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Kontrol konseyi kuruluyor 

Pamuk istihsalini arttırmak için 
hazırladığı program hükumetimizin 

500,000 Balye pamuk,temini için 280,000 hektarlık 
ekim sahası 556,000 hektara çıkacaktır 

(Ankal"a - Şubat] 

Hüküme\ pamuk mahsulümüzün 
500,()()() balyaya çıkartılması hakkın· 
da, MiJli Şef ismet lnönü'nüO:vermiş 
oldutu direktifin tahakkuku için ha
zırlanmış olan programın tatbikine 
devam etmekttdir. 

Bu proznmın ana hatlarının da
yandıtı esaslar, tkimin genişletilmesi, 
doğum hasılatının fazlalaştırılması ve 
maliyet fiatının indirilmesi, ticari 
kalitenin islahı, tecrübe istasyonları, 
çiftçinin makine ile cihazlanması, su
lama, giibre, çeşitlerin 1slahı, çır çır 
evleri, depolanma ve standardizas. 
yon, hastalık ve böceklerle mücadele, 
büyük arazinın t ksimi ve işletme 
şekilleri, ziraat amelesi, propağanda, 
ıirai kredi, alım ve satım, sulama 
kooperatifleri gibi mevzularına ihtiva 
e:mektedir. 

Son senelere kadar Türkiye da. 
bilinde ekilen pamuklar, iane (açık 
koza) ve yerli denilen kapalı koza. 
dan ibaret olmak üzere iki tip altın· 
da to.pJanıyQrdu. Aşağı kalite olan 
bu pamuklar dış piyasalarda iyi A· 
merika pamuklarına göre çok düşük 
bir fiyat alıyordu. 932 denberi eki· 
mine başlanan Klevland ise dünya pi· 
yasalarında eo çok ve ısrarla aranan 
bir tipti. 

Ege, Sakarya ve Antalya mınta. 
kalarında gene Ziraat Vekaleti tara· 
fından seçilip ekimi 934 senesinden 
beri tamim edilmiye başlanan Akala 
çeşidi pamuğun ticari kıymeti, bugün, 
Teksas ve Brezilya pamuklarını aş· 
mış bulunmaktadır. 

Son bir seneden Klevland ve A· 

kala cinsleri ekim dolayısiyle memle· 
ketin trm·ne liti varidat fazlası 
2.012.000 lıradu Zıraa t VekAletinin 
tatbik ettiti programa göre soo.r.oo 
balyalık pamuk rekoltemizin 250.000 
tonu Klevland ve Akala olacak ve 
bu iki tipin verim ve kalite farkından 
dolayı çiftçinin eline her sene 
6.359.500 lira fazla para girecektir. 

Bütün yurt içinde kuru ve sulu· 
şartlar altında ekilen pamuklardan 
vasati olarak hektara 180 kilo tel 
pamuk ahndıtı farzolunsa 500.000 
balyanın istihsali için 556.QOP hektar· 
lık bir sahanın ekilmesı icap etm:k· 
tcdir. 936 senesinde pamuk ekimi 
sahası 280.000 hektar olarak tahmin 
olunduğuna göre maksada varmak 
için bugünkü ekim sahasına 276.000 
hektar, yani hemen hemen bir misli· 
ne yakın fazlalaşhrmak lazım gelmek
tedir. 

Seyhan hinterlandında takriben 
900.000 hektar ekime P-lverişli toprak 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Üç sene
lik münavebe usulü tatbik olunursa 
her yıl pamuk için 300.000 hektadsk 
bir saha tahsis olunabilecektir. Bu 
seneki ekim sahası, 190 bin ton· 
dur. 

Ege ınıntakasında ise bugün 35 
bin ton olan ekim sahasını dört beş 
misli fazlaya çıkarmak mümkün olabi· 
lecektir. Bu mıntakada yetişen tütün, 
üzfım. incir gibi mahsullerin gelir de· 
recelemin kesirlerine ratmen buraya 
125. 000 he tarlık bir sahanın pa· 
muk ekimine ayrılabileceti anlaşılmış· 
tır. 

- Gerisi ikioci ubifede -

F ransadaki lspanyollar 
ınemleketlerine dönüyor 

60,000 Kişilik bir kafile 
Franko'ya iltica ettiler 

Pa ris: 13 (Radyo)- Fransız gaze 
leleri l~panya muharebelerinin yakında 
biteceğine şüphe etmemekte, ve Fran 
ko hükümetinin derhal Fransa ve İn. 
giltere tarafından tanınacatına mu 
h ıkkak t rziyle bakmr.ktadır. 

Fransaya sığınan lspanyol mi.isçi 
lerinden onbeş bin kişilik bir kafile 
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Bir kadın niçin sever? 
(ıçıimai me$eleler) 

• Tal ak lehinde ve 
aleyhinde 

• Peda ·· · · goJı sıstemı 
(Kültür bahislerı) 

Katalo • 
nyanın zaptı 
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kendi arzulariylc Frankist İspanyaya 
sevk edilmiştir. 

Ayrıca 45,000 kişilik bir kafliede 
hududu geçmek ü.:eredir. 

Nasyonalist tayyareler Madridi 
l.ıir saat kadar bombardıman etmiş 

!erdir. 

FRANSA' DA 
NUMAVİŞLER 

T evkifat yapıldı 
Paris : 13 (Radyo) - Pariste 

t6 000 kadar amele bugün büyük 
l..' ' nümayişe teşebbüs etmişlerdir . 
~ır h . . 
Nümayişçilerin elinde cüm u~ıyetçı 
lspaııya bayrakları vardı. Pohs bazı 
cümleler yazılı b~zlerle bu bayrak. 

1 melelerin ehnden almıştır. 
arı a ·r d·ı . t' Bazı kimseler tevkı e ı mış "· 

Ameleler abideye :çelenk k~~ac~k
laruu söylemişler ve bunun uze~ıne 
heyetlerin çeltnk koymasma musa· 

ade ed ilmiştir. 

Ölen Papa 

VENi PAPA SE
ÇiMi OLACAK 

Papanın Cenazesi 

koma : 13 (Radyo) - Papanın 
ölümü dolazısiyle her tarafla ma
tem tutulmuıtur. Pap1'nm cenazesi 
için büyük bir program hazarJanmış· 
tir. 

Htr tarafta dinı merasim yapı· 
lacaktır. Romadaki m 1 rasim çok bü 
yük olacaktır. 

Yeni Papanın intihabı için ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. 

SURiYEOEN 
FRANSA YA 
BiR NOTA 

E~ER ŞAM HÜKUMETiNiN 
ISTEDl~I YAPILMAZSA VA· 
TANILF.R ESKiSi GiBi iSYAN 
HAREKETiNE BAŞ VURACAK 

lskenderun: 13 (Hususi muhabi· 
rimizden)- Suriye ili komiseri Gab 
riel Pö.nün şimali Suriyede yaptı· 
tı son seyahat münasebetiyle tcza· 
hür eden sakı siyaseti protesto et 
mek üzere Suriye hükumetinin F ran · 
sız makamatma bir nota tevdi ede I 
ceti heber verilmektedir. 

Arab gazetelerinin yazdığına gö 
re, bu nota 14 maddeden ibarettir. 
Bu notadan ezcümle şunlar vardır. 
"Suriyenin istiklali bir muahede 
ile tanınmazsa, Şam hükumetinin 
bu mevzu dahilindeki istekleri ya· 
pılmazsa vatani kabine istifa ede· 
cek ve vataniler eskisi gibi F raosa 
il~ am~nsız mücadeleye gir:şecekler 
dir,. 

Kudüste tedhiş 

Kudüs : 13 (Radyo) - Kudüste 
tedhiş hareketleri devam etmekte
dir. Bugün yapılan çarpışmalarda üç 
Yahudi öldü, 4 Yahudi yaralandı. 

KC?,.nseyde çok mühim 
muz.akereıer yapılacak 

Kon•eyde ı 
neler ka · 
nu,uıacak? 

