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1 LAYET UMuMI MECLiSiNiN 
..QPLANMASI MÜNASEBETILE -

Adanada ilk tedrisat 
vaziyeti ne haldedir? 

Mektepsizliği Adananın 1 numa
rah derdi olarak gösterebiliriz 

Y•a•n 

NEVZAD GÜVEN 

Millt Şef 
Askeri rical şerefine bir 

resmi kabul yapdı 

Aokara ; 1 S (Telefonla)- Cüm· 
hurreisimi:ı ismet lnönü bugün Çan 
kaya kC>§künde Askeri ricılımıı şc. 
rcfine bir resmi kabul yapmışlardır. 
Resmi kabulda bütün askeri rical, 
Başvekilimiz, ve Vekillerimiz aylelc· 
rile birlikte hazır bulunmuşlardır, 

9R9 devlet 
biitçemiz 

Hazırlıklara başlandı 

Ankara: 15 (Telefonla)- 939 dev 
lct büdcemizin tanıimi için vekalet· 

B ir haftadanbcri umumi meclis 1 bulunduğu Adanada ilk mektep bina· ı ler bu günlerde haıırhklarla meşg-ul 
toplanmış bulunuyor. Vilayetin sı ihtiyacı hemen hemen modern ce· olmııya ba~1amıştır. 1939 mali yılı vt:· 

ekonomi, kültür, umrao ve sıhhat iş· vahiyle yüzde seksen kapatılmış olur kilet büdce projeleri bu ayın yirmi· 
leıini tanzim ve mürakabe vazifesini d.a. Ve şimdi bütçenin bütün imkan. sine doR-ru ikma) edilerek baş yeki· 
üzerine almış olan bu meclisin büyük Jannı kaza ve köy mektepleri bina !ete verilmiş bulunacan tır. 
ıtıesu1iyetleri olduğuna kaniiz.. Bunun ' ihtiyacını karşılamak gaye~i üzerinde 
içindirki, vilayet bütcesinin müzakere teksif edebilirdik. Halbuki şimdiye 
edildiği şu günlerde meclis azalannın 1 kadar bu hususa çok az ehemmiyet 
bbı memleket dertleri üıerine dikkat · verilmiştir. Denilebilirki vilayetler için 
naıarlarını çekrneyi faydalı görüyoruz.' de bütçesine naz.aran maarife ayırdı· 
Bu dertlerin başında gördükfimüz ve ( tı tahsisat itibariyle en geri kalan. 

~ Adana için belkide (1 numaralı mem• lardan birisi Seyhan vilayeti olmuş· · 
df lckct derdi ) adını verebileceğimiz tur. 
sf ınektepsiılikten başlıyoruz. Altmış üç viliyetimizden elJiye 

5
, Bütçe ve kedroı:u tamamiyJe ma yakınının maarife ayırdığı tahsisat, 

arif vekaletine batlı olan orta tedri. bütcelerinin yüzde otuz ikisinden f11ı· 
• 8ah bir tarafa bırakıyoruz. Vilayet 

1 
ıasını bulmaktadır. 

dl b Ü tcesıni, binaenaleyh umumi meclisi fstanbul, Gümüşhane, Muğla, lı-
l' al&kadar eden iJk tedrisatı ele alalım: mir, Mersin gibi viliyetlerimiz. 
d Bu mesele hakkında bütün vil~:-ı Bütçelerinin t/ı 49 unu, 
o Yet halkıyle beraber bizimde verebi· Tekir dağ, Bilecik '/• 53 ünü, 

ii' lece~imiz hüküm şudur: Adanada ilk Bolu O/o 55 ini, 
tedrisat vaziyeti kötüdür. f Gireson ise bütçesinin •;. 63 ünü 

Bizi ve vilAyet halkını bu hükme maarif işlerine ayırdıtı halde Seyhan 
vardıran deliller çok açıktır. Yakın · vilayetinin maarif tahsisatı!. büdçcsi· 
dan bilditimiz bu vaziyeti adedlerin nin ancak •/• 30 unu bulabılıyor. 
§ehadctinc de sığınarak izaha çalışa· Halbuki, vilayet bütçcsindt", ditcr 
catız. tahsisatlar üıerinden maarif hissesini 

artırabilecek tasarruflar yapmanın 
~ Derhal söylemek lazımdır ki, bu daima imkan dahilinde buluııacatı 

&unki ilk tedrisat vaziyeti imparator·, kanaatındayız. Dijer taraftan, ilk 
luktan devraldıQ"ımız maarifle mukaye tedriı;at mektepleri inşaaı yolunda 
~e ediJemiyecek kadar ileri bir dere·~ hususi teşebbüs ve hamiyetleri teıvik 

rl ccdcdir. Fakat biz vilayetin bui'ünkü yolunda da hiç bir gayret s~rf olun: 
nıaarjf vaziyetinin imparatorluk devri·' muş değildir.. Ôyle zannedıyoruzkı. 

ad ~:d n:ızaran nası! olduğunu deQ'ilj mev.

1

1 
bilhassa Adananın içinde millete mo· 

Y' 1 •ınkanlara nazaran nasıl oması dern bütün vasıfları haiz bir mclr.lebi 
r. .a~ını ıeldiğini izaha çalışacağımız ı kolaylıkla hediye edecek bir: hayli 
oı ~·rı böyle bir mukayeseyi göz ônüod•. 1.eng'İn hemşehrilerimiz vardı~. . 

1 Ulundurmıyaca~ız. ve yine ilave ede Elhasıl, Adanada bugünkı manrıf 
•rn. ~i, vilayetın mauif bayatındakı 1 hayatımızın gerili~indcki sebepler 
gcrılık hiç şüphe yokki, g:ene impara-

1 
arasında alikasıılı~mıım büyük pa· 

:Orluk devrinde asırlarca süren ihma· yı vardır. Ve bu yüı~en !lk _m~k~cpM· 
~n haı.ırladığı ve kolayca izalesi mü.ın !erimizin bugünkü vaııyetı yuıumuzu 
ın oJrnıyan bir vaziyetin devamıdır. kızartacak birşckildc oJdutn r ibi, bu 

kötkF'akat bız bunu da unu:arak d~u binasızhk yüıünden de ilk mekteple· 
Ocrı u vaziyette, az da olsa, biıe u: rimizden aldıtımız tedris ve terbiye 
trıet rnc.'iuliyet günahları tebarüz ettır• randmanıda bir bayii zayıflamaktadır. 

\ > e ••kraşacatJz. Mekteplerimiz tıklım tıklım doludur. 
y ilayetimiz dahilinde 37569 u köy· Ekseriya, camsız pençereli, sobasız. 
.. lcrde ve 15115 i şehirlerde olmak ahut odunsuz sobalı sınıflarda alt· 
Utcrc 42684 okuma yaşında çocuğu . ~ış, yetmiş çocuktJ üstüstüne yığıl-
l~~t vardır. Buaiin, bunlardan ancak. ş a'füüyoruz .• Bu kadar l;alabalık 

\IQl\A e.- mi 6 • ))' • 1' 
2ıt ~., Ünü okutabiliyoruı. Demek kı, bir çocuk yığını bır mua ımın c ıne_ 
il 060 yavru mektepten ve medeniyet teslim edilmiştir. Mekteplerde ekserı-

0 d Ururıdan mahrum kalmağa mahkum- ya teneffüs ve oyun yeri yoktur. 
k Ur· Bu sayı karşısında iç sııısı ve Varsa bile kışın bir bata~hk, y~zın 

p.'U Otku duymamak imkAn haricindedir. toz deryası halini alır. Mutema~ıyen 
111•; ccı· liiç şüphe yok ki, viUiyetin bfil- artan tdebe sayısı karşumıda bır~ıç 

ç
0 

•ne na,.aran bu kadar kalabalık bir senedenberi çifte tc:_d~isat demle" 
,oil al Cuk kütlesine mektep bulmak aklın kötü bir usulü de takıbe başlama~ 

J daac~~· birşey dcQ'ildir. fakat yıtlar· mecburiyetinde kaldık: ~o~ ~ı ~~~ 
-"' ~c: eri vılayet bütçesi tanıim edilir· para mukabilinde muanımı gun e ı ı 

tlnd maarife ayrılacak hissenin tesbi· misli vazife yapmağa ~ecbur eden 
Olsae dbu Akibet göı önünde tutulacak bu çeşid tedris ye terbıyeden alına· 

Y ı Ad ü k' b"ılecek neticenin azh~ı ve sakatlıjı Vaıi • ana ilk tedrisatı bug n ·ı 
?~le düşmezdi. ap açıktır. 
•vıerkcz k o" ru-lüyor ki süratle mektep 

onaııc e • _azayı, yani Adanayı göz G ıı l b 
cud b~ i_ hrt.Jım: Bugün Adanada mev binası meselesini ha e mez;e 
tatorı~~~ll ilk mektep binaları, impa· ve bunun gayet tdbii bir neticesi 0 • 
lıar*'ıı ı,·an devir aldı~ımız köhne ve 1 k muallim kadrosunu arttırmaA-a 
ancak i~?alardır. Onbeş senedenberi ~:~buruz. ( X) Halbuki bu yıl tek· 
açılan ~ .. ~eni mektep yapılmıştır 
rnodern t udtun Yeni' mektepler için ( X) 1935-tv36 Y:~~?1d':11bt'eri mck 
hiç b e ris . . t amış c~ı mı~ ır. 

