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Türkiyede Ziraat 
tahsili ve ilmi 
araştırmalar 

Inglltere ve Fransada asabiyet artıyor 
AVAM KAMARASINDA ÇEMBERLAYN V°( LORDLAR KAMARASINDA 

LORD HALIFAKS BİRER NUTUKLA TE AR ŞÖYLE HAYKIRDILAR : 

.Memleketin ziToi kalkın· 
ma sahasmdaki teknik 
ve metni esaslannı ha
zırlamak ve bu kalkınma 
ve ilmi araştırmalarla 
tedri~at içirı lazım ola11 
ak(].demik- elemanları mem 

ALMANYA YAPTIGlı 
NA PiŞMAN OLACAK 

leket dahilinde yeti§tir
mek gayemizdir • 

- - a. s. ALMANYA YA 

T urkiyede yttksek ( Akade· Londra ; 21 (Radyo) - Avam ı 
mik ) Ziraat . Veteriner ''e k9 marasile Lordlar kamarasında çok 
Orman tahsili, 1933 sene· hararetli müzakereler olmuştur. Avam 

1ıinde hu~usi kanunla teessüs eden kamarasında başvek i l Çembcrlayn 
Ynksek Ziraat Enstitulerinde yapılır. ve Lordlar kamarasında da Lord Ha-

Enstitulerin faaliyeti yalnız yuk- Jifaks mubim beyanatta bulunmuşlar· 
sek meslek tedrisatına inhisar etrue- d d d ır. 
yip butun alakadar sahaların a te - ç~mberlayn b:ı müz kereler es 
ı·isatmı olduğu gibi memleketin bu nasında, Birmiogham görüşmelerini 
.;ahaJardaki ilmi esasları aramak . k t k 

anlatmış ve Almanyaya arşı ar ı 
liık etmek ve bunları memleketin 

k kati bir cephe alınması lüzumuna 
mış bk.. için tatbikata arzetme B k'I 

Enstitıu'" sumulu dairesine al- ehemmiyetle işaret etmiştir. aşve ı 
şunlardır : ' . . Almanyaya katiyen demir satılmama• 

1- •"lcmlt:ketin ·".,.. iki gayesi sını da kaydettikten son!a Çek cüm· 
.sahasındaki tduıik \.'e fena huriyetinin tazyik altında anla~m?~a 
rını hazırlamak ( o.rasbrma') •uma mecbur edildiğini ve bunu temın ıçın 

2- Bu kalkınma 've ilmi aras- de Çekoslovakyanırı bombardman 
hrmalarl:ı tedrisat için M·mu 01;

0 
f Vl.r.ceğ'i tehdidinin ileri sürüldüğünü 

~kademik elemanları memleket dahi- ) milJetini\Zİyet karşısında vatan ve 
lınde yctiştirmdc ( Tedrisat ) ~'len Çek cümhurreisinin 

KARŞI BÜTÜN DÜNYA ' • ••• 

naçar boyun eğmiş olduğunu söJ le- ı Romanya af çisi faaUyette •• 
mişlir. . Loııdra ; 21 ( Royter) -Roınan-

Lordlar kamarasında Lord Halı ya elçisi bu sabah haric ı'ye . nazırını 
faks da aynı mevzu etrafında uzun aiyaret ederek uzun b·ı r ~ .. 

1 d k 
· gmuşme 

boylu bey:matta bu un u tan sonra, yapmıştır. 

lngilterede olduğu gibi bütün dünya· J _ Gerisi ikinci sahifede _ 
da, sc.n hadise üzerine parti ihtilaf. 
!arının ortadan kalktığını, tehlike 
karşısında bütün milletlerin bir vücut 
oldu~unu tebarüz ettirdikten sonra 
şunları ı-:öylemiştir : 

- " Almanya binbir tüdü tazyık 
altında Çekoslovak cümhurreisinin 
arzusu hilafına ona memleketini sat
lırmağa mecbur elli . 

Tarih, Avrupada bir çok tahak 
küın teşebbüsleri kaydeder. Fakat 
görülmüştür ki bu ttşebbü!ıler hep 
fena, feci neticeler vermiştir . Hitler 
de yaptığına çok pişman olacaktır.., 

k
. Bu esasların en muvafık bir şc· ı 
ılde temini için bu mUesscsere te

~nınen akademik mahiyet veriimiş , .e 
u surt-tlc .vetişmekte olan ilim ele- ı 

ınanlarına beynelmilel kaideler dai· 

TOPRA'( SA YRAMI 
r~ . I . .e akademik Lln\·an \.·c saliiJıi-
.) etlerın d/.Crilmesi iınU-• j 
edjJ..,;#Q • 
. . Ziraat ilminin faydalı ofobilıncsi ı 
•çın temamen " Autochtonc I' bit· 
nıahiveti lıiaz bulunması . ,·ani bu 
ilmin~ tatbik sahasından do~ğnıu~ ol· j 
rnası lazımdır . Genç elemanların da 
çalışacakları muhitlerde yetişmeleri· 
nin ne katfor muhim ve fa•,dalı ola-

•• · -- --••&'-&~ YU&I \'Vn 
• Zi·~' 

harareti lbi' merasını yapıldı 

Ziraat Mektebi atölyeieri imalatını 
Valimiz Ali Rıza Çevik tetkik ettiler 

Ff(lf!SI;; .. 1 
r·unıaurreisr lebnuı 

1 !KiNCİ MONTEHIP SEÇİMiNiN BLANÇOSU 

Adanada tam 41729 
kişi reylerini verdiler 
Havaların yağmurlu gitmesine rağmen reyını 
kullanmağa. gelenlerin nisbeti yüzde yetmiştir 

AD ANADA KADINLl\RIN RE'{ ADEDiYLE ERKEK . 
LERIN REY· AOEDl MUSAVAT TE~IN EDiYOR 

C.H.P. namzetlerine gösterilen ittifak 

Vılayetiınlzde iki nci nıiinteh ip se· ı 
çim inin neticelenm 'ş olduğunu ve ka · 
zalardan gelecek hab: rlere intizaran 
net iceyi ııyrıca bildireceğimizi yazmış · 
tık. 

Dün bütün kazalardan merkeze 
malumat gelmiştir. 

ôınndiğimize göre her yerd~ 
C. H. P. ikinci ınü nteh ip namzet l erı 
itt ifakld seçilm işlerd i r. Merkezde 288 
Ceyhan:ia 109, Kırais1lıdd 94, Kozan ı 
da 85, Kad irl ide 65, Dörtyo'da 62, 
B:ihç:de 53, O.sınaniycde 53, Saimbey 
lide •!9, Fekede 34 ~olır.ak üzere 10 
k azanın müntehibisani yekünu 892 
d ir. 

Vtlayet nüf nsund ın rev verme ça 1 
ğrnda ve hakkına sahip vatandaş!Mın 

mecmuunun yüzde yetmişi reylerini 
vermiş bulunmaktadırlar. Bu nisbet 
hiç şüphesizki. havalar fırtınalı ve 
yağmurlu gitmemiş olsaydı, yüzde yü 
ze çok yakın olacaktı. 

Atı'an bü tün reyler C. H. P: nam· 
zetleri nedir. 

Merkez kazada reye iştirak eden 
lerin yekünü 41729 dur. Bunun 20889 
u erkek, 20840 ı kadındır. 

Bu rak amlar bi7.e, çukurova ka 
dınının cumhuriyetin kendisine vermiş 
olduğıı medeni hakka ne kadar layık 
olduğunu ve mkilap :partisine nasıl 
bağlı bulu ıduğunu bir defa daha 
anlatmış olmak itibariyle çok şayanı 
dıkkat ve şa yan ı m . ınnuniyettir. 

dolayısiyle 

Amerikada bitaraf1ik 
Son hadiseler 

kanunu ligv ediliyor 

c:ıgı varcstci izahtır. • ~ 
Enstitu,·e kabul edilmek ıçın 

lise tahsili;i iyi bir derece ill.' bitir
ıniş olmak lazımdır . 

BugUn enstitülerin (iOOJ talebesi 
\ardır: 

Fransa Cünihurreisi 
Londraya geldi 

Ruzvelte çok vasi bir sela
hiyet verilmeside düşünülüyor 

AMERiKA HÜKÜMErl ORTA AVRUPADAKI NiZAMi 
TESiS y ARDIMINA iŞTiRAK EDECEGE BENZiYOR 

Enstitulerin tedris ve ilim hey'· 
etleri araları vabancı profesörlerde 
dahil olmak u~erc l9;JLJ senesi için 
l~J) hali~ olmaktadır . 

