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NEVi AD GÜVEN 

illi ~efin Universitcde söy·, 
ledigi son nutkun çok 
esaslı memleket davila· ı 

~ . temas ettiğini ve bu nutku. il~ 
lletine verdiği direktiflerin yenı bır 

COmhurrelslmlz Meclle Reisi Abdulhallk Renda ile beraber 

ğı 

• doğru açılmış yollar olduğunu 
thılr.tı yazımızda tebarUs ettirmeğe 
alışnı1ş ve o yazımızla bir nokta Uze· 
inde durmuştuk. BugtlJ1 de nutkun 
Uhiın bir passajını makalemize mev· 
Yapıyoruz. Cumburreisimiz önU· 

llzdeki mebus intibabuıdan bahseder·ı 
C1J nutkunun bir tarafında diyor ki: 

" Evvela Halkevlerinde, memle· 

etin içtimai ve kulturel sahalarında, 
111tnılekete hizmet etmek için istidatlı 

lllelllleketin siy:ı.si terbiyesi '\"e inki· 

Şafı için vatandaşlarımız, geniş bis-

ıtıet sahaları bulacaklardır. Denilebi· 

lir ki , gelecek intihaplardaki mebus 

llamzedleri balkevinin ve partinin 

4ört Sf'nelik faaliyeti esnasında kendi 

kendilerini kolaylıkla gHstermiş ola· 

Ca.ltlardır. ,. 

Buyttk Millet Meclisinin kurta.luş 
'-iUcadelesi ve inkiltp tarihindeki ni· 
~rıı rolu Kemalizm rejiminin inkar 

ul ctnıcz bir hakik:ıbdıı·. 
Ataturk, butun buyuk işlerinde 

l'lrı meclisinin fikir ve mUr:ıkabesine 
llaUracaatta d:ıima titiz bir itina göster
nıiştir. " h:ı.kimi nt milletindir,, dö· 1 
viıi Kemalizmia" ana ,yasasını teşkil 
eder. Buyuk Millet Meclisinin millet 
llıukadder:ıtı uzerindeki hakkı dun ne 
~adar mUnakaşa götttrmez bir reali~e 
ıdi ise, bugUn de belki daha geniş hır 
rııikyasta tecelli edecek bir hakikat 
olacaıı şupbesizdir. Milli şefin muh
telif vesilelerle millet \' c duaya önUn· I 
de _sHylediği sözler bunun en kuvvetli 'ı 
dehi ve garantileridir. 

. Buyuk Millet Meclisinin, T~rk 1 
ıııılletinin havat ve istikbali userın· 
delti ınulıim ;olu bu suretle tebarüz 
tttikten .~ onr:ı onun hukum verme ve 
111'1rakabc: hakkını millet menfaatleri· 
lle en u~ gun bir aurette kullanabil
llıesi için bunyesinin çok saglam ol· 
ltıası ve içindeki insanlar için de mil
let işlcrinJe tccı·ulıı:li ve millet da
\'ilarına ,·akınd.ıın vakıf bulunması 
h.ııumu kadar tabii bir şart da ~·ok· 

MiLLl ŞEFiMiZ AN 
KARAYA DÖNDÜ 

Cümhurreisimiz İnönü İstanbuldaki 
tetkiklerini bitirmiş bulunuyorlar 

Şefe Ankaralıların hasret tezahürü 

İstanbul : 8 ( Telefonla ) - Milli şefimiz ismet lnönü dün saat 12 de 
Ayazata süvari binicilik okulunu teşrif etmişler, yarım saat kadar tetkik· 
)erde bulunmuşlardır. Mlllf şef çalışmalar hakkında izahat almışlardır. Sü
vari binic:lik okulu ekibi 25 martta Nise hareket edecek, oradan Romaya, 
Bürüksele, Bükre§e geçecektir. 

Milli şefimiz lstanbuldaki tt'tkikJerine son vermişlerdir. 
Milli şef dün akşam Süad vapurile, refakatlerinde dahiliye vekilill}iı 

oldutu haJde Haydarpaşayı i"eçmişler ve Ankarayı hareket etmişlerdir. 
Milli şefimiz garda vaktin gece olmasına rağmen:büyük tezahürat içinde 
ujvrJanmıttır. 

Ankara : 8 ( Telefonla ) - Şefimiz lnönü bu sabah 10,45 de Ankarayı 
muvasalat buymmuşlatdır. Bir haftadanberi milli şefi özleyen Ankaralılar, 

bu hasretlerini büyük bir tezahüratla anlatmışlardır. Rcisicümhurumuz is· 
tasyonda Büyük miJJet meclisi reisi Abdulhabk Renda, Başvekilimiz Refik 
Sısydam, Mareıafimiz Fevzi Çakmak, vekiller, mebuslar, generaller, :veki· 
letler ileri gelenleri, Ankara vali ve belediye reisi ve binlerce halk tarafın· 
dan hararetle karşılanmışlır. 

Milli fefimizin tireni daha Ankarey gelmeden bir Türkkuşu filosu ha. 
vaden tirenini iıtikbale gitmitti · 

Hatayda Merkez 
Bankası şubesi 

Şube bu hafta içinde açılıyor 

Son zamanlarda Turk parasının 1 lata_rda resmen işle
mesi Uzerine, para mübadelesi ehemmiydli hir şekil 
almıştır. Hataylıların saı·raflar'..n. oy~n.larından kurtarılma · 
sı için Şube daha ziyade Dovız ış1le meş~ul olacak 

1 

. , 
1 

ı 

Hindistanda 

kargaşalık ! 
35 Kişi öldü 200 

yaralı var ! 

L·ı ııdra : 8 ( Rudyo ) - Gelen 
lıobeııcıe göre, Hırıdi starıçfa ınu· 
kaddcs biı ~1.!h r added •len 8enares1te 

isyan çıkmıştır. İngili7. askerleri mü 
dahale etmeğe ve ateş açmağa 
mecbur kalmışlardır. Asilerden 35 
maktul ve ~00 yaralı vardır. Teca
vüzler ve kundakcılık harebıtleri 
devam etmektedir. 

Maltada galeyan 

Halk yeni anayasayı 
beğenmiyor! 

SURIYEDEKI H ı\ O İ S E L E R 

·--------- -- - - ------ ---
Eski Suriye Başvekili 
nin Suiistimali varmış 

Mardanı zimmetin Cemil 
birbuçuk milyon geçirmi 

Kürtdağında daha Büyük HadiseJ 
çıkmasından endişe edilmekted 

Halep : 8 (Hususi muhabirimiz · 
den) - Suriye her bakımdan çok 
karışık bir manzara arzediyor. Her 
gün yeni yeni nahoş vefeci hadise
ler çıkmaktadır. 

Berutta çıkan ''Voisi" gazetesi 

1 27 Şubat taı ihli sayısında Cemil 
damın başvekalette bulundu 
mantara ait suiistimallerden b 
derken şayanı dikkat olan şu 
matı vermektedir: 

- Gerisi ikinci sahifede 
Londra : 8 (Radyo) - Maltada 

umumi brr galeyan vardır. Buna se- ı- -
~p yeni anayasanın ilanıdır. Malta- G J. 
~~:~ııa!::ışlar~~~yasa~altaasla m~~~ I enera / F ranko Mauı 
buatı, halkın fikrine tercuman ola- •• 

. :!::ç·a;~ şidd·:: m•k·1•1•• n•şret-. I uzerine sürat/ e g ürüg 
Görıng ın seyahatı :C .. h . . l il h 

M•l'llf•I, ltom•d•n •anra 1 U~ 0
UrJyetÇJ SpanyO • ar arp g 

l'rabıuee ,,. sıcur•'Y• ı Jerını Fransaya teslıme başla 
.. Ç9Cek 

Bcrlin : 8 ( Radyo ) _ Mareşal 
Göri~g ay sonunda Romaya gide
cektır. Mareşal oradan Sicilya'ya ve 
.o.radan da Trablus'a geçecektir 
Gür~n~. Trablusda Maraşal Balbo'y~ 
11\filakı olacak ve görüşmelerde bu· 
!una, aktır . 

