşun u ı 

Çe mütees ir oluyordum. 1 ÇOCUK HASTALIKLARI 

Sık ağaçların arasından birden bi, MÜTEHASSISI 
re geniş bir meydanlığa çıktık. Mey,, 
danlığın öbür ucunda kurşun men Dr. Nihal Bayat 
zili İçinde bir ceylan tehlikenin yak 1 
!aştığını lıis ederek birden sıçrddı 
Valter hemen silabıoa sarddı ve 
nişan aldı, Tam bu sırada ikinci bir 
Ceylan daha sıçrayarak diğer cey
lanla avcının arasına girdi. Ötekine 
eşin~ y.ücµdunıı ;Siper ett:·.: Yalter te' 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatıarı : Her gUn 

c. 15-18 
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... · vyet zabıtası 

faaliyette 

Gizli bir 
istasyon 

Moskova : 13 ( Radyo ) - Uzuıı 
zamandanberi Sovyet topraklarında 
her gün ve her gece Komonizm 
aleyhinde neşriyat yapan giıli bir 
radyo istasyonunun mevcudiyeti his 
sedilıniştir . Bütün Sovyet emniyet 
teşkilatı bu gizli istasyonun mey 
dana çıkarılması uğrunna çalışmak
tadır • 

Suriye Başvekili 
Parise gitmiyor 

Şam: 13 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Cemil Mürdüm beyin pek 
yakında Parise gideceği haberini 
Berut gazeteleri yazmışlardır. Suri· 
ye hükumeti mahafili bu haberin e· 
sassızlığını resmi bi~ surette tekzip 
eylemektedir. 

Ziraat kongresi 
hazırlıkları 

- Birinci sahifeden artan-

Çay. zirai mücadele, silolar, hususi 
idareler bütçelerinden verilecek zi
raat ve baytar hisseleri ve diğer pro· 
jeler ile- meyva, pamuk ve diğer 
mahsullere aid raporlar, pulluk ve 
suni gübre işinin gerçekleşmesini te• 
min edecek projeler onümüzdeki 
g-ünlerde bakanlığa verilecektir. Bıı· 
kanlık, kongreye arzedilecek olan bü. 
tün bu layihaları, programları ve ra· 
porları teksir ettirmek kararındadır. 
Büyük ziraat kongresinin bir hatırası 

olmak üzere Zir~at Bakanlığı ilç renk· 
li ve üzerinde buğday başağı ile ko· 
ng-reyi sem bolle belirten rozetler ge· 
tirtmiştir 

Kongrede Pamuk meselesi 

Bakanlık kogreye arzdilecek işler
arasında pamuk işine çok ehemmi· 
yet vermektedir. YurdLn pamuk ihti· 
yacını temin için 1933 senesinde tal· 
bikine geçilen beş yıllık pamuk prog
ramından elde edilen neticelere göre 
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yurdda yüksek kalitede pamuk yetiş· 
tirmek, pamuk müstahsillerine ucuz 
suni gübre ve makina temin etmek ve 
bu suretle fazla ınahsul elde ederek 
pamuk maliyet fiallarını asgari had
de indirmek çarelerini kongreye ar
zedcceği raporunda ayrı ayrı anlat 
maktadır. Bakanlık bu şekilde yapı. 
ladak bir kalkınma ile b eş altı sene 
sonra yurdda pamuk istihsalini 500· 
600 bin balyaya çıkarabiledektır. 

Bakan'ıklıeş senelik pamuk pro. 
gramının tatbikini dört senede bitir
miş ve bu müddet içinde köylüye 3. 
soo.c:ıoo kilo yeni çeşit isliih edilmiş 
kalitesi yüksek, randımanı fazla pa
muk tohumu dağıtmıştır. Bakanlığın 
gayesi her sene çiftçilere 1,5 milyon 
kilo yeni pamuk tahumu dağılm • k · 
tır . Bu sene memleket içinde müs
tahsil tarafından 40. milyon kilo ye· 
ni çeşit pamuk tohumu elde etmiştir. 