> d .ır surette ve terbiye sistemlerine tepler1mız ~r m ıhnda ,,i)ayetimizdc 
e ~ırıaıard _uygun olmayan alelA Bn tedrıs Y b 147 dir. 

/ Yenı bırıutar~n ıstifadc edilmişt'ir. Bu yUzclli mektep ,·arke~ 'bugün uaıtiın 
lllektcbioe t ahn biriside bir meslek Ve yine bu seneden ıti arekn .mkl"k rö· 
ki r il SİS ) d d ,• İ kadar C Sl 1 o 

r&l ' vı ayetin Gc o un muştur. Hal bu. sayısın a 4 .} arın . Adana~a iki 
~~lyona YÜks 1 beş scnedenberi bir rulmcktedir. Filhakik~ t :Fakat 

LONDRA 
BERLiN 

HAVA HARP MALZEMESi 

Y AR:JŞI 
lngiltere , Almanyada ki 
inşaatı bu ay geçecek 

Londra : 15 (Radyo) - Sunday 
Ekspres,in bukünkü nüshasında ver· 
diği bir habere göre. lngıltcredeki 
hava harp Emalzemesi inşaatı muaaı- 1 
zam bir ölçüde ilerilemektedir. 

fngiliz tayyare inşaatı bu ay için· ı 
de- Almanya tayyare inşaatını geçe· 
c"tir. Ve daha bir kaç ay aynı ha
raretle devam :edecek bu inşaattan ı 
sonra artık Almanyanın hava harp 1 
inşaatı hiç bir suretle lngil'z inşaatı· 
nı geçmeğe muvaffak olamı)'acaklır. 

lif cdılcn vilayet bütçesinde ilk mck· 
tep inşa ve tamiratı için maarif ida· 
resinin istediği otuz bin liralık tah. 
sisatın daimi encümen tarafından 
teklif edilen bütçede binbeşyüı lira• 
ya indirildiğ'ini gördük. Son söz u
mumi meclisin •>lduğu için bu hu
susta henüz ümidimiz kesilmemiştir. 

Ve bunun içindir ki, vilayetimiıdcki 
kültür vaziyetini kısa da olsa rıçık· 

ça yazmakta bir faide gördük. Bize 
kalırsa maarif idaresi tarafından is· 
tenilen bu ınikdarda en küçük bir 
mübalağa bile yoktur . Bu yıl, vila
yetimizde ikibine yakın talebe art· 
mıştır. Ve bu artış niı-beti 2'ittikçe
de faılalaşacaktır. Bu takdirde Ada· 
nanın her yıl asgari iki üç yeni 
mektebe ve yirmi yeni muallime ih· 
tiyacı olacaktır. Aksi takdirde bu 
çocuklarımızın da yüzde sekseni so. 
kakta kalacak demektir . 

En büyül< davalarımızın mektep 
sıralarnda halledilccetini, ink ilip ve 
vatan istikbalinin mektep sıraların
da hazırlanaca2'ını hepimiz biliyo . 
ruı . Reyleri, bu kadar büyük ve 
ana bir dava üzerinde müessir ola· 
cak insanların hükümlerini verirken 
çok titiı ve dikkatli olması lazım· 
dır • 

Sayın umumi meclis aıalarımız· 
dan bizim de istedifimiı budur . 
Mnarif bütçesi müz:ikere ed iJir ken 
vilAyetimizin ilk tedrisat derecesin
deki bu düşüklüğü nazarı itibara a 
larak reylerini kullanmalarını diliyo· 
ruz. Filhakika kültür hayatımız
dakl bu kötü vaziyeti idame ettire· 
cck kararlarımızda kanuni bir mes
uliyet olmayabilir. Fakat insanları 
hayatlarının sonuncı kadar takib e · 
den mesuliyetler mfınevi olanlarıdır. 

SURiYE HÜK .. METi iSYAN 
BA YRAGINI ÇEKMEK ÜZERE 
fFransaya 1 

1 

Bir mthhra 

1 

Cemil Marda uriyeyi Müs-
Veriliyor tak il -

diğ.ni söylüyor 
~-----------------=-----~ 

fransaya verilecek ültimatom mahiyetindeki ınuhbradaki Fransız Ali 
Komiserliğine aid işlerin Şam hükumetince ele a\ınacağıda kayıtlıdır 

.. 

Berut : 15 ( Radyo - Havas 
ajansı veriyor ) - Suriye Başve· 

kili Bay Cemil Mardanı beyanatta 
bulunmuştur . t3aşvekil bu beyana. 

tında, Suriyeyi ve hükümetini le. 
mam('n müstakil addettiğini söy-

lemiş ve yakında Fransa hükumeti. 
ne ültimatom mahiyetinde bir muh· • 

tra tevdi edileceğini anlatmıştır • 
Başvezir bu beyanatında şunları da 
ilave etmektedir : 

-- " Suriye F evkaladc Komi· 

serliğine ait bütün işleri de Şam 
hükumeti ele alacaktır .• 

Vatani parlisınirı siyasi elerrıa11larından .,. .. H l ' kl d 
ı ·ısı a ep soırn · arın a 

Bu husus da , verilmek üzere 
olan muhtrada mukayyet olduğu 

anlaşılmaktadır. Başvezirin bu be
yanatı bütün Suriyede derin akisler 

1 yapmıştır . 

İspanya Başvekili 
Parise geldi 

Valansiya dün tayyare 
hücunıu na uğradı 

Bır Fiunkorıı :.abıı tara ç~lltta 

Valansiya : 15 ( Radyo ) _ 
Valansiya bugün beş ltaiyan tay
yaresinin hücumuna maruz kalmış 
tı~: Fak~t Cümhuriyetçi tayyareler 
mutecavız tayyareleri tardetmiştir . 

Haber verildiğine göre Başve
kil bugün Parise muvasalat etmiş 
ve Reisicümhur Azaneye mülaki 
olmuştur. 

Dünya buğday 
konferansı 

Londra: 15 (Radyo) - Dünya 
buğday konferansı yakında toplana · 
caktır. Konferans encümenleri bir 
araya gelerek şimdiden faaliyete 
baslamışlardır. 

Halı hazırdaki müşaverelerin 
mevzuu, bu~dayın asgari fiatının tes 
bitidir. 

iktisadi mahfellerde söylendi 
gine göre, dünya buğday konf eran 
sının son mesaiside bir netice ver
miyecck ve dünya buğday istihsal 

AMERiK.A MANEVRASI 
Ruzvelt teftişe 
gün manevralarda 

çıkıyor; 15 
bulunacak 

AMERiKA MiLLi MÜDAFAANIN TAK_!'IYESI fÇIN 

372 000 000 DOLARLIK YENi BiR PROJE MECLiSE 
1 1 

VERiLDi; AYRICA 3,000 TAYYARE YAPILACAK 

Vaşington : 15 ( Radyo ) - A· 
mcrika Mılli Müdafaasının takviyesi 
için Reisıcumhur Ruz\ elt tarafından 
hazırlanan layiha meclise gönderil· 
miştir . 

Bu layiha 372,000,000 dolarlık 
bir munzam tahsisatla ayrıca 3000 
tayyare inşasını \'C Panama Kanalı 
nın takviyesi meselesini teklıf et· 
mektedir . 

------ -

Amerika Reisicumhuru Bay Ruı· 
velt Pcrşenbe akşamı Fılarıdadnn 
Kanson kro\•azorine binerek Antil 
Denizinde yapılmakta olan büyük 
manevralara gidecektir . 