Macar • Çek hududu 

Prag : 8 ( Radyo ) - Macar

Çek hududunu tanzim etmekle meş· , 
gul olan iki taraftan müteşekkil ko 

misyon şimaldeki hududu kati ola. 

rak • tesbit etmiştir. Eski hatlarda 

bazı ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Antiraşidik yeni 
bir vitamin 

Leningrat Vitamm enstitüsii, ma
yadan çıkan bir madde olan ergos. 

/ t~rol'ü ültraviolo şuadan gt'çirerek 

AMERiKA, CÜMHURIYETÇI ·iSPANYAYI HAL 
TANIYOR, FAKAT FRANKOl'U TANIMIYO 

Madrid: 8 (Radyo)- General F· 
ranko kuvvetleri madrid üzerine sür-

atlc yürünıeğe başladı. Şehirde müda 

faa tedbirleri alınmıştır. Sonuna ka· 

dar muka\•emete devam edilecektir. 

Bizarta: 8 (Radyo)- Cümhuri• 
yetçi ispanya elindeki harp gemilerin 

nen derdi daha bugün buraya gelmiş
i ir. Gemilerin topları ve efradının 
silahları alınmıştır. Gemilerin içinde 

450 kadar kadın ve çocukla 
dar sivil İspanyol vardır 

Vaşingto ' : 8 (Radyo)
müttehit devletleri cümhurre 
RuzveJt beyanatta bulunarak 
dirki: 

-•Biz cümburiyetçi Jspa 
kumetini tanımakta devam 
Fakat hiçbir suretle Franko 
tini tanımış detiliz. Böyle bi 
şimdilik mevcüd detildir. 

IRAKT AKi iSY A 
Kral ta rafından örfi 

idare ilan edildi 
Erreşid mıntakasına kuvvetler sevkedildi 

tıır. 

B d ık . BU•·Uk ı\1illct 
İskenderun : 8 ( Türksözü Mu· 

habirinden ) - Türkiye Merkez Ban 
kasının iskenderunda pek yakında 
bir şube açacağını ( Hatay ) Ga~e 
tesi haber vermektedir. Gazete şoy· 
le diyor : 

knstal halinde yeni bir D-2 'it amini 
Hanka şubesinin şu liç beş gün için · bulmuştur.Bu vitaminin raşidi 7me kar 1 
de hemen aç:larak işe başlaması şı olan tesiri, balık yağının tt"S İ• inden 

Bejdad : a ( Radyo ) - Hava• Ajan•ı veriyor : ı 
Erretld mıntakaeındakl l•y•n herekltının devam 
dutu blldltllmektedlr. ırak krall bugUn bir emirname 

un an evve ı _, 

Ateclisleri tarihi vazife ve rollerini 
taırıamiyle vapmıs ve milletin min
llettnrlığmav mazh~r olmuş Meclisler· 
dir. Çunku.butun bu meclislerde yer 
alınış olan insanlar Kurtuluş sava
~ını, İnkılabı yapmış nesle mensup ı 
tecruheli, memleket menfaatlerini ya· 
ltın.dau bilen insanlardı. Binaenaleyh 
~eclise girec ~k , millet namına ken· 
ıiileriııe murakabe ve hukum hakkı 
"erilecek insanları seçmek hususunda b• 
ır gUçluk olamazdı . Fakat zaman 
~len ,,.e durmayan kuvvrt.ş~ veya 
~tekilde, bu kahraman nesi• orta· 

kaldırmak üzredir. 
. lıundan sonra Millet \' ckillc· 

rın· k d d 1 11lemleket menfnatleri ve mu 3 • 

i ~"atına en uygun şekilde seçebilmek 
lçırı, başka bir kriteryon lazımdı · 
fte Mmt Şef , bu kriteryonu yuka· 
~~·a naklettiğimi~ sözleri ile tes· 
uıt t . 

e 1111f oluyor . 
Millet dertlerini , millet menfa-

'tle · · · · ilk " l"lnı ıyı tanımak için bun ar a ço 
~ tk111dan temasa gelmiş olmal: lazım· 
~· Bu imkanı ise ancak memlekct~n 
~rı davalui.}' le en yakından ala-
11 r olan Halkevlcri içindeki ça· 
l"j~~ temin edebilir . Buradaki n · 
"il lı ve şuurlu çalışmaları ile tema· 
J f ı edecek ist.idatlar , Cumhuriyet 

lift Partiaıinin [ Yalnış yurd men· 

Türkiye Cünıhuriyet Merkez b_a~
kası Hatayda bir şübe açmak ıçın 
bir müddettenberi tetkikat yapmakta 

idi . 
Memnuniyetle haber aldığımıza 

.. bu tetkikat neticelenmiş ve gore . . 
1 Banka şubesinin şehrımızde . a~ı ~a-

k arar verilmiştir. Şube ıçın ıca· 
sına . 
beden muvakkat bina kıralanmıştır . 

. I "llet faydası J esasla· f aatı ya nız mı . 
'd faaliyet sahasında sı· ; 

rına avanan kta 
• 1 tırclı n son· yasi terbiyesini olgun aş . l ak 

d ı.: t crubeden geçmış o ac ' 
ra ır AJ • e 1 · · 

. k"ll'ıhne liyakat erını ve mıllet \"e 1 10 .· 

isb:ıt etmiş bulanacaktır. 
1 k. Parti teşkilAtımız 

GlirU Uyor 1 
• • • da 

ve l lalkcvlerimiz yenı hır saha ' 
. b"r ehemmi ... ·et daha almıf ep ,·enı ı ,, I k 

y . M"ll t namına söz s<Sy eme ' oluvor. 1 e ak 
• ka· Jetine namzedlik koym 

onun ve . t U· 
. . ve ·a bu mUesı11r kuvve e g 
ıçın şu .> • 11· anizas ... ·on· 

ek d ıh) bu mı J org .; 
venm "o· ' b" taj dcvre-
larımız içinde ~zan . ~rb ~ etmek li-

. k lıvakati ıs a si geçırmc , ve • 
. zım gelecektir · 

t>eklenmektedir . 4_00, bin. defa daha fazladır. Bu yc-
Ciiınhuriyet merkez bankasının • nı vıtamın, çocuklarda k~mik has. 

Hatayda açacağı bu şubenin daha 1 ki 
ziyade döviz işlerile uğraşacağı işi· t~ 1 ar.ına, ?er türlü inkişaf azlığına, 
dilmiştir . bır kelıme ıle raşidizme karşı kcrek 

•· Son zam.Anlarda Türk parası· liliç gerek önleyici madde olarakJ 
nııı Halayda resmen işlemesi üzeri· büyük hir rol oynıyacaktır . Kemik 
ne, para mübadelesi ehemmiyetli bir kınlmalannda ~nj~ksion yo!u ile 
şek:I almıştır. Hataylıların sarafla· de büyük tesir göstermektedir. 
lann oyunlarından kurtarılması için 
Bankanın açılacak şubesi daha ziya· 
de döviz işleri i:e meşğul olacaktır . 

TUrk Topcularınln atıfl•rı 
Şehrimizde bulunan kıtaatımız 

tarafından top atışları latbikati ya
pılacağını yazmıştık . 

Bu tatbikat dünkü gün saat 9 
da Sayın Alay komutanımız Albay 
Şükrü Kanath'nın nezareti altında 
Pınarbaşı mıntakasında yapılmış, tat
bikata şehrimizdeki Topçu batarya. 
sile bir bülük piyade iştirak etmiş
tir. Tatbikatta gerek topçularımızın 
yaptığı isabetli atışlar ve gerek pi· 
yadelerimizin yaptıkları mahirane 
hareketleri ile gayet muvaff11kiyetli 
bir surette neticelenmiş ve herkesin 
takdir ve tebcilini mucip olmuttur • 

Tatbikatta Başvelr,iJ, Vekiller, 

- Gerisi ikiad ubif• -

VALİMİZ 

/\li Rıza Çevik 'in 
Okullardaki teftişi 

Sayın Valimiz Bay Ali Rıza Çe · 
vik'in Şehrimizdeki Devlet miiesse
selerinde teftişler yaptığını yazmış· 
tık. Valimiz dünde Kültür mücsse. 
selerini ziyaret ve teftişe başlamış. 
Jardır. Bay Ali Rıza Çevik dün is
met ~nönü Kız Enstitüsünü ~iy .ıretJe 
Tedus ve ameli faaliyetini tetkik 
etmişler ve Enstitü Müdüründen iza
tıat almıılardu . 