BALKAN ANTANTI MÜJ)DETININ ARTIRILMASI, BALK~~ ANTANTINA 
DAHiL DEVLETLERiN Hı\REKETLERININ TELiFi. MUNIHTEN BERİ 
TANINMAYAN MUAHEDELER MESELESi. SIL~HSl~LANMA TEK· 
LlFLERINE MÜZAHARE r MESELESi GiBi ÇOK MÜHiM MESELE 
LER HAKKINDA KARARLAR A L 1 N A C A K T l R 

~ kara : 13 { Tefonla ) - Balkan antantı konseyi 
yırmı Şub~tt.a to~lanacdktır. Konseyin bu toplantısın· 
da c;ıok muhım muzakereler yapılacak ve kararlar alı· 
nacaktır. lçtimaın hedefi, Balkan devleti . . h k 
t. · t l'f B erının are e · 
ını e ı ' alkan antanti müddet'1n·ın a tt 1 k 

ı ı .. r ırı ması, om· 
şuara olan munasebetlerin gözden geçirilmesi. Mü 

'htenberi tanınmıyan muahedeler meselesı. Balkan· 
nı . h 1 lara mahsus iktisadi meseleler, sıla sız anma mesele· 
sine aid Amerika teşebbüslerine müzaharet meselesi, 
F nko meselesinde müşterek hattı hareket tayini, 
L;~i divanına bir müşterek Reis seçilerek gönderilme· 

siciir . 

Zühtü Durukan 
• ve Ali Dikmen 

Hatay Fevkalade Murahhaaımız Cevad Açıkaıın. 
( x ) lfaretn, bir içtimada 

HATAY'DA TÜRK 
LiMAN MINTIKASI 
inşaata yakında başlanıyor 

BU HUSIJSTA FEVKALADE MURAHHASIMIZ CE · 
VAT AÇIKALIN GENiŞ BiR SELAHIYET ALDI 

d lakenderun : 13 (Hu•uaı muhabirimizden) -- "Hatay" ark•· 
.. •••mız takerderunda ın,a edilecek TUl"k •el"best gUml"Uk ve 
m~0" mıntıka•ı hakkında rnUhlm malQmat vel"mektedlr. llu 

ma mata aynen blldlrlyorum: 
--------

Tüf kiye-Hatay 
arasında nakliyat 

lskenderun : 13 ( Husu~i muha· 
birimizden ) - Haber aldığımıza 
göre, şehrimizle Anavatan arasın· 
daki demiryolu nakliyatı t:mzim 
edil~cektir. Şimdiye kadar haftada 
üç gün inhisar ettirilen nakliyat her 

g ün olacaktır. 

.. ,ehrlmlzdo lnfa edilecek 
•erbeat TUrk mıntek• ve llma. 
m Uzerlndekl tedklklerln ikmal 
edlldljlnl ve yakınd• fllen in· 
,aata be,ıanacaıını yazmıttık. 

Haber aldığımıza gore. lt'dkık 
heyetlerınin burada hazır adakları ra· 
porlar Ankarada aynen kabul edilmış 
ve icab~den tahsisat büdceye konul· 
duğu gibi hazırlıkların süratlc ikmal 
için alakadar davaire emirler veııl· 
ını~tir. 

Ser besl mıntaka ve limanda inşa· 

şehrimizde 

Samswn mebusu Zühtü Ourukan 
ile iımit mebusu Ali Dikmen paıar 
postasiyle Ankaradan şehrimıze gel
mişlerdir. Mel>uslarımız ziyaret mak· 
sadiyle geldikleri Adanada bir kaç 
gün kaldıktan sonrn tekrar Ankaraya 
doneceklerdir. Kendilerine hoş geldi
niz cteriz. 

Hindistanda 
karışıklıklar 

Bomba ' : 13 (Radyo) - Hin
dis tanda bir haftadanberi karışıklık· 
lar devam etmektedir. Bugün, çar 
pışmalar oldu, Ve Mecusilerle Müs· 
lümanlar arasında yapılan çarpışma
da 50 ölü. 50 yaralı bırakıldı. Bu. 
tün mağazalar lcapandı. Halk, evle. 

rine kaçtı. 

ispanya cümhuriyeti 
henuz ölmedi 

T arihin en zalim hadiselerin· 
den birisi oldu bitti. O Ka( 

talonya ki kaniyle. diliyle, ruhiyle, 
bizim Oc ve Provence dilimizle kar· 
deştir. 

Annelerden, yetimlerden, ihtiyar· 
lardan ve yaralılardan mürekkep bır 
ınsan dalgası, hudutlarımıza çarptı. 

Ciiınhuriyet ordusuda harp edeme· 
den \ c teslim olmak istemeden hudu 
dumuıu aştı. 

FiliSTiN - SURiYE 
BiRLEŞECEK Mi ? 

ata nezaret etmek üzere mütehassıs· 
lardan mürekkep bir heyet yakında 
,,ehrimize gelerek hemen işe başlıya· 
<·aktır. 

Bu işin mümkün oldutu kadar 
sür'atle ikmalı için fe,,·kalide ~~rah· 
has Cevad acık alın geniş selahıyel 
almıştır. Uman inşaatında 1000 ame· 
le çalışacaktır. 

Heyecan o kadaı çok ve o kadar 
şiddetli darbelıyoı ki. düşünmiye va 
kil yok. Bıına ı ağmen Kat lonya mn 
havcmetinin birkaç ~h;ıfta hatta bir 
kaç gün içinde naı:ıl çokertildiğıtli 

düşünmiye çalışı~'oruz. Uzun zaman· 
danberi cümhuriyelçileı ın modern si 
lahlara kaı şı nasıl sarsılmadan inat 
ettiklerini goı iiyorduk. HAlbukı bu 
ır.odeı u silahların hiç birisi cümhuri· 
yetçilerde yoktu. Öyle tasavvur edi· 
yorduk kı, cümhuriyetcilerin kahra· 
manca dayanınalan neticede muvaf
fak olacakl 

Fakat f ranko Katalonya üzorine 
yığdığı harp malzeme::iyle taaruz 
etti. Boy!e taarruz iki yıldanberi go· 
rülmemışti. ltalya ve Almanya hiç 
boyle gayı et sarfetmem!şti. Cüm
huriyetçiler ise, şimdiki kadar hiç 
bir zaman yokluğa zarurete düşme· 
memişlerdi . Yalnız tayyareleri, tank· 
lan değil, ne yazık kı makinelı tü· 
fekleri bile yoktu . 

----------------------- . 
Filistin Konferansı neticelenmezse 

bu teşekkül meydana gelecek 
Kahire : 13 - Elchram gazete

sinin Londra muhabirinin bildirditi· 
ne göre, Filistın mesel~sinin halli 
kuvvei keribeye gelmiştir, Müatem· 1 
lekit nazırı. Suriye, Filistin ve Şarki, 
Erdündrn:mütışekkil müttehit bir 1 
Aıöp devletinin teşkilini tercih et· 

mektedir . 
Filistin konferansı neticelenmez· 

se, hükümetin böyle bir proje ileri 
süreceği bildiriliyor. Müttthit Arap 
hükümetinin başına Mısır prensi E· 
mir Abdülmünimin getirileceği şayia 
11 kuvvetlenmektedir. 

Alman kruvazörü 
denize indiriliyor 

Hitler merasimde 
bulunacak 

Berlin : J .3 ( Radyo )- 35,000 
tonluk Alman kruvazörü yarın (bu 
gün) denize indirilec·ktir . Bu mü· 
nasebetle yapılacak büyük mera· 
simde Hitler hazar bulunacaktır • 

Bu iki kat ezici vaziyet karşı
sında, mağlubiyet değil, asıl insanı 
hayı ete düşüren şey Cumhuriyetçi. 
!erin mukavemet etmeleridir . 