Reisicumhur, Amerikan Donan
masının deniz manevralarını teftiş ve 
ıetkık edecektir. Bu cyahat 15 gün 
kadar sürecektir. Ruzvelt dort Mart· 
ta Vaşington'a avdet edecektir . 

(Tan) gazetesineAdana
dan verilen yanlış haber 

intihabı Yeni yapılacak Belediye 
hakkında Partice de verilmiş 

karar yoktur 

bir 

Birkaç gün evvelki [ Tan l ga· 
zetesinin Adana muhabirinden alıp 
nc,şretliği bir haberde , Adana Be· 
ledıye intihabı hakkında bazı 19u· 
talaalar vardı . Muhatire göre, e· 
lediye Meclısinin feshine bir takım 
kanuni noksanlar sebep olmuştur : 
Binaenaleyh yenı intıh~pt~ Part~ 
bakımından hiçbir değışıklık olmı 
yacak ve yeni intihapta Partı nam· 
zetleri aynen kalacaktır · 

Hangi menbadan çıktığını ve 
hangi kanalları takibed~re.k .l :an l 
gazetesine ulaştığını bıldığrmız bu 
haber hiçbir esasa dayanmamak 
tadır . Sır kere Adana Belediye 
Meclısınin feshine sebep olan şey· 
ter bir takım noksanlar değil , bır 

rey puslası çıkması gibi şeyler 
vardır. 

Önümüzdeki intihapta Parti nam· 
z.etlerinin ayni knlacağı iddiası ise 
büsbütün asılsız ve hususi bir mak
satla ortaya atılmış bir fikirdir . 

Yaptığımız tahkikata göre , Par· 
tımiz namzetlerinin yenilenmesi ld· 
zım gelmektedir. Çünkü, fe.shedilen 
intihap için namzetleri tesbit eden 
ve fikirleri alınan Parti Ocakları 
değişmiştir . Belediye intihabını 
müteakip Ocak intihapları da ye· 
nılenmıştir. Bu takdirde, bugün Be· 
lediye intihabı için rey ve fikir ızhar 
edebilecek bir mevki ve mesuliyette 
olmayan ınsanların daha evvelce 
ızhar etmiş oldukları bır arzuyu 
buğünkü Ocak idare Heyetlerinin 
arzu ve fıkırleri olarak kabul etme· uır lek inekte en bütçesi ile her yıl ''eni ilk melttcp yapı mış ar •. 1 ve 

8 ep b' " . · · pnrasıy c: 1Ydı, viJ~ .ı. 111 ası yaptırılmış ol· bunlar hars komıtesının 
Cl rıufthu ıun en ınütckası f himmetiyle oluıuştuı· . 

NEVZAD OOYEN ve 8atı~ı şt>klı deiişmiyec<'klır. 

takım kanuni yolsuzluklardır . Bun· 
ların başınd.ı da intihap ışlerınde 

polı kullan•lın { J f 1 

• 
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Sıtma mücadele kongresi . nı atalonyada "bükümetÇS. 
~nilen ordunun bozguof Emınım kı, <-u ıkz kardq,ltr dılt gt- stltr, kodı mıfhunlariyle zeıre 

k Jdar alakalaıı o n adığı hnldı 01111 öz m<ılı ımış gıl i gfü.teımek sevda!>r 
na dÜŞt"n Vt- her Vt'Sl 1e ıle kÖIÜ ukfoine sı.prr yapmak i~tt }'En tedbaht 
lara karşı şöyle ft"ryad edec ktiler: 

Her iki senede bir Ankarada 
toplanmakta olan sıtma mücadele 
kongı esine Seyhan ve İçel mıntıka 
mücadele reisi Bay Abdurrahman 
Bı-sen iştirak edecektir. Kongre 
Mart ortalarında toplanacaktır. 

MEMLEKET MESELELERi 

Seyhan 
inşaatı 

sol 
da 

Kanalı 
başladı 

emrivakidir. Bir yabaıı< 
let toprağına sığınan bu bir 
askeri çığ f görülmemiş bir ~ 
kes betti. "Bizler sizın içinıze yerleşemiyoıuz. Orada 1 ize fı)lk ıen iz bir ·er bu 

lup sığınamıyoruz. Bızden ı e ish\' or ı-uı uz? Düşün yc. k. mızclan! Zaten ağ· 
zınıza da yakışmıyoruz, Bizi geveltrken, aıkcıdan İçınizin ifrıti sırıtıyor. 

Ah siı.ler, ne budala şe.)lersmızl E:'unun farkıııda bile değılsiniz. içinizde 
cirid oynaycın şeytanlar o kadar azgın ki, onların • bizımle örtmeğe ça· 
lıştğınız· gayz ve kıni dışınıza '\-UfU} or Alemi kör sar.makla kandiniz gü· 
lünç me\kıe düşu}orsunz. ÜslF ik bız m pnk ism m z, ıftiıa }Uvası ağzı· 
nızda kirleniyor. insaf edın, bırakın yakamızı artık! Katmerli bir yalan mı 
söylenecek, Lır ins na 1 ke n ı sürülecek: - Dayan hak ve hakikat. Her 
hangi bir vadide n t g~lc t;ı yolu n u tutul, cak: Medet ya hakkı hakikat! 
içinden çıkamı.)ac gır lıacıl bır vazıyete mi düştün: Göreyım seni hak 

HAVA VAZİYETi 

Gökyüzü bulutlu. Hava hafif 
rüzgarlı. Ençok sıcak 19 derece. Ge 
celeri enaz sıcak 2 dcrtce. 

Her makul düşünen adalll 
bundan böyle yalnız bir türliİ 
::ıet takip":edilebilir: şerefli ve 1 

J şartlar dairesinde kabil oldu~ 

1 
dar süratle sulh müzakerelerıııl 

HAFRiYAT iÇiN GETiRiLEN DAHA iKi BÜYÜK MAKiNENiN rişmek. h 6 Biliyoruz ki, i tirasları rea 
MONTAJ! YAPILIYOR; BARAJ MÜTAAHHITLF.RI ŞEHRiMiZDE galebe çalan bazı kimseler, y 

Şimdiye kadar 16,5 kilometre kanal açıldı 
daha açılacak yer iki kilometre kadardır 

itibariyle. yüksek sesle haykır 
MadriOe Valansiyamn "son ' 
kadar mukavemet edeceğini ~ 
huriyetçi ispanyanın muzaff.er e 
ğını ilanda ısrar edeceklerdır. 
lona için de bize aynı şeyleri 

ve hakıkaıl.. y ter ettıguıız; azad edıo bizıl .. " s. s. 

Zirai Kalkır ma yolunda: 

• • ontro ,. re r 
li • 

ı u u or 

Yeni gümrük 
kanunumuz 

Ankara : 15 Yeni Gümrük 

BARAJ INŞAATI iŞ PROROAMI HAZIRLANDI 

Çukurova topraklarının sulanma· sine varmış olacaktır. mişlerdir. 
sı ve bu suretle ovada sulu ziraatın Baraj inşaatı için bir iş programı Bu tezi en hararetli mil 
temini için su işleri ,teşkilatının Sey- da hazırlanmış bulunmaktadır. edenler bile artık hükiimetçi d 
han üzerinde iki senedenberi meşg-ul Sol kanalların inşaatı işinde kul için bir haylı zamandanberi \,I'"' 

Kanunumuzu hazırlamak üzere Güm· ld r.. • b · h kk d ı J k - d h 'k' b- k Ek o u6 u .. u ınşaat a · ·ın a zaman anıma uzere a a ı ı uyü s· in mevzubahis olmadı~m1 
rük ve inhisarlar Vekaletinde tali zaman mahimat vermekteyiz. 1 kavator (füılriyat makinesi) İstasyona Pekala bilir lerki sivil fspany• 
bir Komisyon kurulm ıştur. Bu Ko Takip etmekte oldukum. z bu me gelmiştir. Bu iki büyük makinenin filen neticelenmiştir. Şu halde 
misyon muhtelıf yabancı memleket· sele hakkında dün de su~işleri teşki- ı montajları yapılmaktadır. Sol kanalın ~ 

Jatıııdan yeni bazı maiümat aldık. ôx. açılmasına da başlanmıştır, hudc yere daha binlerce ada 
!erin Gümrük Kanunlarını tedkik 5 J. 