Valimize Kültür Direktorü de re
fakat etmfttir • 

Irak Kralı birinci Gazi 

d•r•k Erretlt mınt•k•••nda 
llrfl idare nan edlldlllnl, 

kGt n, halnler• nizam ve •U u 
111 

k•rfl alınacak .. ~ok . ~·~· .. 
tedbirlerle temin edılecetını bıldır 
mittir. 

H-k. met, Erreşit mm takasına u u . . 
birçok askerf kuvvet s~vketmıştır. 
isyanın silahli galeyanbır şekilde 
oldutu anlatılmaktadır· 

grev 
• 

Gandi 
vaz geçmı 

Bombay : 8 (Radyo) -

ma Gandi tarafından Layk 
idi namıaa yapılan teklifler 

bir kısmı manda hü~umeti 
dan kabul edildiğinden Ga 

grevinden sarfınazar etmişti 

Dolmabahçe hadi 
tahkikat evra 

Ankara : 8 (Telefonla) 

mabahçede onbir vatandaıı 
sine sebep olan izdiham 

h 1kkmdıki tahkikat evraki 

lığı dolayısile devlet şurasın 
liye vekaletine iade edilmiş 

liye vekaleti bu evrakı, d 
rasınca noksan gorülen n 

tekemmül ettirilmesi için 

yapan müfettişlere tevdi 

Miif ettişler lstanbulda bu 
lıkları ikmale bqlamıştır. 



1 Zirrıi meseleler -- --,1 (~ORCŞll..E~ 
Çiftçiİnizin her 
karından büyük 

yılki 
zararı 

lhl @l lb> ~ lr 0 ~ lr Ü 1 B .k 
eşı , 

ı '--------------·-------------------·-----' tabut ' Zirai Faaliyet Ziraat mektebinin fidan iktisad Vekaleti Murakıbı 
yetiştirme faaliyeti 

iki gün evvel Ankaradan şeh · 
rimize gelerek iktisadi mrseleler 
üzerinde tetkiklerde bu!unan lkti · 
sad Vekaleti Murakıblarından Bay 
Mahmud dün Mersine gitmiştir . 
Bay Mahmud Mersinde de tetkik- J 
!erde bulunacaktır • 

fE=' ernand Boverat adıoJ 
U-- bir Fransız muharriri • 

nal gazetesinde yaı 

m3kalede, Fransanın içtimai bir 

Buğdaylardaki rastık ve 
yüzünden 25,000,000 zarar 

•• surme 
ediliyor 

Portakal hastalıklariyle 
yapılan mücadeleler 

Dörtyol Bölgesinde Portakal 
hastalıklariyle bu yıl daha geniş 
bir mücadele faaliyetine geçildiği
ni yazmıştık. Dörtyolda hu işlerle 

uğraşan Mutahassısın yanına Ziraat 
Merkez Tekni3yenı 8ay Salih de 
gönderilmiştir . 

Şehı imiz Ziraat Mektebi Fidan 
yetiştirme faaliyetine hararetle de
vam etmektedir. Ziraat Mektebi 
fidanlığından bu yıl fialleımıza 16000 
den fazla fidan verilmiştir . 

sına dokunmaktadır . 

NASIL TEDBİR AL.ALIM ? • 

Çocuk Esirgeme Kurum ..ı ! 
bir balo veriyor 

Fernand Boverat bu yazısıo 
iddialarını r.kamlarla teyid etti~ 
sonra «Fransa, nüfusu giltikçe a~ 
rak uçuruma doıtru sürükleniyor. 
mekte ve bunun akibeti hakki 
büyük endişelerini teşrih etmekte 

Tüık köylüsünün çocuklaıiyle 
birlikte bütün bir yılda çalışarak 
elde edecekleri mahsuller , sürme 
ve rastık denilen mantari iki has 
!alığın tahrip edici tesirlerinden 
kurtarılacak olurs;ı en büyük milli 
gdir olan buğdaylarımızda senede , 
600,000 ton fazlalıkla yirmi beş 
milı•on liralık bir artış daha görü
lecektir . 

Çok yağmurlu yıllarda , bu has
talıkların mahsdlerimiz üzerinde 
yaptığı zararın nisbeti yüzde elliyi 
g e ç t i ğ i ve normal senelerde 
bile 20 . 25 den aşağı düşmediği 
teessürle görülmektedir. 

Senede yirmi lıeş ır.ilyon lira 
gibi yalnız bir mahsul üzerinde bü 
yük bir ziyan tevlit eden bu has 
!alığı önlemek için icabeden ted 
birlerin alınma zamanı artık gelmiş· 

tir. Nitekim dünyanın , her yerinde 
buğdayların büyiik bir afeti sayılan 
bu h~stalıklaıı gelmeden önlemek 
için, her devlet k•ndi husı;siyet ve 
iklim şartlarına uygun kanuni ve 
fenni tedbirleri almıştır. 

Ekinler kfmale erip henüz biçme 
zamanında iken başakların içerisinde 
bulunan ve hastalıktan kurtulmuş 

olan luğday taneleri hangı usul ve 
v.ısıta ile biçilip harman edilirlerse 
edilsin, bunların arasında kalan ha~ 
tal ı kl ı, başak ve taneler siyah to 
humlar, sağl~m ka lan bıığdayl a·a 

sı va şır. Bundan dolayı f.u buğday· 
lar da tohumluk ı-~kımınd.ın teh'i 
keiidir . Ve piyasadaki kıyme tleri 

de her zaman dü ~ükt ü r . Bu nevi 
buğdayl a rın kara değirmrnlerinde 

ya pıfon unlariyle pişirilen ekmekler 
umumiyetle siyahtır . 

Hülasa, hangi bakımdan b2 kılırsa 
bakıl~ın , sii r. ıı ~ ve rastık deııilt n I 
bu iki hastalığın memleket çiftçisine 

:ve binnetice bütün millete yaptığı 
ziyan mikdarı yirmi beş milyon li 
radan as!a eksik değildir. 

Bu hastalıkların çaresi yok m:ı 
dur ? Elbette vardır . Hem de rek 
kolaydır . En aşağı altmış srneden· ı 
beı i bu hastalıkları önlemek İçin j 
dünyanın her yerinde tedbirler aran 
mış, çareler bulunmuş , ıklım şarla
rına göre çeşitli ilaçlar r!a meydaııa 
getirilmiştir . 

yerlerimiz nazarı dikkati celbetmi 
yecek kadar azdır. işte bunun için 
bu mühim mevzuu cezri bir sure-tte 
ele almak lazımdır. 

Hastalıklar için, dünyada bu
lunmuş çeşitli, bir çok müessir ilaç 
!ar vardır. Ancak, memltketimiz 
umumiyetle kurak iklimler arasın 
da sayıldığı icin, 3onbaharda ekile 
cek bütün hububatı tavında ve za 
manında ekmek imkanı hasıl olma· 
dıgından sulu iliiçlerla, ilaçlanan 
tohumların çok defa fayda yerine 
zarar verdiği görülmektedir. Bunun 
ic;in iklim şa,rtlarına uygan, toz, i
Iacları tercih etmek, ve bu işler ü· 
zerinde çalışan zirai ilim müessese
lerimizin seçeceği müessir ilaçları 

kullanmak icap eder. 
Memleketimize hariçten gelen 

ilaçlar, fenni bir kontrola tabi ol
madıkları için, bazan da ilaçlardan 
beklenen faydalar eld : edilemiyor 
bunun için · 

1 - Başta buğd~y olmak üze· 
re. alelumum, hububat tohumlarının 
ekilmeden Önce ilaçlanmalaıı, zirai 
bir prensip olarak ele alınmalı ; 

2 - l ı açlanma, prensip olarak 
kabul edildikten sonra memlekete 
harıçten giıeeek ilaçların kontrolü 
hakkında kanuni müeyyedeler kon· 
malı: 

* 
Uıfadaki Fare Müca.dele işleri

ni tetkik etmek üzere Seyhan Zi 
raat mücadele Baş Teknisyeni Bay 

, Sadettin de Urfaya hareket etmiş
tir . 