Le Papulelre 



Talak lehinde, aleyhinde ~ı KÜLTÜR aAHlsLE"
1 

Taliik fikri şimd iy e kadar bir çok muharrirler tarafından üzerinde israr-1 ş ~itil Ü IF itil <§1 lb} e IF o e lr n l 'ıPedegoji 
la duru lmuş bir f ı kirdir. Sencl erdenberı, bil hassa garp müellifleri hikaye ve • , Sisteminde 
romanlarınd a o lduğu gibi fikir maka leler nde talakı mevzu bahsetmişler, leh , .. ______________ , ______________ _ 

ıe ve aleyhte söz söylemişlerd i r . Biz burada ehemmiyetli gördüklerimizi bu JS)ahat 
meşhur müellifl e r~:~.~::~~~~ı::;~~"e~:~;:tc~~~~~:~~ h::~ı~~~:;~~:bir bu· BiR KAÇA~ 19 Şubat için Halkevinde Maarif işlerinin şikayetli 

LEHTE har mak inesine benzer JORJSAN ŞEBEf\ESı b ı ki ateşli münakaşalara ınevı 
Mütekabil muhabbete , talak hakkın ı haiz olmaktan •• •• k h 

daha ziyade yak ı ş a n bir ş ey yoktur: Bir meşakkat zincirın e, onu kırmak uyu azır ) ar var ~~~~~i;/a~:1~ 8t~i~~ka~
3

tı 
kabil oldukça, daha cesurane tahammül olunabil ir MONTESKİYU bligue gazeresinde Franıl 

Karı ile koca anlaşmayınca , ayrılmaları evla olur. Zayif ve fakirler için 500,000 Sigara ta tedrisatın iflas ettiği 
yekdiğerine rakip ve muhas ım olarak yaşamak ve katiyen biribirindcn ay- PQ •• bu•• yu•• k • } k edilmektedir. ve bu halı 
r.lıncaya kadar kavgalaşmak mümkündür. Binaena layh ilk zamanlarda ayrıl ka"g"ıdı tutuldu ~ gun merasını yapı aca olmak üzere tedbirler göS~ 
mak ve sonraları sefıl bir hayatın h a tıralarını bertaraf etmek daha iyidir;- t d' 
ANI DÔPEN Ve bir SÜVafe Verilecektir e ır . 

Talak m,? ... Çocuklar için bu, bir saadettir. Çiinkü talaklara takaddüm Vilayetimizin bahçe kazasında 
eden hicabengiz sahneleri duymazlar; ve sonra biri diğerine tercih olun· inhisarlar idaresi takip meoıurları 
mak isteyen iki müşfik kalbin temennilerine nail olmak zevkini tatarlar. - tarafından Mehmet Ali adında biri· 
ODET DÔ LAK 

Bir cennet oldukça evlenmeye hürmet etmek, lfıkin cehennem halini 
alınca onu imha eyiemek l aıımdır. - Ahmet Rasim 

1 Taliik .. ., Ne yapılırsa yapılsın, kahbeliktir. - PRODON 

sinin evinde, 94,500 ve ayrıca 453 
281 ki ceman beşyüzküsürbin varak 
kaçak sığara kağıdı yakalanrnıştır. 

Suçlular hakkında kaçakçılık ka· 

Halkevlerinin kuruluş yıldönümü \ 
olan 19 Şubat için şehrimiz Halke· 
vinde büyük hazırlıklar yapılmak· 1 
tadır. O günü parlak bir surette 

kutlamak için geniş IJir progıam 
yapılmıştır . Ayrıca 19 Şubat ge· 
cesi Halkevi tarafından bir süvare 
verilecektir. 

ALEYHTEI Talaka cevaz vermek, kahbeliği tavsiye etmek ve 
zinayı kanunileştirmektir. - DÖ BONAL nuna tevfikan muamele yapılmıştır. ----------------------------

insan baba ve anasını terkedip karısına bajj'lanacak ve ikisi yekvücııt 
olacaklardır. Bu suretle onlar iki değil, bir tek olacaklardır. Binaenaleyh 
Allahın birleştirdiğini insan ayıramaz , 

IMCIL 

AMrlardanberi istiklal için mücadele edip 

şimdi Frankonun eline düşen memleket 

İdmanyurdu To-
rosspor maçı 

Pazar günü Şehir stadında ya. 
pılan ldmanyurdu • Torosspor kupa 
maçı 1-3 idman Yurdunun galibi· 
yeti ile neticelenmiştir . Yurtlulara 
merasimle • Cümhuriyet kupası • 
verilmiştir , KATALONYA 

Gösterit Şubesi toplantısı 

Eski kırallık ispanyası lberiyı. yarımadasındaki bir Çok kırallık 
ve konllukların yavaş yavaş birleşmesinden meydana gelmişti. 
Kastiliya kıralları, ancak 15 inci asrın ikinci yarısında bu mem· 
lekette hüküm sürebilmişlerdi. 
Gerona, Barselona, Tarrııgora, Leric'a. vilayetlerinden ibaret 
olan ve lspanya'nın en münbit ve ham madde bakımından en 
zengin bir parçası sayılan Katalonyan ı n ekseriya Almanların 
kurmuş oldukları bir mEmleket oldu~u iddia edilir. 

Roland masalalarının kaynağı rom'n dilinden tamamiyle ayrılan 
sayılan seferlerde büyük Şarl, 785 ayrı bir grupu teşkil etmektedir. I 
tarihin de Gerona şehrini zaptetmiş Katalon dili, şarkta Aragon ülke 
tir. Şırlın oğlu Lui ise, 15 kontluk sin•, cer.upta ta Kartegenaya kadar ' 
tan ibaret bulunan ve ancak 12 inci dayanmakta, hatta Balear adalarına 
amda Katolonya diye ortaya çıkan kabar yayılmaktadır. Fransa'da ise, 
bu memleketin bOı de hudutlarını bu dil, şarki Pirene departmanında, 
tesbit etmiştir. Bu on beş kontlukla· ve eski bir lcatalonya ülkesi olması 
rdan hiri olan Barselon kontu, Kata itibariyle Sardinya'ııın şimal garbi. 
lonya hanedanlığını kurmuş ve sonra sinde konuşulmaktadır. 

dan diğer kontlukların da hakimiyeti Buradaki halkin aslı lberıya ya 
altına sokmuşıur . Aragon kıralların rım adasıudan olmakla beraber, Li 
dan birinin damadı 'llan kont beşinci gurlarla çok ka•ışmıştır. Katolonya 
Ramon, 12 inci asrın ortalarına doğ a:lr, oların Got'far ve Alan'farla 
ru bizzat Aragon kıra lı olmuştur. müaasebet ve bağları bulunduğuna 

Bu Katalan hanedanı, her ne ka· delalet etmekte ise de. ispanyanın 
dar cenubi Fransaya girip yerleşme şark şahillerine yunanlı ar, romalılar 
ğe teşebbüs etmişse de, buna muva· fenikeliler. ve kartacalıların'da geçişi 
ffak olmamış , fakat Bafear addlarını, ci bir sürette yerleşm;ş olduklarına 
Sicilvayı, Sardinya)ı ve şimali Afri· göre, bu hususun, milletin meydana 
ka'yı ele geçirebilmiştir. gelişinde mutlak bir rol oynadığı 

Aragon kıralı Ferdinand,ın Kastil şüphelidir. bu m'l,elenin tahlilinde 
ya prensesi lzabclla ile evlenmesi üze şuna da bilhassa dikkat etmek ge· 
rine, Katolonya, Madrid 'in hikimiye re .• tir ki Katalonya. Arıp hakimiye 
ti allına Madrid'in hakimiyeti altına tinden yakasını kısmen sıyrabilmiş 
( 1479 ) girmietir. olduğu gibi bu saltanatının asıl lspa 

Katalonyalılar, Avuslurya ve is· d nyol kültürüııe ~ nüfuz ve tesir yap 
panyol Habsburglarına bir karşılık masın~ engel olmuştur . Fakat, Ame· 
olmak üzere Fransa,nrn politikasına 

rikanın keşfi ve Gırnada vilayetinin J 
emperyalist bir istikamet vermeğe k K le rar zabtı , atalonya'ya çok zarar 

1 

muvaffak olan Richelieu'ye 1630 da 
lı olmuştur. Çünkü, bu son vaziyet 

iltihak ettikleri zaman, ömrü on iki 1 üzerine, spanya Akdeniz'e artık ilti 1 
yıl süren bir Barselona cümburiyeti fat etmez olmuş ve Barselo:ı limaniy 
meydana getirmişlerdir. Onlar bütün , le birinci derecede bir rol oynemağ; 
ümitlerini ispanya' daki tac ve taht ı I K j 

alış'tlış o an atalonya, mütemadi 
kavg•larına, harblarıııa bağlamışlar, 
fakat Utrecht sulhundf', İngilizlerden ı ye~ i.kinci planın gerilerine : ürükleı.· ı 

111ışlır. 
bekledikleri yardımı görmemişlerdir. 

