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•• •• •• Suriyede 
Vaıonill'rin şimal '"' cenup diye 

iki •e ıı · rılıp hir türlü onlo nmnmolorı 
bir çoklanuı Umit izliğe dü ürmüş ._ 

5 KUUUŞ ADA A : GONJJ)K GAZETE 

Dörtyol ve Pay asa otomotris işliyecek 
Geniş özlü tel yazıları Doğru Sirkeciye \ Büyük yarışın kahramanları 

Demiryolariyle eşya 
ve yolcu kabul 

edilecektir . 

Söz ve eser 

Cavit Ihsan 

len ve Türk iktisat bakanları kar
şılıklı duygularını anlatıyorlar 

~~-------··-------~~ 
ANKAHA : 18 ( A . A ) - 1 
n milli iktisat nazırı M. Pes-

uo •lu ile İktisat ekilimiz Ce- ı 
Bayar beyefendi ara ında eşı
aki tel yazıları teati edilmi! 

lkllsai Veklll Geldi Bayan 
ycf erıdl Jıazrcllerlne : 

Ankara 

Arkada Jarımızııı Ankara Bal
itiliifı kon eyinde ortaya at 
oldukları ikti adi meselesinin 

linin ilk merhale. ini gö teren 
ı bir Türk Yunın teşriki me-
linin temelJerini zatı devlet
inin mUnevver yardımları ile 

k bu fır attan bili tifade be· 
Ye arkada larımın mazhar 

u olduğumu unutulmaz 
11afir pcrverlikten delayı zata 
vletltrine lıararetli tesekkür-. .. 
•ıni arzedcrim . 

Sizinle beraber yapmış oldu· 
lb hoş seyahat memleketini 

sanayiine vermiş olduğunuz 

)'anı hayret hamleyi lıayranlık-
takdir etmeme müsaade beh 
lnıu§ ve büyiik Türk milletinin 

•ek deh111ını nazar1mda bir 

kerre dalın i bat etmi§tir . 
fıesmezoölu 

Milli İktisat nazırl M. Pes 
mezoğlu Jıazretlerlrıe : 

Ati na 

Zatı devletlerinin göndermiş 
oldukları telgraftan fevkelfide 
mütelıas ı oldum. Zıu de' it de
lerinin ealıı larında feyyaz Yunan 
Türk do tlubru zihniyetinin bir 
timsalini bulmuş olmaktan mütc 
vellit derin malızuziyetimi beyan 
etmeği bir vazife addederim. Zı

h devletlerinin pek münevver 
anlayışları sayesinde elde edil
miş olan ve Anknrada Balkan 
itilafı kon C) imle ılcıiye sürül· 
müş İkti odi me elenin hallinin 
ilk merhalesini le kil eden sıkı 
teşriki mesainin süratle ve mu
bıkkak surette tahakkuk edece 
ğine olan tam ve sarsılmaz iti 
madımı beyan ederim . Zatı dev 
!etlerinden Tiirkiyenin kendile
rini daima ('oşkun Lir surette 
kınşılıyocağından emin olmala 
rıııı rica ederim . Dostluk hisle 
rime itimat buyurunuz aziz mt!S· 

lekdaşım . 

Suriyenin idari teşkilatı 

imal ve cenup vatani lerinin uzlaşama
ası Suriyelileri umutsuzluğa sokuyor. 

Sur/ye mulıablrimlz 17 tarllıl ı' 
bildiriyor ! 

Beklendiği ve tahmin ohm· 
~n gibi geçtıı bnftı içinde u 

ede yeoi biç hir hadise kay
ilmedi . Yüce komi erin mü 

ekc Lıyrttmındaıı onra oıiilıim 
rarlar iliin cclec ~i ve bugiio· 

'cznrct ayılarını üçe indire

i hakkındaki talııniolcr henüz 
lıkuk etmedi . Fakat bu ka 

lırıo önümüzdeki lıeş on glin 
de h lıemelıal ilan cdilec~ği 
buglinkü ekli idarenin ta 
lhİ)Je drği cceği mubnkkak 
ılruaktadır . 
Ö}lendiğioe göre, hu 1 ar .. r

n ne rinin geri kalıııo ı. I. .. üb
nıecli ıniıı topJauma ındarı 

i gelmiştir. Lübnan meclU, 
•atırJarı yazdığım santta top· 
tıya çağrılmı .. tır . Meclis reisi 
1 DelJhas he), bu şerait al
a ınebuıiluk ve riyeset maka 
dan i tifade e tmiştir . Heisin 
De başka bir rei huglia eçi· 
ktir. Şarl Debba beyin bu 
c kadar Ji'rımsızlnr la i} i geçin 
\c hir çok defalar Lübnan 

Utnetini idare ettiği halde, 
e komi erle aro)aruıda çıkan 
if yüzünden istifa ettiği an· 
ltlıktadır . 
}'akat Vatani malıafıle göre, 
l Dcbbae Bey, hiç hir lıak ve 
iyeti olmıyan ve lı~r hareketi 
•rarı Yiice .kom erin arzu ve 
~sine bağlı olan bir mecli te 
ua ve rei huhmmayı ağır 

ve bu yüzden istifa el-

mr.clisinde bugün 

hararetli münakaşalar olacef;'l ve 
meclis riyasetine getirilecek zat 
eterafındı da gürültüler kopma ı 
ihtimali \'ardır. 

Vataniler, aralarındaki ihtilaf 
yiizündan hHgüolerde siikfıl edi
yorlar. 

'anıda } npılan tı,plaııtının 
netice i birkaç beyanname ııe -
rindcn ibaret kaldı. 

lluna mukabil llnl p VatRoi 
l e ıi İbrahim Haoano Beyin riya 
etincfo umumi bir toplantı yap 
nıağn karar vermi~lerdir. 