Bu suretle yurdun ve fabrikalarımızın 

yeııı ve yüksek kalitede pamuk ihti· 
yacı temin edilmiştir. Bakanllğın beş 

senelik proırrnmı dört senede bitir· 
mesi ile müstahsil yeni pamukların 

kilosunu 15-18 kuruş fazlası ile sat 
mak imkanını bulmuş ve yalnız bu ı 
sene yeni çeşid pamuklardan nıüstalı · j 
sil 2-2,5 milyon liradan fazla bir pa- • 
ra elde etmiştir. 

Bakanlıg-ın şimdiye kadar eldde 
ettiği tecrübeıere göre hazırlamış bu· 
lunduğu raporun tatbıkine geçilmesi 
pamuk ırıü~tahsilinin yüzünü güldü· 
recek ve yurda yeni ve mühim mik
tarda dövi1 girmesini temin edec.ek
tir . 

Tftrkı8zll 

Orta Avrupanın meşhur 
fabrikatoru tevkif edildi 

Budapeşte : 13 ( Radya ) -
Orta Avrupanın en büyük fabrika
toru Gark Berma, hükumetin umu· 
mi menfaatlerini haleldar edecek 
bir hareketinden dolayı bugün tev
kif edilmiştir . 

Romanyada yeni bir 
mali program 

Bükreş : 13 ( Radyo ) - Ro
manya Milll iktisat odası ile Milli 
Banka, mali bir program hazırla 
maktadır . 

Bu program dört veya beş se 
nelik olacaktır. 

Dünyanın en büyük 
Opera Artisti öldü 

Paris : 13 ( Radyo )- Dünya
nın en büyük Opera Artisti Bay 
Şalyapin dün ölmüştür. 

Adana sulh hakimliğinde·a 
No. 313 

Devlet demir yolları idaresine 
izafetle vekili avukat Fahri Uğurlu 
ile miiddealeyh Çınarlı M. den Na. 

1 

1 

1 

1 

1 

bi arasında mütehaddis alacak dava. 1 

Sahife : 3 

Hatırasını ve güzelliğini asla unutmıyacağınız bir şaheser 

Asri Sinemada 
BU AKŞAM 

8.30 Suvareden itibaren 
Heyecanlı ve zevkli bir mevzu-Herkesi alakadar edecek 

Büyük Aşk ve Macera filmi 

Beyaz kadın ticareti 
Baş rollerde: Beyaz perdenin incisi : ( KA 1 E de NAGY ) Jules Berry 

Suzy Prim 
Jean Pierrr Aumont 

Aynca : En yeni dünya havadisleri 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 

ASRI Telefon: 250 ALSARA Y: Telefon: 212 
9127 

" . 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Albay.fak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger miihim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 5 

sının cari duruşması sırasında müd· ---------.. ---------------------
deaalryh Nabinin mahalli ikametinin 
meçhul bulunduğundan ilanen vaki 
tebliğata rağmen mahk,·meye gel 
memiş olduğundan ilanen gıyap ka · 
rarı tebliğine ve duruşmanın 14 5·938 
t~rihine saat 9 talikine karar verilmiş 
olmakla müddeaaleyhin mezkur gün 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve. 
ya bir vekil göndermediği takdirde 
giyap kararı bittastik giyabında mu 
hakemeye devam olunacağı tebliğ 
makamına olmak üzer" ilan olunur. 