Nueva Planta kararnamesi ile Yaşadığımız günlere kadar, Ka· 
( l 7 l 4 ) nihayet bütün imtiyaılarına talsnya'nın eskipenberi güttüğü is 
biribiri arkasından kaybetmişlerdir. j tiklal gayelerini kendi maksatları 

Ezcümle, generalidad denilen yüz uğrunda kullanmaktan geri kalını 
ler meçlisini kurmak, para basmak yan Fransa, katalonyalıların bu ar 
ayrı bir ceza kanunu tatbik etmek, zu ve emellerine Richelieu'denberi 
melcteplerde kendi dilleriyle tcdrısat bir çok ddalar miizaharet etmi~ 
la bulunmaktan, hasılı meleketin ida 1 tir · 
ri işlerinde buna benzer daha bir Ro!:ıupierre, Katalc.,1ya demok 
çok hak ve imtiyazlardan olmuslar rasi~ine Parpingnan'da can verme· 
dır. meğe çalışmıştı. Napolyonun işgal 

Katolonya dinini, katalonyalıların günlerinde, fransızcanın yanı başın. 
milli gayesinde en ehemmiyetli rolü 1 da Kataloncada resmi dil olarak 
oynadığını iddia etmek bir hatadır. 1 kabul edilmişti. Mereşal Augerau, 

Bu dilin Kastilya dili ile bırlikte 1 Kataloııyalılara istiklal vıdetmio, 
lspanyolcadan ayrı ~ir dil olduğuna · fakat onlar bunu reddetmişlerdi , 
şüphe yoktur. Katalonyalıların dilleri O günkü manzara, katalonyalıların, 
ile birlikte, lberiya yarııııadasında, sanki yaşamak kudret ve kuvvet· 

-
Dün akşam Şehrimiz Halkevi 

Gösteril Şubesinin bir çaylı top · 
lantısı oımuştur . Bu toplantıda 
Gösterit meselelui üzerinde ko 
nuşmalar yapılmıştır. Toplantı çok 
samimi olmuş ve geç vakta kad .. r 
süımüştür . 

HAVA VAZlYETI 

Şehrimizde dün hava açık geç 
miştir, Hafif bir rüzgar sabahtan 
akşama kadar devam etmiştir. En 
çok sıcak gölgede 7 derce- idi . 

lerirıi kayfıetmiş olduklar intihabı 
v~rmişlir . 

19 uncu aı şın İspanyol Bur. 
bon'lar•, cedlerinin metotlarından 
vaz geçmedikleri için; Barselon, 
Cümhııriyctçi muhalefetin siklet 
merkezi olmuştur . 

1874 de ilan edilmiş olan Is· 
panya Cumhuı iyetinin Cumhurreisi, 
Piy Margall adında bir katalonya· 
lı idi. 19 uncu asrın son on yılııı 

daki talepler ise, muhtariyeti de 
aşarak, tamamiyle ayrılmayı istih· 
dal etmiştir. Endüstrilrşmenin git · 
tikçe yayılıp genişlemesi, Anarşizm 
ile Sendikalizmin radikal temayül· 
!erini kuvv~tlendirmiştir . 

ispanya, 1898 de son sögürme· 
!erini de kaybettiği zaman, kata· 
lonya'ılar, birdenbire bir sömürge 
muameluine tabi tutulduklar nı 
iddia etmeğe başlamışlardır. Ev· 
vela mukabil tedbirlerle bir hal ça 
resi hrıyan Madrid, o derece ta 
vizlerde bulunmrk zaruretinde kal· 
mıştır ki, nihayet 1914 de, iş ka· 
nunlarını çıkaran, yol inşası, bele· 
diyeler maliyesi, tedrisat ve buna 
benzer işlerlermtşgul olan bir Ka: 
talonya diyet meclisi l ile me\Cut· 
tu . 

Primo de Rivera, ayrılma aley · 
hinde çıkardıgı bir kararname ile 
bu vaziyete nihayet vermiştir . 
Diktatör olan bu zat, 1930 da yu· 
varlandığı zaman, kahlonyalılar, 

Kralın merkez hükumetine karşı 
kendilerine müzahir olan Madrid 
cümhuriyetçiforiyle sıkı bir müna · 
sebet tesis etmişler ve San Se· 
bastian paktında, muhtariyet va 
dini almışlaıdır . 

Anca'<, 1931 de cümhuriyet 
ilan edldikten sonra, çolc geçme
den, Katalonya'nın gerek ekono• 
mik, gerek malı bakımdan lşpan 
ya'nın diğer kısımlarına sıkı bir sıı· 
rette bağlı olduğu anlaşılmıştır , 

Tarla kavgası 
Süllü kızı Emin<', Hasan oğlu 

Mehmet, Osman oğlu Abdullah, A· 
rap Cafer ve muhtar Mahmut aJın.

1 da Ş .mbayal köyünde beş kişi ara· 
sında bir tarla meselesi yüzünden çı 
kan kavgada arap Cafer Emineyi 
demirle, Hasan o~lu Mehmette Ab· 
dullahın başından taşla ve muhtar 
Mahmul Osmanı yaraladıklarından 

yakalanmı5lardır. Zabıta suçlular hak . 
kında kanuni muameleyi yapmıştır. ı 

Büyük Zirai 
teşebbüsler 
Birinci sahifeden artan -

500.000 balyayı elde etmek Ü· 

zere, diğer vilayetleıimizden 135.000 
hektarlık hir ekim sahasının temini· 
de lüzum görülmüştür. Bugün ancak 
18 000 hektarlık ekim yapıldığına 
göre bu mikdar, 7 misline çıkarıla. 
caktır. 

Sahtekarlıkla 
para 
iki 

çalan 
memur 

Şehrimiz inhisarlar idaresi Mu· 
hasebe memurlarından Bay Mus· 
tala ile Hayri bir müddet e\'vel 
sahte fiş tanzim ederek kasadan 
385 lira çektiklerinden tevkif edil 
miş ve mahkemeye sevkedilmiş· 
lerdi. Cereyan eden muhakeme so· 
nunda suçluların her ikisinin de 
Müddeiumumi tarafından beşer se 
neye mahkum edilmesi talep edil · 
miştir. Suçlular hakkındaki karar 
önümüzdeki celsede verilecektir . 

Bay Kasım Ener 

Halkemiz Reisi arkadaşımız Bay 
Kasım Ener bir kaç gündenberi ra· 
hatsız bulunuyordu . 

Bay Kasım Ener iyi olmuş ve 
dünden itibaren vazifesine başla 

mıştır . 

Ebelerin vergısı 

Bunun için hazırl~nmış olan prog. 
rama göre Gaziantep'te 30.000; Maliye Vekaleti Varidat Umum 
Maraş' ta 10.000; Malatya· da 4.000; Müdürlüğü alakalılara bir tamim 
Elizığ'da 4.000; Diyarbakır'da 10. j yapuak .e~elerin de serbe.s~ mesle~ 
000; Sakarya vadisinde 4 000; Trak· erbabı gıbı Kazanç vergısıne tabı 
ya' da 10.000; Çanakkale'de 3.000 j tutulduklarını bildirmiştir. 
Kars'ta 20 000; Antalya'da 10.000; YENi NEŞRiYAT 
Muğlı'da 10.000 ve diğer vilayet 
!erde yirmi bin olarak 137.000 hek· 
tarlık yeni ekim sahası lemin edil. 
miş olacaktır. 

Ayııı tarihi 
Matbuat umum müdürlüğü tara 1 

fından çıkarılmakta olan "Ayın tarihi. · 
mecmuasının 57-58 inci sayısı çık 

Dahiliye V ~kaleti, geçen sene· 
h•zırlanmış ~olan ve Kaaıutaydan 

mıştır. 
üzerinde bazı tadiller yapılarak bü· 
günkü ihtiyaçları daha iyi karşılıya · 
bilmt k i(in geri alınmış bulunan 
çiftçi mallaıının korunması kanunu 
proj•si üzerindeki tetkiklerine baş · 

lamıştır. 

Yeni p oje çok mühim ve bugü 
ne k'l:iar tamamiyle karşıl•nmamış 
bir mevzua temas etm~ktedir . Pıo 
je, çiftçi mallarının korunması, zirai 
asayişin temini, zirai suçların sürat· , 
le tahkik ve taldbi için hazırlanmış · 

tır 

330 tarihini taşıyan ve sekiz ma Jde 
den i~ aret olan kır bekçileri hakkın 
daki kanun. Lu gayeyi temin ede· 
memektedir. Çarşı ve mahalle bek· 
çilerinden yalnız şehir ve kasabalar
da f aydalanılmakta, belediye kanu· 
nünda ise çiftçi mallarının korunma· 
sı için hüküm bulunmakla beraber 
karşılığı lemin edilm•miş olduğun· 
dan hemen hemen tatbik edileme. 
miştir. 

