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l<ôy KALKINMASI 
ZiRAAT KALKINMASI 

VE ŞARTLARI 

Yazan : Fazll Meto 

~ ümhuriyet rejimimizin bug~n 
~halletmeğe azmettiği en mu· 

k • him milli davalardan biri de 
oy kalkınmasıdır. 

d . Köy kalkınmasına teşebbüs edil
.1~1 zaman bundan evvel halledilme-

dsı 1hımgelen en mühim bir davanın 
a . 

d zıraat kalkınması davası olduğu 
erhaı tezahiir eder. 
.. Mutlak olarak kabul edilebilir ki 

d
oy kalkınmasının iki an~ şartı var
it : 

Biri kültürel yani maarif, d iğeri 
konom ·k . . ı yanı zıı aattır. 

~ Bu iki şart tahakkuk eltiği gün· 
Ut ki medeni manasile köy kalkın-

'trıası tam ve şamil olur. 
Bir köye maarif ve maddi refah 

Ve konfor girmedikçe köy kalkınması 
~hakkuk edemez . Köyde maarif 
. ektcple ekonomik ileıleme ise ve
ıınti bir ziraalle yani ziraatın köylü

'k~ Para kazandırmasile kaimdir. Bu 
1
• 1 Şart ise birbirine bağlı ve birbi· 
inin adeta lazımıgayri müfarikidir. 
~ Bilgisi noksan bir memleket köy. 
us ~ u • _ unun ziraatı da noksan ve verım-
~ ı olur. Verimsiz bir ziraat yapma· 
ı ~a ve kar edememeğe mahkum köy-
u halkın kalkınması ise bir hayal 
olur. 

Eski rt'jimlerde köylünün ~ alkın· 
lnııs d' d ~·ı ·d· I\'.. ı ._ ıye bir dava mevcut eır;ı ı ı. 

1 
°Ylu miJletin en aşağı tabakası te-· 

1
akki edilir ve ancak sıkışık zaman
arda defibela için kolaylıkla harca-
~ır bir inean malzemesi telekki edi· 
ltdi, 

ın· Fakat Büyük kurtarıcı Atatürk, 
1llet ve vatanı kurtardıktan sonra 

k' llleınlekeıin hakiki efendisi, hakiki 
~~stahsil olan köylü oldug-unu ve 

1 °Yliinün istihsal vasıtası olan ziraa 
r tın da milli ekonomimiz temeli oldu
Y ~nnu, içtimai, iktisadi bir doktrin ola . 
t ~ak ilan etti . O gündenberi köy 

1 
lll~l~ınmasile ziraat kalkınması da 
ki;ıı. davalarımızın başlıcalarını teş

etmeğe başlamıştır. 
d Bu dayaları neticelendirmek ıçın 

eeletin bu işlere de el koyması za· 
~Utidir. Çünkü memleketimizin siyasi, 
'Çliırıi, ik tisadr bünyesine en uygun 
01~n devletçilik doktrini, devlet reii 
~'~izin kurulmasında amil olan cüm· 
d Urıvet Halk partisinin başlıca um· 

elerinden biri değil midir? .. 
Köy kalkınmasının şartlarının bırı 

~lan köy maarifi, köylerde ilk mek. 
ep adedinin ve egitmen kursları~ın 
~~R'alınosile her sene biraz daha ın-
ı~af e:mekted ir. Fakat köy kelkın

~<ısınırı diğer şartı olan ziraat i.se 
Oylüye para kazandırmak şarrıle 

leı · f h k ·· • . 'llın edeceği maddi re a , oyu 
dtbdiri ayağa kaldıracak mektep hu· 
~~su~da da devlet teşebbü~.lerine 1 

·Odı teşebbüslerini katarak koylerde 
~aatif meselesinin de daha süratle 1 

aP aııedilmesine yardım edecektir. . 
ı n . Binaenaleyh köy kalkınması bın-
0 c::lıce ziraatın kalkınması demek ola
~ ~ına göre evvela ziraatın kalkınma 
,. Çareı · k · t" erıni aramak ilk yapılaca ış ır · 

!erinde kendisine lazım olan teknik ı 
vesait ve malzemeyi, tamamile teda· 
rik ederek kullanamadığı için mah
sullerinden aldığı verim çok azdır. 
Verim az olunca hektar basına al
dığı hasılat ta köylüye geniş bir kar 
m ıtjı bırakacak derecede değildir. 

Mesela memleketimizin h~r tara· 
fında umumiyetle ana mahsur oJan 
buğdayın hektar batına verimi vasati 
800 kilo olduğu halde Balgaristanda, 

Sıı bıstanda binbeşyüze yakın, Franıca, 
Belçika, kanada, Almanyada ise iki 
bin kilodan fazladır. · 

Bu şartlar altında ziraatimizin 
beynelmilel piyasada bugün için mu
vaffakiyetli bir rekabet yapmasına 

imkan yoktur. 1 
Toprak mahsullezimizin randıman

ları diger memleketlerdeki se~iyeye 
çıkıncaya kadar buğday ve saır t~p
rak mahsullerinin fiafını beynelmılel 
piyasa nı olursa olsun köylüye ar 
temin edeçek bir seviyede tutmak 
devlete düşen bir vazifedir. 

iktisat rejimimiz devletçilik dok
trinleriyle. idare edildiğine göre zira• 
atimize de milli sanayiimize tatbik 
ettiğimiz geniş himaye si'!itemini tat-

. bik etmek lazımdırki ziraatimiz de 
sanayııınız gibi zarar etmeksizin 
ayakta durabilsin • Filhakika liberal 
ekonomi, rejimlerinde serbest reka. 
bet esastır ve altta kalanın canı çık
sın nazariyesi liberalizmin bir dok
trindir . Fakat bu doktrini iktisadi 
liberalizmin kaleleri olan Belçika 

Fransa, İngiltere gibi iktisaden, kuv
vetle memleketler bile tamamiyJe de· 
ğilse bile yarı yarıya terketmiş bu
lunuyorlar . Ba memleketlerde de 
ziraat şiddetle himaye edilmekte. 
Mesela Fransa kendisinden daha ve
rimli ve ucuz buğday yetiştiren Ka· 
nadaya karşı kendi milli buğdayını 
himaye etmekte ve dahilde bir buğ· 
day ofisi kurarak köylünün bütün 
buğdayını beynelmilel piyasadan çok 
yüksek bir fiatla aldırmaktadır . 

Bütün bu büyük memleketler en 
büyük müstahsil ve müstehlik küt
leyi teşkil eden erbabı ziraatin satın 
alma kabiliyetlerini çoğaltmak gaye
sini takibediyorlar ki milli ekonomi
nin inkişaf ve idamesi de ancak bu 
sayede mümkündür . Filhakika işt~ra 
kabiliyeti az olan bir memleket koy
lüsünün milli sanayiin mamul eşya
sını mebzulen almalarına imkan var 
mıdır ? Köylerimizdeki köylü vatan
daşlarımızın bugün yaşama ieVİ} ele· 

rini göz önünde tutaca~ olur~a~ nü· 
fusumuzun yüzde yetmış beşını teş
kil eden bu vatandaşlarımızın iştira 
kabiliyetlerinin pek az olmasın~a~ 
dolay• milli fabrikalarımızın şekerını, 
mensucatını vt:sair mamul eşyasını 
kafi derecede alamadıklarını d~rh~al 

.. .. -- Ko"" y kalkınması köylunun g-oruruz . • • 
bütün bu mamul eşyayı ka.fı derece-
de alab ilmesi ve med~nı h~yat~_n 
icaplarına göre yaşamasıyle mumY.un 

olur . 
_ Gerisi ikinci sahifede 

Franko gibi! 
Bir General Meksika'da 

bir isyan hazırlayor ! 

Londra : 13 ( Radyo ) - Mek
sikadan bildirildiğine göre, Meksika 
Harbiye Nazırı General Kamaço, 
Cümhurreisi Koardeves'a karşı bir 
isyan hareketi hazırlamak tadır . 

Bir sağ ceryanın başında bulu
nan Kamaço'nun, ispanyada General 
Franko'nun muvaffak olmasından ce
cesaret aldığı söylenmektedir . 