Mersinde zahire işleri 

ve borsa vaziyeti 

Mersinden aldığımız malumata 
göre; zahire üzerine borsada nor 
mal bir hareket mevcuttur . Dün 
Ticaret ve Zahire borsasında beş 
ton Silifke malı yer fıstığı 18 ku· 
ruştan , 15 ton nohut 6 kuruş 15 
santimden, 15 ton yerli arpa 3,62,5 
dan satılmıştır . 

Hatayda Merkez 
Bankası şübesi 

açılıyor 
Birinci sahifeden artan 

Mebuslar, Kolonel Kole, Türk v~ 

Bir İktisatçımıL tetkikat 
için Hataya gitti 

Bir kaç gündenberi Şehrimizde 
bulunan Türk Ofisi Müdürü Bay 
H. Karagiille tetkiklerde bulunmak 
ıizcre Hataya gitmiştir . 

HAVA V AZlYEllİ 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı

cak 13 derece, geceleri en az sı

cak 3 derecedir. 

Muizle Simonun kavgası 

Avraham oğlu Muiz ile Simon 
Nayman adında iki kişi ka\·ğaya 
tutuşmuşlar, Muiz, Si onu sandal
ya ile başından yaralamışdır . 

iş zal,ıtaya aksetmiş ve kanuni 
muamele yapılmıştır . 

Eski Suriye Başve-
1 kilinin Suiistimali 

varmış 

Birinci sahifeden artan 
j - ilaçları memltkette temin Ecnebi kon ) ' "'laıilc bir çok subay, 

edecek müessrse kurulmalı ; halk mümessilleri ve gJzetcciler da- l lüküınelın binlerce lira vererek 
4 - Memleket ihtiyacına yeti- vetli olarak bulunmuşlardır · satın almış olduğ.ı ziraat aletlerinden 

şecek mikdarda ilaç imal eden Hatay Fevkallde Delegemlz eser bulunamamıştır. 
müesseseler yapılıncıya kadar, ha. Bundan daha ır.üdhişi, Cemil • 

Adana Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu Yoksul çocuklar menfaatına 
önümüzdeki ayın bırinci gecesi bir 
balo verecektir . 

Bir karı kocayı 
döven adam 

Abdulkadir oğlu Mustafa vı; 
Karısı, Bir tarla meselesinden do 
layı Şaban oğlu bıçakcı Mehmed 
ile kavgaya tutuşmuşlardır, Neti 
cede Mehmed, Mustafayı ve karı· 
sını dövmüş ve demirle yaralamış· 
trr. Yaralılar muayeneye sevkedi
miş, Suçlu da yakalanmıştır 

Ceyhanda 

Kasabayı ve köyleri 
ağaçlama faaliyeti 
Ceyhan : 8 ( Hususi ) - Ceyhan 

belediyesi: ağaç dikme faaliyetine 
hararetle devam etmektedir. Keza 
köylerde de fidan dikme işine ehem
miyet verilmiştir. Her köy bütç.esine 
birer miktar fidan tahsisatı kon
muştur. 

Tor .:>sspor 
.. . 

ınusameresı 

18 Martta Asıi sinemada 
On gündenberi Ankara'da bu- M 

riçten ilaçlar toplu olarak ziraat ardamın işbaşına gildiği l 9 3 6 10355 
k'I lunmakta olan Hatay Fevkalade mu senesi sonlarından 1 9 3 8 senesi ' ---------------• 

ve a eli tarafından ketirilip ehven rahhası Bay Cevad Açıkalın dlin sonuna kadar Suriye hazinesinden 
fiyatla çifçiye verilmelidir. j akşamki trenle Payasa gelmiş, Ora· çekmiş olduğu paranın 1 milyon 500 

Halrn hariçten getirilen, ilaçlarla dan otonı•>bille Antakya'ya gitmiştir. bin liraya baliğ olmasıdır. dar Suriye jandarmasının bulunduğu 
bir kilo tohum için vasati yirmi pa ' Fevkalade murahhası, Devlet Sabık Başvekil. ı Şubattan 17 Şranlı karakoluna ta~rruzda buluna-
ra saıfedilıntktedir. Eğer bu ilaç- Reisimiz namına yaverleri fliGbaşı Şubata kadar BO bin. istifası günü rak şiddetli bir müsademe yap~ış. 

Netice şuki , bugün fransada. 
şikteıı ziyade tabut var! 

Verılen rakamlardan anlaşı!dı 

na göre, 15 sene sonra fransa 
yıl yarım milyon insan kaybelm 
başlayac•klır. Hali hazırda bile 
ğ~mun üç misli ölüm vardır. 

Bir ordunun ihtiyat kuvve:Je 
den hiç farksız olan «Doğan ne; 
Fransada, istikbalden ümid kesil 
kadar azalmakta devam ediyor. 

Bu mevzu, kendi ölçümüzü .nu 
yese etınek bakımından çok eheııı 

yetlidir. 
Devletin neşrettiği istatistik! 

den alınan neticeye göre, ve biz 
nüfusumuza nisbetle bizde doğu 

Fransadan üç misli fazladır. Ve öl 
de yüzde eJli azdır . Bu çok sevind 
ci netice karşısında bir tek üzü 
hal movcuttuk!, buda do~an!arın J 
de yirın1sini kaybedişimiz! 

Bundada tahakkuk edecek ü 
ve teselli şudur: Mademki yaratma 
kabiliyetindeyiz, yaşatmak çaresi 
de bulacağız. 

Bu yoldaki azmımıze, hergii 
sayısı artan modern sıhhat müesse 
!erimiz götle görülen birer delildir 

TANOÜNEff 

1 

RADYO 
• Bugünkü prog,.am • 

Tüıkıı · ı· RaJıo dıjiizİ) O ıı p u.1/1J1 <1' ' 
' . 

Türkiıe Radıosu - .-ini.ura N.udı"' ' 

Per,embe 9 - 3 

12.30 Proğram 

39 

12.35 Türk müziği - Pi 

13.00 Memleke: saat ayarı, a 
jans, meteoroloji haberleri . 

13. 15 - 14 Müıik ( Karışık p· lar memlrkette yöpılırsa kiloca Z ı hni İnsel, Hükümet namına Dahi ' olan 18 Şubat günü de !O bin lira !ardır. Bunun üzerine Halepten Fran-

1 k b 
!iye Müsteşarı inayet Mursaloğlu Pa· almıştır. sız kuvvetleri geldiğinden Suriye jan· rogram - Pi . ) 

yirmi para ı ir masrafın on para · k ı ı yus'tan arşı amış ardır · Berutıu gazele, bu paradan sa- darmalarının büyük bir kısmı haıe- 18.30 Program . 
nında altına düşeceği yapılan he · ---------------------------1 bık Dahiliı· e ve Hariciye nazırı Sa- kal mıntaka>ından çekilın'şlir . 
Saplarla anlaşılmıştır. 18.35 Müzik (Şen oda müziği dullah Cabirinin de hissesini aldığını Zeytunik, ıneceluşağı, Meydanki 1 O ki · 