Bütün bu eksiklikleri tamaaala· 
mak için hazırlanmış olan projenin 
umumi bükü 11lerine temas eden 1 ·6 
ıncı madJelerinde zirai saha ve da· 
irelerle çiftçi malları ve zirai sicilli 
tarif edılmiştir. 

imar planları tanzim eded şehir 
ve kasabalarda planda göster ilen 
imar hududu dışında kolan yerler, 
imar planları ya'>ılmıyan mahallerde 
çiftçi rneçfüle. irıin tarirı edecekleri 

:Erzi'lcan 
21 inci 

kurtuluşunun 

yıl dönümü 

Arıkara : 13 (Telefonla) - Bil· 
dirildiğine göre, Erzican bugün kur. 
tutuşunun 21 inci yıl dönümünii bü· 
yük tezahurat içinde kutlamıştır. 

hudut dışında kalan mahaller zirai 
saha sayılmış ve proje hükümleri bu 
saha içindeki çiftçi mallarının korun
mısı üzeı inde temerküz ettirilmiştir. 

Köylerde çiftçilerin korunmıya tabi 
ve kanu, mevzuuna dahil malları 

köy işlerinde bulunJuğundan köy 
merkezleri zirai saha dahiline alııı· 

mış, ormanlar hus si muhafaza hü· 
kümlerine tabi bu!unduğundan bun 
!ar kanunun mevzuu dışında bırakıl 
mıştır. 

Bu sahalar dahilin :feki ekilmiş, 

dikilmiş yerlerle ziraat işlerinde kul 
(anılan veya bu işlerle alakalı bulu· 
nan yahut umumun menfaatine tah 
sis edilen menkul ve gayrimenkul 
mallar çiftçi teşkilatımıza mütenazır 
olarak her köy ve belediye sını<1 i· 
çinde bulunan:zirai sahalar ayrı ay· 
rı birer zirai daire itibar edılmiş, 

her zirai dairede bir zirai sicil ve 
çiftçi meclisi bulunac~ğı tasrih olun· 
muştur. 

rogramin son der~ 
letilmesi. Şu garıf 
ceye varılıyor ki !/ 

ne kadar fazla şey öğretilir9C 
dar az sey öğreniyor . Uzun 111' 

çocuğa ansiklopedik bir külP 
meklc onun yüksek tedrisall 
derecede hazırlanmış olacat' 
Netice, lise mezunlarımızın d~ 
da tecanüssüz, sathi, fena h• 
dilmiş bir yığın malumattır; ~ 
rım bir malumattır, yar.i ceb1 

de beter bir hal, çünkü hiç ~ 
cehalet sürp ı izleri ve heyecaııJi 
dek halde muhafaza eder. 

2 - Kitapların bilhassa 1:1 

sınıflarda bugün kullanılmak!• 
fardan <1aha sad<', daha kısa 
ması. Coğrafyada, çocuklara ı 
bol ve sarih bir surette yer t 

Öğretilsin; şüphesiz bu yer f 

ilim değildir, kerıal cetveliniP 
olmadığı gilıi; fakat mevzubııl 

Llan ilim değildir, çocuklaıın 1 

mütevazi ve lüzumlu bir alet ~ 
tır. Dokuz yaşında çocuklara ~ 
ve kretase topraklar vey eko~ 
hareketler hakkında lüzumsuz d 

lealar ezberletilmesin. 
Onlara sağlam bir surette 1 

lerin ve denizlerin, vilayetleriP 
meı kezler inin isimleri öğretilsiP· 

olojik ve ekonomik mütalealarj 
radan ve zamanında sıra gelce 
fakat her şeyde mütevazi ve ta~ 
başlangıçtan başlansın; 

3 - Hafızaya daha metodı~ 
ve daha sık bir suretle mür•~ 
edilsin . Çocuklar thariku'ade ıl 
ve vuzuhlu lıir hafızaya m,likli 
Fakat muntazaman işlctilme5İ 
le. Onu işletmemek veya metod! 
işletmek doğru olur mu? Küçiİ~ 
ların içine dilimizin güzel tezanll 
rinden birçok nümuneler yerkf 
mekten daha iyi bir fransızca oı 
mek usulü var mıdır? On iki Y' 
bir çocuk La F ontaine' in fable 
den elli çadarını iyice ezber bilııı' 
dir. Mekteplerde, hafızanın işle~ 
ekskriya tesadüfe bırakılıı; tale11 

intizamsız ve dr uamsız bir şe 

öğrenirler; pedagojimiz büyük t
zumlu ıekapiti' lasyonlardan hatıl 
dir. Bu } üzdrn ekseriya lise rıırf 
lan ancak malümat lokmaluııı• f 
bip olurlar. 

~ 
RADYO 

• BugUnkU program -

Türkiye flu.Jyo ılıjizi) orı P~'td 
1'ürki ye Rııdrosu - An kum Rııdl 

Sah - 14-2 - 39 

12.30 Program I 
12,35 Türk halk musiki: Ü',,ıo 

pehlivan tanburacı ve Bayan frf•1 
13,00 Memleket saat ayarı.•1 

meteoroloji haberleri. , 
13,10,14 Müzik (Küçük or~1, 

tra-Şef: Necip Aşkın ) 1 - I/• 
her - Dans eden kuklalar(F oks-"', 
2- Nützlader-Bana bir dans d; 
çalsana ( Viyana melodisi 3' 
h~nn Strauss - Bizde ( .vals ) ~ pı 
Lındner - Şaka ( fantczı ) 5 - 1 
chernegg-Leydi Hımilton oP'

1 

tinden potpuri . 
18,30 Program . J 
18,35 Müzik ( Çigan , screıı' 

- Gerişi üçüncü sahifede ...-



ETRAFINDA 

BiR KADIN 
Acaba neden, 

lık defa sevdiğim zaman nıçın 
sevdiğimi bile anlatamam. 

Büyük bir adam sayılahilirdi. 
(sonradan öğrendim ki yaşı benim 
yaşımın iki misli imiş) güıel bir kot 
rası vardı. Bana karşı nazik ve sa· 
mimi davranıyordu. 

Fakat hizmetçilerine karşı sert 
bir tavu t~kırııyordu . Etrafındakile· 
re hükmetmeğe alışmış olduğu gö 

• • 
nıçın ? 

• sever 

verdikleri paranın büyük bir kısmı· 
nı onunla beraber harcardım. O, pa 
ra cihetindtn çok sıkıntıda idi. Be 
raber Londradaki veya şehir hari 
cindeki parklara, koruluklara gider. 
di. Orada bana Banddaire'nin şiir· 
!erini okurdu. 

rülüyordu. ; 

Kendisinin son derece ümitsiz 
hale düştliğü teessürlerini de göster· 
müş, sarhoş olup çılgınca sevinçle. 
rini de. Fakat, onun bu çıJgm hal
leri beni ttshir ediyordu. Hayat bu 
dur, diyordum; bu da bir tecrübe, 
diyordum, 

Birbirimizle tanışmıyorduk. Göz 
lerime uzun uzun baktıktan sonra 
elimi tuttu ve : j 

- Seninle evleneceğim, dedi ! 
Sonra, benim rıza göstermemi 

1 

Tabii, evlenemezdik, O tekrar 
kendisini bir mahpus hay~tına at 
mak niyetinde dfğildi. Başkası ol 
saydı bana karşı ~ok ffna harektt 
edebilirdi. Fakat o, • ueni kendisi ile 
beraber sürüklemek" istemiyordu, 

bile beklemeden saarıldı burnumdan 
öptü ve: 

- Şimdi nişanlandık, dedi. Ar· 
tık Mister ve Misisi John Barker ot 
duk. 