Bunların toplantı ı da anı-
da olduğu gibi yine birkaç bcyao· 
oııme ve gazel ]ere biriki beya
natla soıın eıeceğc şüphe yok· 
lur. 

Birçok Vataniler, fırkadan 
ümidi kf·amişlerdir. Çünkü imal 
ve Cenuplulılar bir liirlü aolnş 
mık istemiyorlar. Ve nrnlarındaki 
ihtilaf her gün biraz daha nrtıyor. 

Milli sanayi sergisi 
A KAHA : 18 ( .A ) - 934 

Ankara sanayi ergi i dün akşam 
not 20 ele kapanmıştır . ergiyi 
beşbini ilk, üç bini li e, orta ve 
yüksek mektep talebeleri olmak 
iizeıe 90 bin kiti ziyaret etmiş
tir • ergiyi gezeoJcıin en çok 
dikkatler\ni çeken pavyonların 
başında gelen milli ikti at ve ta 
ıorıuf cemiyetinin tertip ettiği, 
I ... ozından önce 'e sonra pa' yo· 
ııu, halkımızın bu yakın aliika a 
dolayısiylo Lir müddet dalın kal· 
dualmıyıcak 'e bu suretle hal km 
daha geııiş bir urette i tif ıdrsi 
temin edilecektir · 

_..., .. 
1emnuniyetle üğrendiğimize 

göre Devlet Demiryolları idnresi 
Anadoludao 1 tanbul - Sirkeciye 
gidecek eşyayı tiiccariyeyi göz 
önüne getirerek her Lir parçası 
iki)'ÜZ kiloyu teca' üz etmemek 
,.artiyle emtea ve e~ya kahulü 
için Sirkecide bir e,sayı tüccıui
ye ımbarı açmayı karar altına al · 
mııtır . 

1sta!yon idareleri pek yakında 
irkeciye mRl kabul edecektir. 

Gösterilecek bu kolaylıktan 
Çukuro\'a ebzccileriııin çok hü 
yük istifadeler trmin edecekleri 
şüplıesizdır . 

• • 
* Ôğrendif;rimize göre hu ayın 

yirmisinden itibaren Adana ile 
Dörtyol ve Payas ara ında oto
motri işliyecektir . LOtomotris 
fer lıugün trenle yapılao yolcu 
luklardn geçirilen zamandan daha 
kısa bir müddette bu we afeyi 
nlacak ve yolcuların rahatı 
Lu ıureıle daha iyi temin edile
bilecektir . 

Mekteplerde 
Hademenin yetişemediği 
temizliği talebe mi yapacak -·-

Orta tahsiJ mekıeplerinden 
bir kı mı hademe eksikliğindl'ıı 
dolayı mekteplerde · temizlik iş· 
lerinin iıtenildiği derecede temin 
edilemediğinden bahsile Vekale
te müracut eylemişler ve bade
me kadrolarının artırılmasını is
temişler. 

Haber aldığımıza göre Veka
let, Oıta talı il mektcplerioe yap· 
tığı bir tamimde. hademe kadro· 
sunun geni§letilmesine imkan ol · 
madığııu ve meklt'plcrde bulaşık, 
helfi ve diğer huna l:cnzer ınev 
zular haricindeki temizlik işleri 
nin )apılma ıııa, şayet nıe\cut 
hadnnc kadro u p·tişmiyorsn bu 
bizuıetierin talebe}t' nöbetle 
gördürillme i hiJdirilmi~tir. 

!amafilı tnhkikıoa imktio ~ö
rcmcdiğimiz bu beh re hiz bir 
türlü inanmak i temedik .. ----........... ___ _ 

Macar gazetelerin
de heyecanı 

Uudap'' re : 18 (A.A ~ - Ho, o 
ajan ı lıildiriyor : 

for ilyn facia ı lıakkındn Yugo -
levyaıııo Ccoe\ rede yapocoğı te eh· 
bli Uu muhtemel neıicelerile mc~gul 
olno ek eri 1acar gazeteleri gibi 
!acar az sazcı i de yazdığı hir 

makolt"ye hU)iik h rflerle ( Yugo · 
18\ ynnın kin mu cadde i Uzerindcki 
örtii kolkmı tır. ) baolığını koymuş· 
tur . 

Az~ ı gazete inin de bu me eley<' 
dair makale i §ll IJaşlıkla çıkmıştır . 
( Yugo lavya rihan sulbıınu tehdit 
edi)Or. J 

Yan r mi Pe ter Lloyd gazele i 
i e \'eziyeti tetkik f'derf'k hiç hir oe
) i Yugo lav anın hu tr.şeblıü iindo 
Macnri ıonı methaldar gö ıerccl'ğine 
delalet etmediğini v,. fakat adt'ce 
iya i muhacir \ e mUhrcilcrin kon

trol unu i t~ ebileceğini kaydetmekle 
ı·e hu tııkdirde i r facari lanın ııro
tesıo a hakkı olmİ)arağını ve bilakis 
Yugo la\) anın hu yoldaki ıcşelıhü-
ilne miizaharet etmesi lazımgelece

giui bildirwekıedir • 

Londra - Melburn arasındaki yanşı kaza
nan Tayyareciler memleketine dönerken .. 