Nemlekete yetişecek kadar ilaç yonluk zarar mikdarı, arpa, yulafa iddia etmektedir. Karababa ve Eren'.le jandarma kaıa- brahinı zgür ve Ateş böce erı 
imal etmek için kurulacak bir fab. da teş'llil ecli!!!cek olursa, milli ser Elahali gaze:esi, bu neşriyat ü- kolları ilğa edilmiştir. Fronsız asker 19.00 Konuşma 
rikanın t~sis masrafının 1,5 . 2 mil velin bu iki hastalık yüzünden kıık zerıııden günler geçtiği halde yeni !erinin kuvayı külliyesi Afrindr, bir 19.15 Türk müziği Fasıl he· 
yon arasınd 1 o lacağını bu işin tek milyon liraJan fazla bir zararla kabinenin neden bir tekzip neşret- kısmı da Meydanıekbez ve Raco is yeti) Cdal Toks~s ve arkadaş 

k k 1 · ı J'k karşılaştı'"ı acı da olsa mutlaka mediğıni sorm ıktaaır? ta,yonlarında bulunmaktadır. I ni · ısım arıy e a a alı sözüne ina- ıı; arı · 
Kürtdaltından gelen son haber- Bundan başka 200 kadar mılis 1 .. 1 b 

nılır şahsiyetler söyleıııektedı'rler . görülecektiı. 20,00 Ajans, mekoro OJI 1a er· !erde, vaziyetin karşıklığını muhafaza de Afrine gelmiştir. Kürtdağında va-
Tohumların ilaçlanma İşi esaslı Köylünün tez _elden kalkınma- ettiği ve idarenin Fransız tarafından him hadiselerin çıkmasından korkan feri, Ziraat borsası ( fiyat ) 

bir mesele halinde ele alındıktan siyle, milli gelirin artmasını cımdan ele alındığını bildirmckted :r. halk büyük bir end 'şe ve heyecan 20.15 Türk müziği Çalanlar: Ve 
sonra, yalnız buğdanların değil, bü istiyen Jıükilnıetimizin, buğday da lbrahim Hıılilin riyaset ettigi beş- içindedir. Yollardan gelip geçen o· cihe, Fahire Feısan, Refik Fersan, 
tün, arpa, i ulaf gibi hububatın da va mızın, mühim ve esaslı pr-nsip- yüze yakın müsell•h müridler. Şeyh- tomobiller ve yolcular sıkı bir araş- Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar : 

k I" I horuz. Meydanlı ve çakmak köyleri tırmaya tabi tutulmakta ve akşam M. S M h K 
e ilmeden önce i aç anmaları ı"cap lerı'nd•n bı'rı"nı" teşkı'I eden tohum lızeyvtn enar, a mut arın· ' · arasındaki dağlık mırıtakaya tahas- saat 8 den sonra hiç kimsenin yol ' 
edeceğinden, senede Türk köylü ların ilaçlanma işini eline alacağın· sun etmiştir. culuğuna ve köyler haricinde dalaş. daş. 1 - ..... - Kürdilihicaz 

Buğdaylarımızda bu iki hastalık 

tan dolayı her sene vukua gelen 
en aşağı yirmi beş milyonl~k zarar 
işini gelişi güzel bir mü!alea olsun 
rliye yazmıyorum . Bu, yirmi yıldan 

fazla bir zamandan beri müşahede 

ve tetkiklerle edindiğim kanaalın 
mahsulüdür. Bu bakımdan , yalnız 
buğdaı lar için değil, alelumum hu
bubattaki, hastalıklar işi başlı ba 
ŞHıa, memleketin zirai bir davası 

ola rak millet ve devletçe ele alın -

sünün yal111z buğdaydan en 25 mil dan eminim. -TAHSiN COŞKAN- Miiridle', üç giin evvel 200 ka- masına müsade edilmemektedir. kar peşrevi. 2 - Suphi Zıyanın _, 
1 Kürddilihicazkiir şarkı - Bahçe· 

,.------------------------------------------------------------------------·~------

malıdır, ' 
Hububat hastalıkları , ilim bakı 

mından bütün ziraat mektepleriyle, 
enstitümüzde esaslı olarak tedris 
edilmekte olduğu gibi, bu mevzuu, 
~edkik eden, Zıraat Vekaletinin 
başta Ankara, lzmir, Adana olmak 
ÜZ< re muhtelif yerlerde nebati has 
t a lıklarla uğraşan enstitüleri vardır. 

Yuıdun bazı yerlerinde tohum . 
!arın ekilmeden örıce, büyük çift 
liklerle meraklı çifçiler tarafından 

ı açlandıklarını yakıneıı biliyorum. 
Ancak yedi milyon h e ktarı müteca 
v.z çeşitli hulıuhet ziraati }aprn 
memleketimizde, ilaç tatbik ohman 

Ana uııırr 

' "nözde bülbül olsam. 3 - Osman Ni · 

Tarihten 1 
yapraklar 

Times gazetesinin 
neşrettiği Lord 
Middletonut> hatıra 

farı meraklı bazı ifş3farda bulunmak 
tadır. Sahne, 1901 de O bstosnede 
Kraliçe Vıktoryanın cenaze merasi· 
minde cereyan etmektedir. 

Lort Middleton imparator Vil

helmle şahsen münasebettardı ve 
logilt '!re kıı allık sarayında yüksek 

bir mevkie sahip bulunuyordu. 

Filhakıka ozaman yapılan nıühteşem 
cenase merasimin organizetörü o 
olmuştu, ve kraliçenin torunu olan 
Kayser de l:.u merasimde hazır bu 
lunmuşlıı. Merasim dalıa yeni bit 
miştiki ikinci Vilhelm lordu kenara 
çekmiş ve o zamanki u:ışvekil Lord 
Salisburyeye iblağ etm,..si için siyasi 
düşüncelerini kcndi~in_ açmıştır. 

Gelecek gün 
!hinci Vllhelmln çok enteresan bir hatırası 

Ona demiştirki: 

- Almanya bir demir çember 
içinde mahpus 70 milyon niifusa 
maliktir. Bütün diğer büyük millet 

ler yayılmışlardır: Rusya şarka doğ 

ıu , lrıgi l tere bütün dünyaya, Fransa 

1- frikada kabil olduğu kadar uzakla 

ra Birleşik devletler garbe doğru ... 

Ben de güneşden hissemi almak isti 

yorum. imdi cenubi Amerika da 

bizim koruyacak alman menfaatleri 
miz var. Yoluma çıkan aslan Mond 
ı oe doktrinidir: fakat lngiliz donan 
ması meseleyi halledebilir. Mesela 
ben bir cenubi Amerika devletinin 

kontıolünü elde etmek istersem ve 
lngiltere ile ittifak edersem, Birl~şik 
devletler beni karaya çıkmaktan me 
nedenıez. Alman kıtaları bir kere 

Amerika ya çıktıktan sonra biı !eşik 

devletlerle anlaşacağım... Birleşik 

dfvletleri kenarda tutan ben de sızın 

için Rusyayı kenarde tutarım. 

* * • 
Kendisine bu hayret verici teklif 

yapıldığı zaman Lord Middleton'un 
ne kadar şaşmış olduğu tohmin e 
dilebilir. Bununla beraber teklifi 
Lord Salisbury' ye bildirdi, fakat be· 
riki bunu batta kabinesine haber 

vermryi bile lüzumsuz buldu veKayse hadın - Kürdilihicazkar saıkı - ·· 
rin kendisini deli yerıneıni koydugu:ıu Akşarn güneşi kalkımalı. 4 - t3o· 
sordu HakikalteKayser onu sadece kıt ğusun - KiirJdilihicazkar şarkı -
zekalı hir adam telakki ediyordu. Güller açmış. 5 - Arif beyin 
-Lord Salisbury'de demiştir, ki Av Kürddilihicazkaı şarkı - Bir ha
rupa müvazenesi düşüncesi bir sabit let ile süzdü yine. 6 - Arif be · 
fikiı halindedir. Halbuki benden ve yin - Kürdclilihicazkiir şarkı 
benim otuz kolordumdan başka Av Akşam olur güneş gider. 7 - Re 
rupa muvazetesi yoktur. lngiltere fık F ersanın - Hüseyni şarkısı -
kısa görüşlüdür. Sabah güneş doğarken. 8 - Re · 

Asil Lord şu cevabı vermiştir. fık F ersanın - Hüseyni şarkı -
- Yirmi sene sonra hala hayatta GözlerimJer gitmiyor yanaklaıı· 

bulunacak olursam, bu konuşmayı nın alı . 9 - Refik Fer sanın -
alaka ile hatırlıyacağım. Hüseyni ~arkı - Ay doğar sini 

Kayserin son sözü şu oldu: sini sevmişim birisini. 1 O - Tür · 
- Zamanın çerçevesi içinde ha kü - Sarardım ben sarardım. 

pis olmayalım. Bu belki elli sene 11 - Türkü - Saz semaisi . 
istiyecektir fakat günü gelecektir.. 21.00 Memleket saat ayarı. 