Sonra, duıdu biraz düşünür gi 
bi yaptı ve: 

- Sen daha çocuksun, dedi. O 
nun için, seninle ancak on sene son 
ra evlenebilırim. Yaln,z benden baş 
ka kimse ile öpüşmiyeceksin, anla· 
dm mı? 

lçimdek i Lir his bana, bu tip bir 
r:rkeğin hayatında aşk pekaz yer tu 
tar diyordu. Fakat, elimi elinden 
bırakıp: 

- Ben kotraya gidiyorum, ister 
sen sende gel, dediği zaman hemtn 
arkasından koştum, 

Kotranın kilitlerini açarken: 
- Kaç yaşındasın? diye surdu: 

- Şaşırnı söyledim. Sert bir tavur· 
la: 

- Dört yaşındak, bir çocuğa 
kotra kullanamam ben, dedi. Fakat. 
ağlamak üzere olduğumu görünce 
ilave etti: 

- Evlendiğimız zaman müsade 
ederim. 

ister inanın, ister ioanmay o, on 
sene "Mister John Barker.,e sadık 
kaldım. Bir çocuk oşkının s~nelerce 
g.ttikçe geçirdiği bütün safhaları 

geçırdik. Eminim, aşkımız da gittik· 
çc başka bir şekil alıyordu. 

Kavğa ediyorduk. Barışıyorduk. 
Biribirimizi kıskanıyorduk, ufak bir 
şeyden kalbimiz kırılıyordu. Sukutu 
hayıllara utradık, nihayet birbiri 
ınizle sık sık buluşmaz olduk. 

O ~imdi adamakıllı bir genç 
olmuştu, OX(ord'a gidiyordu. Artık 
kı!ndisiyle beraber ya~amayacağımı 
an 'ıyordum. Ben de gözlerim açılıp 
dünyayı görüp anlayacak bir yaşa 
gelmiştim: ... 

~iyah götüslüklü, uzun çorrap 
giyen mektepli kızdım, 

Beni Bırakıp bir oyuncu kızla 
konuşmaya baş! dığını öğrendiğim 
ıarnan hayret ctmrmiş. yalnız müte· 
c . 591

' olmuştum, 

Ara sıra ümitsiz veya caşkun 
hallerim olurdu, Ozaman btni okşar 
veya benim için şiir yazardı ve: 

- Madgr.'ye hiç böyle yapmaz 
dmı. derdi. Madge dediği karısı idi. 

O beni karısından başka buldu· 
ğu için; ben de mümkün olduğu ka· 
dar onı benzememeye çalışıyordum. 

Richard beni bırakıp gitmedi. o 
benden vazgeçeli, Ozamnn ilk defa 

olarak farkettim ki, insan kendisin 
den vaz geçilincr, tcrkedilmiş olmak 
tan daha fazla nıüteeııısir oluyor. 

Ayrılırken hatta biraz ağladı. 
Fakat benden vaı geçmesine benim 
göz yaşlarım bile mani olmadı. Be· 
nim istikbalimi körlettiR-ini, bendrn 
uzaklaşıp "kendi kar anlık )'oluna., 
gidince yıldızımın par layıcağını söy 
leyordu. 

Onun "kendi kara.ılık yolu"nun 
ne olduğunu belki siz benim o za· 
man anladığımdan daha çabuk an· 
lamışsınızdır: Surbiton'e gidip Mad. 
ge'nin bıraktığı büyük bir mirasa 
konacaktı. 

insan bir kere sevmiye başladı 
mı, aşk onun için artık daha sakin
dir, işinizde daha mahir sinizdir, ar· 
kadaşlarınıza karşı eyi hareket eder. 
siniz. Fakat o garip, hayal dolu his. 
den mıthrumsunuzdur. 

Bu his iç.nde bulunduğumuz za· 
man İse, hergünkü hittta ne o'uyor· 
sa size on misli fena veya on misli 
eyi gelir. 

Ben müteessir olup sevdim, hid
detlenip sevdim. Maceralı bir hayat 

' istediğim için sevdim. Bunlardan 
başka herkesin aşık olmasındaki 

amillerlede sevdim ... 
Bazılarını sevdim, çünkü onları 

arkadaş olarak başka türlü yanımda 
lulunduramazdım. Bir kerresinde bi· 
risini kendisine söylemeden tam iki· 
sene sevdim. Fakat kendisiyle tek 
başına kaldığım ilk gün büyük bir 
sukiitu hayale düştüm. 

Bir kerr~sinJe tesadüfc:n birisiy· 

İrlanda Franko hüküme
tini dün tanıdı Çin .. Japon 

Muharebesi 
Londra : 13 (Radyo) - irfanda 

hükümeti, F'ranko hükümrtini bugün 
tanımıştır. Bu, resmen Franko hü 
kümetine bildirilmiştir. 

Şanghay: 13 (Radyo)- Çin mil· 
li yardım komitesinin neşrett' ği bir 
rapora atfen Şanghaydfn bildirildi· 
ğine göre harbin ilk on yedi ayı 

İçin seksan bin kadar gayri muha· 
rip Çinli ölmüş ve yaralanmıştır. Su 
müddet içinde elJi üç şehir 13.8 
kere bombardıman edilmiş ve bu 
bombardımanda 35, 101 sivil ölmüş 
ve 44,050 sivil yaralanmıştır. 

- ikinci sahifeden artan -

lar ve saire-Pi ) 
19,00 Konuşma ( Türkiye pos· 

tası ) 
19,15 Türk müziği (- ince saz 

faslı-Karışık fasıJ.) 

20,00 Ajans, meteoroloji haber 
leri , ziraat borsası ( fiyat ) 

20, 15 Türk müziği -· Çalan· 
far : Vecihe , Reşat Erer , Cevdet 
Kozan, Ruşen Kam, Mesut Cemil . 
Okuyanlar: Muzaffer lıkar , Malek 
Tokgöz. 1- Ali ağa-Şehnaz peş. 
revi. 2 - lbrahim ağa - Hicaz se· 
mai - ( Güller kızarır şer mile ) 
3- Lem'i - Hicaz şarkı - ( Se 
verim her güzeli senden eserdir ) 
4- Yusuf efendi - Hicaz şarkı _ 
( Sevdayı ruhun aşk efine ) 5 - Ru 
fat bey-Hicaz şarkı ( Sislendi ha· 
va tarfı çemen ) 6 Dede efendi
Hicaz şarkı ( Şu karşıki dağda bir 

Cebelüttarık Valisi dün 
fasa hareket etti 

Cebelüttarık : 13 ( Radyo ) -
Cebelüttarık Valisi bir kruvazörle 
Fasa lıareket etmiştir . Valinin f as 
ziyareti temamtn resmidir . 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinen1asında 

Fevkalade heyecanlı binbir 
maceralarla dolu 

yeşil ) 7- ... Şehnaz saz semaisi (T k 
8- Artaki - Kürdili Hicazkar şar e sas Suvarileri) 
kı ( Artık ne siyah gözlerinin göl. l6 kısım hepsi birden 
gesi ) 9- Artaki-Kürdili Hicazkar ı--------
( Cismin gibi ruhunda güzel ) 10-
Ruşen Ferit Kam - Kemençe tak· 
simi. 11 - Ovrik efendi - Hicaz 
kar şarkı ( Mestim bu gece ) 

21,00 Memleket saat ayarı. 
2100 Konuşma ( Hukuk ilmi 

yayma kurumu ) 
21, l 5 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut bornsı ( fiyat ) 
21,30 Müzik ( Radyo orkes· 

trası - Şef : P aetorius. ) 1 - F. 
Mendelsohn - Bartoldy : Hebrid· 
fer " uvertürü. 2 - L;van Beetho 
vern: 8 inci senfoııi fa majör . Al· 
legro vivace e con brio. Allegretto 
scherzando T t>mpo di minuetto. Al 
legro vivace 3 - F r. Smetana -
Ultava, senfonik şiir. 

iLAVE OLARAK: 

Şirltyin 
yaramazlıkları 

iki k ısım Mikey Maus 

Telefon 212 ALSARA y 
w 10277 

22,30 Müzik ( Operet kupleleri 
-Pi) 

. 22,45 Müzik - ( Cazbant -
Çıgan ) Lontoş orkestrası. 