-----~-------·---------~-
Anka raya indiler. . Başvekil haz
retleri Tayyarecilerle alaka landılar 

Ankara: 18 (A. A) - Louclra Y kil 1smcJ Paşa Hnzretleıi ) on 
felburn arasında yapılan büyiik lnrmcla 1aliyc V t'kili J<'uat Bey 

ba\8 yarışında ikinci mük5.fatı olduğu halele Hnrn ııı r)danma 
kazanın tayyareci Parmaııticr 'e gehni lcr \ ' C burntla kcndilrrhıe 
loli bugün sant 13,30 da Bağdat- tayyareci P rmaıııicrlc toll tnk-

taıı şarımızı gdmiştir. 1 dim edlimiştir. 
Tayyarecilerin saat 11 buçu Uaş\ckil Paşa Hızr<"tleri rny-

ğa doğru gelc"eklcri bıldirihniı yıırecilcre iltifaıt lmluuarak 
olduğu halde gecikmeleri, Ha yarı,.la elde ettikleri muvnffoki 
leple tevakkuflnrı esııasıudı yol yetten dolaya takclirlı-rini öyle· 
culardaıı J)ir kısmının şarda yap· mişler ve tayyareyi gezmi lcrdir. 
tıkları gezintide fazla vakit gt~ir- 'l'ıyynreuin bir gö~teri2 UÇU§U 

miş ohnalnrındao ileri gelmiştir. yapına ı için ğö terdikleri arzu 
Aııkaraya geliş snatmdn bu üzerine tayyareciler bu uçu)ıı Haş -

yiizdcıı vukun gelto geciknıiye vekil Pa n Hazretlerinin de işti-
rağmen tayyareciler hava mcyda- raklerini ıica etmi lerdir. Hunu 
nmda giimrük ve inlıi arlar veldli kabul eden İsmet Pn,. Hazr tleri 
Hana B. le Milli müdafaa Vekaleti yanlarında Hlli 1üdafaa Vekili 
Hnva ın(i trşarı Salim Cevat Pa- Zekai, Maliye Vekili Funt bey-
§a, Holan<la elçiliği crkiim, llU- 1erJe Lızı meb' u lar ol<luğn hal 
yük :ıı;,kamlıarhiye Hava Afiiste- de tı)Yarc ile Aokara üzerinde 
şnrı Mecit, İktisat V ckaleti l18' n bir uçuş yapmışlardır. 
işleri .Müdürü Avni, 1 ,afia Veka- Pıırmnııtieıle l\1oll'un bindik-
leti namına Tayyareci Hamdi, leri tayyare P. C. Fokker Duğln 
İdman cemiyetleri ittifakı Heisi tipindedir. 
Erzurum Meb'usu Aziz beylerle 
beynelmilel lıavacılık federasyo Dolandı hava hıttı şirketine 
ounu memleketimizde temsil ait olan tayyare iki Pilot. bir mı· 

kinist 'c bir muavininden manda eden Tayyare \!emiyeti murahhas· 
ları şnrımızda bulunan tayyareci- J 2 yolcu taşımaktadır; vasati ola 
lerJe gazete miioıessilleri ve ka ruk saatta 300 kilometre gitmek· 
lıhalık }ıa)k taıafındno knr:.ı)an tcdir 'e bugiinkü eyalıntJ esıın-
ınış ve kendilerine çiçek demet- sındı BagılatJa Ankara arasında-
leri verilmiştir. ki 1500 kilomctreJik mesafeyi 

d J hu siir't iizerinden almışın. Hnva istnHyoııu binasın a ıa-
zırlanau büfede tayyarecilere ik- Parmaoticrlc MolJ birinci 
ram edilmi .. , kru ılaoıua~a gelen· t şriuin 20 inci günü Loııclradan 
lerle tanı tırmıslır. Kıı:;a hir miid- bn lamış olaıı ha\'a yarı;oına çık 
det i tirnlıatta;ı souro tayyareci tıkJaruıdan ililıaren bugüne ka-
Parmanticr ve ırkada§ı foll kcn par 3500 kilometre mesafe yol 
dile-rini karşılamnga gelen zevatı rılnıı§ olııınlarmn rağmen hiç bir 
tnnnre ile bir gezinti)•: da\et yorgunluk götermemekt ve çok 
ederek Aukara üzerinde bir µçuş ur .. ·c1i ı:;örünnı ktetlirler. 
)&pmışlnHhr. Hn nkş nı ,.armıızda mi afir 

Tannreciler im uçnşu yap· ol rnk ~alın kın olan hu iki tn 
tıklım e nadn Milli 1iidafoa Ve· pınmı c yyarccinin biodikleri 
kili Z kui Hey lıa\'n nwycl ımııın tn \Or ile .. nrımızn biri Arııeri 
gelmi~ \e lıirnz sonrn )Crc inen kalı bhi 1ııgiliz \C iiçii Holandalı 
tan nıecilere boş gcldıniz demiş- olmnk i.izer be te ) olcu gel 
tir .• oat 3 huçuğn doğru da Baş- nıişlir • 

Hasan Rıza B. 
Riyaseticumhua ti,mumi 

katibi oldu 

• 
Aııkıra: 18 (A. A.) - Açık 

bulunan riya etıcumlıur nmuoıi 

kntipliginc, vekaletinde lıulunan 
Riya eticumlıur husu 1 k lem 
mUdürii Hnnn Pıza Beyin tn)ini 
icra \ekilleri heyetine at \'İp 
ve kabul olunmuştur. 

Denizlide 
Belediyenin yeni bir eseri 

Şefkat eli 
Fakir yavtular1mıza 

uzatıldı ve ... 
~-

bknkn: 18 (A. A.) - Hinın· 
yeieı fal f'Cmiyeti mııumıııi ıner 
kezi l teşrini nni 934 tarilıind~n 
16 ikinci t riıı 934 tarihine ka· 
d r 1702 çocnA"• yardım etmi,.tir. 

llunlnıclın 295 ha ta çocuk 
ve kaıo mımmi merkezin polil i 
lik!erinclc muayene ve tednvi 
edilmi,.tir. yrıre dı§ muayene· 
sinde 481 çocuğun dişi ri muı 
yene \ e ttdn' i eclılmiştir. 