Çifçi malları nasıl korunacak ? 
• 

rendiğiınize göre, Seyhan üzerirıdeki 1 Şimdiye kadar yapılan kanal haf· mesini bunca ıstıraplar ve S 
ttmektedır . Bu tedkikler sonunda k büyük barajın inşaatını taahhüd eden riyalı 16,5 kilo metreyi bulmuştur. !erden sonra, sadece uzatma 
alınacak neticr {t"re göre evvelce ha ~l hh"tl h · · ' · 1 D h 'k' k"J ı·k b' k ı "' mu ea ı er şe rımıze ge.mış er ve a a ı ·ı ı o metre ı ır yer ·a • için acı maceranın uzamasını " 
zı. lanmış bulunan Gümrük Kanunu birkaç giin kaldıktan sonra, ahşap mıştır. ? y " 1 bu~ cih ederler egane sua 

Projeye göre orman r ., projesi değıştirılec;ektir. malzemenin temin Vf' mubayaası için Havalar müsait gittiğinden inşaat d 
lar hariç olo ak üzere HUkUmetln. çiftçi mallarının korun- 1zmite gitmişlerdir, ve hafriyat sür'atla ilerilemektedir. Esasen, "cümhuriyetÇi" 

ması hakkındaki kanun projesini ka- Baraj inşaatı için lazım olan alat Kanal işlerinde çalışan amele mevcu- ispanyanın sabık devlet adatn 
şehir ve kac;;abAların i mutaydan geri alarak Uzerlnde bazı edilecektir. Mürakabe meclisi,çiftçi ve edevat vapurla bugün yarın Mer· du da arttırılmştır. ekserisi bu mücadelenin J 
mar planlarına göre çi tadiller ve ilaveler yapmak lizere meclislerinin itiraı oluna:ı karar· ~ulunmasını arzu etmtktedir~ 
zilen ımar hu-iulla•ı plan tetkiki rde bulundufiunu haber ver- k d'k Azanaya şu so'"z atfedı'liyor: ıı 

farını tedkik edere tas ı veya 
voks-a çıft• ı mecli\>lerı mlş ve bu mühim kanunun niçin ha· CEYHAN 1 N AMA R 1 lı .,..,,mandır sulh taraftanyıf11' ~ zırhındıfiım mucip sebepler halinde refedebilecektir: Kanunların hüküm· ı .... rıı1 
nin ta~in r ıJ Ct'ğl hu ut yazmıştık. leri içinde mıntaka ihtiyacına göre iddianın doğru olduğunu sa 
haricinde kalan yerlere •---·-m;,_ _ _,, _ _,,,,,_...,."'*===-a:m--=-:ı..; talimatnameler yapmak hakkı ve Bir sene evvel, B. Azana, kı9 
''Zirai saha" dt'necektir. Bu :,"\ha ı retlerinirı nevi ve mıkdarını tayin ; bekçi amirlerini , bunların mıntaka· uzun bir ıaman içinde mailübl 
içindeki ekim işlerınde kuıranıtan muvakkat bekçi kuııanıımasına za. ıarını, ücretlerinin nrvi ve miktarını Bir program hazırlanıyor mukadder oıduğu~u ı3ildiği i~ 
veya bu işlerle alakalı olan hi kmi ruret görülen } erinde bu gıbi bek tayin hakkı bu meclislere aittir. gosla müzakereye girişilmesid 
veya hakiki şahıslara ait vey.ı umu· çilerİn mikdariyle çalışma müddet- Bekçi teşkllitı : yordu. Onların kabahatı. ke 
mun faydaıatııma ına mahsus men ıerini ve ücretlerini tesbit; mıntaka B u iş i n t a hak k u k u i ç i n raatıerini müdafaa için harbe 

Çıf tri mallarının korunması için · ı k d• kul ve gayrı ıncııkul mallara 'Ç ftçi içıncleki resmi ve hususi bekçilerin " mı istiyen ınatçı ar arşısın 
daimi bekçiler, muvakkat bekçiler 200 000 ı · f d • l k 1 • t tO malı" denecektir. Köy mnkezleri. daimi kontrol ve teftişlerini tanzim • 1 fa S a r e I e C e vemet göstermeme erı ve 8

, :1ı 
ve bekçi amirleri kullanılacaklardır. th k" 1 ,.. 

zirai saha içinde sayılacaktır. v~ temin; mıntaka içindeki bekçilik ya da su un müm un o a 
Her zirai dairenin daimi bekçile B ı " ıı 

Her ko"'y ve bel•d'yt': sı ırı ı'çı'n teşkilatının bütçesini tanzim ve Ceyhan · 15 ( Hususı' ) , .... ey Elektrik te'si3atının münakasaya bir sırada arse onaya mao 
~ rini bunların mensup olduğu çiftçi · -~ · 1 '"° 

de bulun n zirai sah" bir zirai dıı teJkik; projPde gösterılen gelirleri han belediye encümeni hali içtimada 1 çıkarılması hakkındaki muamele te siycl~rde bulunan yabancı '~-
meclısleri seçecektir. Bekçiler; Türk dır. ! ı 1 d ire sayılacaktır lfer zııai d irede kanun hükümlerine ve zirai sicille kemmül etmiş ve encümende bu hu. ları dinlemiş 0 nıa arı ır. 
olmak , okur yazar bulunmak , as· l d l ! · F 'it 1 şll bir zirai t.İcıl v bır ~iftçi meclisi göre zamanında tahakkuk ettirip mar encümeni e çalışma arına . susda icab eden kararını vermişdir. ransa ve lngı ere sp , 

bulur ac ktır. köy veya bel dıye vasıtasiyfe tah· keılik hizmetini görmüş olmak; ya,.şı ı hummalı bir faaliyetle devam etmek İ Te'sisat bugünlerde münakAşaya binin bu son safhasına insaoı 
·ı· h " k f d k 60 dan > ukarı .bulunmamak; mahkkum I de bu arada b.rde sek'ız senelı'k b'ır ki' · .. a't bı'r me~ 

Zır i i ç ftçi m 

laı ın hip \ 
mahsus ol n ku 1 uktur. 

r )le un 
n k y iına 

Çıftçi mf'C ısı ri kö lt>rde muh 
tarın, şehir ve kasa alardn helediye 
reisinin reisliği altında mahallerinin 
zirai s cıllerıııcle kayıtlı olanlar tara 
fından köy ıhtiyar ht"yetl,.ri veya 
B ledıye f't cumenleıi huzurunda se 
çilectk ikiden altıua kadar azadan 
terekküp edecektir. Ziraat ve vete 
riner müdür ve memurları bu mec 
lisin tabii azasından sayılacak~ardır. 

Nüfusu 500 e kadar olan yerlerde 
çiftçi meclisine iki, 500 den 2000 e 
kadar olan yerlerde dört , bund n 
fazla nüfusu olan yerlerde .ıltı aza 
ve bir o kadar yedek aza seçile 
cektir. Seçim , köy meclisi aza'a
riyle Belediye meclisı azalarır ın se 
çildi~i zamanlarda yapılacak ve 
müddeti dört sene olacaktır. . 

Her vilayet mrrkezinde bir kon 
trol meclisi bulunacaktır . Kontrol 
ııırclisi, vilayet merkezind" müte 
şekki) çıftçi mec s"nin kendi azası 
arasındnn c:f'ç c ği iki zat a vilayet 
daimi encüm ni az ıların1 .ın ziraat 
ve veteıinPr dırı" tör in· yle ziraat 

odası rcısirıdf'rı t ş kül edec ktir . 
Meclıse vah vey v kil g · terı c ~i 
zat reislık ed c ktir . v a~ t i n 
darına kum n anıyle emniyt. t di· 
rektörü ' mt>clısın tn lll azasından 
dır. Heyet ayda hir defa toplana 
caktır. 