23,45,24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

YALNIZ GÖRÜNMESi KAHKAHA iLE GÜLMEGE KIF . 
Eden Adam AYET 

(LUCIEN BAROUX) 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

GôSTERILMEKDE OLAN 

MEVSiMiN En Şen. En Zarif ve En Nükdeli KOMEDiSi 

Genç Kızlar Pansiyonu 

~---------------------------------------
Asri • 

sınema 
Bu akşam 

Dünyanın en meşhur rejisö,.ü ( ERNEST 
LUBISICH) in vaz'ı sahne ettirdiği 

Mübdi, San'atkar - ilahi artis 

(MARLENE DİE TRICH) in Şaheseri 
( Çıplak Melek ) 

İlaveten : 

Dünya kahkahalar ~ralı, ( ŞARL ÇAPLi > nin 

Kaçakçı) · ( Şarlo 
Misilsiz Eserlerini sunar. Kişe her vakıt açı:Ctır, 

Localarınızı Telefonla isteyiniz 

Telefon Asri 250 
10267 

Mikrop Bombaları j Seyhan Vakıflar idaresi 
müdürlüğünden : 

Brüksel bugünlerda heyecan için 1 
d.edir. Umumi harpde Almanlar ~m Vakıflar idaresi anbarında mcv
rınde çalışan bir doktorun belçıka ' cut macar markalı 3 buçuk beygir 
tı~. akademesinde ta) in olunm~sını kuvvtıtindc bir adet ınüstamei su 
mudafaa eden başvekilin umuını harb ' motoru açık artırma ile satılacaktır. 
de Be!çika istıklali için döğüşen tski Muhammen bedeli ( 30 ) liradır. 
muharıbler taıafından tokatlanması lhalesı· 21 _ •1 _ 93') s ı .... 
h"d' · k b' · a ı gunu sa 
a ısesı dolayısiyle değil; baş a ır t 15 d k fi 'd · d ı 
b bl 

a e va ı ar ı aresın e yapı a-
se e c de ıı. d · kl'I · .. 1 

Ş ·ı ... ca6ın an ıste ı erm muracaat arı. 
ı ili doktor Kroksato isimli bi 

rinin Brükseldc Vatcrlo caddesinde 5 -9 - 14 - 17 10241 
bıraktığı otomobilinden J 4 tane tüp -
çalınmıştır. Bunların içindeyse öldürü ·rürk Hava kurumu Adana 
hastalıkların mikrop kültürleri bulun •• b . b k I .., d 
maktadır. şu esı a.ş an ıgın an : 

Brüksel zabıtası derhal halka leh Tiirkkuşuna uçucu üye olmak 
likey! ilan ve bilhassa çoçukların bt• istiyenlerin muayeneleri yaptırılarak 
tüblerden birini bulmaları ihtimaline kayıdları icra kılınacağından bu işe 
karşı ebeveyninin tedbirli olmasını istekli olanların hemen .şü bemize gel· 
tavsiye ermiştir. Zabıta harıl harıl mel eri ilan olunur. 
mikrob bombalarını aramaktadır. 14- 17-21 10275 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
A. umm No: 3J3i /\rıbul tart/11: 10 <> 19.3/J 

'\e§ri tarilıi:25/6 1938 

- Dünden artan · 

inhisarlar ve Ziraat Vekilliklerinin tasvibile inhisarlar Umum Müdürlü 
ğünce tayin ve sahaları tahdid olunur. Bu yerlerin dışında tömbeki ve 
yaprak sıgarası tütünü ekimi yasaktır. 

Madde t 2 - J . Çiftçinin evinin beş metre ~ıakınına kadar olan yer· 
ferdi", 

2 Muhtelif mahallerde oldutu halde mecmuu beş yüz metre mu. 

rabbamı bulmayan yerİerde. 
Tütün tkilemn. 
1 Numaralı memnu yerlerde ekilen tütünler sökülüp yok edilır. Top· 

lanmış ise zaptolunur. 
Madde 13 - 1 . Bilumum Hükumet ve inhisarlar idaresi memurla. 

rının memuriyetleri dairesi içinde dotrudan doğruya veya başkaları va· 
s.tasile, 

2 Mahsullerini kaçağa sarfettiklerinden dolayı iki defa mahkuum 
olan tütün ekicilerinin iki sene müddetle. Üodan son:aki maceramda, ar 

tık tecrübeli bulunmam lazımdı, Bu· 
nu · · ıtıraf f'deıim. 

it" beraber bulunmaya mecbur oldu 
ğum için sevdim. Halbuki ozamana 
kadar kendisinden adeta nefret eder 
<lim ve üç sene ondan mümkün ol
duğu kadar kaçındım. Fakat sonra· 

FRA.NSIZCA SÖZLÜ Büyük Kahkaha Filminde Büt" K d ı · . 
· tt k K ı ı · · · un e er erını· zı unu urdCa a p erınızı Neşe ile doldurac;ıkt N f' B ı 1 .. r K ır. e IS u uş ar Nuk· 

te ı onuşrnalar Tam marıasile Cazio ve Frans · ı· · ı ' 
'Jütün ekmr.leri ya.saktır. 
Yukarıdaki fıkraya aykırı olarak ekilen ve dikilen tütünler söktürü

lür, Sahibi sökmezse, masrafı ke.ıdisinc aid olnnk üzere inhisarlar ld 
resince söktürülür. Ve sökülen tütünler yok edilir. 

Richard ilk tanıstığım zaman o, 
otuzunu . . 1 k . s k g~çmışlır. zlırap çe mış, 

du uta hayale uğramış bir adam cl
ı·Uğunu söyleyordu. Şiir yazıyor E 
~~abeth devrindeki aşk şarkıl:unı 
6uıcı bir t .. . . 

. enor sec:ı ıle söyfeyordu. 
Işın dah f 

den b' k a ena trrafı, kendisin 
tvlj ·~~ aç yaş büyük bir kadın'a 
S ı ı Kadın o d urbit n an ayrı olarak 

on dft ot , 
•nlaınıy d uruzordu ve " onu 
.ıı.· or u on ~· 
K 1 rtı zarn b " sc ız yaşına geldi 
m .. ı bir h ~nun ne tahammül edil· 

a oldutu . 
Richard b . nu anladım. 

d cnırn k'· sa ece hayranı ki orpc hençliğimi 
görünce ben dı ka seviyordu, Bunu 

• C '°Ddi ' · scvmıye başladırn. sını çılğınca 

Evdcıı elbise v . 
e sıare •ima'- . . 

"ıçın 

dan, ikimizi bir adaya bıraksalar 
onunla yaşayabileceğimi düşünecek 
ka ~ar kendisini sevdim. 

Muhtelif tipten birçok kişiyi sev 
dim. Kendilerini niçio :\evdiğimi so 
rarsanız, bunun sebebebini siz söyli. 
yebilirst"'niz memnun olurum derim. 
Belki mtmnun olmam ama şimdi 
böyle dü~ünüyorum.. . . 

Reni:'.ı söyliyebiıeceğım bır şey 
varsa oda şuki. birçkk hallerde aşk 
ozaman gayet ~haklı ve sebebe da· 

· · - - d"ğ" halde sonra yenır gıbı gorun u u . .. '.. .. 
dan marazi bir şey gibı gorunur. 

Fakat yine aşklarının sebebini 

hatır lama yorum. 

r iZ llıCC ıgıne las çok 
Güzel Bir Fılm. 

Ayrıca . ..-. ... .-.. . ..-.. . .-... 
George Obrien 'nin ,nin Seyircileıini Heyecan ve merak içeri

sinde bırakan emsalsiz Kovboy Filmi 

Hudut Polisi 
---...--.~..,,,_~ 

Pek Yakında Pek Yakında 
Müe.s~i~ .Me~zuu, Heyecanlı Sahneleri ve Fevkalade Art islerinin 

Temsılı ıtıbarıle Büyük bir Alaka ilf': karşılanacak rnüstesn;ı bir film 

( MÜŞKIL İTİRAF) -.. 
BAŞ ROLLERDE : 

ERIC Y. STROHEIM ve ALBERT PRAJAN 

10276 

Tütünler toplanmışsa zabt ve müsadere olunur 
3 . Tütün ekmelerine kanuni bir manii bulunmayanlar beyannamele

rinde ya7.ılı miktardan o;0 1 O fazlası si1külmeyerek çiftçinin zimmetine ila· 
ve edilir. 

Madde 14 - Tütün ekilen tarlalarda, tütünler arasında başka hiç 
bir şey ekilip dikilemez 

Madde 15 - Giimrük ve inhisarlar ve Ziraat Vekillikleri tütiinün 
ekiminden tacirlere arzına kadar muhtelif işleri fennın icablarına göre 
ıslah etmek ve mahsulün ihraç kabiliyet ve kıymetini arttıracak çare· 
leri ve tütün hastalıklarile uğraşma usullerini bulup tamim etmek üzere 
İcab eden yerlerde fenni müesseseler vücııde gl!tirirler ve her iki vekil 
lik bu çalışmalarda İş birliği yaparlar. 