Tesis tarihinden bu gUna kadar 
Enstitulerio muhtelif f akultelerinden 
182) talebe mezun olmuştur. Bnala

ı·ın buvuk bir kmmt Ziraat Vekaleti 
eınrind.c veyahut hususi tatbikat sa
halarında bir kısmı da Eostitu labra 
tuvarlarında akademik sahada çalış· 
ıtıaktadır. 

Ziraat Veteriner ve Ormao fa· 
kultcsinin ~esleki kısmı, Belgrad or· 
manan da, Bahçeköyde bulunmakda· 
dır. 

ziraat Ftlkultesinc alınacak olan 
talebe Enstituye girmeden evvel bir 
sene müddetle Qrman Çiftliğinde staj rcr olarak ameli Ziraattc bil'fiil ça-
•ştırılır. 

la Rnstitulerin muhtelif labr~t~,·a~
rında evvelemirde memlcketın ıktı, 

•ildi kalkınmasına vardım için aktuel 
~e ,~ra.tik meselele;in halline çalışıl· 
&lldadır. 

İli Diger tarafdan memleke~in zir:ıi 
b· nı noktasından klMik ve sıstematık 
ır surette tetkiki ile verli bir Jite

i~~turun vUcude getiril~esinc de çek 
•rın c<lilmckdedir. 

1
, llu 3Unc kadar Ziraat. \ ' d1:ı·i· 
•tr ~n ' Ornıan. Talıii ilimler , .c Ziraat 
~ ııatl:ırı :. ı.ılıahu ıııda talıı.:diluıis c· 
crlcı·· · . ) d11, ııı ad cJı ~ Uzc balığ olıwıkJa-

hu. 
ı tscrlcr duııvanııı lı\.'nıcu butuıı İ· 
1 tıı • 

d.ct UıU .: s:scsclcriniİı nesri \'atilc mUba-
c ediluıekJcdir. > ~ 

gor· Enstitu ncsriyatı ba~lıc•ı :J Kalc.:-
1.}'c a' rılır· 1 

! -· ltmi

0 

Çalı~ıualar. 
llltıat .. - .,Ôgutler" sade bir lisanla. 

~hsil için yazılmış ameli eserler. 
~~\>~ 

1
- Talebe için yazılmıs ders 

,.zarı. ' 
8unı d 'ttleı- ar an maada her gUn .veni e-

Tohum lsllh istasyonundan bir görUnUf 

Dün Ziraat okulunda Valimizin, · dan biri olarak tavsif etmiştir. 
diğer hükumet erkanının ve çok ka· Bilhassa Ziraat Makinist Okulunda 
!abalık bir halk kütlesinin iştirakiyle imal edilen yerli mibzerler şayanı dik-
toprak bayramı kutlanmıştır. kat görülmüştür. Bu makineler dışarı -

Ônce okul sofrasında yemekler dan getirtilen makinelerin işini tema-
yenilmiş sonra saat 13.30 da istiklal 1 miy!e gördüklerini yapılan tecrübelerle 
marşiyle törene başlanmıştır. Marşı sabıt olduğu halde yabancı makinele-
müteakip üç talebe tarafından toprak re nazaran '/•30 - 0/t40 kadar daha 
b mı hakkında mensur ve manzum ucuza mal olmaktadır. 
h'~y:ıer irad edilmiş ve bunu Valimi· Azami kolaylığı gören halkla do-
z:na talebeyi ve halkı kutlulaması ta- lup boşalan Ziraat Okulu ve bahçeleri 
kibetmiştir. . . .. dün cidden büyük bir bayram manza-

Merasimden sonra Valımız suthane rası arzediyordu. 
. ' .. 

ve zootekni laburatuvarlarıy.e muca-
delc islasyonunun labrat_u:cırl~~~nı 
aıelreyi ve Ziraat okulunun ıkı bolum · 
lerini gezen:!\ izahat almıştır. Okuıda 
ve labratuvarlarda göze çarpan t~· 
mizli!-; ve intizam ziyarelçilcrde dcrın 
intibalar bırakıyordu. 

Halk akın akın aynı suretle oku· 
lun her tarafını gezerek ~endil~rine 
verilen izahatı alaka ile dınlemış ve 
ikram edilen ayranı içmiştir. Bu sırAda 
talebe tarafından imal edilen ~ağ, ~~
ğurt ve saire ile kuluçka makınelerını, 
. . . s tavuklar haşerat labratu-
ıyı cm • . 
varlarında penbe kurt hakkında ~er!· 
len izahatı dikkatle dinliyen Valımız 
· ·· cadelesini Çukurovanın ve 

?''" Rd>üşü n~<euirill~< 
! cumhuriyet Halk Parti· ! 
• si memleketin bUtUn men ı ! faatlerlnl ve bUtUn evlltla- ! 
. rını kucakhyan bir •lyasr ! 
! ailedir. • • • 
• • • • • 
• • ! CUmhurlyet Türk Mille· i 
! tine Mllll Devletl, ve yeni ! 
! cem'lyetl temin etti. Vatan. ! 
! d•f onu kuvvetlendirmek, ! 
ı ilerletmek eenln vazifen- ! 
i~~ ! . . ......................... ' 

Bay Bone de c:;mhu · . ... rre-
ıs1ne refakat d. e ıyor 

Landra : 21 ( Radyo)- F 
sa Reisicümhuru Bay L"b ran. 

fk f o run ve 

Vaşington: 21 (Radyo) - Orta 
A vrupada ceryan eden son had_isel~r 
üzerine Amerika hükümet ve sıyası 
mahafilde ani bir hareket olmuştur. 
Bu harekelin başlıca nıisalı bitaraflık 
kanununun Jağvi meselesidir. 

dan tetkika alınmıştır. 

re ı a arı refakatlerinde F · · N · ransız Ha-
rıcıye azarı Bonne olduğu halde 

Bi taraflık kanununu lağveden pro 
je, meclis kanunlar encümeni tarafın· 

Söylendiğine göre bu proje ka
bul edilerek bitaraflık kanunu lafve
dilmekle beraber, reisicümhur Ru1-
ve1te çok vasi selahiyet verilecektir. 
Bu suretle Amerikanın , orta Avrupa 
daki nizamı tesis yardımına iştirak 

edeceği ilave edilmektedir. 

buraya muvasalat etmişlerd· R . ... h ır . e 
tsıcum ur büyük merasimle k 
lanmıştır . arşı· 

Suriye kabinesi 

Yeni kabinenin teşkiline 
Raf ana paşa memur f 

Halep: 21 (ı-lususi nıuhab· · · d ırımız-
~n)- Şamdan aldığım malumata 

goıe, yeni Suriye kabinesini te.ık' l h . . v ı e 
cum urretsı tarafından Rafana a a 
me d·ı . . p ş mur e ı mıştır. 

Amerikanın altın 
hazinesi 

Berlin : 21 - Para kıymeti ve 
kredi politikasına dair )apılan Al

man tenkidleri, pek az memlketler
de toplanıp karmış bu altınların bi 
rer ~ük olduğunu gösterecek mahi· 
yet ardığını gastermektedir. Birkaç 
sene evvel Roosvelt hükümetin al. 
tın satın alma siyaseti sayesinde 
bugÜQ Amerika dünyada me\tcut 
altınların yüzde yirmisine malik bu 
lunuyor. Fakat bu hisse şimdi yüzde 
58e 1 t • • 

Kır Koşuları Türkiye Birinciliği 

KIR KOŞULARI 
VE ALINAN NETiCE 
Seyhan kafilesi dün şehrimize döndü 

Kır Koşuları Türkiye Bir incilik. 
terine iştirak etmek üzere Ankaraya 
giden Seyhan kafiJesi dün Anhara
dan şehrimize donmüşıür · 

Pazar günü Ankarada yapılan 
bu 'llÜsabakay<ı 17 bölge dörder nt .. 
lcic iştirak etmiştir. Koşuya 19 Ma- 1 
yıs stadyomu içe ııı; •nde başlıyan at
letler stadyomda bir buçuk tur yap· 
tıktan sonra stadı terkedcrek at ya· 

-------------
kanın ihtiyat altın miktarı 15 mil
yon doları bulmakta ve her haf ta 
40 milyon doların artmasiylc bu 
mikdar daha ziyade çogalmaktadır. 