Mecllslerln saUihlyetlerl : 

Çıftçi meclı ler i : Zırai dairel,.ri 
mevkılere taks m ; lı r mevkı vrya 

sı ı; ususı anun ar a i hükümler çıkarılacak ve keyfiyette lazımgelen şe ı vermıye mus ı 
ınrıbfuz kalmcık ve mıntaka halkına olmamak gibı vasıflar taşıyaca • proğram hazırlamaktadır bu program gazetelerle ilan olunacakdır. ler. Fakat bunun için B. Ltd 

ait hayvanların ihtiyaçlarına mani )ardır · 1 Ceyhan kasabasının iğmarı yolunda rcrd'ın mükemmel misyoni)'1e 
olmamak şartiyle sınırları içindeki Ameli ziraat kurslarından me· çok mühim tsasları ihtiva etmek Kömür Yüz paraya mış olan temaslar resmi bir 

zun olanlar , askerlikten rütbeli er ded'ır. H 1 old ğ 'ıbı" bu yılda kıc: F · d'd mera ve otlaklara dışardan alına· er Y1 u u g " almalı ve ransa şım ı en, 
1 k h olarak çıkanlar dig· erlerine tercih Prollrramın tatbiki 4200,000 lı'ra vsı' ı'n'n gelmesı'yle kasabamızda h k'k' tt t .., nabı ece ayvanluın sayı ve cin 5 me m 1 ispanyayı a 1 ı sure e eı:1 

sıni tayin ve otlak sahasını ayıTtarak olunacaklardır . 1 sarfiyle temamlanacağından meclis, bir kömür buhranı baş köstcrmişdi. cek meykide olan yegane b"' 
iki ay önce ilan ; daımi veya mu· 1 Ayni zirai daire içinde toplu • konacak tahsisata göre yapılması la Halkın ekmek kadar mübrem ihtiyaç nezdine, normal şekiller d• 
vı1kkat h yvan istdsyonları ve ge· halde 10 dekardan fazla meyvalığı, 1 zımgelen işle ti senelere taksim ede· ların1an Bulunan kömür meşe lesinin bir elçi göndermelidir. 
Jip geç n hayvanlara sulama yer sebze bahçesi, gibi veya tütün tar- ·ı cekdir. lcöküoden haili ve halkı sıkıntından Diploması sanatı tam z• 

!asının elli dekardan fazla zeytinliği, Kasabanın bilhassa çamvrdan k t k · · b ı d" · h · b'I kll leri gösterme vazifeleri vardır . ur arma ıçın e e ıyemız eman harekete geçmesinın ı me u 
hağ ve fidanlığın 300 d,.kardan kurtarılması hususunda belediye gc· f ı· t k b"d · de d 1 i ııar" Kontrol meclf slerı : aa ıye e geçere u cesın ıı ayır • ı zaman ge miştir. spanyo 
fazla ziraatt: kullanılan arazinin reken tedbirleri almaktabır. Alınan ğ b' ·ı o·· t Jd k.. - · ı b r 

K 
ı ır sermaye ı e or yo an omur kere etmemiz laz.ımge en jl 

ontrol meclisleri vilayet hududu 1500 dekardan fazlasının sahip ve· h berlere göre, şimdiden mühim mık · b ı d 1 ._. . . d k getırmeğe aş amış ı. mesele1er hükünıetiınizi, uır _,1. 

ıçm e ı bütün zirai daireler üze ya kiracıları husu.)i bekçi kullana· darda yol malzemesi mübayaasına Al t db' · d .. b t d · Y . d ınan e ır sayesın e mus e kaybetmeden, enAy.er~n e ınf,J 
rın e kontrol ve teftiş salahiyet ini cakları.Jır . ~ a;;Janmış 'ır. Bu iş hitanıe erdikden · · ld d"I · b - ,. • ve müessır netıce e e e ı mış ve u şüncel ~re ve en aşıkar meıı 
haiz olacaklardır. Bu salahiyet zi Hususi bekçiler, rl smi bekçiler sonra derhal yol inşası faaliyetine suretle kö nür buhranıda kalmamış 1ı mize uygun olacak bir karar 
raat ve veteriner müdür ve memur gibi bu proje hükümlerine tabi olup gcçileçek ve bu hummali çalışma sa d 
1 • ı k k ır. . . . . . .. , ye davet etmektedir. ~ 
arıy e aymu anılar, nahiye müdür bulundukları yerlerde resmi bekçi yesinde ve pek kısa bir ıaman zarf Şımdı ıse pıyasada bcledıye ko I . Wladlmlr d' "'rrttF 
leri ve vulinin tensip edeceği diğer sıfat ve selahiyetini taşıyacaklar ında yol yapılacak v.e kasabada ça· mürün kilosunu yüz paraya satmak l . LE FIOARO 

memurlar vasıtasiyle ifa ve istimal' dır. mu.dan kurtanlmış olacakdır. d•dır. M. S. ~ 

r--K~-U-ç-m-.y-a-n~bı-.r-k-uş-,k-o_ş_m_ı--~S=i-.--a--r-a-g--l.-r--e-·r-k~-e-. -n--.-.---K-ö-kl-~-m-iş-bi-r&&~me~ a 
yan bir tavşar1 }Üzmiyen edelim· RADY 

A bir balık tasavvur diniz. Sp~~ veya lkültür fizik bir lüks 
D Bu mahlukların serbetsçe Bacaklaıımız koşmak; kollarımız, !arın yaptıkları hareketlerin yerine değil, bir ihtiyaçtır. "Vaktım yok,, ,-
I tu hare-ketlni yapamı yaknlaınak, atmak ve çalışmak için- kaim olacak hareketleri bilerek, diyecrksiniz. Hiç bir liş yapmadan • 8uJJUnkU progr• 
N yacaklarını, ve bizim gi dir. Hareketsizliğe düştüğümüz gün istiyerek yapmalıyız. Şurasını da u geçiraiğiniz saatleri. hiç hesapladı 

bi, ber lıa eketlerine en küçülür, büzülür, dümura uğrarız. k )" k' d " h Türkİ)e Rad)O dıfizi)o7• nutınan a1 azım ı, me enı ayat nız f mı? Boşuna geçel" bu vaktin Tilr~ı)e Rad,osu _ Anlıaro 
gel olan dar bir "kap" içinde mah· Adelelerimiz, ıçinde kanın deve bizi rr.ütem::ıdiyen hareketsizliğe onda

1 
yirmide birini bu işe hasret· 

pus kaldıklarını düşünür üz. tan etmekte olduğu binlerce küçük sevkcdiyor: }Ürüyeceğimiz yerde seniz, mesele kalmaz. 
N.,.t·c d .. o u ? Ktış u kanallardan, damarlardan müteşek- M 

' 1 e n, ' çma tren vt>ya otobüsle dolaşıyoruz. er Bu hareketleri, vücudumuzun ku 
k l ·ı· t · t ko b ı k kildir. Kıın buralarda, yaptıt.ımız ce a 1 l}f' ını, Gvşan şma a 1 5 divenleri ''yayan., değil, asansörle surlarını düzeltecek şekilde yapar· 
da yuzme h:ıssasını kaybeder. hıtle mütenasip olarak deveran eder. 

Makinelere bile, ycıp cakları işe Bu han ket duıunca. kanın de· çıkı~ oruz... sanız şüphesiz daha iyi o!ur: Böyle" 

ı Yıyrce~imizi temin etmek için likle ,bacaklarınız incelecek, kolla· 
göre, şekil veriliyor. Tayyareler ba· verarıı dıı yav:ışlaı: htiyar gÖ•Ün 
lık veya kuş biçiminde olmasalardı. memizin, iki büklüm olmamızın baş yaptığımız " mücadele., tamamen rınız kuvvetlenecek, erlCfamınız daha 
havada kolaylıkla hareket edebilir lıca ı;ebebini bunda aramalıyızl nazcıridı . Her Şl"Y ayağımıza geliyor. ince, d;aha "çevik" bi: manzara ala· 
fer mıydı? Cedlerimi.z hayatlarını, yıyecek Vücudumuzun, yaşamasını temin el caktır. 

insan vücucfunun uzvvları da, !erini temin etmek için daimi suret mek için yapmıya mecbur olduğu Bilhassa kadınlar için, kültür. 
insanların eskiden yapmakta olduk te harekete mecburdurlar. Biz aynı hareketler, yerini hareketsizliğe terk fizik güzdlik ve vücud tenasübünün 

12.30 Proğram 
12

1
35 Türk müzigi -.P 

13.00 Memleket saat 1 

meteoroloji haberleri. 'rl 
13.10.14. Müzik ( Csı 

gan ) Lanloş Orkestrası. 

18.30 Proğram; 
lb 35 Müzik ( solistle', 
19,.00 Konuşma ( Zir"( 
19. 15 Türk müzigi ,,.,, 

suzinak faslı- Safiye fok' 
raki ) 

aıım olan } a hırı hnreketlcre uygundur: vaziyette olmadığımıza göre, on etmiştir. Spor ve kültür fizill..~ emri a!tındadır. 
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Memlekette bir 

sı tasavvurları 

akademi açılma-

mii n ase betiy 1 e 

• 
1 

efhumu üstünde fi • 
ır er 

Günün mevzuu : "Bizde akade 
mi yapılsın mı, yapılmasın mı? ,, 
dır ... 

Fakat akademi nedir? Bu mef 
huma kuş bakışı bir nazar atJlım . 