O zamandan beri stuz sekiz se 21.00 Konuşma . 
tc geçmiştir. 21.15 Esham, tahvilat, kaınlıi 

--------------------------------.... ----.._. ......... ------------..---.......... ------............. .,..., .............................. ....,."'""...,., ..... ... - Gerisi üçüncü sahifede -
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Artivinin kurtuluşu Trakyada 

peratif 
kavun Koo
faaliyeti 

-ı!"------------------------------------fi .........,;ANIN iKTiSADi VAZiYETi 

lJMUMi TiCARETTE 
t 8iR FERAHLIK VAR 

Siyasi volanın iyi bir derece de idaresi 
tehlikeli iktisadi krozmanlara mani oluyor 

d Büyük devlet adamlarının diğer 
evlet rİc3!ine karşı kinayeli tarizle 

1'\ Ve a d ya meydan okumaları artık mo 
or,, I; halini aldı. Geçenlerde lord Ha 
kkı ık ~ks, Fransa · İngiltere siyasi ve 
kt lısadi tesanüdünün ehemmiyet ve 
da Sc ab · · etını ıına sadedinde: "Dik~at! 

b~ıniş, bu tesanüt. tehlikeli geçitleri 
ıldir k · · · ı • me · ıçın yol arın croismenl ıa 

'•nd k a onulan ışıklı işaretlere ben· 
2er ! 

b· Bu tehdid bize mi? diye, yüksek 
ır şahsiyetm efkarına tercüman 
lrnak veya doğrudan dogruya or.un 
~zılarını neşretmekle maruf olan 
ır ltalyan gazetesi cevap veriyor. 

"Tehlike işareti hal Acaba bu 
arcti Avrupa kıtasının veya Ak 
cnizin hangi kısımlcırında koymak 
ap eder ? Zavallılar 1 ltalyanların 
aten tehlikeli surette yaşamağı bir 

ind .aYat düsturu olarak kabul attikle· 
.. - ıni b·ı ? S zu ı mi}or musunuz onra unut· 
n ) ayınız ki, şayet bir croismcnt teh 

~ •kclj ise bu tehlike herkes için 
u a 'd tma ' 1 dir ve eğer bir çarpışma mu· 

resı aduer ise, tehlike işareti onun neta 
cini asla bP.rtaraf edemez. Kaldı ki ı· 

rgii omobilin sağlamlığından ve yolcu 
~se tın cesaretindeı• maada her şey 
ıldır ı . antı ıdare edeniıı elinded"rl" 
ER Hem bir belediyecilik clı:rsini, 

t~ de bir siyasi rejim akidesinı 
• ıva eden bu fıkrayı Avrupadaki 
lctj ruhiyeyi göstermek üzere bu 
a naklettik. Bu sözlere ne siyaset 
tıtıinde ne de iktisat aleminde faz 

1 bir ehemmiyet aıfolunmadığını 
Ylcllleğe bile lüzum görmüyoruz. 

. Avrupa siyasi ve mali gazetele 
ın nıütelaasından edindiğimiı inti 
~ göre, terazinin demokrasi ke· 
~ gi~tikce ağır basmaktadır ki, 
a dunya sulbü için büyük bır ka 
çtır. Birleşik Amerika deylctleri 

. tesekkülünün 150 inci yıldönürnÜ 
?asebetiyle evvelki ğün irad ey'e 

p· 1 llutuk esnasında Cümhurreisi 
Roosevelt. totaliter memleketlere 

;şı yeniden ateş püskürmek sure 
i : c umumı emniyet ve itimadın sağ 
· ) laşmasma yardım etmiştir. 

rı . li 
nk afta zarfında ispanyada F. 

he· 0 hükumetinin fngiltere ve F 
ısa t aş b ar~fında~ re~m~n . tan_ırıma.~ı 

11ll lm hadısedır; ıktısadı mu· 

Gene iyi haberlerden olroak Ü 

zere Almanya ve lngiltere maden 
kömüıü saoayii:arasında bir anlaş 
ma yapıldığı ve bu anlaşmanın di 
ğer sanayi şubelerine de teşmil e· 
dilmek üzere oJdutu söylenmekte 
dir. Almanyayı iptidai maddeler 
temin edilir ve sanayiine de mah 
reç bulunursa, yalnız Almanyanın 
değil, bütün dünyanın en müşkül 
meselelerinden biri halledilmiş o 

Jur. 
Bu sebepl<!n dolayı, piyasalar 

da umumi bir ferahlık hissedilmek· 
tedir, Alışverişler yolundadır. Bil · 
hassa Ameıikada iktisadi indice'ler 
müt~madi lir yüksdiş göstermekle 
ve önümüzdekı aylar zarfında mü· 
him siparişler ve mübadeleler vu. 
ku bulacağı tahnıin olunmakta· 

dır. 
Fransada para bollugnna bir 

misal olmak üzert', son borsa tiki. 
das) onunda yüzde 0,25 ile röpor 
yapılabildiğini söyliyebiliriz. 

lngiliz lir~si dolara karşı hafif 
lıir lereffü ile 4 69 da kalmı~tır. 
Cümhuri)et Merkez bankamızın 
teşbit ettiti fıat geçt'n haftaki gibi 
593 kuruştur. Bun:1 mukahil frank 
on para yükselrniştır. 100 Frank 
336 kuruş 1 O para ediyor. 

Kanun adamı 
BÜYÜK FACiA 

18 Martta Asri sinemada 
10355 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Müjde müjde 
Aylardanberi sabrrsızlılcla bek· 

!enen ve şimdiye kadar görulcn 
şark fılmlerinin en güzeli. 

Ankara : 8 ( Telefonla ) -
A.~t~~inin kurtuluş bayramı bugüıı 
buyuk tezahurat içinde kutlanmış 
tır • 

Yeni lstanbul vali 
muavini 

.. Ankara: 8- Dahiliye vekaleti 
nufus umum lmüdür muavini Bay 
Muzaffer Akalın,ın İstanbul vali mu 
avinliğine tayini yüksek tasdike ikti 
ran etmiştir. Genç ve kıymetli idar 
c~mi~ Bay Muzaffer Akalın yeni va e 
zıfesıne başlamak üzere buğünlerde 
fstanhula hareket edt:cektir. 

İran hükumetinin 
istedikleri 

Ankara · 8 lran hükumeti 
Türkiye'de meri ~ıollatın seyrüscfe: 
ı ine müteallik nizamname ve talimat 

:nameleri hükumetimizden istemiştir. 

lran hükumetinin istediği nizamna 
me ve talimatnameler yakında gön· 
dcrilecektir. 

İstanbul : 8 ( Telefonla ) _ Ha- 1 

Ler alınJı~ına göre, T rakyada ka. 
v_un ~ooperatifi bu vıl ihracatı için 
şımdıden faaliyete geçmiştir. fhra· 
c~ta iyi bir şekilde temin için şim· 
dı?e~ s?ğuk hava vagonları sipariş 
edılmıştır . 