Bu gidişle Amerika 1946/47 
senesinde dünyada mevcut iM~yat 
altınlanna kendi eline geçirmiş ota. 

rışı yerine doğru tesbit olunan isti· 
kametle i lerlem işlerdir . Arızalı ve 
değiş ik arazi ıizerinde 2400 metre 
~adar koştuk tan, sonra stada gire
rek bir tur yapıp gene ayni saha ve 
mesafeyi aksi istikametle koşarak 

tekrar statta yarım tur daha koş
mak suıetiyle mesafenin böylece l '.L OO 
metresini pist üzerinde ve 4800 met
resini de arazide koşmuşla rdır. 6000 
metreyi de Ri za Maksud en önde 
koşmuştu r. Donüş l c Ali Çakır, Mus· 
la fa Kaplan'ı ve Artini takarak ik in· 
ci skfa geçti. Bu suretle Rıza Mak· 
sud'un peşine ta kı l dı . Artinle Mus· 
lafa da üçünc ülük için bir hayli uğ
t"ı.flıla,rsa da Mustafa hacmmı geçe
mıyerek dördüncü oldu . 

Türkiye'de 937 senesinde 6 böl· 
genin ~ 03 atlet ıle · ve 



Günün meseleleri 

N.asyonal - Sosyalizm 
doktrini ve zihniyet 

Demokrasiyi mikrop ve medeni
yetleri hasta görenler var 

~----------------------,--~~~-ı 
Arazi tahrir 

neticeleri 

Ve Vergiler 

Maarif şôrası için ha 
zırlanan raporlar gitti 

RADYO 
• BugUnkU program il 
Türkiye Radyo difüziıon posıulııı 
Türkiye Rad) osu - Ani.ara Rad)O 

Çar,amba 22 - 3 

12.30 Proğram 
12,35 Türk müziği- Pi. 

Alfred Rozenberg neler diyor 1 Birkaç senedcnberi yapılmakta 
olan arazi tahrir neticeleri hakkında 

1 maliye vekaleti yeni kararlar almış· 
Zürihte nazist cereyan hakkında tır. 

Erkek lisesinin verdiği raporlarda bilh . t 1 b . . . assa, a e e-
nın vazıyetı hakkında mühim mütaleala r vardır 

13,00 Memleket saat ayarı,aja vini 
meteoroloji haberleri. Bu. 

13.15 - 14 Müzik ( Rıyast dı. 
Cünıhur Bandosu - Şef : lhsı Reşi 
Künçer ) 1 - Amhroise - Vidı ff itler'in itibarını temin eden 

başlıca hususlardan biri ken 
dinin pt)gamberi sayılmPsıdır: İmdi, 
partinin mı kaddes kit bı olan Mein 
I< arr ı;f'da Fransa'ııın imha edilır.esi 

icap elliği y221lıdır. Şimdi, bilaki~. 
reırri s.hada Hitrn'in artık mrmle 
kctimize düşman olmadığı tualür 
cdi}or. Gıııe l urtn gibi e~as prog· 
nmda şu kayıt vardır: 'Millrtinin 
dini fıkir ve terHüsleıi siyasi ştf i 
çin dain a dokurulmaz olaıak kalma 
lıdır .. BilhaHa A 1rranya'da b:ka 
türlü bir hankd fe·akete gdüıür." 
Hatta bir zamanlar Hitler şunları 
söylüyordu: 

"B - ' ugun llKCI Ceffy~nı diri ilıti 

laflar karğaşalığına siiıüldt meye ça 
lış<nları, nırr!tltLırin cü:rr<nltrı, 
lıer lıar gi bir kon iinisl tt n be ter ad· 
dettiğimi söylııı:ıkte tenddiit et. 
mem.'' Bugün Almanya'yı tthdit e· 
den "akide lıarbı" di;şiiniiliiı ce ~ü 
liin ktlırnetleı'n ytıine getiıilmedi· 
ği netices:ne \aıı'rrak zarureti var
dır. 

O nun .içindir ki nasy<'nal sos 
yalrst partisinin hakiki td 

sircisi Mein K oır pf'ın rr üellifindrn 
ziyade "yiımirci am" rriiellifidir. 
AlfHd Rosnbeıg Führer'in mute
medidir. Bu iki adam 1919 da Mü
nının oır mryııar:esmoı: ı<m~wdr vı: 

biri ötekini teshir ett. Bununla bcra· 
her, kitap, şeften ziyade partinin bir 
müdafaasıdır. 

Hitlerizm Hitler'i aşmıştır: B. 
Pierre Grosclaude'in işaret ettiği gi 
bi Pıusya sertliği ve cerrren santi
mantallığı, asırlık bir kahramanlık 
ve şrref tahanülü, hukukun ancak 
Almım milletinin menfaatinden iba
ret olduğu ır~i İnsiyakı, hatta insani 
ruhu ve bedrniyle devletin malı ya· 
pan Luıherci nasyonalİ7me kadar 
onda !:ütün tarihi ursurlar birleş· 
miştir. 

y irmİnC'i asır " eserinin pptığı 
rruh' kı mr ba~ittir:Mtdeniyet 

fer dırrckrasi m'krolurun trsiriyle 
hastala~ır \'e ölür ltr Filhakika de 
rrokrasiler sınıfları, ırkları birbirle· 
rine kanşlııır , Yahudiltre karıları 

açar. 
Bu izahlar arasında başlıcası ve 

en garibi Hıristiyanlığın muhakeme 
ediliş taızıdır: hıristiyanlık "Mut· 
lak surette proleterci ve mihilist 
bir siyasi temayü:ü • temsil ettiği 
içindir ki Romayı kaybetti. 

Bunun gibi - tabii yegane ya· 
ratıcı olan - şimali kuvvet " din 
ve hıristiyanlık adına koleleştirilmİş 
tir " . Fakat " Muhtelif unsurların 
bir halitası olan hıristiyanlık ırk 
ve millet fikri kadar şeref fikrinden 
de hebcrsizdi. Fransa Katolik olmak 
umumi betbahtlığına hususi bet· 
baııtlıklar da ekledi: Mukadderatı 
ve milletinin karakteri " Hugunot· 
!arın hicreti, 1789 ihtilal ve Cüm· 
huriyet " tarafından tadile uğradı . 
Bugün, hak ettiği vecihle , Fransa· 
nın " Tarihi nihayet bulmuştur. " 
j şte asli haliyle nazizm budur . 

Onun ihtilalci dinamizminin kay 
nağı buradadır . 

Fakat inkılaplar statik olamaz 
far: Kader onları şiddetten şiddete 
sürükler, yahut da bunlar kendilik· 
!erinden ağır ağır _istikrar ve mu· 
vazeneye doğru yollanıdar • Hitlcr 
hangi yolu tutacaktır ? Almanya· 
nın Nazileşmesi tamamlanmıştır • 
Dün yanın Nazıleşmesi mı başıyor ? 

" Die Revolution des Nihilismus 
" 

adlı lıir eser İntişar etmiştir ; mü 
dlifi doktor Rauschning Danzig'in 
sabık senato reisi , 1931 denberi 
nazist olan biridir ve serbest şe. 
hirde parti propagandasını idare 
etmiştir. Görüldüğü gibi bu kitap 
bilhassa salahivetli bir mahiyet ar
zetmektedir ve bunu Alman siya· 
setinin yeııi bir safhasının ilanı ola· 
rak tel ak ki etmiye mütemayil olan 
lngiliz gaztteleri eseıe çok ehem
miyet atfetmektedir . 
f ilhakıka, Hitlerizme müzaheret 

ederken, onunla birlıkte kendi 
nüfuzlarını , iktisadi hegcmonlarını 
veya ekseri"itibarlaımı tesis edecek· 
ferini sarmış olan rrulıafazakarlarla 
sanay:ciler pek hayal inkisarına uğ 
ramış göıünmektedirler. 

ihtilalin ilk amilleri bundan 
rremnun olmamışlardır : bu kaide·· 
dir. Bunlar, nizam ve asayiş yerine 
köleliğin tees!üsüne şahit olmuşlar 
ve zamanla , nasyonal . sosyalizm 
o~!ar_a bir şiddet ve içfmai dağılış 
reıımı şeklinde göıüı:meye lcşla 
mışlır. Şirrdi , hariçte l u dertce 
fena nnarla göı ülc n ve hatta teh· 
likeli sayılan ~u rejimin terkini te 
menni etrrektedirler . 
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değil sadece vasıtalar üze.rir de te· 
zaf,ür eden bir fikir ayrılığının ehem 
miyetini mübalağa etmekten çeki· 
nelim. Bütün Almanya dünyada bir 
Alman misyonuna kani bulunmak 
tadır . Bütün mesele bu misyonun 
hangi yoldan tahakkuk ettirilece· 
ğidir. 