Çekoslovakyadaki 
son hadiseler 

Alman matbuatı çok 
şiddetli lisan kullanıyor 

SÜKÜN , iNZİBAT KUVVETLERi 
SAYESiNDE TEMiN EDiLiYOR 

Berfin : 13 ( Radyo ) - Alman 
matbuatı , Çckos1ovakyadaki son 
hadiseler münasebetiyle bu mev· 
zuda çok şiddetli ve tehditkar bir 
lisan kullanmaktadır . 

Buraya gelen haberlere göre , 
Bratslava'da inzibat kuvvetleri sa

yesinde sükun temin edilmektedir • 
Hiç kimse sokağa çıkmamaktadır . 

Caddelerde devriyelerden başka 
hiç bir hareket yoktur . 

isyan ! 
Bağdad : 13 ( A. A. ) - Irak · 

da hükümet, isyan hareketine karşı 
yeniden emniyet ve tenkil tedbirleri 
lamışlır . 

Avusturya'nın Almanya 
ya geçişinin yddönümü 

• Yarın Viyanada muazzam merasım yapılacak 

Bay 
. teftiş 

Hitler A vusturya'da bir 
seyahatinde bulunacak 

Ylyanadan· bir görUnu, 

il erlin : 13 ( Radyo ) - l füleı·. . . . 
Yıld!foUmll olan Onb . M _ •. ın Avust u ry a paytahtın:ı. gırmc~ının 

e~ • artta \ l j'an:ıd b t . . . k"l b' 'd . a U Un garnı:ıon kı taatının ısbrn-
ı e ır gcçı res mı ,-apılacağı ve 1 I'tl . ) 

h.ıti yapaca~ı Berlinde b"I<l' .
1 

. ı .erın Avusluryııda bir tef tis sey a· 
n 1 ırı mekıc dır 

An karada 

1 ıp kongresi toplandı 

Ankara : 13 (Telefonla ) -
memleketimizin muhtelif mıntaka· 

larında faaJiyette bulunan sıtma mü. 
cadele teşkilatı reisleri bugün sıh
hat vekilimizin başkanlığı altında' 
ve kongre halinde toplanmışlardar. 

Ş/\RKI ERDEN'DE 

Bir Çete imha edildi 

Londra : 14 ( Radyo) - Am · 
mandan bildirildiğine göre, Şarki 

Erden'in Şimal ınmtakasında yapı
lan temizleme hareketleri netice

sinde Fılistin hududunda yakın 
dağhk arazideki Çetelerin büyük 
bir kısmı imha edilmiştir . 

BÜYÜK 
M A A R _' _F _ _ ş _u_R_A_s_ı _ __ I f Arapla Yahudiler anlaşa dursun. 

Şehrimiz orta tedrisat F·ı· 1. d . d·ı·k .. t 
k il ı : ı ıs ın e şım ı ı mus a 

o u arı rapor arı verdi k·ı b. d J t k . 1 k 
Maarif müdürlüğünce gözden geçirilmekte ol 

ı b .., .. l k an 
rapor ar ugun erde An araya gönderilecek 

ŞÜRA YA GIDE.CEK BU RAPORLAR ÔGRETMENLERiN 
BiRÇOK DiLEKLERiNi 1 H T I V A E TMEKTEDIR 

Şehrimizdeki maarif şurası için 
hazırlık toplantıları sona ermiştir. 
muhtelif tahsil devrelerine ait rapor 
Jar tesbit edilerek vekalete gönderile· 
cek şekle girmiştir. Orta tedrisat o · 
kulları ile ilk ledrisat müfettişleri ta· 
rafından verilen raporlar maarif mü· 
dürlüğünce gözden geçirilmektedir. 

Maarif vekaletinin yapacağı işler 
şuradan istenecek işler, şuraya gide 
cek raporlar , bilhr-ssa tahsis işi, 

ögretmen ve tedris sistemlerine aid 
büyi.ik derdler olacaktır. 

Muallimlerin ikinci planda tesbit 
ettiği işler maarif vekaleti tarafından 
halledilmesi kati olan işlerdir. 

Seyhandan şuraya gönderilecek 
raporların en ehemmiyetlisi orta ted

- Gerisi ikinci sahifede -

Atatürk günü 

NEVZAD GÜVEN 

o ııbt~;;; mart, lı utun ,.utanın 
kurtuluşundan sonı·a. Ata

tu_rk~n. Adana.va ilk geldigi gU.1dur . 
Bır ı~ı . .,enedenbeı·i halkevi bugunu A-
dana ıç ın mahalli bir bayram 1 k • o ara 
kabul dıııi ~tir . .Nitekim hu n l da zt•n 

ı ır ev e uru aca 
Yahudiler son İngiliz 

kabul etmemekte israr 

tekliflerini de 
gösterdiler fakat. 

Londra : 14 ( Radyo ) - Say Makdonaıd bugUn Yahudi De
legelerle konufarak ıngUtere hUkOmetlnln noktal nazarını ı. 
zah etmı, . ve eski lnglllz tekllflerlnde ısrar etmı,tır • 

Barem kanunu 
alınıyor • 

gerı 

Bu tekllflerln ana hattı, Fi· 
llstlnde ,ımdlllk mUatakll bir 

devlet kurmak ve taayyün edl. 
ıecek lntlkal devresine k11dar, 
Araplarla Yahudllerln :ani•••· 
bllmesl için mUzakarelare de
vam etmelerldlr • 

Ankara : 
13 

_ Bakem Kanunu Fakat Yahudller hiçbir su-
yeniden tetkik edilmek üzere Hlikü- retle bu teklffl kabul edemlye

metçe geri alınmış t ır. Hazırlanan p
rojede ba1ı değişiklikler yapılac ı1 ğ'ı 
anılmaktadır . 

Ataturk Katma Ja lngili:ı.. ordu-

i b 
. ak Q,manlı su na son c ar en vurar · . 

ceklerlnl beyan etmı,ıerdlr • 

Ctb Ziraatın kalkınması için de ziraat 
ıı' ka abının verimli bir ziraat yaparak 
Jt Suf; ~C~in edecek bir şekilde mah· - - - -----------------

~! erını satabilmelerinin Jhım oJac~- ı 

gin proğranılı gllzcl bir gec~ hazırla· 
mıştır. J Jalkcvinin bu manalı , .e "Uzel 
ininisy atifini ne kadar takdid~ an· 

mak l ;-zım~a : lıu bnyraım get tikçe de
rinleşen lıir anane httline gitirm c..·k t e 
butun Adanalılar için bir borç olına
lt<lır. 

• ~ f' · · l tarı ımpal'atorluğunun son z :ı erını< e 
he yazdıktan sonra karargahını Ada· 

Meselenin halllne dojru 

Londra : 13 (Radyo) - ingiliz Na
zırlaı ının bir kısmının iştirakile bu· 
giin toplanan komitede Filistin hak
kındaki ldgiliz planı tasdik edilmiş. 
tir. Plan intikal devresinden sonra 
kurulacak olan Filistin devletinin si
y;ısi ve idari muhtariyetini temin i
çin alınacak tedbiıleri ih tiva etmek
d ir. Filislinde bununla beraber bir de 
rniılt Yahudi yurdu bulunacaktır plb 
yarın Yahudi ve Arap mahaslarına 

tevdi edilecektır: konferani murahhas
larma perşembe günü resmen nihayet 
verilecektir, 

~ ~i~a kani olan devlet, ziraatı genış -------: 

" tıık De~let bir taraftan köylünün tek- 1 KOMPLO y A K ı L M ı ş 
Çalışı bılgi ve vesaitini çoğaltmağa İ TEŞEBBÜS-O 
kor Yor Diger taraftan buğday · • _____ _ 

Utı1a h ' 1 • Yapt ~el'gisi kanunu ve ar ıç e 
tak ~~1 kılering mukavelelerile top· 
Sine , mahsullerinin kıymetlendirilme· ı 

Ve k J' . rı nine o aylıkla satılmasmın temı· 
eski ;alışıyor . Çünkü bütün dünyada · 
iııtıi erb~sl mübadele ve ticaret re
s~'ni Y~r~ne mütekabil mübadele sis· 
tice ili aım olduğu zamandanberi ha · 
fl111taıe ~I satınak ancak devletin mü
lı.ır. sıle başarılabilir bir iş olmuş-

M 1 a~ll1eaa~sef devletin bu tetbirlerine 
11 bi ı ~ . Öylümüz ınahsulendan esas
ll'ıebıuı ar temin edemiyor. Köylümüz 

en ve uc1.1z olarak istihsal iş-

Tevkıfat devam ediyor 

. 13 _ Birkaç gün evvel 
- Sof ya . d meydana çıkarıldığı 
Polis tarafın an 1 Hakkında Polis 

'Jd" ·ı Komp o . bı ırı en . izahat vermış· 
müdürü Pontef yenı 

tir. • k'fat devam etmektedir. An-
1 ev ı .. E k" Başvekil Çen-

. gore s 1 1 
laşıldıgına ' Eski Başvekil rnah· 
kof taraftarları 

küın Miralay Damyan Valçcf ve Ma
kedonya komitesi taraftarları ile müş
tereken ınusellatı bir Komplo hazır
}3mak istemişlerdir. Bu maksatla giz 
li olarak propaganda namı ile para 
da toplamışlardır. 