üt dnmJn ı kı mıoda dn her 

93) de Ankorada bir Ziraat kon· 
grı• i toplonım ıı. Bu kongreye Ada· 
nad 111 i tirfık eden heyetin içinde 
ben de \ nrdıın . Kongre bir hafta 
knd r siirdn ve dat!ıldı. Bundan son· 
ra Adaıınyı nlfıkalandırarı bir çok 
dertleri ve ilııiyaçları Başvekil İs· 
ıııeı pn n hazretlerine anlatmak is· 
ıedik . Pn~a bizi kalıul etti. Dertleri· 
mi:ı:i 'e dileklerimizi dt·rio bir alfika 
ile dinlı--di. Evet eyice dinledi 'e 
onra: 

" - Pamukçular, izi kurıornıak 
"~ ize •ordımcı olalıilmek için 
1 en u ~aı fobriknları yaptırmak la· 

:r,ımdır. Bö) le bir ta av\•urumuz \'lir· 
dır . Bu tuh kkuk etti~i takdirde 
Adımnuın da sıkıntı ı ve üziinıiisü 

knlmı)acoktır ,, 
Dedi. l met pn'>ia bize ümit Vfl 

ıwşt• \'eren bu söziioil üç yıl, eve· 
li i öyleınİ§li • 

•• • 
'l'oro ların ef aneler dolu güzel

liğinden '\'l". onun arka mdn Akde-
:nize kadar uzayan lnlh, ılık ''c gü· 
ııeşli lıavo ile; O)rılanın içini yakan 
Adenoımzdan uzaklaşalı hayli aaıler 

oldu. imdi Erciyeşin eteklerindeyiz. 
Htt\'a olilukça oğuk . abah yakm. 
Ortalık olaca karanlık içinde • Yalnız 
kıır§ıtım:do pırıl, pırıl yanan bir ziya 
köıııe i '\'Or. Gözleri kama cırao ve 
lıir ie yeri olduğunu belli eden bu 
yt•r, merskımızı enrdı. Sorduk ; 

- Kayseri Mensucat fabrikası. 
Dediler. Aradan çok geçmedi • 

İ)i bir te adiif bizi Alnıanyaılan ta
m lığımız , bu fabrikanın müdürü 
Şevket Turgut beyle karşılaştardı • 
O da Ankuraya gidiyordu • Seyah11· 
tinin sebebini ö~reumek i tedik . 
\ ekaletten pamuk mubayaa emri 
alacaca~ını öyledi. 

Artık trenimiz yürüdü • Ben ve 
arkadaşlarım vagonun pencerr inde
)'iz. Uak1yoruz. zakla~ııkça bacası 
kUçillcrı ve fukaı gözlerimizde , ka· 
f amızıla manası ve kıymeti büyüyen; 
dört lıeş senedcnhe.ri tabiatın kabri, 
dünya kıriziniu te iri altında eıkıotı 
'c izıirap içinde kavranan heınıe· 
rilerime refah ve i)ilik udeden hıı 
fabrikayı Se) rediyoruz. Burm seyre· 
ılcrkeo iiç erue e\•cli ini hatırladım: 
Jerııct pD§B, Da \'eknletin mütevazi it 
oda rnda gözlerimin kor.ı ında can· 
landı. özleri kulııklnrımda çınladı. 
Hu özle, omdan g<'çen zamom ölç· 
tiim • O zaman anlndım ki insan 
duuugu i t , nt)ı'lleriude saınimı 
olur o i ba nrııınkta da kolay ve 
mulınkkak muvaffak olurmuş . 

• olcnıuıt Tiirki '<' ile, Cumhnri-
) eı 'J lirki) <' i ara mdaki fork da hun• 
dodır. Hiriııılc de\ let adamının oya
lnıun flİ) o eei ve demagoji hakimdi. 
Di~ rinin o zarlarında memleketin 
dertleri, ihti oçl rı b r şt•yio ü tün· 
dt dir. Umnd iud idurci rna lahat
çılık Jlolicika ı 'ordı • İkinci inde 
ôzUn kı meli 'e i 'ordır. 1 te 1 -

nu•t p:ı n, Gazi 'I'iirkiye min hu )Ük· 
ek karnktl'rini ~.ılı ında gö teren 

tipıni o atan \e özUnU iş ahasıo
dn i hat edt•n mu\offol,)t'tli \'C (ir· 
ncklik bir devlet odamı tipidir. 

------··-···----
Celal Bey Ankara) a döndü 

nk r : 18 (A. .) - iktisat 
Vekili dul Hayan Hey İşbankası 
miidür \ekili hıanımer, umer
bnnk umum müdüıii ~urullalı 
E at beylerle birlikte hugUn ıa
rımızı dönmüş \'e durakta ban
kalar müclürleriyle İkti Rt Veki
leti erkanı taraşındııı karşalın
mıştır. 

DE ıtzıJ : 18 ( A.A ) - Be· 
ledi)emiz memleket ha tanesi 
yolunun f!ağma dü,.en hinol rı 

iıtimliike karar \ermi,.tir. Buıada 

gilzC' l Lir park yapılacak \e par. 
kın orta ıııda Gazi hazırtlerinin 
heykelleri dikilecektir. 

gün 150 çocuğa cr.mıu 931 kilo 
1 
~~===-=ıo=~~~~~~l!!!lt 

be<IA\ ı ant tC\ zi rdiıuiştir. 