Atina şehrinin garbında zeytin 
ve çınar ağaçlarından bir koruluk 
vardı. Eski sahiplerinin biri kahra 
man Akademos olduğu için buraya 
akademi ısmi verilmişti Sonradan 
zeytinlikte bir jimnas yapıldı. Ef· 
latunun da civarda bir sayfiyesi 
mevcuddu. Her gün Akademiye 
gelir, şakirdlerine düsturlarını an· 
latırdı . 

Böylelikle, meşhur filosofun 
mektebine ve düsturlarına Akade 
mi ismi verildi. Ondan sonra, bu, 
adet oldu: Alimler, şairler, artist· 
ler tarafından teşkil edilen cemi· 
yellere Akademi derneğe başladı . 

Bilahare zul.ur eden ' 1 orta .. 
ve " yeni ,. Akademilerden Efla 
tununkini ayırmak için ona " eski 
Akademi ismi konuldu 

* * * 
f ransız Akademisinin menşei 

basit bir dostlar toplantısıdır. Za · 
manın on kadar münevveri, içlerin 
den Conrat'ın evinJe hasbihal için 
birlesirJer busıradada !asavvu~lardan 
eserlerinden bahseder, yazdıklarını 
birbirlerine okur, öğüd alırlardı . 

Toplantılar, bir kaç sene böy
lece devam etti. Meşhur devlet a· 
damı Kardinal Richelieu ( Rişliö) 
bundan haberdar olunca münevver 
bir nüve diye istifadeyi düşündü . 
Müstakbel Akademisyenleri tasav. 
vurundan haberdar etti ( 1634 ) . 
Henüz Akademi resmen teşekkül 
etmemekle beraber, o yılın 13 
Martından itibaren, konuşulanların 
zabtı tutulmağa başlandı. Mevcut 
far arasından bir reis ve heyet se· 
çildi. 1635 de dt>, on üçüncü Lui 
tarafından resmen kurulub 1637 de 
Parlamentoca taedik edildi . 

1634 de, Akademisyenler otuz 
küsı'.irdüler. Sonra sayıları arttı . 

Rişliö, Akademi vasıtasile F ran 
sızcayı tanzim etmeği dü~ünmüştü. 
Bu maksadla da bir liigat, bir ilmi 
beyan kitabı, bir ilmi nazım kitabı, 
bir de gramer vücüda getirecekti, 
Nizamname 1635 de yapılib Rişliö 
tarafından, yalnız bir maddesinin 
haz.fıle tasdık edildi. o da, her a· 
zayı müess;sin h:ıtırasını tebcile 
rnecbur eden maddeydi. Buna rağ 
ıııen Akademisyenler, Fransız kül· 
türüne hizmeti dokunan Kardinal 
Rişliö'nün adını resmı ·nutuklarda 
daima hayırla anmağı adet edindi. 
lcr . 

Akademi azasına maaş da ve· 
•ildiği için, ~uraya seçilib seçilme· 
rnek, şerefınden başka ı ara hırsım 
da tahrik' etmi~tir. Giremiyenler 
hi~detlenmiş, müesseseyi hicvet· 
rnıştir . 

Bunlar arasında şair Piron ev
velce aleyhinde bulunmuşken, dd· 

da~arhı namzedligini koymuş, redde· 
ıl . . 
rnış, bır seferinde kabul olun· 

~uş_tur · Fakat bu defa da, On 
ue ı . L. 

il
. ncı uı onu cedvelden silerek 

e 1 altın t · · · azmınat verınce şaır na· 
ı-nen tercüm tt"ğ· . b.' h. . " d e e ı ımız ır ıcvıye 
Jaz ı K d' 
benin. ba~n 1 mezar taşına şu kita· 

olunmasını istedi : 

Burada Yatan Piren nafıleydı 
Hiç b· nafile ... 

ırşey olamadı ... Akade· 

Siya - misyen bile ... 
sı tcbeddhll 

kademi baı u er yüzünden A· 
hazan fıkir en .~ektelere uğramış, 
k · · nıuoadel ı · · ezını teşkil . e etının mer· 

'> etmışfü 
uır koltutun b . ı 

o" • alması u""" 

rine bu.aya merasimle yeni aza se· 
çilir. Azanın kendilerine mahsus 
üniforması vardır . 

Fransada olsun, başka memle ~~-~- ·-.,c--
. ~ .. .... .. 

1 ketlerde olsun, diğer sahalarda da 
bir çok Akademiler vardır. Biz, 
eski ve yeni devirlerin iki Akade 
misini birer nümune diye göster· 
mek üzere aldık . 

Birçok Alman müfrezeleri 
ve geliyor T rablusgar e geldi 

* "'* 
Tiirk kültüründe de fikir ve san· 

at erkanı harbiyesini teşkil edecek 
müesseselere elbette lüzum vardır. 
Amma, bunun ismi Aka1emi ya· 
hu-i başka şey olurmuş; kurulma 
zamanı şimdi imiş, yahud başka 

vakıtmış; orası münakaşa mevzuu· 
dur. Nitt:kim eciiLlerimiz münaka 
şayı yap.yoıldr . 

Polonya donanması 
büyüyor 

Londra: 15 (Radyo) Polonya 

Loııdra. 15 (Radyo)- Mançester 
Gatdian gazetec;ınin yazdığına gôre 
bir takım Alman nıiifrezelı·ri Tı ablus 
garbc ınuvnselet etmiştir. Scvkiyat 
devam etmel,tedır. Alman ve ltalyan 
genel kuı mayları anısında Alman ve 
lıalyan askerlerinin iş bıı ligi hakkında 

bir plan yapılmış olduğu anlaşılmak· 
tadır. Bu sebcble Almanya, ltalyanın 
ispanya, lspanyol adaları ve Tunus 
üzerindeki taleplerınt- yardım etmek 
ü1ere şimdiden hazırlanmaktadır Bu 
suretle Roma · Berlin mihveritam bir 
askeri ittifa mahiyetini almış bulun· 
mlktadır. 

A SINDA 

L 
s· 

donanması genişlemektedir. Polonya 
hükumeti yakında iki büyük ve iki 
küçük olmak lizere dün harp 
gemisi inşa ettirmt'ktedir. Bu gemi. 
ler lngiliz tezgfıhlaı ında inşa edile 
cektir. 

BiR BEYAZ KİTAP NtŞREDİLECEK 

Londr& : 15 (Radyo ) - Fılistln konferan ı müzakeratı de
vam etmektedir. lnglllz ve Flllstln delegelerl arasmda yapılan 
son toplantıda Irak ve Yemen Arapları da bulunmuştur.Bunlar 

Bu 

ı 
akşam 

Flllstln için istlklftl talebinde 
ısrar etmlşlerdlr. lnglllz Baş· 
vekili Bay ÇemberUiyn Arap 
murahhaslarına kabul ederek 
uzun bir göru,me yapmıştır . ay 

Sinema~ında 
1 Söylendiğine göre , yakmdo 

' 

konferan raporlarmı muhtevi 
bir beyaz kitap neşr edUecek· 

Fevkalade heyecanlı binbir 1 tir • 

maceralarla dolu I 

(T f'ksas Suvari!eri) 
16 kısım hepsi birden 

lLA VE OLARAK : 

Şirlcyin 1 

yaramazlıkları ı 
İki kısım Mikey Maus 

Telefon 212 ALSARAY l 
10277 __ ...,,...,.. ______ ,._..._.-=-..... ~ 

omanya parası 

düşürülemiyece 

Bükreş : 15 ( Radyo) -Roroan· 
ya hlikı'.lmeti, Ley'ın kıymetinin mu 
hnfazası için bütiin selahiyetini is 
timale karar verm 5tir. Romanyaııııı 
son buğ .. ·hy ihracatı tutarı lngiltere 
ile Romanya arasında mahsup su 
retiyle kapatılmıştır. Maliye . neza
reti döviz işlerini sıkı bir kontrol 
altına almıştır . 

YALNIZ GÖRÜNMESi KAHKAHA iLE GÜLMEGE KIFA YET 
Eden Adam 

(LUCIEN BAROUX) 

BU AKŞAM 
GôSTERILMEKDE OLAN 

MEVSiMiN En Şen, En Zarıf ve En Nükdeli KOMEDiSİ 

FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük Kahkaha Fılminıle Bütiin Kederlerini. 
zi unutturacak Kalplerinizi Neşe ile doldtırac ıktır Nt-fis Buluşlar, Niik· 
t r KtJnuşillalar Tam marıasile Cazip ve Fransız iııceligine has çok 
e 

1 
Güzel Bir Film. 

ayrıca 

Ge~g;·Obrien'nin 
1
nin Seyircileıini Heyecan ve merak içeri· 

sinde bırakan emsalsiz Kovboy Filmi 

Karadenizde 
yapılacak liman 

1 

Komisyon raporurıu veka .. 
lete vermiş bulunuyor 

Ankara: 15 (Telefonla)- Karade· 
?i~dc yapılac.-ak liman•n yerini tayin 
ıçın loplonnn komisyon çalışmalarını 
bitırdı. Tetkikler neıicesı bir raporla 
vekalete bıldırılmiştır. 