Tan sinem;ısında 
Bu akşam 

Bütün Dünyada Emsalsiz ve ra. 
kipsiz olarak tanınmış 100 kişilik 
Rod Sandor çigan Orkestrası 
nın iştirakile ve zamanımızın en 
çok sevilen ve en fazla beğenilen 

sesine sahip 
Marinella'nın uııntulmaz büyük 

yaratıcısı 

TfNO ROSSİ 
ııin yegane ve şahane temsili 

' 

1 ~taralar Çalarken 1111 
Senenin en büyük ve müstesna bir 1 

musiki ziya~~tiııi teşkil edecek 0 j 
lan Ve goz kamaştırıcı filmini 

1 
taktim ediyor 

En güzel Tangolar ve en oynak 
F okstrotl;;rla süslü olan bu şahane 
filmde [Tino RossiJ AU SON 
DES GUITARES, IBLUSUR LA
RUDE. GUIT ARES DAMOURE, 
şarkılarını pek mükemel ve kendi
ne has Jestlerile söylemektedir. Bü 
tün musiki severlere Bütün Güzel 
ve mükemmel bir film seyretmek 
isteyenlere bu şiir, Aşk güzellik 
şaheserini h:ıta retle tavsiye ederiz. 

ilaveten : 
Meşhur lngiliz Romancıs , Rudyard 
Kipling'in eserinden muktebes bü. 
yük heyecanlar ve maceralar fılmi 

- Ormanlar Çocuğu -
Ve en güzel Bir Miki Mavs 

Dikkat: Sinema saat 8.30 da baş. 
lar Lı1tfen yerlerinizi erken temin 
ediniz. Localarınızı telefonla ayır . 
tabiliı siniz. Tel: No. 266 

')116 
. 

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

------..----.... -----~------------------------~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Neşir tarihi: 13 Kii.nunıısani 1938 · 

Kanun No : 3308 Kabul taihi: 7 111938 

Dünden Artan -

b) Bölgelerine göre lüzumlu zirnat çeşidlerinin, usullerini ve sanat
larını gösterip yaymakta nümune ve rehber Q!acak yeni ziraat işletme 
merkezleri, fabrika ve atelyeler tesis ve idare eylemek. 

c) .3ilo ve ambar işlerile uğr1şmak ve silolarda varant muamelesi yap 
mak . 

d) İştigal mevzulariyle alakalı teşekküller vücııda getirmek veya bun· 
!ara İştirak etme!. -.e yint. İştirak mevzuuna dahil işler için imtiyaz 

ve müsaadeler almak ve işletmek, ticaret, nakliye ve kredi işlerini 
yapmak. 

Madde 4 - Devlet ziraat ilşetıneleri kurumu bu kanun ile uhdesine 
İntikal eden veya ileride ilhak edilecek veya kendisi tarafından tesis e· 
dilecek olan işletmeleri, fabıika ve tesisleri icra Vekillleri Heyeti kara· 
rile kendisine bağlı olmak üzere kuracağı hususi hukuk hükümlerine ta · 
bi hükmi şahsiyetler halinde idare edebilir. 

Madde 5 - Atatürkün 11 6/ 1937 tarihli mektup ile Hazineye tc
berrü ettiği bütiin menkul ve gayrimenkul mallar ve bunlara aid hak 
ve vecilıeler bu kanunuP. neşri tarihinden itibaren Devlet ziraat işletme
leri kurumuna intikal eder. 

Devlet veya Devlet müesselerine aid olup birinci ve· üçüncü mad;lele . 
rde yazlı maksadlara uygun mahiyetteki diğer menkul ve gayrimenkul 
mall~r~an .muvafık bul_unanl~ıı lüzum göı üldükçe Ziraat Vekaletinin 
teklıfı uze~ıne Devlet zıraat ışletmel eri kunımuna devre icra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir Bu madd · b' · · f k .. D ı · . · enın ırıncı ı rasıııa gore ev et zıraat 

lş.letm:ler.ı _Kurumuna int:kal edecek mallarııı 1 ikinci teşrin l ':137 tarİ· 
?ı~dekı bıl:nço ve mevcudat vaziyetleri esas tutulmak üzere Maliye ve 
Zıra~l Vekaletlerile ku u 11 tarafından tayin edilecek birer zattan müte· 
şekkıl iiç kişilik bir komisyon kıymetlerini tesbit edeceği gibi bu mad· 
denin 2 nci fıkrasına göre bilahara göıülecek lüzum üzerine Devlü 
ziraat işle' meleri kurumuna devrine karar verilcek Devlete ve D! vlet 
müesseselerine aid mallar hakkındJ da devir tarihlerindeki vaziıetlerine 
göre t.yni komisyon marifetile :.ıymet takdiri muamelesi yapılır 
ve ve bu kıymetler sermaye hesabına mahsuben vuku bulmuş tediy.! 
sayılır. 