527 ~ocuk ' nııne•tınıumi 
mcrktzin bınyolnrıodau i tifncle 
etmiştir. 

Y ardını için miiracnt eden 11 
fakir çocuğa 103 lira 1 kuru 
ı ara yardımı yapılmıştır. 

muuıi mkrkezd fakir tale· 
beler için açılan aelıanededen 
h r giin 18.5 çocuğa sıcak öğle 
) nıe~i Hrilmiştir. 

53 11 ıkir çocuğa palto, göğiiı
liik, kaaket 'e mektep lavazımı 
vermek ıuretiyle ıcviodirmittir. 



• 

l"irtik : 2 ( Ttlrk Sözft 

Türk halıcılığına bir bakış 
Ünlü Şark halıcılığının en özlü ör

neklerini Türkler yapmıştır. 

- Dünkü sayıdan artall -

Sergideki standlar 
Sergideki halıcılık standlan 

Türk halıcılığının şuurlu ilerleyi · 
ıini gösteriyor : Hasağa zadeleJ 
tarafından teşhir edilmiş ve ikti
sat vekileti tarafından satın alın· 
mış halalar mobilya sanayii ve 
modern desenler istikametinde 
ilerleyişin en güzel örneğidir • 
Bütün devlet müesseselerimizin 
ve ulusal şirketlerimiz!D balı ve 
perdelerini bu ıekillerde seçecek 
ferine şüphe yoktur . Gene Hasa
ğa zadeler standmda °Ford., şir· 

keti için yapılmıf, ortasında ' 'Ford, 
yazılı fiç halı vardır . Ford şirke
fi umum müdürü M. Holfinger 
bu halılardan şimdilik bin tane 
siparit vereceğini ve maliyeti bi
raz daha indirildiği takdirde 
dünyadaki bütün Ford otomille
ri mamulatı nisbetiode yani sene · 
de eo az 5 milyon tane almak 
mümkün olacağını söylemiıtir . 
Şirket müdürü şöyle düşünüyor • 
Bir Ford otomobilinin ömrü mah
duttur , Halbuki iyi bir Türk ha· 
laıınıo vasati ömrü asarları geçer. 
Ba suretle Ford kumpanyası için 
reklam halıları yaphrmak düşür
ceıi gerçokleıirse hem bu şirket 

için ve h~m de Türk hahcıhğı i 
çiu geoiı bir reklam sahası açıl
mış olacaklar . 

Sanatkar Selahattio Refik bey, 
de koltuk ve kanepe inca balı· 
lan için ulusal bir Uılüp hazar
lamaktadır . DemiryoJları arabala
ra içindeki kumaşları da ince ha 
hdan yapmak mümkündür . 

Sergi standı mevcut olan iz. 
mirli zade l\f, Adnan tıcaretha· 
nesi , Ürgüp , Bünyan , Kayseri , 
Sivas , lsparta , Simav , balılarile 
meıguldur . Bu balılarm bütün 
bam maddeleri yerlidir . Bunlar 
arasmda en fazla rağbet görenler 
Kayseri ve Isparta halılarıdır . 
Kayseride şimdi 4500 te/gAb var· 
dır . Bunlardan 2500 ü ince ve 
2000 i kaba mallar üzerinde ça. 
lışıyor . İnce malların fıatı metre 
murabbaı 15- 25 lirn arasioda , 
kaba malların metre murabbaı 3,5 
7 lira arasındadır . İnce mal 
ların boyala11 kireç kayma
ğına ve en ıiddetli güne1 ışıkları· 
na dayanacak kadar sabittir • 

j 
kabet etmelerine ımkan yoktur . 
Geçen yıl takastan istifade ederek 
yalnız bu firma 225 bin liralak 
ihracat yapmış ve bu yüzdt;n tez 
gah say111 derhal yllkselmiştir . 

Sergiye iştirak eden "Kema 
liye Kütdezade Ali Fuat bey 
imılanesı 931 de kurulmuş· 

tur . 15 ışçi çahştırarıık sene· 
de tahminen 500 metre murab
baı halı dokumakta ve yalnı~ iç 
pazarlarla iş ğörmektedir . 

1915 de kurulmuş o\an ''Ke
maliye halı şirketi,, ~oin 33 bin 
lira aermayesi ve 180 işçisi var
dır ve senede bin metre murabbaı 
çıkarmaktadır . 

Halıcıllğımızın yarım 
El hıhcılığımız ökonomik buh

randan en fazla müteessir olmuş 
sanayi ıubemizdir . Hahcılığımı· 
zın ilerlemesine mani olan güc 
Jükleri ıöyle ıayabiliıiz : 

l - Halınm lüks bir eşya sa· 
yılması (buhrandan en fazla lük~ 
emtia muteessir olmuştur .) 

2 - Az dayanan fakat fiah 
çok dütük olan makine halıları
nın deha fazla ragbet görmesi, 

3- Yabancı memleketler güm· 
rük tarifelerinin yüksekliği , 

4- El balıcıhğınao modern 
ve modern sanat cereyanlarını ta
kip edememiş olması . 

5- Teşkilatsızlık ve propa· 
ganda eksikliği : Halının yukarda 
izah edilen sıhhi mahiyetinin tam. 
aksine olarak rakıp mal amilleri· 
nin aksi propagandalan , 

Bu güçlükleri dikkate aldık
tan aoura bal•cılığımızıo iqkişıh 

için şu tedbirlerin alınmasında fay· 
da vardır : 

1 - eski Türk de!enlerinin 
muntazam bir şekilde tespit ve 
tetkiki . 