Numan Menemencioğlu 
Ankaraya döndü 

Ankara: 15 (Telefonla)- Türk 
-Alman kredı anlaşmasını imza e 

d_en bay Numan Menemt ncioğlu Ber 
imden Ankaraya dönmüştür. 

ransız-Alman 

Ticaret n1Üza kerelerine 
Berlinde başlandı 

Berlin : 15 ( Radyo ) - Fran. 
sa Almanya arasındaki ticaret 
müzn~erelerine burada başlanmış· 
tır. Bır kömür ve pirinç anlaş nası 
ile Slidet mali işleri bu müz ıkere· 
lerde mevzuu bahsedilecektir. 

----
1938'de Sovyet 

Endüs risi 

Pek Yakında 

Moskova : 15 - Sovyetler Bir. 
liği milıi e.konomisi statistik merkez 
Direktörlüğiinün verdiği rakamlara 
göre, 1938 senesi zarfında, Sovyet 
Endüstrisi istihsali, 77.520.300.000 
Rubleye çıkmıştır. Bu rakam, geçen 
1937 senesinin 69.188.500.000 ra· 
kamına nazaran, yüzde 12 nisbetin. 
de bir fazlalık göstermektedir. 

1 
1938 senesi zarfında, gıda en· 

düstmi istih5alindeki fazlalık yüzde 
15,2'yi bulmuş, ağır endüstri ile 
rııekanik V.! mtiJafa:ı endiistrilerııı 
deki f azlnlık ise yüzde 15, 1 ol rak 
tecelli eylemiştir. 

Sovyetl~r Birliğinde büyük en 
düstri istihsalatı, 1929 senesine na· 
zaran, 1938'de yüzde 477,4'ü tut
muş, yani dokuz sene zarfın ia bu 
islihsalat hemen hemen 5 misli faz 
1 

Reşidüttin tarihi 
neşrediliyor 

Sevyetletler birliği ilim akademi· 
İ si nezdindeki şarkiyat Enstitüsü, 14 
! üncü asrın tanınmış irani tarihçisi 

Reşidüttin'in tarihini, tercüme etmek 

F ' •• mhurrı• sı• le Vt! ÜÇ cilt olarak neşrini hazırla-ransa ·cu maktadır. Eski Rusyanın, lranın, or. 
Londraya gidiyor 1 

ta Asyanın, Moğolistanın, Çinin ta-
rihlerini alakadar eden bu kıymet 
li eser, ~imdiye kadar, hiçbir yerde 

Paris: 15 (Radyo) Fransa cümhur 
reisi 21 martta Londıayı resmen 1 

ziyaret edecektir. 

tam olarah tabedilm~mişti. Eserin 
üç cildi de bu sene içinde intişar 
edecektir. Her üç cild, hem Rusca 
hemde acemcedir. 

=------------------------------,_,, ____________________ __ 
İki büyük misilsiz şaheser birden ····· 

• Asri sınema 
Bu akşam 

1 - Viyana operetlerinin en şuh, en şakrak, en güzeli 

ral eğ niyor 
Yıldızları : 1 ELiZ 

KARL BIRSSEN - MAR . . .. 

2 U 
~ ve görmeyenlerin de görebılmelerı ıçın 

- mumı arzu I . 
Mübdi, san'atkar - lahı yıldız 

( MARLENE DlET~lCH) in 
Seyrine kanılmaz teınsılı 

( Çıplak . . Melek ) 
Filmlerını sunar 

. h k . t Locatarınıı.ı Telefonla temin ediniz 
Kışe er va ıt açı.c ır, 

Pek yakında ..... 
Tamamiyle renkli 

Pek yakında . . . . . Pek yakında · .. · . 
Bir harika . . . . . Bir san'at abidesi ..... 

Tali Güneşi 
Yıldızları : , 
Bugünün Rodolf Vatantinosu ( FREOER(K MARCH ) 

Holivodun güzellik mfü:abakası birincisi ( JANET GA YNOR ) 1 
Telefon Asri 250 

10283~-·------
:__ __________________ _ 

yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

A rmun No: 3437 
l\rıbul ıarılıı: JU/611938 

\Teşri tarihi:25/6! 19311 

• Dünden artan · 

k tmezıerse inhisarlar idaresince söktürülük S h. 1 . "'k ve yo e 8 •1~ .eıı so _ı.ne: ok ettirme masrafları sahiplerinden alı-
yok cttırılır ve sokturme ve Y 

nır. . hsus olan tütün tohumunu ve fidelerini 
M dd 20 - Bır yere ma ' ld . . . . 

a . e . k k k ve dikmek ınhisarlar aresının ıznıne 
başka bır yere getırme • e me 
bağlıdır. Buna aykırı olarak: .. . . 

h f deler zabt ve musadere cdılır. 
A) Getirilen to um ve 1 ·ı k 

. . I t humlar tarla sürdtirülmek suretı e yo e
B) Tarlaya ekılmış 0 an ° 

dilir. d"k·ı ·~ e tütün fidanlarının çiçeklenmesine mey· 
C) Fidelc:r tarlaya 1 1 rnışs 

d .1 k " re tepeleri kırdırılır. an verı meme uze 
3 .. Tütün Ekiminin nasıl yapılacağı 

T 
.. k'nıi yapan inhisarlar idaresinin köylerde ih· 

Madede 21 - uh·t_un e ·kı·,.sabafarcla Belediyeler nezdinde bulundura· 
t . ı· 1 • şe ır ve " ıyar. mec ıs eıı ve ..ı ki ··kelleft 0ır Bu beyannameler fide-. ı dolnurma · a mu · ' 
cağı heyannanı.~~lıd~kt en çok on beş gün içın<le köylerde ihtiyar mec· 
l~r t~rlalarda. dı ·ı kı ebn farda Belediyeler tarafından parasız tasdik cdi. 
lıslerı ve şehır ve asa a . k.. h d d · · d b' k . 1 I · ı idaresine vtrılır. Aynı oy u u u ıçın e ır aç· 
larek o yerın n ıısar ar .. ·ı k ·rt · · her tllrlanın huJu lu ayrı ayrı gosterı me 
tarlada tütün ektn çı çının, d • h k 

mesi caizdir Beyanname, kanunen me enı a • 
şartile ">ir beyanname ver ' ·ı· 

hl. t' ·haiz olanlar tarafından verı ır. · 
lan kullanma e ıye mı .. 

22 _ Her iftçi için hazırlanan kontrol cuzdanı beyaııname· 
Medde C b ·· · · j 1 h' 1 ld · 

sinın tevdii tarihinden en çok on . eş ~un ıçııı e
8 

n dı~ar1ar a~1~sınce ·r · · ı k "zere ihtiyar meclıslerıne veya ele ıye ere ven ır. 
çı tçıyc ven me u . . . .. .... 

M dde 23 -· Jütün çiftçılerı zıraat kontrol cuzdanlarım tutunler tar-

ı d ka I ya ka:iar bu kanuna göre tütün ekeıneyenlerden ve medeni a a ırı ınca . 
haklarını kullaoma ehliyetini lıalr. olmayanlardan başkasına devrede~ı · 
lir. Devir muamelesini, sahibi ile devir alanlar müşterek bir arzuhal ıle 
inhisarlar idaresine bildirmeğe mecburdu<lar. lnhisar!ar idaresi kanuni 
engel olmadıkça devir muamelesini yapar. 