( Soını Var ) 8303 
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Ç f G l T 

(Türkıözü) 

, 
Ankara Tiyatrosu 

1 

14 Nis:an 19'3 

BELEDİYE İLANLARI 

1 - Seyhan nehri kenarında Belediye) e ait nehir hamamı etrafına 
yaptırılacak olan soyunma yerleri, gazino vesair müşlemilat pazarlık yo· 
lilo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 196.5,4 l liradır. 

3- Muvakkat teminatı 147,40 l iradır. 
4- ihalesi Nisanın 2'3 inci p!rşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu İşe ait şartname ve projder Belediye Fen işleri müdürlütün· 

dedir. lstiyenler oradan görebilirler. 
6 - Taliplerin ibale gÜ'IÜ muayy<n saatta teminat makbuılıırile birlik! 

B, ·e ı : ye rncü nenine müracaatları ilan olunur. 9132 14-19 - 23-27 

- Ekspres \ ! --
iane ----- ---

yerli "Yemlik., ı --- , --_ ------ 1' 1- Belediye temizlik işleri hayvdnatır• ııı ihtiyacı olan 35,000 ~ 40,000 
kilo yeşıl ç•yır otu açı1< eksiltme su •etile sat111 a 1ınacakhr. 

2- Kılo;unuıı ınubam •ne . ı bedeli bir kuru~tur. "Tohumluk,. - 2.67 - / ·- 1 ----·-: 1 

1 ~ U g U B A T 
Pıı~.clav ~:ı;17s --- 1 =~---_-_-:-::::::_-_-----

,. Men tane 
Arpa -

----- ------ ------·---
Yulaf ----- ------ --------
Delice 
Kuş yemi ----ı-----i--·-------

Keten tohumu ----!------·----------
Mercimek 
Susam 

UN 

1 
Dört yıldız Salih ı 

-.,ü~ç--'--.-.--.. ---- ,----

l
:E ~ _,D~ö'.'.:r:::t :;:y~ıld=:ı:::z =D~o=:ğ'ru::::::ı:::uk::::::::::::::::::_- ı 
~ ~l ü~ç:--,,--''.:...'--~"-----1 _____ , 
]. ~ 1_,S""i"m.,..it-..-,.--''".' ---,,..--,-- I __ _ 
3' ~ 1 D~ört__,y_ıl_dı_z_C..:.u_m_h_u_r.=.iy..:.et~--'-----
~ .... l_ü_,.ç_.......c"'------""'------ lı-----ı 

Simit ., 

Liverpol Telgraflan 
13 I 4 I 1938 

&nlim ~tııu: 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

_H_a_zı_r ______ ,_4_ 83 ı-L,,.ire_•-,.--.-----j-1-\ 96 M d 1. 4 74 Rayişmark 
ayıs va e ı -- - -

' 
4 

-
83

- Frank ( Fr.nsız ) 25 1 66 
1 __ T_em_m_u_z--''-'-' ____ 1 Sterlin ( ingiliz) 628- 00 

t 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r _____ 

1 
8
4-, 1

7
5
1 

üolar (Amerika) 78- 92 
Nevyoı k Frank ( isviçte > _______ ..__ 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 151 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic;:: et hanesine giderek zarif, sa~lam, ucu>., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e
0

konomik, en uczu 
Alaca~ınız a iZ a köinürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömürü k_ul~a~makla hem milli bir cevherin_ isti~ 
lakını arttırmış ve hem de mustefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mabkümdür, 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 67 

--~--------... --............ ._ ...... ~ ....... ~~~------------~~ .. 