2 - Modern sanata , mode1D 
mımarı ve döşemeciJiğe uygun ye· 
ni desenlerin yapılması ve balacı 
lara dağıtılmas• , 

3 - Halımn Türk mobilye 
sanatına ve imaiatrna milli çeşni 
olarak sokulması , 

4 - Dıı piyasalarda Türk ha-' 
lısı satacak ticarethanelerin art 
ması ve halı üzerinde neşriyat , 

5 - Muhtelif ahçı memleket· 
ler zevk, renk ve gümrük tarife· 
lerioe uygun iymalat . 

Halıcılığımızın dış ticaret ba
kımından kalkınması ve inlciıafı 
için geoit bir plan hazırlanmış· 

{$AR SAVALARI) 

cezada 
Sahtekarlık suçunda mevkuf 

icra memuru Haydar ve muhasip 
Rahmi beylerle sahte senet yap 
maktan suçlu Kamil beyin mu
hakemelerine düo ögleden sonra 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi . Bu işle alakadar bir ila
nın Yeni adana gazetesiue Kimil 
bey tarafından verilip verilme
diğini anlamak için Yeni adana 

gazetesi sahibi Ahmet Remzi beyle 
eıki yazı işleri müdürü Tevfık be
yin ıahit sıf alile celbi ve 926 se·'.ı 
nesinin 853 numrolu dosyasından 
bazı malumat edinilmek üzere 
muhakeme başka bir güne bıra
kıldı . 

Yani aza seçildi 

Halkevi temsil komit~si, aza 
noksanana ikmal için evyelki ge
ce saat 7,30 da toplanarak ıza 
seçimi yapmıılardır . Ekseri rey· 
ler Ürfi ve İslam beyler azalığa 
seçilmişlerdir • 

Aotakyah konduracı lSabrinin 
umumhınedeki evinde Halep işi 

kaçak 240 ipekli mendil ve bir sa· 
karin bulunmuş ve musadtre edil· 
miştir . 

Yapılan tahkikatta bu eşyalı· 
rm Dörtyolda Çaylı köyünde katil 
ve ıekavetten ıuçlu ve Suriyeye 
kaçmış olan Çaylı Ali ve diğer 
namı Celiliden alındığı , Ceybana 
kadar araba ile ve Ceyhandan 
Adaoaya portakal ile karış1k çu · 
vallar araaanda getirildiği öğre· 

nilmiştir . 
Bu eşyalu Adaoada kaçakçı Sabri, 
karısı Ayşe , oğlu Ömer ve Dört
yollu Hacı İbrahim , Adanah Ka· 
dir •, umumhane patrorılarından 
Zeytinli • Ayşe , sermayelerden 
Antaplı Fatma tarafında• sataldığı 
tesbit edilmiştir . 

32 parçadan ibaret olduğu an
laşılan bu eşyanın hamam takımı, 

gömlek, karyola örtüşü gibi ev ve 
kadınlara ait olduğu da gösiilmüş· 
tür . Eşya ile beraber alakadarla· 
ran yakalandığı ve tahkikatın 
devam ettiği haber alanmıştır . 

Bir karar 

Vilayet odacılaramn hep bir ör
nek elbise giymeleri kararlaştırıl 
mış ve elbiaeler yapılmaya başlan 
mıştır . 

Konferans 
Ürgilpte yanıı iace ve yarısı 

kaba millar üzerinde çalışan 4 
yüz kadar tezgah vardar . Düo
yanda 300 tezgah :çalışır . Sıvaı
ta da ince mallar üzerinde 450 
kaba mallarda da 400 kadar tez 
gah vardır . Sivas mamulatında 
günden güne bir ilerleyiş görül
mektedir . İspertada tahmini o
larak 2500 tezgah vardır . İspar
ta halalarının üç nevi vardır . Bi
rinci kalite metre murabbu 16 17 
lira arasında , ikinci kalite 8.5_-10 
arasında , üçüncü kalite de 6,5-7 
arasında satılmaktadır . 

tır . Bu plan tatbika başladıktan Dün , Gezi Paşa ilk mektebiode 

Simavda 1000 tezga.h vardır . 
Simav halıları kaba mallardar . 
Ve fiatlan ucuzdur , bu itibarla 
da çok ıarfolunurlar . Metre mu
rabbaı 275 · 450 kuruş arasında 
değişir . Bu tezgahın geliri bir 
aileyi gcçitıdirmektedir . Bugün 
yalnız Kayseride halı işile haya· 
tanı kazanan yedi sekiz hio yurt 
tıı vardır • 

Kayseriden Yuqanistana git· 
miş olan muhacirler orada halı 
sanayiini inldşafa çulışmışlarsa da 
Kayseride balınm ııyırdımı 30·35 
paraya yaptırılabildiği halde Yu· 
oaalstanda aocak 5 kuruşa yap
tarılehilmektedir . Bu itibarla da 
Yuoan mallarının maliyet fiyatı İ 
y ükıeldiginden Türk hıhlaıile re-1 

sonra temin edeceği hususlardan trahom bastRbanesi baş hekimi 
birisi de halı ticaretinin büyük doktor Kaşif Ömer bE:y tarafından 
merktzini eskiden olduğu gibi muallimlere , trahom hastalığı bak 
İstenbuln nakletmek olacaktır . \ kında bil" konferans verilmiştir . 

Halkçı ve devletçi rejim , Bir hırsız 
Türkün ulusal sanayi şubesi olan l 
halıcılığa değerli olduğu ehemmi-\ 
yeti vermektedir . Alanmış , ahn· 
makta Te alınacak olan tedbiı lerio 
memlekete lemin edect-ği büyük 
verimleri inan ve güvenle bekli
yoruz . 