Ôzbekistanda 
hava yolları 

Moskova ; 8 - 1938Sene . 
de, Sivil Havacılık Fılosu fd sın. O aresı· 
nın zbekistan Şubesi, 1937'ye 
nazaran 5,5 defa fazla olarak 
34,000 yolcu taşımıştır . , 

. Tayyare, halen, Ôzbekistan'd 
bır ç k b"' ··k h a . v uyu şe irler arasında en 
zıyade kullanılan münakale vasıta 
sıdır. Mesela l'arcuy ile Novo -
Urgenç şehirleri arasındak'ı • f .. k. mesa 
eyı ı ı saattan daha b" az ır za-

manda almaktadır H 1 . 
f 

. • a cn aynı 
mesa e) ı otomobille katetm k . . 
24 saat, Amudarya yolu ·cı ıç.ın 

k 
. . ı e gıt 

me ıçın de 1 O gün lazımd ır • 

1 Ş T E NiHAYET 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

BUtUn Halkımızın Sabıraızllkla 8 ki • edlklerı 

A Ş K Diyarlarının . . . . M U S 1 K f Beld I . . F· . 
" .. • • A e ermın ılnıa . ' 

Gorulmc mış derecede Harıkulade mevzuu B o·· d'" .. .. . . 
Ve Ncfi; Musikisi le Bir Şiir, Bir Aşk ve E, . alş 0

8n. urŞ~cu Raksları rn;,a sız ır a hes ı 

&aftan Baf• Renkli Bir Sanat ve Sine H er o an ma arlkaaı 

&ŞAHANE VALS~ 
Eı a·· ·· D .. s· -yevm utun unya ınemalarında Birden Büyük M ff k" 
Gösterilen 938 - 939 Senenelerinin En Müstesna F~lva. ~ ıyGetlerle 

M 
1 ıı.ını AI A 

üsameresi Olarak Takdim Ediyor 
4 

Baş Rolde : KUKARAÇA Flimlnln Unutulmaz 
81LL0R SESLi YILDIZI 

- STEFFI DUNA _ 
Büyük Fedakarlıklarla getirilen Bu Şı.heser Büt.. S d . . un eyre enlerı 

Ctzp ve Teshır Edecektir 
iLAVETEN: . 

Dünya Havadisleri Ve Kahramanlık S I 1 · ı 
D 1 B

- .. . a rne erı e 
o u uyuk Bır Harp Filmi 

(Deniz Ateşler İçinde) 
. DIKKA T : Kalabalığa Mt:ydan Verilmemesi için B"I ti . 

E k A 
• . ı c erın 

r en ldırılması Bılhassa Rica Ol unur. 
Pek Yakında p k • Yakmda 

• • SENENiN EN ACIKLI ŞAHESERi 

. 11FIKI ZAVALLI YAVRUCUK._. 
•. batın dcrh.::ıl bunu takip ede 

er· a'ı .• 
suphe~izdir. 

Şeyhin aşkı 
Türkçe sözlü şarkılı ve ata tür 1 t 0354 

ka musikili büyük şark fılminin baş 

z· 
- ' ikinci sahifeden artan 

rollerinde. 
ROMAN NOV ARRO -MYR 

NA LOY 
Alatuı ka mu:iki ve fasılları 

tertip edenler mesut cemil cevdet 

ı· 

kozan. 

1 
, •ukut borsası ( fiyat ) Şarkı ve gazeller: Mustafa Çağlar 

l 25 Neşeli plaklar . D.(klt: lıdihamı mahııl kalma 

o· 

a· 

:·~ ~üz.·" ( Küçük Oı kestra- m:ısı için y.:rlerin evı!I Jeı temi:ıi 
11

• e<:ıb Aşkın ) 1 - Valter - 10348 
" d lrica olunur 
~c en kukfalar ( F okstı ot ) _ --" 

ı:a •crnann - Zenci dansı 3 -
e· ...... ~~ Geyş operetinden potpuri 

ld apin - Nokturne 5 - Le· 
tı - Yeni dünyanın eski şar· 
tş 

7
6 - Llncke - Eğlenceli 

~- . - Pachernegg - Viyana· 

e -----------------------~ 
e Kanun adamı 

~ı ~•besi . 
3o M··. . ) uzık ( Soli ve lieder -

=-------------------------------~ 

Asri sinemada 
18 Mart 939 da 
Gündüz ve gece 

Torosspor müsameresi 
Temsil 

Konser 
Konıcdi 

Monoloğ 

Milli oyunlar 
Vesaire . , . Vesaire ... 

nı t~~~ Müzık { Cazband Pi. ) 

Büyük bir temsil hadisesi 

18 Martta Asri sinemada 
10355 10355 

=-------------~--------~--~--·~·-.-......... ----------_J 
ASRİ SiNEMADA 

r· 

Nefis bir aşk1n, macera şaheseri .... 

Asri • 
sınema 

Bu "akşam 
Muhterem müşterilerine, f:;tanbul ve Ankara sineınalarıııde ·· 1 • . . goren erın 

hayran kaldıkları mevsımın çok güzel fılnıi 

( Beya~ Melek ) 
Enfes eseıini sunar 

Yıldızı: Simone Simon 

AYRiCA: 
En yeni dünya haberleri 

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

Telefon Asri 250 

Pek yakında ... Pek yakında ... Pek yakında . .. 
A. TOLS 1 OY'UN ŞAHESERiNDEN 

( Deli P etro ) 
30 BÜYÜK YILDIZ-200 ARTIS r-50,000 FIGÜR.\N 

Del iPetronun bütün maceraları-Meşhur Narve muharebesi-Deli Petro 
ordularının hezımeti - Birinci ı<ate rinenin çamaşırcılıktan Kraliçeliğe 
kadar hususi hayatı !\şk , Raks , Sefahet alemleri - Peteresburgun 
kuruluşu .... işte bu canlı tarihi çok vak ında sinemamızda göreceksiniz . 

BEKLEYiNiZ 
10352 

:r------------------------------------------------------

Ye ""' m a g aza • n ı 

ş. Rıza İşçen 

Halk Partisinin altına 

t 
. 
1 

. 
1 m t 

Yeni çıkan kanur. ve.nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Kırnım l\o: 3437 
A. ubul ıarılıı: 10 611938 

l'\c rı tarıhı.2) 6 1938 

- Dünden artan · 

Dükkanda satış yapacakların ttzkeresi yalnız tezkerede gösterilen mahal 
ve gezer satıcıların satış tezkeıesi dahi tezkerede tayin olunan daire \e 

mevki için muteberdir. 
Madde 78 - Bu kanunla inhisar altına alınan maddeleri satanlar, 

yalnız bu maddeleri sattıklarından dolayı kazanç vergisine tabi değildir. 
ler. 

DOKUZUNCU KISlM 

Ceıa hükümleri 

Madde 79 _ Altıncı ve yt'dinci nıc:ddelı:re aykırı olarak tütün kıyan · 
lardan veya elinde tütün bulunduranlardan kıydıkları ve bulundurdukları 
tlitünler zabt ve müsadere olunmakla beraber her Lir kilo v!ya kiisuru i· 

çin beş lira ~ğır para cazıtsı alınır. 
Madde 80 _ 37 nci madde hükmü hariç olmak üzere bu kanunda 

1 kaçağa harcanmış sayılaıı tütünler için ryrıca bir ceza gösterilmemiş ise 
her bir kilo veya küsurundan iki buçuk lira ağır para cezası alınır. 

Madde 81 _ Hükumetten izin almaksızın memleket dışına tütün to· 

humu çıkaran veya memlekete idhal eden veya bunlara teşebbüs eyle.yen. 
lerden 25 liradan 200 liraya kada ağır para cezası alınır ve elde edılerı 
tohumlar müs'adere olunur. 

Madde 82 _ Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde isimleri yazılan 
yasak mıntakalarda ckil(n tütün fideleri veya tiitünleri sökülüp yo'< edi· 

lir ve ekilmiş olan beher bin metre murabbaı veya küsuru yer için 5 lira 

ağır para cezası alınır. 
Tütünler toplanmış ise müsadere .. edilmckl~ bera~er. aynı ceza alınır. 
11 inci madde muc\bince mevzu memnuıyete tabı yerlerde memnu-

iyet kat'ileştikten sonra ekilen tütünlerle ekicileri hakkında da yukarıda· 
ki fıkra hükmü tatbik olunur. 