R osenberg bize öğretmiştir ki 
Nazi Peygamber ve filezofla 

ıının tasavvurlarından biri yalnız 
Fransanın sor.u değil lngilterenin 
derin· tedennisidir . Yahudiler tara
fından uçur uma sürüklenen lngiltere 
artık imparatorluğunu muhalaza 
edecek kuvvete sahip değildir:Hatta 
bundan feragat etmiş olduğu bile ı 
sanılabilir. 

işte kendi kendini mahkum 1 

eden ve inhilal eden bu imparator 
lukların yerindedir ki Alman i~a· 
nıııın hakim dinamizmi yükselecek 
tir. Metot birdir . iç nizamda nasıl 
ki devlet bütün haklara sahipse , 
dünyada da, Alman milleti , hayırlı 
yapılması~da , hiç bir h•Jkuki ve 
ahlaki engel karşısında tereddüt 
edemez. Şiddete idman etmesi la 
zımdır ve bu idmanı Yahudilere 
karşı tatbika başladı : Irk her şeye 
galiptir . 

A lmanyada tezahür etme.te 
oldağu sanılan bu fikir is· 

!ihalesinin mahiyeti nedir? Nasıl olu 
yor da resmigeçit yapan kitalar ha 
zan alkışlanmıyor, Alman muhafaza 
karlarının nazist tasavvurları arasın
da kabul edemedikleri şey Fransa 
ve lngilterenin ferağatı ve teslimiye 
ti fikridir. Gerçi bunlar bu tarihi 
büyük milletlerin demokrasi hasta 
lığıyle musap olduklarını ınkar etmi 
yorlar fakat, Almanyanın misaliyle 
biliyorlaı ki, milletler pek büyük 
bir süratle kalkınabilirler. Ve lıelki 
de bu milletler de şimdiden kalkın 
mışlardır. Gene unutmuyorlar ki 
bütün bir millete tatbik edilen as 
ker (eştirme ve şiddet prensipleri 
kendi aleyhine dönmekte gecikmez 
ve Alman milletinin misyonunun, 
meıeıa hırıstiyanlık ahıakına nıillcter 

Vekaletin bu kararına göre ara 
zi tahriı i neticeleri mayıs 1939 so· 
nuna kadar katileşip ilan edilecek 
ve h39 mali yılından itibaren bü
tün arazi parçaları üzerinde yeni 
tahrir neticeleri tatbik ve ona göre 
vergi tarh olunacaktır. 

tahrire ait ihbarname tanzim ve 
tebliğ işleri 15 nisan 939 tarihine 
kadar bitirilmiş bulunacaktır. Tah· 
rir itirazlarının mayıs sonundan ev· 
vel tetkik ve ~ar ara bağlanmasin · 
da hiç bir gecikmeye meydan ve. 
rilmiyecek, vilayetlerde valiler ve 
hu~usi muhasebe müdürleri, kaza· 
farda kaymakamlar bu işlc-ri yakın· 
dan takibr.derek vaktirıde bitmesini 
temin edeceklerdir. 

Ankarada toplanacak olan Ma· 
arif şürasına gönderilmek üzere 
şehrimizdeki bütün orta tedrisat 
okullaıında, müdürlerin riyaseti al 
tında toplant far yapıldığını öğrd· 
men ve idarecilerin kitaplar, tedrisat 
ve talebenin vaziyeti hakkında muh. 
telif mütalealaıda bulunduğunu yaz· 
mıştık. 

Her orta tedrisat müessesesi 
tarafından hazırlanmış olan bu ra· 
p orlar maarif müdürlü~ünde toplan· 
mış ve kültür direktöı Ü tarafından 
tetkik edilmi~ ti . 

Halkevinde 

Aldığırı,ıız malumata göre Lu r . 
porlar toplanacak maarif şürasına 
v~rilmr.k _üzere maarif vrkaletine 
gonderılmıştir. 

Şehrimiz orta tedı isat öğretmen· 
l~ri gerek tedrisat ve gerekse ders 
kıtapları üzninde şayanıdikkat müta 
lealarda bulunmuştur. Bilhassa Erkek 
lisesinin raporunda talebenin hususi 
vaziyetlerine ve idare işlerine dair 
mühim mütalealar ileıi sürülmüştür. 

ilk tedrisat müfettişleri tarafın 
dan hazırlanan r~porlar da bu me· 
yanda vekalete gönderilmiştir. 

1 İlk okul kitapları 

- Zafer ( Allegro ) 2 -- L. BI gen 
mant - Pıkolo ( Küçük flüt için ced 
bolero ) 3 - A. Ponchielli - lJ hay 
Byokaıı da operasının balesi . 4 -" sevi 
Mayerbeer - Le Prophete ( PeY Ye 
gamber ) operasından seçilmiş p ~e 
çalar. 5 - R. Vvagner - TanhöY c'.d 

bır zer operasının marşı 
1,830 Program 
18,35 Müzik ( Sololar - Pi 
19.00 Konuşma 

19.15 Türk muziği (Fasıl heyt 
ti ) Celal Tokses, Hakkı Derma~ 
Eşref Kadri, Hasan Cür, Ham 
Tokay, Basri Üfler . 

20,00 Ajans, meteoroloji habel 
feri, ziraat borsası ( fiyat ) 

ına 

sini 
liiç 
nik 

ki 
bul 

Bu işlerin vaktında yapılmaması 
arazi tahrir neticelerinin 939 mali 
yılında tatbik edilmemesine sebeb 
olacağından, buna sebeb olan me· 
murlar la amirleri hakkında hiç bir . 
sebeb ve mazttet nazarı dikkate 
alınmadan kanuni takibat yapıl~cak 
ve tahririn geç tatbik edilmesinden 
dolayı bir zarar vukua gelmiş ise 
bu zarar da mfmur ve amirine ödet 
tirileeektir. 

Mahmut Esat Boz 
kurdun konferansı 

30.15 Türk müziği Çalan(?• 
iM k Fahire Fersan, Zühtü BJlfuahat 

üsaba a için 700 öğret- R f k F 

1 

e ı ersan, .':~Yan· peşrevi . 

Profesör Mahmut Esat Bozkurt 
önümüzde ki cumartesi akşamı "Türk 
köylü ve işçisinin hakları. mevzu. 
unda, Halkevimizde bir konferans 
verecek tir. 

men müracaat etmiştir kuyanlar: Sad· f d" _Suzidil O Ali e en ı 
Haber aldığımıza göre, maarif I zdensc:• ~ K ; yadı lehin le . 

k ·ı · · ·ık k il 2 .ııaı an ve a etının açtığı, ı o u ara mah· -· . H 1.1 p _ Suzidil 
k "h . IJ - Nun a ı _.yraz 

sus o uma, tarı , tabıat, hesap S d ı· · 4 - Haşim 
h d k. \ şarkı - ev a e mm en ese ıtapları müsabAkas• ' . S "d'l rkı Mesken oldu 
b" ğb ·· .. ·· . d" beyın - uzı ı şa 

1 
b 
il 

Bu toplantıya gelmek arzusunda 
olanlar Halk~vimizden giriş kartı 
almalıdırlar. 

ır rKa"t et g~rmbu~tur .. ,,a .. şım ıkye bize dağlar . 5 _ Muhlis Saba· 
ı ap musa_re yediyuze ya ın . H' k" şarkı - Ço· 

k d · ı • . , haddın - ıcaz ar 
a ar gır?A~racaat etmiştir. Yem 1 b k 6 - Osman Nihat - Ni· 

kı 

MP'l' ]p).,pt 
nastahanesinde 

öğret..- · ı A karada 1 an ızı. R 
J. ~ırlanacak kita~ ar, n .. . havent şarkı - Fatma 7 - · ~~ 
talim terbiye heyetı taraf'.ndan go~ 1 fik Fersanın hicaz şarkısı - Cı 
cı.,,...nuiıilecrk ve n~tıe~ .-~~~b~ 1 handa biricik sevdiğim, 8 - R_ef'.~ 
üzere Devlet matbaasına verıleçck · t ersan 1 u .a.ı. ~u· \., - Ceı;dı ru 

ya gibi. 9 - Sedat Oztoprağın ~ 

v 

Valimiz dün kastahane
nin vaziyetini tetkik 

ettiler 

Valimiz Ali Rıza Çevik dün , 
~chrimiz Memleket hastahanesinde 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Valimiz bir müddet hastahane· 
de kalmışlar , bu esnada hastaha· 
nenin paviyonlarını gezmişler ve 
Baştabiple Tabiplerden çalışmalar 
hakkında malümat almışladır . 