- Bitti -

Napolida bir sohra 
sergisi açıldı .. 

İtalya hükumeti Napoli şarın· 
da Spog oli Palnzze adıyla taD1· 
lan sarav<la bir sahra sergisi vü 
cuda getirmi§tir. 

Bu sergi Fransa hiikumetioin 
geçen seue, Trocadero'da yaptığı 
serginin Mr eşi olacaktır. 

Sahraya miitaallik vesikalar, 
eserler ve saire hu sergide görü
lecektir. 

İtalla Veliahtı Prens Umber· 
to bu sergiyi geçen pazar giinü 
açmıştır. 

Dilı.ili köyüodf'n Timur oğlu 
SUleyman isminde biri Hasan oğlu 
Hüsnii efendinin 15 kuruş kıy 
metiode bir tane .. gaz tenekuini 
çalıp kaçarken yakelanmıştır • 

Eşyası çahnmış 

Sofııbabçe mahallesinden Muı· 
lafa Nuri ef~ndiain yeni taşındı 
ğı evinden dört balı, seccade ve 
iki hkım elbise ve çamaşır çalın
dığı iddia edilmiş olduğundan 

fail hakkında tahkikata başlan-
mıştır , 
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Sanal eserlerillden: · 

Halk musikisi --
İstanbul muF1kisi hakkındaki 

kanaatımızla temamen ondan ııy· 
rılmış olacağız. Alaturka adına ta· 
kanan o muıiki, kulaklarımıza çar· 
pa çarpa yer yaptığından iıtioas 

peyda tdilmi§ ve heman anlama
yan kalmam•f ve binnetice bizim 
(gibi) olmuştur. Halbuki bize bas 

ve bizim sanihamızdan doğmuş 
tasannudan azade halk ıarkısı bn
tün inceliğile, safiyetile ilk etidil
diğinde kulağımızda değil de, ru· 

bumuzda bile yer yapacak tesiri 
haizdir. Şirioin sadeliği ile, bes-

tesinin hassasiyeti birbirine tema· 
mile uyğun bir şekilde hamur edil 
miş bir inceliktir. 

926 seoesindeoberi derlediğim 
halk türküleıinio içinde maoasız
larına rastlamadım. Onlar behem· 
hal ya bir vakai taribiyeyi ve ya 

çok hassas bir ruhla ictimai hadi· 
satı tasvir eder. Esasen halk ıar
kıları, halk şarkılarınao yekdiğe

rinde biç farkı yokluar ve zaten 
beraber doğmamış mıdır? 

( Lir ) kullanan ( saz ıairleri ) 
g~rek munazarada, gerek manza
rada sazlarile sözlerini rekord et
mişlerdir. 

Aşık kerem, Kör oğlu, Asli 
ile Kamber ve saire gibi manzaralı 

türküler, ilerlemiş ve uyğuolaşmış 
olsaydı operet olmak liyakatini 
kazanamazlar mı idi ? Hasıla hu 

musiki de yüz üstü bırakılmıt oto· 
riter bir ele düşmemiş olduğun
dan güdük kalmışhr. 

Bu günkü bulduğumuz halk 
şarkıları küçük melodılerden iba · 
rettir. Bunlarda bizim musiki ih-

tiyacımızı latmın edecek derecede 
değildir. Bundan yapılacak istifade 
Ancık tanif edilerek ekseriyetle 

balkın terennüm ettiği gam fark
larıbı bulup tespit ettikten sonra 
garp tekniğile yeoi ve şamil bir 
musiki \iÜcuda getirmek olacaktar. 

Şimdiye kadar topladığım ve 
kimsede buhınmayao bu musiki 
parçaları, mahiyeti itibarile aza· 

mi dört batutayı geçf'mez. Eğer 
armonize edilse daha canlı •C da
ha kuvveth olacağı muhakkaktar. 
Fakat gene bizim istediğimiz mu· 
siki olamaz. 

Halk ıarkısını tesiri ve tekni · 
ği itibarile ikiye yırırıak; esiri · 

sine tem•mile orijinal, tekniğisiııe 
de hemen hemen garp usulu diye 
bileceğiz. 

Bunda muhakkak iki umumi 
gam takip ediliyor. Major ve Mi· 
nör . . Usul itibarile de 4/4, 3/4 gi· 

bi basit usullerle nadiren 9/8 kul
lanıhyor. Şu halde armonize edi· 

lerek daha canla olmasında teknik 
itibatile bir başkalık ve ya güç 
lük arzetmez. 

Bu suretle mevcut balk türkü· 
lerinio gamından istifade etmek 
ve yep yeai bir Türk musikisi ya · 

şatmak düstur ittihaz edilirse bize 
lAyik bir musiki yaratılmış olur. 
Zira şfmdi Avrupada da her mil-

let kendi musikisini derlemekle 
mc~ğul . Şu halde lisaa:gi bi muıi· 
ki de farklıdır. Binaenaleyh Öm· 

rümüz oldukça Betofenio, Moza
rın talebesi olmamahyıı. 

Sılkı 

Belgrat-Zağrap yolu 

Belgrat ile Zağrap arasında 
asfat bir şo~e yapılması için bü· 

kiimei 800 milyon dinar tahsisat 
koymuştur . Bu husustaki piinlar 

tespit olunmuştur . Yakında inşaat 
için münakasa açılacak ve bu yo· 
lun mühim bir kıı.;mı geiecek se 
neye bitmiş olacaktır . 

Fransa buhranı vergi 
gelirini azalflyor 
- ------

1934 yılanın üçüncü üç aylığı 
na ait vergi verimi rakamlartnı 

neşretmekle , Maliye Bakanı bize 

ökonomik buhranın inkişafı hak
kında çok enteresan malumat 
vermit oluyor . 