12 nci madde bilif ına hareket edenlerin ektikleri yerlerin beh~r bin 
metre murabbaı veya küsl\'undan iki buçuk lira ağır para cezası ol mır. 

Madde 83 - 21 inci madde mucibince beyanname "ermeyen çiftçi· 
lerle beyannameleri inhisarlar idaresine teslim etmeyen muhtarlardan ve. 

ya 2295 sayılı kanun mucibince muhtar yeriııe kaim olan kimselerden 5 

liradan 1 O liraya kadar tıafif para cezası alınır. 
(Sonu Var) 9583 

~,t - 24 Son ajans haberleri 
1tık· 

~program. ----~c~--~=~~~~~~~-~~~~~~~~---~-~~~za~~~ 

Akşam (Şahane Vals) TA DA Bu 
-------



da a orsası Muameleleri 
=-PAMUK ve KOZA ---- --- ----------

CiNSi 

K oza 
Pıyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi 

Klevland 

KiLO FIATI ---
En az 1 En çok 

K. S. 1 K. -L S._ 
9, 50 L. 
34,50 --., "İ--,. --

35-- 1 .:: 
ı------

1 
~40,.......-·-- ı-~---

ÇIGIT 
------- - ~ı --,--

' 4 62 

Yerli "Yemlik,, --"Tohumluk,, " 
HUBUBAT 

Satılan Mikdar 

K!l~ == 

1---
------
-------

-Bu~day Kıbrıs •-----ı-----~=I ------ -· 
--.. -:-Yerli --- 3,25 

·-----ı Mentane ,, 
Arpa 

Fasulya 
Yulaf ------
De!i-ce-------•------'-ı-----• 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

Dört yıldız Salih 

üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, .. 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
8 I 3 I 1938 

1 

UN 

/ 'ene Santim 

Kambiyo ve 0 ara 
iş Baukasından alınmıştır. 

-
_H_a_7.1_r ______ l_5 __ 40 ı_:u;;;·'.;;.eı-=---k=------j----

Rayişmar 
Vadeli 1. 5 03 Frank (Fransız) -3- 33 

_ V_a_de_l_i _l_I. _____ __ 5 _ _ 9_9_ Sterlin (İngiliz)-- - 5- 90 
_ H_in __ d __ h_az_.ı_r _____ , __ 4_, 20 Dolar ( ~meri'ka) - 125 j 79 · 

Nevyork 8 76 Frank ( ısvicre) 00 00 

----------------------------------- -----------------
Albayrak - l\1ustafa Nezih çayı 
Hmdıslrn, Sey an' Çin ve Cavadan doğrudcın doğıuya mÜe!sUe na. 

rrma getiriltn en n ür td ap. tue ve kd ulu ça~ lard a ıı -vukuf ve itina ile 
>arılan h"'ın an 1ardır HN zevte göre değiştn numaralı t f'rtipleıi vardır. 
~ uHt''if 'İf\s ve l Ü) ii~ Lkte \..utu \'C pahtltr içerisinde sa tıl ır. Ambalaj· 

tarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. hl eti ı d et \ e la is"} etir "n trmina tıdır. 

A anac'a : Ali Riz 'eJ'eşrker ticareti ancsi ve ıyı cıns mal satan 
bakk a iyelerdr .. tı'ır. 

Umun i dt>ı:.oları ; I· tonl ul Tal mi~cnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dör urcu v. kıf ham ka rşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanhul . C. 

1 

Adana Milli Mensucat fabrikası memur ve işçileri 
mahdut mesuliyetli kooperatif Sosyetesi idare mec
lisi Başkanlığından : 

idare Heyetine vaki talep üzerine esas mukavelenamenin 40 mcı 
maddesine tevfikan 29-3- 939 tarihinde saat 14 de fev:Calade toplantı 
yapılacaktır. Toplantı Döşeme mahalJesinde Şirket merkezinde yapıla· 
cakıır. Kayıt ortakların hazır bulunmalarını rica ederim. 

RUZNAME( M Ü Z A K E R A T 
l - İdare M~clisinin raporu 
2- O ıbeş imzalı tasf ıyc talebi takri ; irin okunması ve mÜ!ahrt si 
3- Tasfıyeye karar verildiği takdirde tasfiye hiyetinin seçimi ve 

ücreth·rinin tayini . 
4- Tasfiye edılnıediği takdirJe yf'nİ f d&re Heyetinin seçimi . l 0353 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha ,.)sısı 

Hergün muayenehanesinde hast.-. arını kabule 
başlamıştır. -

--
Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerin Je uzun :üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastala11nı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergüo sabıblt;yin saat 12- 8, öğleden sonra 
2-- 6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

•• • • Almanca mutercımı ara-
nıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almar.c~~an Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen teıcü 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransız· 
caya da ayni derecede bilenler te.~cih o~unac~kt_ı:·. . .. .. .. 

isteklilerin şartları öğrenmek uzre ~ı:-er ıstıda ıle Uumum Muciurlu. 

ğe müraca ıt tları. 

26 2- 6- 9 - 12 10321 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
bıiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan < czahanemizdc yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 4-10 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyol~ cümhuriyet mektebi 
karşısında 

55-156 10116 Numara: 200 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinala'I ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

9 - 26 

cad~esi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Tesviyeci ve torna 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne 

Kırıkkaledc çalıştır ılmak üzere tesviyeci ve tornacı almaca 
!erden Ankaracla bulunanların Silah Fabrikasına, lstanbuldaki 
burnu fabrika.sına, lzmirdt> ki l eıi n de lıın i rdcki Silah Fabrika ~ 
fer haricirıdc olanlar ın dd ısti d a ile Umum Müdürlüğe mürac, 

7-9-I ı 14 l o- ıŞ 21 · 23 25 '27 

. ~umbar~~-biri 1 ---·· 
• 

~· - . ., 
-·· 1 

\ 
..... 1 .... 

b 

• 

l 
TlJRXIV! 1 

ııRAAiii.ANICAS( 

10-15 

Belediye riyasetinden: 

1- Seyhan nehri kenarındaki 
beiediyeye ait Seyhan gazıno ve 
lokanta, bar ve yazlık sinema iki 
sene müddetle ve açık artırma su· 
retiyle icara verileceektir . 

2- Lokanta ile beraber gazi· 
no un senelik mııhammen yıllık ica. 
rı bin, Larm dörtyüz , ve yazlık si· 
nemanın elli liradır . 

3-· Muvakkat teminatları : Lo· 
kanta ve gazinonun yüz elJi , barın 
altmış, sinemanın yedi buçuk lira· 
dır: 

4- ihaleleri Martın 20 inci pa · 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktıı . 

S- Şartnameleri belediye yazı 
işleri müdürlütündedir . isteyenler 
oradan parasız alabilirler . 

6- Seyhan gazino , lokanta ve 
barı işletmeye ehliyetli olanların 

şartnamesi mucibince ihale tarihin 
den bir hafta evvel belediye encü· 
menine müracaatla ehliyet vesika 
ları almaları lazımdır. 

7- Taliplerin ihale günü mu 
ayyen saatta muvakkat teminat 
makbuzlariyle birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

10269 g.• 

Adana Su 
hukuk hakimh 

No. 18 

Deylet Demiryoll 
)etmesine izafeten ' 
Fahri Uğurlu ile lslit 
bağlı Fevzipaşada ts 
teciri Antalyalı Şevk 
sında mütehaddis ala 
cari duruşması ması 
leyhio mahalli ikam 
bulunduğu anlaşıldığı 

tebligata rağmen ma 
mediğinden hakkınd 
yap kararının ilanen 
duruşmanın 2313/939 
9120 ta l ikın~ karar v 
la müddeaaJ~yebin 

saatte mahkemeye g 
tarafından bir vekil 
takdirde gıyabında 
tebliğ ma · amma kai 
i lan olunur. 

Bu gece nöbet 
Hüku 1ı e ~ c 

istikamet ec 

Umumi neşrıyat 

Macid 
l3 Sk!J ow a a su - -=saı zx S-9-12- 11 10141 