Yafa aşıları geldi 

Yafadan ısmarlanan portakal 
ve limon aşılan gelmiştir . Ziraat 
Müdürlüğü bahçe sahiplerine tev· 
ziata başlamıştır. 

Toros rötar yaptı 

Dün şehrimize gelen Toros 
Ekspresi bir saattan fazla rötar 
yapmıştır . Buna sebep yollarda 
yağmurlar dolayısiyle ieabeden ba 
zı tamirattır: 

arası hukuk kaideleri tarafından le 
sis edilmiş olan diplomasiye dönüş 
gibi başka vastalarla tahakkuk et 
tirilebilir diye düşünüyorlar. Sulh yo 
liyle olmıyacak bir fetih aynı şey 
değildir ve düşünmeye ihtiyaç gös 
terir. 

Romen matbuat müdürlüğü me
murlarından Bay Emil Rieghn Dinu 
bir tetkik seyahati yapmak üzere 
memleketimize ve dün de şehrimize 
gelmiştir. 

Gazetemizi ziyaret eden Bay 
Emil modern Türkiyede tetkiklerde 
bulunacaktır. Bay Emil bir iki gün 
sonra Halebe geçecek ve bir müd. 
det sonra Konyaya dönecek ve 
esaslı tetkiklerin~ başlıyacaktır. 

Bay Emil büyük şehirlerimizde· 
ki seyahatından büyük zevk ve 
bilhassa Ankarada gördüğü büyük 
eserlere olan hayranlığını izhar et
miştir. 

Hayvan sahipleri derhal 
vesika almalıdır 

Da ı.ızlık vesikalarını henu~ ala· 
mıyan hayvan sahiplerinin mahalli 
lıaytarlar müdürlüklerine muracaat 
ederek vesika almaları lazım geldiği 
ziraat vekaletinden bir tamimle vi 
tayete bildirilmiştir. 

f ngiltere ve Fransa 
da asabiyet artıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Fransız mecllslnde hareket. 8 u bir neo · nazizm'in başlan 
gıcı mıdır? Dünyanın akibe·ı Paris : 21 (Havas) - Reisicüm· 

tinin bağlı olduğu bu suale hılen ı hurun riyasetinde toplanan meclisten 
bir cevap verileceğinden şüpheliyim 
ve hatta Almanya ile Fransanın ala 
cakları .bir tavrın _mukabil bir karşı·! 
lığı tahrık ed leceğı de hesaba katıl· 
malıdır. Sulhcu addedildiğini hisset 
tiği taktirde harpcı, harpcı sayıldı
ğını hissettikçe sulheu inkişafının ~u I 

sonra yine cümhurrei~inin başkanlık• 
altında bir kabine toplantısi olmuş· 
tur. Bu toplantıda mühim müzakere· 
ler yapılmıştır. Ve bazı kararnameler 
kabül edilmiştir. Bunlardan birisi, Mar· 
sil ya şeh ndeki bütün büyi k mü esse , 
selerin hükumet idaresine alınmasıdır. 

1 
veya bu safhasında nazizm böyle 1 Alman sefiri döndU. 
kalacaktır. ve demokrasilerin sıhhat Paris : 21 ( Radyo) - Alır.an· 
lerini göstermeleri kafi gelecektir. 1 yanın Paris sefiri Berline hareket el· 

1 

Gaston Rageot • Le Figaro miştir. 

ti~ o 1 Hüseyni aşiran şarkısı - güze 

Dün geceki 
konferans ~ 

Dün gece halkevinde Doçent 
Nihad Tarlan, " sanat bakımından 
edı;biyatımıyın tekamülü. mevzulu 
konferansını ~ermiş ve kalal:ıalık 
bir kitle tarafından alaka ile takip 
edilmiştir. 

HAVA V AZlYETİ 

Dün şehrimizde gök yüzü açık. 
Hava hafif rüzgarlı idi. en çok sıcak 
gölgede 18 derece. Geceleri en az 
sıcak 3 derecedir. 

YENi NEŞRiYAT 

Çığır mecmuası 

Çığır mecmuasının 76 ıncı sayı 
sı çıkmıştır. Bu sayı meşhur kalem 
lerin olgun yazılariyle dolu bir halde 1 
dir. Tavsiye ederiz. 

Halk Radyoları 

Fiyatların tesbit edilmiş 
olduğu doğru değil 

lstanbul : 21- Halk tipi radyolar 
imal ettirmek için posta idaresi fab
rikaların yapacağı teklifleri nisan 
başına kadar kabul edecektir. Bun 
dan sonra tekHfler tetkik edilip en 
muvafık teklifi yapan firma ile mü 
zakerelcr cereyan edecektir. 

Posta idaresi halk tipi radyolar 
için muayyen evsaf tesbit etmiş ol 
makla berabeı bu vcsıflar üzerinde 
tekliflere göre tadilat yapılabilecek 
tir. Yalnız esas şartlar dcğişmiye· 

cektir. 
Bazı gazeteler, halk tipi radyo· 

lardan 70-80 biner tane ~ipariş e. 
dileceğini yazmışlardır, Halbuki pos 

gözleıle bakmasını bil. 1 O - Saa 
det Ôztoprağın - Saz semaisi 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Kı..nuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambİ 

ın 

mı 

ed yo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Müzik N'şeli plaklar-~ 
21.30 Temsil : lbnirrefik Ahmt! ğe 

Nuriyi anmak için . 
Yo 23.00 Müzik ( Küçük Orkestr• 
sij Şaf : Necib Aşkın ) 1 - Ziehft 

- Aşk - Romans 2 - Czeroil ıu 
- Daııseden k~lbler - Konser val Yo 
si 3 - Brahms - Macar daoı ın 
No. 17 4 - Schmalstiek - 0 1 

manda aşk 5 - Gabriel - Haf11 

nihayeti pazar gelir - Marş 6 ~i 
Lindner - Bacohanele ( Şarab 

1 
ti 

lahı Baküs şerefine dans ) 7 / 
Munkel - Venedik hatırası ( 5ı 
renad ) 8 - Dictrich - Fitrel~' ta 

se 

( Mars ) V veninger tertibi . 9 Va 

Mülleı - Lapalonıa şarkısı üzeri~ cif 
~Ü 

fantezi 
23.00 Müzik ( Cazband - pir ~~ 
23,45 - 24 Son ajans haberlt 

ve yarınki program . 
--------- ___ .-? ha, 

ta idaresi, ilk olarak beşer veya 
bin radyo üzerine teklıf yapıfı111 

nı fırmalardan istemiştir. 

Bi 1ahare muvafık göı ülürıe '~ 
nı tip veya yeni tesbit edilecel> r' 
ferden sipaıi~ verilecektir. Bu 1 ı 
da yeni tip radyoların fiyatları b' 
kınia ileri sürülen rakamlarda 13

1 
men asılsızdır. Posta idaresi t~~ 1 
feri almadan hiç bir fiyat tesbıl 
mek vaziyetinde değildir. , 

Halk tipi radyolar biri kör:, 
diğeri şehir tipi olarak iki serı . ıl' 

linde imal edilecek, köy tiple! 1 ır 
lambalı ve kuru pil ile, şehir tı~ 
de dört lambalı ve şehir ecre 
ile işler makineler olacaktır· i 

Anten ve toprak hatları ile r 
levazım da makine ile biı likte ye 

lecektir. 

kel 

Ana uınn TIUF' 

bere dur. 
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~~t;-J 
MEK:TUP 

da Başmüretttip u Yazı ist~· 
.. MuaHim Mebrure ile Halke· : s~n I ... di e başımda bekliyor. " Hı· 
~nın bir müsameresinde tanıştılar. j rı?1 ''mi titireyim del.,, diye avut~
d u. genç. güzel gülü§lÜ bir kadıp 1 kaye Yazdığımın hikaye değıl 

Rı. Ağır başlı, melankolik tavrı il~ ~or~~· k mektubu olduğunu sez 
eşidi pek çabuk kendine bağladı. e. ~rdaş kimbilir ne kadar küf· 

" . ..d .. - d se ıçın en 
..... ,, gazetesı yazı mu uru e d 

genç muallimi cezbedebilecek dere re ecr . b hemen bekliyorum ..... 
ccd k . . d R 't eva ını . . . • h e ya ışı_klı hır del~ka~tıy _'· eşı Hakkımda düşündüklerını s~m.ımı 
8Yatında ılk defa, cıddı bır aşkla 