Merhum tütünler üzerindeki rehin kaldırılmadıkça veya rehin alanın 
rızası alınmadıkça devir yapılamaz. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------

t.11\Sf 

~ 

l\oza 

KiLO FIATJ 
En az 

K. S. 
9,50 

En çok 
K. S 
10 

hyasa parlatı ~ 38 
r'ıydsa ıeıı ızi'"'--.=----ı--'35:25--

40 
36,25 

·---------·-- ----
~ ıevland 

Beyaz 
Siyah 

Yerli 

• 

"Yemlik-.-
"Tohumluk • 

Buğday Kıbrıs 
ıı-~ 

• Yerli 
. Mentane ---Arpa 

Fasulya 
-Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

-
42 1 42,50 

'ı'APAGl 

1 1 

- - <;.IGIT 

1 

1 5,50 

H UBUBAT - -
1 

3,25 

UN 

-~··-------

-

-

1 

1 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Dört}ıidız Salih ·- . ---------· 
üç " Jt 

Dört yı 1 d12 Doğruluk 

üç " .. 
Simit ,, 
Lörl yıldız Cumhuriyet 

Sımit .. 
Lıvrı~· O• 1 rıgıafıarı Kambiyo ve Para 

15 I 2 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. p,,.,, Sontım 

Li.reı Hazır 
1 

5 07 ----
Rayişmark Vadeli 1. 4 72 

Vadeli il. 4 67 
Frank (Fransız) 3 35 
Sterlin ( ingiliz ) 5 n 

Hind hazır 4 02 Dolar ( Amerika ) !261 48 
Nevyork 8 40 Frank ( İsviçre ) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na

mına getirilen tn müntehap. taze ve kc.kulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişen numaralı terliplcıi vardır. 
Muhtelıf cins ve tÜ}'Üklükte ~ulu ve pahtler içerisinde satılır. Ambalaj-

larındaki A lbayrak - Mustafa Nezih çayı 
.. tıketi nefaset ve halisi}etinın troıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Krl:eşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bsH a1iyelerde satılır. 

Umumi drpoları ; lstan~ul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

l~lUJ1M1iBlA1~A 
~ 

CAN IAUDTAQ.IQ. 

1. 

Dönümü: 15 Cinsi: Tarlanın 
3 de bıri 

Muhammen K. : 12 
Köyü: Koyuncular Sarı Huğlar 

mevkii . 
Hududu: Şarkan garbrn şimalen 

Şıf yani bataklık cenuben Davut 
veresesı . 

No: 215 
Dönümü: 60 

Tarihi: T.Sani 932 
Cinsi : 1 arlanın ! 

3 de ikisi 
Muhammen K. : 10 
Köyü: Koyuncı.lar Sarı Huğlar 

mevkii . 
.Şarkan Mulla Yusuf ve şerik o 

ğulları guben Abdul ah ve bira· 
derleri şimalen şif ve bekçi Musa 
cenuben hali . 

No: 216 
Dönümü: 34 

Tarihi: T. sani 932 
Cinsi : Tarlanın 

yarısı 

Muhammen K. : 12 
Köyü: Koyuncular Sarı Huğlar 

mevkii . 
Şarkan Ş•rife hrlası garben Ali 

Baş evlatıa.ı cenulıen Cevher tar
lası şimalen şif • 
Artırmanın yapılacatı yer,gün,saat: 
Adana Birinci icra Memurluğunda 
birinci artırması 15-3-939 çar. 
şamba günü saat 10-12 de ve 
ikinci artırması 3-3 -939 perşem 
be günü saat 10-12 de . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
fartnamesi ilan tarihinden itibaren 
939-1156 numara ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda , 
yazılı olanlardan fazla malümat al· ı 
mak istiyenler , işbu şartnameye ve 

939-1156 dosya numarasile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arbrmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin °lcı 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin· 

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir1ikte mtmu· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
lann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada, 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih;ıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raıı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diter zararlar 

RADYO 
- ikinci sahifeden artan -

20.00 Ajans, meteoroloji haber 
leri ve ziraat borsası (fiyat ) 

20.15 Türk müzigi 
Çalanlar - Vecihe, Cevdet Çağ I 

la. R. Fersan, K. N. Seyhun. Okuya 
nlar - Sadi Hoşses, Müzeyyen Se- 1 
nar. 1- Andon:usta - Hüseyini pe 
frevi. 2 - Cemıl bey - Hüseyni 1 
şarkı ( Görmtk ister gözlerim her) 1 
3 - Nuri Şeyda - Hüseyni şarkı 1 
( gel beni vıslınlı şad et ) 4 - Hü 
seyin Fah(eltın - ( merhamet kıl ) ' 
5 - · Cevdet Çağlar- Kemın taksi 
mi, 6 - Hüseyni türkü ( Ddğları ) 
aşamadım 7 - ( Yakın gel yakına) 
8 - Mahmnd Celaleddin paşa - ı 
Isfahan şarkı ( D,li biçare senin 9-
Arif beyin -lsf •han şarkı - ( Can 
da hasiyeti mi var ) 1 O - Isfahan 
türkü ( Fesleieni ekdim gül bitti. 
11 - Pahmi beyin bayatı Araban 
şarkı ( bana noldu değişti.) 

21.00 Memleket saat ayarı 
21,00 Konuşma. 

Pek yakında Asride ••• 

21.16 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası< fiyat) Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğ1 
21.30 Müzik - ı Edip sezen ta M k } 

rafından violonsel solo) er ez satın a ma komisyonundan: 
Anton Rubinstein - Sonata op i 

us 18 Cemal Reşit - pionota refa 1 1250 Ton Demir Hurdası alınacak. 
kat eden. 1 3284 sayılı kanun mucibince 1250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale isti 

21.55 Müzik ( opera aryaları Pı) yonunda teslim şartile beher tonu şartnamesinde izah edildiği veçhile (21 
22. 15 Muzik ( küçük orkestra lira ( 16 ) kuruştan satın alınacaktır. 

şef : Necip Aşkın ) ı ş ı artname er Merkez satın alma komisyonundan bila bedel verilecek• 
1 - Kutsch - macar marıı: 2- tir. Taliplerin 3 / Mart / 1939 Cuma günü akşamına kadar teklif edecel 

mainzer - viyananın çamaşır yıka- · D · H d k 7 rı emır ur ası adar O/o ,5 nisbetinde teminatlariyle birlikte şartnaııı' 
yan kudınları ( polka 3 - de mic yi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahtı havi fiyat tekliflerini Merkez si 
heli - Hasret ( serenad ) 4 - Geb· tın alma komisyonuna vermeleri, 
hardt - Karnaval - ( vals) 5 - 1 10273 14 _ 16 _ 18 -21 

Lautenschlager- lık bahar ( arjan !-------·--·---------------""' 
tin serenadı ) 6 - Kutscb - lspan 

1

1 
yol Kapriçyosu 7 - Müller - kü 
çük ıerİnad 8 - de micheli - şen 
serenad 9 - Bucalossi - Pestaloz ' 
za nın Ciribiribin şarkısı 

23.15 Müzik ( Cazband Pi) 
33.4524. Son ajans haberleri ve 

yarın ki pro~ram. 

Ziraat müdürlüğünden: 

Ağaç bayramı 21 Şubat 939 sa 
lı günü saat 15 de Karşıyaka Güneş 

li Mektebi okulu bahçesinde kutlu
lanacaktır. 

O günü Zirat ve Maarif okulları 
talebe ve Muallımleri bütün memle 
ktt hıılkı davetsiz olarak bayram ' 
yerine gelirler. Bayram ve ağaç sev 
gisi hakkında nutuklar ve şiirler söy 
lenecek ağaç dıkimioe başlanacak
tır. Mektep talebeleriyle halkı bay. 
ram yerine iÖtürmek üzere saat 13 
de hükümet önünde üç kamyon bu 
lundurulacaktır, 10288 

16 - 18 

Satılık kargir bina 
Kuruköprü caddesi - yenicami 

harşısındaki sokakta ; içerisinde ay
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 
yağlı boyalı 12 oiadan ibaret dört 
katlı yeni ve kargir bina acelo satı 

!ıktır. Binayı göınıek ve almek iste 
yenlerin Ya~camii civarında Moda 
Tuhafiye pazarına müracaatları. 

1 - 10 10287 

Sathk bağ 

Yılanlı mezraasında Turhan Ce. 
mal bağı yauında 4,5 dönüm bir 
bağ satlıktır. içerisinde kuyusu var 
dır. Alacaklar yeni postahane cad 
desi: No 44 de. 

Latif Arışa muracaat 

10270 4-6 

aynca lıükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayrimenkul Yukarıda gösterilen 

tarihlerde A d a n a 1 inci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire 

sinde satıla cağı ilan olunur, 1028\0 
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ZIRAAiiAAmst 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kab 
başlamıştır. __________________________ ..,,. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac~k nıuracaatları memnuniyetle kabul edel• 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriye t mektebi 
karşısında 

38-156 10116 Numara: 20~ 

Umumi neşriyat müdıirİİ 
Macid Güçlü 