Profesör Çenkof polis tarafından 

- Geri!i ikinci sahifede -

Y alııız bl'n gUn intihabında Lir 
yanlışlık olduğu kunaatında\'l m. Bu 
fikrimi kısaca izah edey im: . 

Korkmadan di,,·ebiiirizki . Adana· 
nın AtalUrkun hayalında nıuhim bir 
yeı·i vardır. Daha doğrusu Ataturkuıı 
Adanada geçen gunlerinin kurtu)u ,; 
ve inkilal> tarihlerimi7.<le bUYUk bi; 
ehemmiyeti vardır. Bana kalırsa, o· 
nun Aclanayı 2iynı·dlerindcn en tarihi 
ehemmiyeti haiz olanı İ!le , bayram o
larak kabul ettiğimiz kurtulu~~ mUtc

akip zi.rareti debr-il )~atma z;feı·inden 
sonra, mUtareke esnasında Adnna,·a 

~ilk gelişidir. · 

l a . ki ı . t " 1 i " o bu ikame 
ı .' a na c..· L nı ış ı . ~ ' · . . 
l_. 1 l k' b' u ... h 1· İıl ılerı 
ı esnnsııu ac ıı· ı ır g n ~· 

gelenlerini topla,,'.arok onl:ıra lnır:ul.u~ 
Sanı.ş ı hakkımla kaı•arını sö,\' lcını ştır. 

~B en<lo bu \'ek:l\ iin ilk hi.;si te· 
s ebl>tısU bu meınlek;ftc . bu guzd A· 
danada doğmuştur.> SözU bu tarihi 

h d . . k d" 11 · ı . izahından 1 a ı senın e n ı aşzı~ c • 

1 ' ld' B' "cnalcj'h ba~ka bir şey ı cğı ır. ın .. _ 
Ata tur·kun Adanay ı ziyaretler• arasın· 
da en buyuk t:ırih i dcgcri olanı bu 
ilk zİ\:tretidiı- . 

1 )i \'ebilirizki . onun Saıııswuı. ayak 
baslt.!; ı · t O mayis gUnU ne kadar mu

kadde, İ ı:;c Katına :wfcrindcn sonra 

f Adana.) n ilk gelişi tarihi de ~ ka<lar 
muLnrdt bir gundur. 19 f\layı sın bu· 

1 LUn kudı;iycti Adanaya bu ilk geliş~ 
de onun dahn n enerjisinde _ doğanJ 

fikirlerin hatckct haline inkilabımn 

başlangı cı olmasındadır. 

Adana için en .vuyuk şeref bu 
doguına ... nhne oluşudlll.". Blnacna· 
lcyh bay ram olarak kab ul edeceAimiz 
gUnUndc lıu doğum gUnU olması lazım

dır . Filha.kiko. bu tarih şimJiye kadar 

glln ve santı ile <:esbif: edilmiş dcgil· 
<lir . Fakat öy le s:ı.n.ıyorumki. israr: 

lı l.ıir araştırma ile bunları bulmak~ 
daima mUmkUndUr. _ ~ 
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POLiTiK BAHiSLER ·---.--..-..-...- -..... 

Sabır -1- Tedbir -- Sulh 

-, 
Sulh ne öyle bir çey· 
rek gUnlUk gibi çay. 
reli; gUnlUk ı,tır, ne. 
de konferans ı,iı 
Sulh Sabır ister; ted. 
bir ister; Halta çekln
genllk ister. Sulhhu 
zorlamajja, hırpa

ma§a gelmez, kırı · ' 
lıverlrl 

Sosyalist mebuslar Başvekil Daladiye'den 
''Avrupa nizalarını umumi bir nizama bağlı 
yacak" bir milletler arası konferdns toplan 
masını, herke.si bu konferansa çağırmasını, 
İstediler. 

Bu fikir, olabildiğine bayağı büyük harp. 
ten beri kaç kereler tecrübe edildi: Devlet 
ıeislerinin bir masada toplanacak:arını ümit 
eden safdiller hala mevcut ! Bu devlet reis
lerinin, masaya kendi memleketlerinin hari· 
talarını yaparak sulhu kati şekilde takarrür 

ettirect klerine hala inananları gene takdir edelim! 
Ne Amerika, ne fııgiltere ne de Fransa: Hiç bir şey istemiyor. Diğer 

devletini davet edip te onl;ıra bir şeyler sormaktan başka bir İş yap 
mıyorlar. • 

Böyle bir cihan konferansının kuı uldu~urıu farzedelim. Tabii Hitler, 
Musolini, Çemberlayn Daladiye (belki Stalinde) hatta isterseniz papa da, 
konferansa taplanacaklar. Çok geçmeden haydi bir gürültü. Birisi: 

- Ben sömürge isterim ! 
Deyecek. Öteki: 
- - Ben Korsika'yı Tunus'u, Cıbuti'yi ve Süveyş kanalını isterim 1 

Daladiye dayanacak: 
- Verilecak bir karış toprak yok 1 
Diye cevap verirken Ç"mberlayn ara}a girecek: 
- lptid ai maddeler üzerinde anlaşalım 1 
Diye teklif edecek. 
Nihayet herkes keııdi memleketine dönüp, mühimmat fabrikalarına 

emir verecek. 
Ciddi olalım. Sulh ne öyle bir çeyrek günlük iştir, ne de bir konfe

rans işi .. Sulh, sabır ister, tedbir ister, hatta o kadar ileriye varıyor: Çe· 
kingenlik ister. Sulhu öyle zorlamağa, hırpalamağa gelmez, zira kırılıve 

rır. • * * 

' Köy kalkınması, Ziraat kaıkın
ve şartları 

- Birinci sahifeden aı tan -

o halde en acil tedbir köylü. 
müzün iştira kabiliyetini artırmak 

için köylü mahsulünii köylüye ~ar 
temin edrcek derec,de kıymeti< n

dir mekten ibaret değil midir ? 
Bu te<l biri almak devlet için 

ıannedildiği kadar külfetli de de. 
ğildir . 

Birinci tedbir olarak buğday 
~oıuma \ergisi namiyle buğdayı 
kıymtllendirm~k için memleketin 
verdiğı ve yedi milyon lira tutan 
bu parayı tamamiyle buğdayın hi
mayesine tahsis ederek buğday 

fiaytının kilosunu sekiz kuruşa çı 
karmak lazımdır. Bulgaristenda ol· 
duğu gibi buğday ticart!İ tama 
miyle devit! moııopoluna alınarak 

köylünün bütün buğdayı kilosu se 
kiz kuruştan alınmalıdır . Halen 
mt vcut toprak mahsulleri ofisir.ıiz 
maalesef :Cöylüye henüz kuvvrtli 
bi• destt k olamamıştır . Piyasa te 
mevvüçlerinden azade köylüye kar 
temin edecek sabit bir fiatla köy 
lünün bütün buğdayı alınmalı ki 
köylü mahsulünden bihakkin istifade 
etsin. 