1 
k Hislerimde samımı ve 

sc . r . o ara yaz.. d 
vıyordu. Gerçi Mebrureye ge ıncr ciddi olduğuma seni nasıl inan ı· 

Ye kadar pek çok kadın tanımıştı. b"I ğ" ·1 'ıla"ve etmeği de unut· C M ra ı ece ım 
.cvza, Vuslat, Handan, Nurten, . ~ ( inandığım tahmin etmekle 

cbı.de ve ilh ... Hepsi ele, aşkı geçıcı 1 bma. b ) Buluşma günümüzü ve 
ır 

1 
• era er... . 

eğ ence sayan hercaımeşrep b 1 erini bu defa sen tayın et 
~ahluklardı. Hepsinin de aşkı tte, u uş~~ y Cözlerinden öpmeme izin 

Pi sınire hitap eden maddi bir aşktı. sev~ı ·~·. ? 
H b" . I" verır mısın · .,, Sevgilin,, •1ç ın, hayalperest Reşide P ato. 
nık sevginin lezzetini tattıramadı. ,,.. 

a k' Mcbrureyle, tanıştıklarındanberi Telefonla, heyecanlı ağlayan 
ı buçuk ay oluyor ancak üç defa bir sesle sevgilisi konuşuyordu : 

buluştular. b" "k fenalığı yap· - Bana en uyu 
Bir defasında . durgun bir yaz R "d seni ciddi bir insan 

&c • d 1 tın eşı ·· cesıydi. Yenikapıdan bir san a a ' t Beni inkisar hayale 
·~ ..... \.. 1 sanmış ım · 
''"-~ açılmışlardı. ÇqmJıca sırt a 
h 

uğrattın ., d 
it ohQ0 a~ır yükselen ay. o gece I _ Fakat.. Mebrure. ne e-

konue, ' d..._ •diği bir aşka şa· · ? 
Şm mek istıyorsun .. .. a an •~ k 1. 1. ? opü ın ' teK e ıme _ Ne demek mi is ıyorum . 

'h ş eden. fakat bakışla, d n 1 k k 
ı tira~iyle sevişmişlerdi. ·~a a., Bu arifane ı~c~hülüoe deyece yo . 

.. lkınci buluşma yeri Beyoğlun 1 doğrusu .. Gızlı kalması için o ka-
gozde k b. ' un Xd' d'ğı'm aşkımızı, gazete 
1 n rra ır pastahanesiydi. On I sutlH1 ın 1 k k 
arın bu • d . 1 · ıı geçirerek, san 1 o uyu. 

bak 
g .. arıp se_ v ası, lıızmetlerine cu armızı . .b. 

an Al d ·•·ıtdar edermı gı ı, 
• 

1 
muteces:.ıs garsonu bile si· a eme uyuıuşu,. 

ııır end' . . / ırmıştı. - Kuzum, Mebit.ı. I .. 
k Nihayet üçüncü randevuda, ba· lüyoısurı ?. "'e er soy· 
•şiarın diline konuşmanın da kuv 1 . - Uzun konuşamıyacağım h." 

Vefi terfik edildi. şıd .. Dünkü hikayenden dolayı ~a. 
na teessüf .. ı'" - '. · · .. 1 *** ıdııııyorum.. oenı gormeğe ça ış 

''Sevgılı Mebrure: ınA; Herşey bitti !. 
Yaşını başını almış koskoca bir Telefon kapanır kapanmaz de-

adam olduğum halde, sana şu satır likanlı, ahizeyi elinden fırlatarak, 
ları yazarken, bir mektepli çocuk 

1 
gazete koleksiyonuna atıldı. Dün 

toyluğuyla titriyorum. Hakkımda kü nüshanın hikaye sa}'fasını çe· 
Yok değil: Ömrümde ilk defa aşk virdi. Ve.. Sersemledi : 

il 

mektubu yazıyorum. Belki de inan Küçük bir yanlışlık olmuştu .... 
bİ hııyor ve gülüyorsun; fakat.. Yemin Sevgiliye yazılan mektup, yanlışla, 

ederim ki, doğru.). müsvettelerin arasına karışarak mü · 
~ Buna aşk mektubu adını verme- rettiphaneye gitmiş ve hikaye zan 

me h de dilim varmıyor. niyle hikaye sütunlarına geçmişti .~ 
Senin yanında o kadar eriyor Mebrureye gönderilen zaı fm içinde 

Yorum ki, kafamda tasarladığım en de, gazete}e yazılmış hikaye var· 
süslü cümleler, kasırgıya uğramış ku· dı . 
ıu Yaprak parçaları gibi uçup gidi -----------------·----: 
Yor. Kaç defa kendi kendime az · Bu akşam 
rnettim: Ona, kendisini çıldırasıya 

Sevdiğimi söyliytceğim Alsaray 
Fakat .. toyluğun ve acemiliğin 

nı.el'un kıskaçı, senin yanında birden 
bıre dilimi kıskıvrak yakalıyor; 
titriyorum, kekeliyoıum. 

Mebrure: Sevilmeğe öyle muh 
tacıın ki sevmıye o kadar ihtiyacım 
\> 1 

ar kil Her dakika yanında -olmak 
eller· . .. 1 d .. 1 . . .. ımı guzel saç arın an, goz erımı 
~Uzel közierinden ayırmamök isti· 
Y~rurn . ve bu imkanları bar.a çok 
Roren kötü talihime küsüyorvm. 

L Mebrure : Senin en kızdığım 
ııan · k 

1
.R1 tarafın bilirmisi?. " belki ,, 

e ırne .. 
sını çok kullanıyorsun · 

s - Beni sevebilir misin ?. diye 
Otu Yorurn . 

- Belki ?I. 
Diyorsun • 

; ~en!mle evlenir misin ? · 
ili ,, Ualımın aldığı cevab gene ay· 
' t belki ,, oluyor . Hayatımda 

Ctedd~d • tc... . u ,, e yer verınemeğı p· 
··•ı ) ıçıq h Yapmış bir insan olduğum 

"İ uı·:r halde, bu " belki ,, ler be· 
~ ı_ Uyor Mebrure.. Hareketlerin· 

11:afT '-ha . 1 ık olmasını istiyorum . ( Al 
til\ ;oanrnış olsaydım, bu kat'ili 
dıQı ~ CYhime o/mamasını yalvarır 

.. · . ) 
fi"IA tatltıa u asa sevgilim, bu derme 

"~trtıekaş~ mektubuna burada son 
bıti>"o lazım .. NereJc yazıyorum 

r . 

Sineması 

Görmeyenlerin ısrarı üzerine 
meşhur Fransız edibi CHARLES 
MERE nin ölmez eseri 

Rus aşkı 
Aşk macera ihtiras filmi Liıkaç 

gün daha gö,.,terilecektir. 

Ayrıca: 
SPENCER TRACY- JOAN 

DENNET 
tara~ndan oynanan 

GüzeBik kraliçesinın nıil-
yoner kocası 
müzik ve revü fılmi. 

10407 

-----~-Ç if t~i birliği başkanlığın- 1 
dan: 1 

Çiftçiliğe ait bazı mü.him mese· 

1 1 . konuşmak üzere bır toplantı! 
e erı 'f .1 • • 

1 1 
bir kısım çı tçı erımız 

yapı masan . d 
. . I dir idare heyetimızce e 
ıstemış er · d 1 

f k öıülen bu ·talep o a-
mu va ı g .. .. ..... 1 d 

. 1 24 mart cuma gunu og e en 
yısıy e t .. te- bir içtima yapılacak 
sonra saa uç k · 1 

B. rk azalarının birlik nıer ezı · 
tır. ır ı . ti ·ca e· 
ne gelmelerini ehemmıye e rı 

deriz. 10410 

Kıvrak oyunlar 1 .. Bayıltan nağmeler ! .. Çıldırtan Aşklar 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
20,30 da şeref galası olarak takdim 

( Senorita 
( Altın dağların kızı ) 

ettiği 

) 

Misilsiz eseriyle sayın halkımızı davet eder 

OYNAYANLAR : 2 BEYNELMiLEL ŞÖHRET 

_. Jannet Makdonalt-Nelson Eddy 
Kulağımıza, göıümiize, hissimize, kalbimize , insanlığımıza , ayrı ayrı tad 
veren ve bütün zevkleri bir araya toplayan bu sanat abidesini göriinüz 