3 - Muvakkat l•mi natı otuz liradır. 

4 - ihalesi Nisanın. 21 i ıı ci perşembe günü saat on heşte Belediye En 
cüm ninde yapılacaktır. Hayri Güldürücü 

VE 

I 5 Ş~ıha ne•i Belediye Yazı lıleri k ılemindedir. lstey~nler orada gö· 
ert bılirler . 

Murat Şamil Varyete Yıldızı 

Madmazel Atni 
Fevkalade zengin repertuarlarile pek yakında şehrimizde ALSARA Y 

5inemasında temsillerine başlayacaklar. 9124 3 

---~~----~~~-~-~~~~------------~ ..... 

•• •• •• 
TURKSOZU • 

Mütenevvi renkli 

ber türlii tab' işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sin de yaptırınız. Nefis 

Gazetecilik\ 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

K iT AP 
* 

C l L D 
• 

GAZETE 

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

Re!mi eurak, ced
veller, 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 . 

Tün. sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

i----------------~---------------------------c.I 

Sttlık Patoz ve Traktör 

Ru>ton lngiliz markalı üç buçuk 
ayak büyüklüğiinde yalnız iki ay kul 
!anılmış bir adtt müceddtt Patoz 
bütün kayışlaıı vesalr takımları ve 
ayrıca müstamel bir Makkormik trak 
törü ile birlikte satılıktır. 

lstiyerler hükumet civarında 
Gökceli köyünden bakkal Bay Cab 
bar veya karde~ine müracaatları 

c. 

Hizmetçi aranıyor 

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

Zayi tasdikname 
Adana Erkek lisesi 2 inci devre 

1 İnci Sınıfından 929 - 930 ders yılı 
okuduğumu gösteıir t.sdiknamemi 
zayi eltim. Yenisini alacağımdan 

" eskisınin hükmü olmadığını Lildiririm. 
Osmaniyeli Ali o~lu 

Is mail 
9125 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - ( 505 beş yüz beş lira sabık 
bedelli Bahçe kazasında Haruniye 
nahi}esindeki Kaplıcanın 1- 4-938 
gününden 31-3-939 gününe kadar: 
l:ıir senelık icaıı açık aı tırınaya ko 1 

nulmuştur . 
2- ihale 20-4-938 çarşamba 

günü saat ( 11 ) on birde Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3- istekli olanların (37) otuz ye· 
di lira (88) seksen şekiz kuruş mu
vakkat teminat makbuzlarile sözü 
geçen gün ve saatta Daimi Encü· 
mtııc ve şartnameyi görmek istı 

yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müraceatları.9104 5-9-13- 17 

inhisarlar Adana BaşmÜ· 
dürlüğünden : 1 

938 senesi için Ceyhan istasyo 
nundan Kozan anbarına taşınacak 
olan ve (500,000) kilo muhammen 
miktarda ulunan çuvallı tuzun nak. 
liyat işi 24 O sayılı eksiltme kanunu 
mucibince açık eksil(me onuldu. 

ihalenin 26 Nisan 938 alı günü 
saat 15 le Ceyhan inhisarlar idare
sinde yapılacağı ilan olunur. 

9119 1Q~ 13 16 

ı 
1 

' 

6- Talipl.-rin ih •le giinü muayyen sa;ıtta teminat makLuzlarile birliktı 
ge!ediye Encü ·nenine müracaatları ilan olunur.9109 6-10 14-19 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamiil 

Renksiz 
Kokusuz 

Latif 
· Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuz• 

litrede 0.40 fT· 
Sülfat ( SÔ 4 ) ., 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) •• 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. O.ooto 
Nitrit ,. Yok 
Amonyak .. Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer dö~eli bellu hı 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsahnı mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etliği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da l'.ayııdelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayad.,len Gazozlarını tercih ediniz . 182 

/' 

/ 

TiR 

395 

--------------------------------------~---~ 
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adıınıt Tiirkıöıü mıtb1151 
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