Ziraat sanayii gibi daima emin 
randımanlı bir iş olmayıp insan ira· 
desi haricinde bir takım afetler ve 
ıklım şartları bazı seneler köylünün 
mahsulünü kamilen veya kısmen 

mahvettiğinden köylüye mahsulün· 
den emin ve kafi bir kar marjı bı 
r•kmak lazımdır. Bütün memleketi 
a!a ': adar eden buğdaydan başka 
Çukurova ve Ege gibi geniş mm· 

takaların yetiştirdiği pamuk mah · 
sufü de himayeye mühtaçtır .Pamuk 
mensucat sanayiimizin maddei as 
liyesidir . Pamuğu yetiştiren köy· 
lümüzün kar etmesi lazımdır ki ni 
hayet buğday gibi bir gıda mad 
desi olmayan ve köylünün, menfaat 
görmediği takdir<lc , ekiminden vaz 

geçmesi muhtemel olan pamuğun 
istihsaline köylümüz devam edebilsin. 

Memleketimizin mensucat fab 
rikalarına lazım olan pamuk mik 
tarından fazlasını harice satıp dö· 
viz temin ettiğimiz bu kıymetli 

mahsulü de fiat" temevvüçlerirıden 

Ana Dilioı " onuŞ111 
bere.dur. 

kurtaımak lazımdır . Liberel eko
nomi sisteminde tsas olan fiat te · 
mevvüçlerinin •• bizim gibi c!cononie 
dirigce ile idare edilen bir iktisat 
rejiminde, hikmeti viicudıı yoktur . 
Hatta zararlıdır . tsasen klering 
muka deleri dolayısiyle ancak mu 
ayyen memleketlere ihracı 2:aııui 

olan pamuğumuzun fiallarını da 
devle tin tcsbil etmesi lazımdır. 

Pamuk mıntakalarında mahsulün 
döküm zamanı ile ihraca tın ve milli 
fabrikaların mübayaalarının başla. 
rlığı kısa zaman arasındaki temev 
vüçler köylüyü büyük zararlara 
sokuyor ve acil ihtiyaçlar köylüye 
maliyet fıatın<lan d~hi aşağı pamu 
ğunu sattırıyor. Çünkü pamuk fiat· 
ları hiçl,ir sebep yok iken kilosu 
25 ile 45 kuruş arasını trmevvüc 
ediyor. Ve üç senelik tecrübe gös 
teriıor ki bu fiatlar nihayet 40 - 45 
kuruş arasında ist.krar bulu or . 
Fakat müstahsil de pamuğunu aşa 
ğı fiatlarla elindtn çıkarmış bulu 
nuyor Devlet hususi bir organizm 
mesela devlet fabrikaları kanaliyle 
bu istıkrarı, mahsulün bidayetinde 
der hal temin edebilir. Bu fi at istik 
rarı köylüyü kurtaracağı gibi milli 
sanaııiimizde maliyet fıatlarını tts 
bit etmekte güclüklerle karşılaş 
mıyacaktır . 

Hülasa köylünün kalkınması 
köylünün cebinde iştira vasıtası olan 
paranın toplanmasiyle kaimdir. Bu 
şart tahakkuk ettirildikten sonra 
köylüye mektep yaptırılacağı ıtibi 
köylünün yaşama seviyesi de oto· 
malik olarak kendi kendine yükse · 
lir. Cebinde parası olan köylü hem 
devlete karşı olan borçlarını kolay 
lıkla öder ve şimdiki gibi vergısi 
bakayaya kalnıaz. Hemde şehre ge 
!erek milli sanayiimizin mamul eş 
yasını alarak me:leni ih!iyaçlarını 
temin eder . Milli sanayiirııizi ve 
ticaretimizi harekete getirir fikri 
mize göre köy kalkınmasının biran 
evvel tahakkuku köylüye ziraatin· 
den kar etmesi şartlarını hazırla· 
makla mümkün olur . iktisadi dev· 
!etçilik formülleri dahilinde bu me· 
selenin kolaylıkla kabili hal olduğu 
na kani bulunuyoruz , 

~,----------1~--------l~----...-. .... ~-
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I ~ emşehrilerimizdrn .~ 

SPOR 
Yurt-Seyhan maçı 

2-1 Yurtlular 
lehine neticelendi 

' 0) UN HAKEMiN IDARESIZLIGI 
YÜZÜNDEN ÇOK FENA BiR 
ŞEKiLDE GEÇTIGI GÖRÜLDÜ 

Gtçrn pazar yapılan ve bera· 
bere kalınan Seyhan-idman yurdu 
şilt maçı, pa~ar günü şehir stadyo

munda tekrar edilmiştir. Bu İnaç baş 
tan sona ka lar çok ihtilaflı bir şe · 
kilde geçmiştir. 

Buna sebep, geçen maçtada ol
duğu gibi hakemlik vazifesini gören 

bay Rıza Salih Sarayın idare şekli 
ve tarafğirfiğidir. Bununla beraber 
maç 1-2 Yurtlular lehine netice 

Adana belediyesinin Ceyhanlıların ini Bay Niyazi E·zin,_ • 
arızalara karşı ıl~ 

istikraz akdi Maarif faaliyeti dım • adlı bir kitap ( x > Y 
ı Niyazi Erzinin bu kitabın 

Osmaniye belediyesi 
bir istikraz yapacak 

Aldığımız malümata göre şehri 
miz belediyesi dahiliye vekaletine 

63,000 liralık bir istikraz talebinde 
bulunmvştur. Bu ist.krız, tevhidi dü 
ğün içindir. 

Ayrıca söylendiğine göre, Osma 

maniye Belediyeside 65,000 liralık 
bir istikraz talebinde bulunmuştur. 

Vekalet bu talepleri tetkik et· 
mekt c ve bir neticeye bağlamak ü · 
zedir. 

Mekteblerde imtihan 
ve karneler 

Kurslar, Himaye heyetleri kadar mevzu ayrı ayrı elt 
1 iyi bir tarzda çalışıyor ve spordaki arızalara karşı 

cak ilk yardım tavsiyeleri çc 
Ceyhan : 13 " Hususi Muhabi bir ifade ile yazılmıştır. ' 

rimizden .. - Ceyhan'da Kültür Yapılacak her tedbire ait 
hareketleri de iyi bir şekilde ileri· içmde tatbik şeklini göstere~ 
!emektedir . Jer bulunması , bu faydalı t· 

Kaza merkeıinde iki ve köyler· kat daha kıymetlendirmekte 
de de beş olmak üzere yedi tam D~ğerli Tıp adamımızın b 
teşkilatlı ve keza köylerde 16 da geniş bir etüt ve tmek mahı 
üç devrelik ilk okul vardır. Bu o· sporcularımıza hararetle 
kullarda bu yıl " 3000 .. den faz · eder, v~ hanışehrimizi tebrik 
la talebe okuyor. Her yıl " 200 .. 

1
, Ul ·ı 

d f 1 'lk k 1 b' . t l b ( x ) Ankara ,ecep ııso.; 
en aza ı o u u ıtıren a e e· meı•ı 1939 . Fintı ıoo /;ıırıı< 

ferden ancak 20 - 25 şi Orta tah • 
sillerine devam etmek~e gerisi ise, 1 . -d 
fakir ve Ceyhanda bıt Orta okul ----"" 

bulunmamasın.Ln i:k tıh•i!Lri ile ı RADY 
kalmaktadırlar . 

Kaza merkezi ile nahiye ve 1 

1 lenmıştir, 
köylerde kadınlar için 7 ve etkek- • BugUnkU progrartl 
lere ınahsus olmak üzere de 12 

Bisiklet müsabakaları 
Tüılaye Radyo dıj!izi3on I' 
Türkire Rad}osıı - Ankara fi 

Bisiklet federasyonurun tertip 
ettiği seri bisiklet müsabakalarının 
üçüncüsu pazar günü elli kilemetre 

1 de yapılmıştır. Birinciliği Ali Çeti 

l..ise ve orta mekteplerde ikinci 
yazılı imtihanlar bu ayın 20 sinde 

boşlayacaktır. lk okllllııtdada ikinci 
numare karntleri bu ay sonunda ta 
!ebeye verilmiş olacaktır. 