Kişe her- vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

22-Mart-Çarşamba gündüz 2,30 tenzilatlı 
halk matinesinde 

1- Büyük şehir ( Sipencer T racy ) 
2- Atine kaçakçıları ( Hans Albers) 

10412 

Haftanın En Güzel ve Büyük Fılmini Görmek Üıere 

TAN SiNEMASINA 
BU AKŞAM 

Muhakkak Gidiniz ve Gösterilmeğe başlanacak olan Büyük Fransız 
Edi'Ji ELEKSANDR DUMAS,nın biitün Dünyada defalarca okun. 
muş ve her okuyanı H-.yecan ve taessür içerisinde bırakmış 

Emsalsiz Romanı 

(MONTE KRiSTO) 
"'.RÖB.ERT DONAL 1 ve Eb'" A. LANOI 

gibi iki Büyiik Artıc;t Tarafından Fevkalade l>ir tarzda l) 

O Ö 
yara ı an 

Bu FRANSIZCA S ZL Şaheser Zavallı bir Gencin başından 
Geçen Elim ve Acıklı Maceraları tasvir etmekdedir 

l 

TAM MANASILE BİR AŞK FiLMi, HEYECANLI VE HAREKETLi 
RIR ŞAHESERDiR 

İlaveten: 
Dünya Havadisleri 

Bugün 2.30 da Son Defa Olarak 
1 - (iki Zavallı Yavru:uk) VE 

2 - ( Monte Kristo 
.......... ....--.. - ... --- ....... ~--· ........ __ _ .. _ 

ısoN BUSE ~ 
-------------------------~..-10405 

Pek yakında 

Alsa ray • 
sınamasının 

mevsimin t'n büyük sinema müsameresi olarak takdin edeceği ve 

Greta Garbo - Charles Boyer 
Gibi zamanımızın en büyük iki sanatkarının bu sene görebilece~i 

niz en büyük ve yegane eserleri. 
I 

Napolyon Bonapart 
'e sevgilisi 

Kontes Valevska 
Tari.1i büyük aşk ve sergüzeşt şaheserini görmeye hazırlanınız. 

DiKKAT: Sinemacılığın ancak 25 senede bir vucude gctirilebildigi 
bu şaheseri sayın müşterilerimizin rahatca görebilmeleri iı;in balkon 
koltuklar numaralıdır yerlerin evvelden temini rica olunur. 

Telefon 212 Al saray 

10408 

1 

I 
1 

' 

- 1 Markopolonun 
müdhiş maceraları 

1----~----
OYNAYANLAR : 

k" ( G ıry Ko:>per - Sigrid Mübdi sanat ar 

P E K 
yakında 

• 

Guri) 

..- Asri sınemanın-.. 

.. .. a muhterem halkımıza takdim eJilecek , Ateşini ce· 
Buyuk salonlarınd . . .. "il ·0 kasırgasından alan bu . 1 . d zametım gonu en 

hennemlerın a evın en, a . . . 1 . h .k 1 görmegw e şımdıden hazır anınız 
sınema arı asın 

ı 0413 Telefon 250 
T Jefon 250 

:....--------------------------------------------
E Ş Hayret Siması Sesi s· En Kıymetli ve n ayanı 

ınemamn G" 1 Nefis ve Harikulade 
Çağlıyanlar kadar uzc ' 

YILDIZ 
Sizin En Büyük Sevgiliniz. 

DEANNA OURBIN 
G G Lo nın Sevgilisi Orkestra Şefi 

re ta ST~KQWYSKI ve ADOLPH MENJOUE 
LEOPOLD S . Muazzam ve Emsa'siz Şaheserı olarak 

\ 

ile beraber Yarattığı GeOn~n ECE C i N 1 z 

~.--VOZERKEÖE---....
Bi R K iZ 

. -IK VE DOYULMAZ GÜZELLiKLER 
MUSiKi GENÇL • 

Filminde Bütün Adanayı Yeniden Cezp ve Teshır 
~"'~\ ... l~· 

Pek Yakında 

Tan Sinemasında 
D• kk ilk Geceki Şeref Galası ıçın Localar Şimdiden 

l at: Alınabilir Telefon_:_2_6_6 ________ ı_o_40_4_ 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/\ . V · 
1
· Kanununun bazı hükümlerinin , .. \razı ergıs 

değiştirilmesi hakkında kanun 

A. anurı '\o: 3 )8 > 
Kab ti tar~Jıı: .!tı J JQ 9 

'em tardu : ;- .! 19 ~9 

_ Dünden artan · 
. . . 'k' k ·ue alınır. Taksit zamanları her mahallin zirai 

Arazı vergısı ı ı ta 51 ~ ı · ı · · ·· J ı . . • . . .. vılayet unıumı mec ıs erının muta eası a ına • 
ve ıktısadı vazıyetıne gore 

rak valilere tayin olunur. 3 .. .. maddesi aşağıdakı şekilde değiş. 
Madde 3 - Ayni kanunun 1 uncu 

tirilmiştir: 'b' e tadı' len tesbit olunan kıymetler, tadil ta-
ı O 'k" · dde mucı ınc n 1 ıncı ma d ... ey'ı tak'ıb eden mali seneden muteberdir. 

1 bl · · ·· d'f 1 ugu sen • e erını.n musa ı o . . aleblerinin \ ukubulduğu sene için~e netice· 
Tadıl muame lelen, tadıl t .. • d · · · 'f . . . kayyed kıymetler uzerın en vergının ıstı asın 1 

lendırılmemış bulunursa mu 
devam olul'.Ur. . d 1 t l 't olunacak kıymetlere göre (fazla alın 

Bu takdirJe vergı ta 1 en esoı · · 
k d borca mahsub ve borç yoksa sahıbıne red ve 

mışsa f aı kı tahakku e en . ) 1 
k 

k farkı ayrıca tahsıl o uııur. 
no san alınmışsa Ano ~akn unun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

Madde 4 )rll an 
tirilmiştiı: I bl . l"'I iyettar mercilerin mezuniyetine iktiran eylediği 

Tadilat ta e erı sa a 1 • • .. • • • 

kd
. d d ı tadilat konıısyonlarıııca umumı tahrır ıçın mev. 

ta . ır e aşağı a yazı ı k f d. d' • 1 l I .. 
k 

"d f k tetkik olunur. Anca · er ı ta ılat ta e ı erınııı tet· 
Zll aı elere tev ı an . k d • · d ğ'ld' 
k k

. l"h' c'leıin 111 zuniyetı a ına tabı e ı ır. 
·ı · ı sa a ıyettar mer 1 •• d ı · · · ı ı ı · 

B K 
. 1 B ledive hudud ı ıçın e bu unan arazı ıçın, ma ıa ın 

u omısyon ar e ı kk k 1 ... ·r .. 
b 

.. "k 'd · · ·0 • M•liye vrya taha u memur ugu vazı esını yap· 
en uyu ı are reısın • . b" · ı· · 

1 
• • J emurları arasın~an seçecıı-ğı ır m ... murun reıs ığın. 

mayan ıususı ı are m . d . d' A 
d B 1 d

. ı · ·nce biri kendı azası arasından, eğen ta ılat yapıla. 
r> e e ıye mec ısı 
k h

. kasaba halkından ve Belediyede vazife i olmayanlar ara· 
ca şe ır veya kk" d 
sından seçilecek birer tere u~ e er. . 

Komisyonun Belediye .m~clısı~ce seçılecek aza_sı .lstanbulda umumi 
meclis, münakid değilse damıı encunıen tarafındm ıntıhab olunur. 

Köylerde bulunan arazi için tadilat komisyonu köyün tabi bulunduğu 
kaza kaymakamı ve doğrudan doğruya vilayete merbut koylerde vali ta. 
rafından ikinci fıkradaki şutlar dairesin\l\; seçilecek varidat memurunun 
reisliği altında köy ihtiyar meclisi \~uatından o köy halkından seçil!::,•, 
bir zat ile köy muhtarından t~~ckkül eder. 

{Sonu Var) 9583 
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Sahlan Mikdar 

________ PA~UKve KOZA 
KiLO FIATI---;ı------

En az j f.n çok 
_ 1= K. S. K. S. 