Tütün ekilen mıntakaların bazı yerlerinde aranılan vasıflarda tütün 
ye.tiştirilemediği bu müessueler tarafından anlaşıldıiı takdırde 0 yerde 

· ekım başlamadan altı ay evvel GUmrük ve inhisarlar Vekillij'ince tütürı 
ekimi yaHk edilir. 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
f.n çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza - - -9,50·~ o--- - ,_ ==-

Piyasa parlafı_. :s 1 ~o--
Piyasa temizi • 35,25 1 36,25 

1 
1 
1 

Klevland 42 1 43,50 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 -Siyah 

ÇIGIT 

Yerli •Yemlik. 
•Tohumluk., - 5,50 .. 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

.. Yerli 3,37 

• Mentane 
Arpa , 

Fasulya 
YUiaf 

Delice 
Kuş yemi 

~ 

Keten tohumn . 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :s ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ ı::: üç .a c " .. 
.~ -:a Simit .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
CN (>o 

üç " :it .. 
Simit .. 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
13 I 2 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 

Pene SG11tı11t 

Hazır 1-+ 07 Uru 

ı-Rayişmark Vadeli 1. 7ı Frank (Fransız) -3-
Vadeli 4 67 11.; Sterlin ( ingiliz ) -5 

02 Hind hazır 4 Dolar ( Amerika ) 
ı-

126 
Nevyork 8 35 frank ( isvicre) 00 

~lUJIMll~A,DiA 
CAN KUQTAQ.I~ 

T. 

~' 
El 
A 'l/!:P. N ~· . 

K~'
AJJ'! 
5 
1 

--
35 
93 

49 
00 

1 

~------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdistın, Seylan, Çin ve Cıvadan dotr udan doğruya müessese na. 

mana gttİTilrn tn müntehap. taze ve kc kulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapdan haıman1ardır. Her zcvlle göre df'iiırn numaralı ttrtiplcri vardır. 
Muhtelif dns ve l üyüklükte Lutu ve pahtlu içcıi~indc satılır. Ambalı~ 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tıketi nefast't ve haliıiyctinin tf'oıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kcl!eşrkcr ticarethanf'si ve iyi cins mal satan 
bakka1iyelerd.e satılır. 

Umumi drpo1an ; l5lanlul Tahmiıönü No. 74 ( Kuıukahveci ham 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karş11ında No. 71 

Telıraf adreıi : ALBA YRAK - lıtanbut • C. 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane k&rşısındaki E•kl muayenehen••lln lstiklil mek 

tehi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,t1r. 
HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 

17-26 10195 

Belediye Riyasetinden : 
Mümessilin ismi : 

Kemal YavuzcJ , Mustafa Ataşok 
Mes'ut Nardalı, Hasan Karabulut, Bilal Sami Oruç , 
Mahmut Boğa . 
Halil Öğretmen, Mehmet Ölçücü 
Hasan Yüksebaş, Kamil Tugay, Diyap Tunçel , 
Ahmet Saraçoğlu . 
Ahmet Yanmaz, Mehmet Gören 

Mahallesi : 

Alidede 
Akkapı 

Cemal paşa 
Cüınhuriyet 

~~~~~~~~~~~--~~----~--~~~~~~~~ , Hüsey~ D~m ,Celil Öz~r 
Mehmet Ali Kınar , lsmail Şire 
Kamil Gülmen, Ramazan Bağ 
!iamza Ekinci , Kadir Gedik 
Mehmet Çelikınç , Tevfik Atabay 
idris Yelden, Halil Köycü 

Çınarlı 
Döşeme 

Mıdık 
Mestanzade 
Hanedan 
Hürriyet 
Köprülü 
Kayalı bağ 

Koca vezir 
Karşıyaka 

Karasoku 
Kuruköprü 
Reşat bey 
istiklal 
Türkocatı 
Seyhan 
Sarıyakup 
Sucuzade 
Ulucami 
Tepebağ 

• Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac:ık nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muaycnt'hanrsi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

36-156 10116 Numara: 200 

--~~~~~----------~~--~~------~-----------

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiı ve Berlin hastahaneletinde uzun müd· 

det asiıtanlılc yapmıştır. Hastala11ru Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat cc:zahaneai lcar11ımda bcrgün sabahle;yin saat 12-8, ötleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

... --------------~--~--------------~~--~~---. 
Doktor Rifat Sözaltun 

Seyahatimden geldim. Bu kcrre muaycnehantmi Yeni Poatıhane kar
şısında 20 numaralı evimde .bergün sabah saat sekizden onik.iye kadar 
ve onüçten onalh)a kadar hastalarımı bekliyorum . 14-15 10213 

• 
---------------------- --~--~------~~--~----~-

t t ' I 

.. 
.. 

TURKaY! 

~1RAA1iİl'ANmsf 
emr 25 E 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 taıihli rt'snıi g~z, trdc neşrettiği yrni 
bez Hatları esasları dahilindr fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşı-~ıdaki fiatla satacağımızı ilin ederiz. 

Cinsi Tip ~her Beher 
No. Genişliği Top ·m. Top Fi. 

Çafçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

1 - )atışları oır; p!~iıı ve. fab.rikı te;li nidir. 2J toptan qatı verilen 
sıparişlere yüzde 2 zam yapılır. 

2-Kabul edilen siparişler ıarıya it~ı' edilmek ,artiyle gönderilir. 

10 10054 

Yahya Akyiğit. Yusuf Ersöz 
Ali Kuyulu, Abdi Tekin 
Hüseyin Ünlübaş, Faraç Ensilöz 
lsmail Yurtsözü , Talip Dölek 
Ali Kalakoğlu , Mehmet Güllü 
Ali Uncu , Duran Acarbiçer 
Hasan D:.ıru , Mehmet Yüzer 
Cebbar Sever, lbrahim Altuntunç 
Cebbar Sünnetçi , Cumali Dursun 
Sabri Çörekçi, Ömer Hamalı 
Mahmut Mehmetoğlu, Selim Çelik 
Hasan Öcal , Abdullah Usutmr 
Hikmet Burdurotlu , Halil Yalçın 

Yukarıda isimleri yazılı zevatın Heyeti Tcftişiye intihabı yapıl 
üzere bugün saat 15 de Belediye Meclis salonuna gelmeleri ilin olu 

10278 

Belediye Reis Vekili 
VEDAD GÜCLO 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlü 
Merkez satın alma komisyonundan: 

1250 Ton Demir Hurdası at.nacak. 

1 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 Ton Demir Hurdası Kmkkale 
yonunda teslim ~artile beher tonu şartnamesinde izah edilditi veçhile 
lira ( 16 ) kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler Merkez satın alma komisyonundan bili bedel verile 
tir. Taliplerin 3 Mart / 1939 Cuma günü akşamına kadar teklif e 
ri Demir Hurdası kadar 0 o 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlikte ıır 
yi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahtı havi fiyat t~kliflerini Merkd 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

10273 14 - 16 - 18 - 21 

2- 15 10269 g.• 

or. Muzaffer Lokmad 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarına k• 
başlctmıştır. 

·--~--------------~-----------------------~ 
Satılk ev 

Dotum evinin yanında fabrika 
ter Bay Mustafamn evine bitişik 16 
numaralı üstü üç oda bir mutbah, 
altı dört oda ve bahçesindek \ iki ba 
rakasından ibaret 540 artın hane 
satlıktır. 

Taliplerin Belediye mezat salonlil 
memurluğuna müracaatları ilin olu 
nur. 10274 

Sathk bağ 

Yılanlı mezraasm~a Turhan Ce 
mal bağa yauında 4,5 dönüm bir 
bat satlıktır. içerisinde kuyusu var 
dır. Alacaklar yeni postahane cad 
dcıi: No 44 de. 

Litif Arııa muracaat 

10270 2- 6 

Gündelik siyasi ıaı ... _,, 
Abone şartlar• 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 - Dış mcnılckct lcı 

bedeli değişmez yalnız 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçın ıddf 

caat etiilmelidir. 

•Adana Türksöw 