Tütün ikramiyeleri 

Ulus dershanesi açılmıştır. Bıı ders 
hanelere devam eden vatandaşla 

rln sayısı $00 zÜ bulmaktadır . 
Su ulus dershane.•inin a~ı!ması 

ve faaliyetini artıırtta5ı için gerek 
~aymakamın ve gerekse yeni kül· 

1 

tür işyarı ve köy muallinıferinin 

azami gayret ve feragaUa~i vardıt. 
Mıntakamrzda ve halı hazırdaki o· 
kullar ihtiyaca kafi ge!medigindcn 

1 
ve okullatln ıayısını artırıfüık ve ' 
okuma çağında bulunan her çocu· 
ğun ilk tahsilden mahrum kalması 
düşüniilerek bir çok köflerdı' j e · 
niden okıli bınıiları yapdırllcnası ve 
köylerde yapılmakda olan köy v 
dalaıınında okut binası olarak ktıl. 
lamlıi!asl hüsusılnda gereken ted· 
birltr alırımıştır . 

Salı 14 - 3-

12.30 Proğrartl 
12 35 'fürk müziği l>I 
13.00 Memleket saat a} 

, ner (Toros) 93 dakikada, ikincilifri lans, meteoroloji hnbetltrl ; .. 
13.15 Müzik ( DAnS nıo 

Pi. ) 

·ı 

P hm et Ecesevi !f2,9 dakikada (To · 
ros), üçüncülüğü Kemal Savatlı (Sey ı 
han) kazanmıştır. ı 

Kır koşuları 

Şt!hll 
bıı seneye 

yetimle~i ile mafülların 
aid tütün ikramiyeleri 

.5000 Metrelik kır koşusu. pa· 
zar günll yedi atletin iştiraki ... ile 

yapılmıştı'. Bölge atletizm ıamplytl 
nu şevket eski rekorunu 36 saniye 
farkla kırarnk birinci gelmiştir. 

için inhisarlar umum rllÜdÜrlüğü mili 
müdafaa vekaletine müracaat etmiş 

ve askerlik şu':ıelcrirte malül ve şe 
ld yetimleritıin muayenelerinin ya 

' pilmasını bildirmiştir. 

Atletizm takımı hazırlanm•stırı 

Türkiye kır k.oşUsU blrinclliklerirı e 
1 

işlirak etmek üzere cuma günü enle 
1 

renör :,ay Cevad Diplenin reisliğinde 
Ankaraya gideceklerdir. 

Şehrimizde bu muaytnelere baş 
lanmıştır 

İstanb 1 şehir tiyatrosu 
i\daoaya geliyor 

HAVA V ı.\ZIYETi 

13 Mart 939 

Habet aldığrmıu göre, lstanbu1 

' şehir tiyarosu 11 nisanda ş hrimizc 
gdecektir Şehir tiyatrosu gurubu al 
tı temsil verecektir, 

Dün ş"hrimizde gökyüzü açık , 
hava fırtınalı idi . Ençok sıcak göl 

1 

1 MUGLADA 

938 Daıs yılı başlarında kuıu 
lan " İ · k okullar himaye heyeti " 
ilk lıunlede - 111$ - lirayı, kül· 
tilr S " V~r Ceyhan halkından temlrt 
ederek okullahrl tamiri işine har· 
ca nıştıı 

Tüccardan Arif Yaldırda kasa· 
l:ıamız Cümhuriyet ilk okulu tafe· 
belcrinden 21 öksüzil giydirmek 
suretiyle sevindirmişdir , 

Gizli liste yakılmış 
1 

13.45 - 14 Konu~itta 
saati ) 

18.30 Program . 
18 35 Müzik ( Senfonik , 
İ9.00 Konuşma ( 'I ürkiy 

tası i 
19.15 Türk tnüziği (Hal 

sikisi - f anburatı Usman 
van ) 

19.35 1 ürk müziği ( Kar 
rôğr aıtt - Hakkı Ütrman 
kadaşları ) 

2(),00 Aiııns, m•teowloji 
!eri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği Çalı 
Vecihe, Reşad Ettr, Cevd< 
zan, Kemal Niyazi Seyhun · 

gede 16 derece idi . Geceleri en 1 

' az sıcak 4 derece. Şiddetli Fırtına 

Ö~uyanlar : Sadi Hoşses, 
Tokgöz. 1 - Osman bey ' 
peşrevi. 2 - Dede bey .Sabi 
kt - duşeyle iel billbülferi. 
Hüsnü efendi - Bestenig~r • 
Çok sürmedi . 4 - Tanburi ~ 
fa - Bir esmere gönül ve 

1 1 

1 

Şehrimiz Orta T ed 
1 

risat okulları ra-
1 

potları verdi ) 
- Birinci sahifeden artan -

risal okullarından gelen raporlardır . 

f lk okullara dair müfellişler tarafın 
dan verilen raporlar ikinci planda gel 

1 mektedir. 
Birkaç güne kadar bu raporlar 

maarif vekaletine takdim edıleceklir. 

Barbarosun türbesi 
inşaatı başlıyor 

lstanbul : 13 - Beşiktaşta 
Barbaros H3yreddin türbesinin et
rafındaki binaların istimlaki hakkın

daki lstanhul lırıar Heyeti kararını 
Vekalet kaimi etmiştir. inşaat bu 
aylar içinde başlayacaktır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Bele<liye civarında 

Yeni eczahanedir 

AGAÇLAK DEVRiL!)! BiR 
ÇOK BiNALARIN KiREMiT 
LERI YERLERE DÖKÜLDÜ 

Muğla : 13 i A. A. ) - Muğ· 
lada şiddetli fırtınalar olmu~tur . 
Bu yüzden bir çok ağaçlar yıkılmış, 
ve bir çok evlerin kiremitleri rüz· 
garın tesirile yerlere dökülmüştür. 
insanca ve başka büyük bir zayiat 
yoktur . 

- Birinci sahifeden aı tan -

1 tekıar ca~ıılmı,s sada mebus olduğu 
için ifade vermemiştir. funlaıın Fili. 

' S - Reşııd Eret - Taksim 
S. Kaynak - Şevkefza şa' 
Durupta bir bakışın. 7 - Sı 
de - Şevketza saz semaisi. 
Kazım Uz - K•ni değil. 9 
mi bey - Bir sihri tarab. 
Muhlis Sabahaddin - Bahar 
11 _ , , , , , , - Saz senıa 

bede de ıtizli bir tot)lantı yaptıkları 
v~ relimi yıkmak için nutuklar söy 
!edikleri anlaşılmıştır. Eski Baş\leki. , 
lin eviPdo bomba ve tabancalar bu· 
lunmuştur. Yüzlerce yüksek şahsiye· 
tin Çenkofa sadakat )'Crtılni vetdıkle 2 İ.ÔÖ Memieket S!lat ayarı 

12 00 Konuşma ( Hukuk 
yayma kırı umıt ) 

ri imzaladıkları listeler çıl..arılamamış. 
\ır. Bunlaıın yakıldığı anlaşılmıştır. 
Denes gazetesinin a,dıfına gorc, 
ıabıt• tahkikata hararetle devam 
elmektedır. 

21.15 Esham, !ahvilat, ~ 
yo - nukut bo,sası ( fiyat l 

~ l.21 Ne şeli plaklar - !(· 

------------------------• 21 30 Müzik ( R ıdyo O~ 

Y • h ı · sı - Şef: Praetorius) - f enı ecza ane - Mottl t Balet süiti A) 1 

urin B ) Menuetto C ) Gig01 

Beıedı·ye karşısı Antonilo Vivaldi: Conceft0 
1 

so sol nıinör, op. 3, Nr. 2· 
' gio - e spiccato - Aile. 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
bıı~ük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczahanenıizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 6-10 

Belediye riyasetinden: 

Ölçü ve tartı muayeneleri başlıyor: 
Ölçü ve tartı aletleriniin 939 yılı muayeneleri 15-3-939 tarihinde 

başlayıp mayıs ayı sonuna kadar devam edecektir. Ölçü sahiplerinin 
evvelce verilen müracaat kağıtlariyle birlikte ellerindeki ölçü ve tartı 
aletlerinin bu müddet içinde belediye ayar memurluğuna getirerek mu
;ıyenc ettirmeleıi, aksi takdirde cez;ılaııdırılacakl;ııı il~n olunur. 