CiNSi 
Kilo 

Koza ---- :::.._9;50 -~ 1 ~ ~ 
Piyasa !Jarla~ ...!' 34,50 --1- 36,75--

Piyasa tern_izı_· ~·--- 34 j,----
ı------1-----1----1 -----1 

Klevland 3S ! 38 

YAPACI 
Beyaz l 

-Siyah:------- ----1 1--------
ÇIGIT 

ı-v::-:...--=,--,=---- ı-----1----I -------
yerli "Yemlik. 1 

- ·:·-.Tohumlu~k.-- ı----- --,4'""'.6'""2 ___ , -------

HUBUBAT 
-süfdiiYK•bns ___ - 1 • Yerli --- f---,3,----i------! --------· 

• Mentane --
Arpa 
Fasulya 

-Yulaf -----ı-----1-----1------- 1 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn. 
Mercimek 
Susam 18,25 1 

__ -,--r;-~:-:;-;---,,-...--.........::U N Dört yıldız Salih -,-----.-------
üç ,, • 
Dört yıldız Dokruluk 
üç ,, • 
Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
Üç n .. 
Simit .. 

Liverpol T clgrafları 1 Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 21 I 3 I 1938 p,.,, Santi"' 

Hazır 5 06 l"Jır7.;,~.,:--------...,.,----
l-:-:V:--ad-:-e-:li:--:I:-. -----l.-.::.4'.... 70 Rayişmark ----
1-;:V:"d~lo_" ...,,::.,-----ı.......:4~ 58 

Frank (Fransız) -3- -35 
a eı • ·---

Hind hazır --stCrıiıl (İngiliz ) -5- 93 
-;-:=:......:.:=:.._ ____ ı . .......:4~ ~ Dolar ( Amerika ) 126 ~-

Nevyork 8 05 -Frank(isviçre) ()O 00 

Dl~ Lal.Jtl.Jı 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

66-156 10116 Numara: 200 

'YUSUF AYSAN 
l 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası' 

O 
Adanada h~kumet' ~addesinde ' 

mer Başegmez tıcarethanesi 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Y?ni postahane karşısındaki Eski muayeneheneslln istikllil mek 

'~'~sr::LrR'i~I 1'.iE
1

R2iy(;ö;Je~A:6u~·~~E~''r· 1 
26-26 10195 

939 Model 
Blaupunkt radyoları 

. Radi~ :ılırken Bla~p~nkt radiosunu hatırlamadan ve onun ölçü bi. 
çılmez gu?=el ve parazıtsız sesini dinlemeden, zarif, sık möblesini ıı:ör 

Satış yeri 
Yeni eczane yanında Yeni mağaza 

Ş. Rıza lşçen 
10375 4-4 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 

Seyhan kadastro 
müdürlüğünden: 

Adananın kuruköprü mahallesin 
de 306 Adanın 30 parseli olan Ev 
giril muhacirlerinden lbrahim oğlu 
Ramazana tahsis edildiği iddia edi:· 
miş ise de mumaileyh tarafından ev 
rakı müsbite ibraz edilemediğinden 
kadastro mevzuatı mucibince Hazine 
namına kayd edilmiş olduğundan 

ve mezkur gayri menkul ticaret oda 
sı tarafından satın alınacağından i· 
lan tarihinden itil>aren iki ay ır 61· \ 
da bu yerde alakai tasıwsaik ile 
~uğunu iddia ede.~.l.ıı; Aksi halde 
ıdaremize m~asını müteakip senet 

1 
müddetir." • · "k ı t · b"r gay

1 

. . nazıneye ıntı a e mış 1 

l sız~· kul muarne1esine tabi tutu laca 
, ımen . . 
ii kadastro ve tapu tahrirı nızamna · 

dı .
1
• 

1 
- .ı..ı •• ;n .. istina 

en ı an o unur. 
l o 111 

Belediye Riyasetinden: 

1 - Kanara Gazozhanesi ihti 
yacı olan yaıımmilyon adet kapsul 

ile beş litre Limon esansı açık ek· 
siltme suretile satın alınacaktır. 

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

3 -· Muvakkat teminatı 103, 13 
liradır. 

4 - ihalesi Nisanın 13 ciıPer · 
şembe günü saat 15 de Belediye en 
cümeninde yapılacaktır. 

Kır koşuları Tü 
ye birinciliğ 

- Birinci sahifeden artan 

geçen sene 12 bölgenin 1534 
iştirak ettiği bu müsabaka! 
yıl 17 bölge 1714 atletle girmi 

937 Senesinde Ankara'dan 
ki 22,18,4/5 de: 938 de Koca 

ı gelip 19,20 de bitirmişlerdi . 
Bu yıl Rıza Maksut yeni 

1 kor ile koşusu 18.46.2 de kaza 

1 
Her serıe daha muvaffa 

neticeler alan atletlerimizin 
1 ferdi tasnifindeki teknik neti 
' -şoyledir : 

l inci Rıza Maksut ( lstan 
18.46 2 2 inci Ali Çakır (Ar 
19.17.2 3 üncü Artin Aıtaç 
tanbul ) 19.54 5 4 üncü Mu 
Kaplan ( Ankara ). 5 inci Hü 
Albayrak ( lstanbul ), 6 ıncı 1 
him Baysal ( Kocaeli ), 7 inci 
sim Bilen ( lzmir ), 8 inci G 
Koşar ( Kocaeli ), 9 uncu Os 
Kavas ( Konya ), 10 uncu ibra 
Kır ( lstanbul ), 11 inci Sait 
ner ( G3Ziantep ), 12 inci E 
ltiç (Kayseri ), 13 üncü Sırrı 
tin ( Eskişehir ), 14 üncü Ali 
( Ankara ), 15 inci Kemal T 
( Kocaeli ) . 

Bu koşunun takım tasnifi s 
siyle neticeleri de aşağıdadır : 

lstanbul 9 puvanla birinr; 
Ankara 19 puvanla :ı .. • ·· 
K 

. .ırduncu 
ocselr 28 puv l b . . 

K 4
• . .. van a eşıncı 

onya " • 
E k., , puvanla altıncı 
.ı.ı~ 66 puvan\a yedinci 

Kayseri 68 puvaı.la sekizinci 
Bursa 77 puvanla dokuzuncu 
Gazianttp 78 puvanla onunc 
Muğla 92 puvanla onbirinci 
Seyhan 94 puvanla onikinci 
Aydın 106 puvanla onüçüncu 
Yoıgat 115 puvanla ondö 

düncüdürler . 
Kosu dörder kişilik takım! 

arasında yapılmış ve her koıu 
yarışı bitiriş sırasına göre bir sa 
almak suretiyle yapılmıştır. Binn 
tice en az sayı loplryan takım 
rinci sayılmak ve sayıların berabc 
!iği halinde de en yüksek derr 
elde eden takım ileride sayılar 
dereceler tesbit edilmiştir . 

Seyhan Nafia Müdü 
lüğünden : 

Müessesesi 
başlamıştır. 

·--------------------------------~----------------
5 Şartnamesi Adana Belediyesi 

yazı işlerı müdürlüğündedir. isteyen 
ler orada görebilirler. 

20.3.939 Tarihinde ihale ed 
mek üzere eksiltmeye konulmuş 
lan Adana tayyare meydanı ista 
yon binası ve hangarında yapıl 
ma van ( 2570 ) lira ( 02 ) kuru 
luk işe istekli çıkmamıştır . Bu 
30.3 939 tarihine müsadif Cu 
günü saat on birde ihale edilrııt 
üzere müddeti on gün uzatılmıştı 
isteklilerin bu günde Nafia dair 
sine müracaatları ilan olunıır . 

Bilümum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

20 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistzn, Seylan, Çin ve Cavaclan do~ıudan do~ıuya mÜe!sese na. 

mına getiıiıtn ın n ürıtrhp. taze ve hl.ulu ça}laidı;ıı \ukuf ve itina ile 
yapılan 1 aı rnanlaıdır. Her ztv~ e göre dcğişrn nLmaralı tcrtipleı i vardır. 
Muhtelif <:irs \e lÜ)Ü~Iİi~le lutu ve palıetlrr içeıisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
P tik eti nefaset ve balisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza I<clleşekeı ticarctlıanesi ve iyi cins mal satan 

bakkaliyelerde satılır. 
Umumi depoları ; lstanbul Tabmisönü No. 74 ( Kurukahveci bam 

ait a ) 
Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbu\ . C. 

Ana Dılırı 
~11,,,,,.-

il\lUJl 'ı.\5A1~A 
CAN V<UQTAQ.\D. 

ı. 
·4 

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

lunur. 

11-14-18-22 10364 10409 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
biiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczabanemizde yerli ve yab~rıC1 

bütün müstahzarat bulunur. 10305 9-10 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb••sı 