M-17-~0 10 ~71 

' Largheı tto - Allegro . S, 
Sf "d ... f\ Haydn : en onı o mınor, A 

A ) Allegro moderato B ) Ç 
te C ) Menuetto - Trio 
nal, Vivace 4 - G. F. Mel~ 
Dört invansyon ( 4 lnvcr 
A ) Allegro grazisoso, ip 
B ) Alltgro grazioso C ) 
te Ç ) Allegro festosh 5 .~ 

Ja' cel Poot : " Ouvtrturc 
( Şen nverlür ) ) 

22.30 Müzik ( Operttler 
23.00 Müzik ( Cazband b 
23,45 - 24 Son ajans h1 

ve yarınki program . 
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Heyeti teftişi ye rir.asetın en: 

. Marlın 15 inci çarşamba günü sabahleyin saat sakizden .itibaren ikinci müntehip seçimine başlanacak ve 

seçım her hün akşamın saat 18 ine kadar devam edccektır. . 
. Her mahalle ahalisinin reyini atacağı günlerlt, ~~ndığın y_eıı aşağı~a gösterilmiştir. Rey hakkına sa· 

hıp yurttaşların muayyen gün ve saatlarda rey vermek uzere seçım yerlerıne gelmeleri ilan :olunur 13 3 939 
Heyeti teftişiye reisi belediye 

Şubei intihabiye 
_ merkezinin adı 

Karşıkaka 

Uluca mi 

Türkocağı 

Tepebağ 

Hürriyet 

Koca vezir 

· Kuruköprü 

istiklal 

reis vekili Vedat Güçlü 

Mahallenin adı Rey atılacak günler Sandık yeri 

Cumhuriyet 
Seyhan 
Karşıyaka 

Uluca mi 
Kayalıbağ 
Mestenzade 
Türkocağı 

Karasoku 
Tepebağ 
Alidede 
Hürrivet 
Sariyakup 

Kocavnir 
Sucuzade 
Haneden 

Kuruköprü 
Döşeme 

15,16 3 939 çarşamba perşenhe Cünhuriyel fabrikasında 
17, 18 .. 
19,20 .. 
15,16 " 
17,18 .. 

15,16,17 • 
18,19 .. 
15,16 " 

17,18,19,20 • 
15,16 " 
17,18 .. 
19,20 .. 

15,16,17 .. 
18,10,20 " 

15t16,17,18 .. 

19,20 .. 
15,16,17,18 .. 

Cuma, cumartesi .. 
Pazar pazartesi " 
Çarşamba, perşembe Ulucami medresesi 
Cuma cumartesi • 
Çarşanba, perşenbe, cuma. Mestenzade camii 
Cumart.:si pazar " 
Çarşamba perşemb~ Tan sinemasında 
Cuma cumartesi pazar pazartesi " 
Çarşamba, perşembe Alidede medresesinde 
Cuma cumatesi " 
Pazar, pazartesi • 

Çarşamba perşembe cuma Sucuzade parti ocağında 
Cumartesi pazar pazartesi " 
Çarşanha perşenbe Arıkzade medresesinde 
cuma mumatesi 
Paıu pazartesi 

.. 
Döşeme parti ocağı 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Müjde müjde 
I Aylard~nbe.ri sabırsızlıkla bek

lenen ve şımdıye kadar görülen 
şark filmlerinin en güzeli. 

Şeyhin aşkı 
Türkçe sözlü şarkılı ve alatür 

ka musikili büyük şark filminin baş 
rollerinde. 

ROMAN NOV ARRO -MYR 
NA LOY 

Alatuıka mu~iki ve fasılları 
tertip edenler mesut cemil cevdet 
kozan. 
Şarkı ve gazeller: Mustafa Çağlar 

D.~k tt: İzdihama mahal kaim . . a 
~uı ıçrn yulerin evvel J en temini 

rıca olunur 10348 

Gaip çanta ve senetler 

istiklal 19,20 " 
15,16 .. 

17,18 .. 

Çarşamba peaş'!mbe 
cuma cumartesi 
Pazar pazartes 

Çarşamba perşembe 

Cuma cumartesi 
Pazar 

.. 
Çınarlı parti ocağı 

içinde alacak senetlerm ve h 
1 

d f 
. esap 

Çınarlı 

Akkapu 

~ınarlı, kurtuluş 
Reşatbey cemalpeşa 

Köprülü 19 .. 
Çarşamba perşembe 
Curna cumartesi 

.. 
Mirzaçelebi parti o~ağı .. 

e tcrım ve maaş resm"ı 5 d' 
A w ene ım 

olan kagıt çantamı yitirdim. içinde 
~ulıının sekiz lira bulana kalmak 
uzere Adanada terzi Ahm t t 1 
d

. e r am 

Mıdık 

Akkapu 
Mirzaçelebi 
Mıdık 

15, 16 .. 
17, 18 .. 
15, 16 " Çarşamba perşembe Mıdıkta Hamit ağa evi 

ıye ve 0.;nıaniycde adıesime .. 
d 

.
1 

. . . gon 
erı mesını rıca ederim. 

14- 15-16-17- 18-19 10378 Osmaniyede eski nüfus miidürü 
Tevfik 10374 

( Bu Hafta Biitün Adanalılar ) 

TAN SiNEMASINA 
Getmekde ve Mevsimin Rakipsiz ve En His~i Filmi Fransa 

Akademisinden Büyük f.dip PlERRE DECOURCELLE ,nin Şaheser 
Romanından iktibas edilen 

İki Zavalll Yavrucuk 
Fevkalade Filmi Büyuk bir Teessür ve Heyr:can içerisinde görmektedirler. 

Senenin Bu FRANSIZCA SÔZLA Şaheseri cidd~n !Ayık olduj-u 
Alakayı Görmüştür. 

ANNİE DUCAÜX 
F'ILMl YARATANLAR : 

,,..Güzel 

Ve Küçük, JAK TAVOLİ~ 
iLAVETEN : 

Görmiyenlerin ( v ı ) RENKLi 
ii:~a~~~ine • ~ah .• a_.n_e ___ a __ s_ oav:M~:~i 

.:.::.: FiLMi 

Dl. kkat . Lutfe.n Biletlerin evvf':lden 
• aldırılması Rica olunur. 

10372 

-----·-----------------------------------------------------· 

----------------------~·~re--
Şchaub Radiola~ 

- , c :ıw:a 

1 t · · · k e sı'ze piirüzsüz ve zarif seda~ilc daima tıt•fC 
ş e evınıze gırc ce v · • 

Verecelc eşsi1l rakibsiz radio: Sehaub radıosu 
., 

Sataş yerı 
yeni eczane yanında Yeni mağaza 

ş. Rıza lşcen 
10376 

......... 
-------------------------

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
_ G . . · etle kabul eder. 

' ecelerı de vakı olacak nıuracaatları ınemnunıy ----- • --
M -- --··-.. h--:- t mektebı 

k uayenehanesi: Divanyolu cum urıye 
arşısında 

~ 59-156 
Numara: 200 

10116 ·-e er 
ZSLJ 

: . ız__.c ... ~: 

• 

2 beynelmilel şöhret 

Janet Makdonald Nelson Eddy 

Asri sınema 
• 

Çok yakında 
Kulağımıza - Gözümüze - Hissimize - Kalbimiz ... _ I 1 

A d b
.. .. k - nsan ığımıza _ · 

yrı ayrı ta veren ve utun zev leri bir ara t 1 ya op ıyan 

( Senorita-Altın dağların kızı ) 
Biricik şaheseriyle sayın halkımızın takdir ve alkışla t 1 

DiKKAT B·ı · · rını op ayacakt 
: - ı etler şımdıden satılmaktadır F 1 t f .1• ır . aza a sı at .. 

kişcye müracaat ediniz ıçın 
Telefon 

1' 
250 10373 

Askeri fabrikalar 
merkez satın alma 

umum müdürlüğü 
komisyonundan: 

hurdası alacağız . 685: 710 Ton demir 

3281 Sayılı kanun mucibinte 685: 710 Ton den· h d K . ıır ur ası ı kk 1 
ıstasyonunda teslim şadiyle beher tonu şartnam · d . h rı a e . esın e ıza ed.ld'w. 
veçhıle 22 lira 16 kuruştan satın alınacaktır 1 ıgı 

Şartnameler bilabcdel merkez satınalma . kom· . d 
ı 'bl . 30 3 ısyonun an verılir r ı erın mart 19 9 per~enbe günü akşamma kad kl"f a. 
d 

. h d k d oı 7 5 . l. • ar le ı edece'· feri emır ur ası a ar ,o , nısoetınde temiııatlari le b. l'k '' . 
k b 1 

"ki . d . k . y ır ı te şartrı.ı ın eyı 
a u ettı erme aır ayıt ve sarahatı havı fiyat t kl'fl · · 

1 k 
. ı e ı erının tl'e k 

satın:ı ma onıısyonuna vermeleri. r e-z 

Seyhan Defterderhğın

dan: 

2423 lira bedeli kt"şifli Vilayet 
Hükumet konağının ikinci katını ü 
çüncü kata bağlıyan ahşap merdi. 

venlerin söklilerek betonarme yapıl 
ması ve inşaatın devam ettiği müd. 
dctce murur ve uburun tamini için 
yapılacak olan ahşap portatif mu
vakkat merdiven ve döşeme tertiba. 

tının yapılması 5/3/939 tarihinden i
tibaren 15 gün müddetle açık eksilt. 
meye konulmuştur. 

2013/939 tarihine müsadif Pa· 
lzartesi günü saat on dörtte Defter 
darlıkta toplanacak komi5yonda a· 
çık eksiltme ile yapılacağından 

şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün saat 16 dan 17 ye kadar Milli 

Emlak Müdürlüiüne müracaat ede· 

14-15- 17--20 10370 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında 

Sinemanın iki büyük dehası 

RET A GARBO-CHARLESBoyrr 

1 q39 senesinin zafer tacı 

KONTES VALEVSKA 

Şaheserler şaheserinde sizlere 
sanatlarının kudretini bir daha is · 
bat etmiş olacaklardır. 10365 

bilecekleri ve isteklilerindc ~'O 7,5 
teminal akçasile ve bu i~i başarabi 

leceklerine dair Vilayet makamın· 
dan aldıkları vesika ile birlikte mü· 
racaatları, 

S-8- 11-14 10340 

1 
' l.ı 

Her hafta daha güzel bir program intihap eden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Muhterem müşteriler ine iki büyük ve muhteşem şaheser sunuyor 

1- Büyük sanatkar ( EMiL YANINGS ) in varattığı Almanca sözlü 

batark (Güneş 
2- Sevimli sempatik Fransız sinema Yıldızı 

( Simone Simon ) nun 

n ) 

Çok beğenilen muvaffakıyetli temsili 

( Beyaz Melek ) 
- Bu fılm umumi arzu üzerine iki gün daha gösterilecektir -

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

Asri 250 Telefon 
10377 

939 Model 
Blaupunkt radyoları 

Radio :ılırken Blaupunkt radio:;uou hatırlamadan ve otıun ölçü bi · 
çifmez güzel ve parazitsiz sesini dinlemeden, zarif, şık möblesini gör· 
meden lıaşka marka radio alırsanız mutlak üzüntü çekersiniz. 

Sataş yeri 
Yeni eczane yanında Yeni mağaza 

Ş. Rıza İşçen 
10375 1-4 

Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu 

J\ anıw No: .5./37 
Arıb11/ tarılı ı: 1016/ 19.JB 

\ 'e§ri tarılıi:2516119311 

_ Dünden artan · 

M dd 
- _ y b cı memleketlerde imal olunup 5 inci madde hük· 

a e 9 .'.> a an . 1 b h . d b. ı · ·· h . . ld d'len kaçak yaprak sıgarn arın e erın en ırer ıra 
mıı arıcınde e e e ı . ·ı ğ · - ·· ·· ·· . k 

1 
tütün ve enfıye ı c a ız ve pıpo tutunu ve lort· 

ve sıgara veya . ıyı ınış · ı 

b 
. . k'I küsurundan onar lıra ağ"ır para cezası a ınır ve 

ekının beher ı o veya 
b d . ı 1 bt ve müsadere olunur. u ma ue er za .. 

k .. t". \eri de ayni cezaya tabıdır. 
Yabancı yapra tu un . . _ .. .. " 

. .. b k. enfiyt ağız, pıpo ve yaprap sıgarası tutununun 
Kaçak yerlı tom e ı, ' · ı ı b" · d . k.. dan beş ve yaprak sıgara arının ler ırın en 

beher kılo veya usurun ·· f ı 
• • v ı oır ve bunlar zııbt ve musa ere o unur. 

bır lıra agır para cezası a ı 

K il 1 Ş sigara artıklnrından toplanmış tütünlerin 
Madde 96 - u anı mı 

ı . araların alımı ve satımı yasaktır. 
veya bunlardan yapı mış sıg . · alar tutulup yok edelınekle beraber kılo ve-

Bu gibi tütün veya sıgar 
.. b 

1
. ğır para cezası alınır . 

ya kusurundan eş ıra 3 • 

T 
~ a to"n

1
beki yapmak veyahud yaprak sıgara · 

M dd 97 ütun vey · a e - 'po tütünü yapmak veya kıymak ıçin kulla· 
. · f · •e ağız veya pı . . sı, sıgara, en 1) • • b~ı·· al•tlerı ve ı>arçalarını ellerın· 

b 3 ıı.1 vesaır ıı un •· 
nılan havan ve havan ıç 0 1 ı 

d 
bunları ne suretle o ursa o sun yapan ve sa· 

de bulunduıanlar ın ve · · b ı· d ıı· ı · ki denlerden beher alet ıçın on eş ıra an e ı ı-
lan ve kullanan ve na e 1 1 b ·· 

v ası alınır ve alet er ve pıırça arı za t ve musa-
raya kadar agır para ceı. 
dr.rc olunur. 

M dd 
98 

_ Bu kanunla inhisar altında bulunan mamul ve bandrol· 

1 b 
.. ~. e dd 1 ri salış tezkeresi olmaksızın satanlardan on liradan yüz 

u utun ına e e il . d k' il k d"I . 

'

. k d 1 f'f ara cezası alınır ve e erın e ı mamu er ·en ı erı ta. 
ıraya a ar la ı P . . . 

f d h t t k re
li bir satıcıya devredılınceye kadar ıdarecc alıko 

ra ın an ru sa ez e 

nur. 
M dd 99 İnhisarlar idaresi tarafından satılığa çıkarılan bu kanun. 

d 
a 

1 
he v· inhi'" r maddelerinin, müsaadesi alınmaksızın bandrol-

a yazı ı er ne ı -

1 t 1 Vey
a bozulmuş veya açılmış olarrık satılması ve bu madde · 

arı yır ı ınış . 
lerin zarflarını açıp muhteviyatının değiştirilmesi veya azaltılması sureti· 

le satılığa çıkarJlması yasaktır, 
fşbu memnuiyetlere aykırı hareket edenlerden on liradan elli liraya 

kadar hafif para cezası alınır ve bu maddeler zabt ve müsadere edilir. Bu 
fiılleri işleyenler, Irıhisarlar ldare"inin sutıcıları iseler, yukarıdaki cezalar 
dan başka satış tezkereleri, idarece 'b\ ıl olunur. 

(S'(.\\J Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi En az ı .En çok 
K. S. K. S. 

- l(oza ~ 1=-g, 50 
Piyasa parlağı-f-. --·•- 34,75 ~-ı-35)0--
Piyasa temizi - ,,_ 34 1--:: __ : __ ....., 

ı-------ı----1----
Klevland 40 1 

Satılan Mikdar 

Kilo 

::a 

Beyaz ı ı ,-~---------Siyah 

ÇIGfT 

------ ---·-----1-----ı ------ --
"Yemlik,, 1-----• -------"Tohumluk,, 4,62 

Yerli 

" 
HUBUBAT ----:---- - - - -Bu ğdn y Kıbrıs 1 1 

-----.. -.:...~~--~ı~---.---- ~ ---~--~-Yerli 3,25 
--.. - Me ntane ı __,...A_rp_a _______ ~---------

--:...-------•----- ;-----·-Fasulya 
Yula~f ----~-

. 
Delice 
Kuş yemi 

--------------·-----·ı-----Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih ----- ' 
üç .. • 
Dört yıldız Doğruluk 
üç .. -
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, 

" 
Simit .. 
~--------------------------~-------------· 

Sa.tim 1 

Liverpol Telgrafları 
11 / 3 / 1938 

Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

--.---
Hazır 5 30 --=Li,_r~.....,' ,-----:------ ı----
---------ı-5- -

93 
Rayişmark 

Vadeli l. F k (F ) ----- ran ransız 3 35 
_ V_a_d_el_i _ II_. _____ , __ 5_ 89 --ste"rlin ( inğiliz ) -5- 93 
_H_in_d_h_a_zı_r _____ 

1 
__ 4_ 12 Dolar ( Amerika ) · 126 1 43 

Nevyork 8 75 - Frank ( İsviçre) 00 00 

--------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan doğruya müessese na

mına getirilen tn n üntelıap, t ıı ze ve kc kulu ça} lardaıı vukuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zevl.e göre değişrn numaralı trrtipleıi vardır. 
Muhtelif l'İr s ve l Ü} üklükte ~utu ve pahtler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaset \'e halisiyetinin lt nıİrı atıdır. 

. 
Adanada : Ali Riza Kdleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 

bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lıot anlul Ta~mis°ihıü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altınd a ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı kı:ırşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul . C. 

Vakıflar müdürlüğünden : 

Vakfı 

Hindi şıh murat .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
" " 
.. " 
" .. 
.. .. 
.. .. 
.. " 

Ali<lecfe mescidi 
" hitabeti 

Hasan kethüda 
imameti 
.. " 

Nalbant oğlu .. .. 

Mahalle ve 
mevkii 

Karşıyaka .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

.. 
.. 
.. 
.. 

Cinsi 

Dükkan 

" 
Fırın 
Dükkan .. 

.. 
" .. 
.. 
.. 

Türbe sokağı Hane 
Hacısahıp çıkmazı Arsa 
Şıh ağa çıkmazı Hane 

" 
Sarı yakup .. 

.. 
Mağaza 

Dükkan 

Muhammen 
bedel 
Lira 

400 
800 
800 

1500 
1500 
700 

1000 
750 
800 
850 
400 

1000 
200 
850 

700 
150 
100 

Açılan 

Pey 
Lira ku. Vakıf No. Belediye No: 

1550 
710 

760 
810 
860 

1000 

705 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

206 
287 
322 

700 318 
133 
134 

16 
20 
22 

105 
305 

7 
9 

11 
13 
15 
17 
39 
o 

153 

161 
82 
84 

Be1ediye Riyaset 

1 - Hükümet civarın 
Parkının taraça kısmı ve 
çık arttırma ile ve iki sene 
le icara verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen 
deli yüz elli liradır . 

3 - Muvakkat temina 
liradır . 

4 - ihalesi Martın 
Perşembe günü saat on b 

diye encümeninde yapılaca 
5 - Taliplerin burasın 

ğe ehil olduklarına dair i 
hinden birhafta eıtvel Bel~ 

cümenine müracaat ederek 
vesikası almaları şarttır. 

6 - Şartnamesi Yazı 

dürlüğündedir. 

isteyenler oradan para 
lirler. 

Yukarıda evsafı yazılı vakıf mallar 20· 3 939 pazartesi günü saat onüçte Seyhan vakıflar idaresinde 
ihale edilmek üzere ongün için artırmaları uzatılmıştır. isteklilerin muracaaları. 

7 - Taliplerin ihale 
ayyen saatte muvakkat temj 
buzlarile birlikte Belediye 
nine müracaatları ilin olun 

Niğde valiliğinden : 
Kapalı zarf usulu ile artırma ilana 

1 - Artırmaya konulan iş, N 1ğde vilayeti hususi idaresine ait Çıf· 
ı tehan kaplıcasının bugünkü tesisatiyle ve üç .se~e müddetle icarıdır. 

'l - Geçeo yılların senelik icar bedeli ( 5320 ) liradır. 
3 - Bu icara ait şartname vilayet hususi muhasebesinde görülebilir. 
4 - Artırma, 27 Mart 939 tarihli pazartesi günü saat 15 te vilayet 

daimi encümen odasında yapılacaktır. 
5 - Artırma kapal ı za•f u~ulu ile yapılacaktır. 
6 ....! Artırmaya girebilmek için isteklilerin ( 1197 ) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 
7 - Mektupların, 4 üncü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 

evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon rİydSetine tevdi edilmesi 
lazımdır. Posta gecikmeleri k .ıhul olunmaz. 10357 10- 14-18- 21 

Milli mensucat fabrikası limited sosyetesinden: 

lıyas ağa mevkiinde ve ırmak kenarında kain tahtı tasarrufumuzda 
bulunan takriben 300 dönümlük portakal ve meyve bahçesi iki sene 
müddetle icara verilecektir. 

Pazarlığı 30 mart tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de 
milli mensucat fabrikasında yapılacaktır. 

icar şartııamesi her gün mnkur fabrikada görülebilir. 

11-14-16 10360 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektıik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalatı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidlnpaşa 
Noter 
l 'i 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere tesviyıc\ ve tornacı alınacaktır. istekli 
!erden Ankaıada Lu!unanların Silah F.ıbrikasına, fstanbuldakilerin Zeytin· 
burnu fabrikasına, fzmirdckilerin de lzmirdeki Sılah Fabrikasına, bu yer· 
fer haricinde olanların dd ıstida ile Umum Müdürlüğe müracaatlaıı. 

7- 9- 11- 14--16- J 8- 21- 23- 25- 27 10346 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edilmek üzere Üç ta 
bip alınacaktır. isteklilerin şartları öğrenmek üzere şifahen veya istida 

ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

28-3-7- 10-14 10J25 

10369 5-8-11-14 

-· ::z:s 

------------------------------------------------. 

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor •• • 
musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 
Vesaire •.. Vesaire . .. 

ASRI SiNEMADA 103 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim ş 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi g .. zt tede neşretti 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikam1zın imal etmekte olduğu 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cin&i 

Çlfçi bezi 
Adana 

Tip 
No. Genişliti 

2 90 
5 90 

Beher 
Top m. 

36 
36 

Beher 
Top Fi. 

729 
728 

1-Satışlarımız p:şin ve fabrika te,li nidir. 20 toptan aşağı 

sıparişlere yüLde 2 zam yapılır. 
2-Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönde 

14 10054 

Belediye Riyasetinden : 

1 - Kanara Gazozhanesi ihti 
yacı olan yarım milyon adet kapsul 
ile beş litre Limon esansı açık ek
siltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Kapsul ve esansın muhaın · 
men bedeli 1375 liradır. 

3 -- Muvakkat teminatı 103, 13 
liradır. 

4 - ihalesi Nisanın 13 cü Per 
şembe günü ~aat 15 de Belediye en 
cümeninde yapılacaktır . 

5 Şartnamesi Adana Belediyesi 
yazı işlerı müdüı lüğündedir. lstcyen 
ler orada görebilirltr. 

6 - Taliplerin ihale günü mu 
vakkat teminatlarile birlikte Beledi 
ye encümenine müracaatlerı ilan o· 
lunur. 

11- 14-18--22 10364 

-------------
Kanun adamı 

Büyük bir temsil hadise~i 

18 Martta Asri sim:mada 

10355 

r 

Kanun adaı 
BÜYÜK FACiA 

18 Martta Ası i sinema 
103 

Türksöz1 
Gündelik s iyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuı 
12( 
6( 
1( 
1 

1 -D ı~ 111 cı11lcke tle r ıçin 

bedeli deği~mcz yal nız posta 
zammedilir. 

2 - ilanlar için id are ye 

caat edilmelidir. 

Umumi neşriyat ınüdüı 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbıı 