Her şeyden önce , birinci mü
şahede : Bu devredeki tahsilahn 
tutara bütçe tahminlerinden 1 
milyar 154 milyon eksiktir . 

En küçük teferruatla meşgul 
olup bir kaç milyon farkile bütçe 
muvazenesini temin için istediği· 

niz kadar mücadele ediyorsunuz • 
Sonre, yıl sonu gelinçe tabsila
hmzın düşündüğünüzden, tahmin 

ettiğinizden milyonlarca eksik çıktı 
ğmın farkına varıyorsunuz 1. 

Geçenlerde eski bir maliy6 
bakanı soruyordu : "Bütçe muva· 
zenesi bir mistik midir , yoksa 
hakikat mıdır ?,, 

Umumi vvziyete ait ikinci mü
şahede : Vergilerin ıılibı için a· 
iman bir çok tedbirlere rağmen 
1933 ün ayni üç aylığına nazaran 
tahsilattaki eksilme 421 milyonu 

bulmuştur . Gerçi , vergi ve re
simlerde yapılan ısldbat dolayı 

ılle , bazı resimler indirilmişti ve 
hakiki azalma yalnaz 231 milyon· 1 
dur. 

Bu 3 aylak netice çok dikkate 
değer . Sunu da hatırlatalım ki, 
ilk dokuz ay zarfındaki azalma 
674 milyonu bulmuştur . 

Bu hakikat, her tfirlü tefsir 
ve izahlardan daha açık olarak 
Fraosız ökonomi mekanizmasını 

sarmış olan artıcı kötUrümlüğü 

gösterir . 

Teferruata girince, ilk önce 
iş rakamı fizerinden alınan vergi 
lcain azaldığını görürüz . Bu azal· 
ma 77 milyonu buluyor ki , tica• 
ri devirlerde 4 milyar azalmaya 
muadildir • 

Vasıtala vergilerde de 83 mil· 
yonluk bir azalma vardır . 

Menı:ul kıymetler geliri üze· 
rinden alınan vergiler rayicin yüz· 
de 17 den yüzde 12 ye indirilme· 

sine rağmen aynı randımanı ver· 
miştir . Bu vaka , beklenen mali 
düyenin husule gelmemiş olduğu· 
na ve menkul kıymetler sahipleri
nin , ağar resimlere tabi fakat, ka-

zanç ve miras vergiterindrn kur· 
tulabilen hamiline muharrer es 
hamı, namı muharrer eshama t~r· 
cib ettiklerine delil değil midir? 

Nihayet gümrüklerde de tah
silatan azalması 1933 .e nazaran 

41 milyonu buluyor ki , ithalatı· 
mızın siklet ve tleğerce azalm111· 
na ğöre azdır . 

Bu pilançodan ne netice çıkar 
mala ? ancak şunu : ''Fransızların 
vergi vermek tahammulü son had-

dine gelmiıtir . Yeni resimler 
ancak diğer vergilerin zaranna 
olarak temin etmektedirler .,, 

Vergi ve resimler hususunda 
tatbik edilecek her nevi yeni i
catlar Maliye bakaQımo verdiği 

bir konferanattki bu müşahedeyi 
deği4tiremiyec~ktir . 

Yalnız bu muhakemede bir 
eksiklik görülOyor . Varidata ar· 
tırmak için bir çare vardır : 

Vergi kaçıkçılığile mücadele 
Bu mücadele ıermayeleıtirilmiş 

veya biriktirilmiş tasarruflara do· 
konacak ve kollektivitenin aatın 
alma kabiliyetini azaltmıyacak · 
lır . 

"Vergi adaleti ve adalet sizli· 
ği,, meselesile meşgul olarak bu 
meselenin vahimliğini memlekete 

tanıtmak hususunda hassaten gay 
ret sarfetmiş olan bir kabine aza· 
sına malik bulunan hükumetin 
bu meseleyi halletmeye çalışaca
ğını ümit edelim • 
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Mısırda mütekabil 
cereyanlar 

Kral Fuıdm h11talığının uza- 1 
ııı şimdiye kadar halkan gözfin· 

en 1'açmıs olan bir çok mesele
rin ortayı çıkmasına :sebep ol· 
u . Kral hastalanmadan evvel ' 
liteyakkız nazarına daima Maıur 
•resinin üzerinden eksik etmez· 
i. 

1931 de Mısır kanunu rsaıisi 
dil edildiği zaman , memleketin 

'yasj tecrübesizliğinden ve istik-
uızlıkıadan rıeıet eden sarsınlt· 
rın fena tef"irlerinia önünü almak 
in Kralın selahiyetini kuvvetle o· 
'recek yeailikler ibtaa edilmitti . 
iıbeten kısa bir mUddet urfmda 
ısır , ıl§ırı demokratik bir kaou 

u esasisinin , yalnız dahili ioki · 
fı tehir etmekle kalmayacığını 
ynı zamanda harici jkarıııklıkla 

da sebebiyet vereccğioi anladı. 
ısır işlerini istikrar ettirebilmek 

zere son çareyi Krala daha vasi 
lahiyet vermekte buldular • Mı
rın ille istiklnl günlerinde Krıl 
Dadın başlıcn vasıflarrndan aza· 
i i tifadeyi yapacak tecrübe \e 
üıabe<lc sahibi kinııclerin bulun· 
ıdığa iddia edilebilir . Diğer ha
kiınseler de Krallık ile demago~ 
ıiyaaetindeo birini seçmek mec· 
riyeti karşısında birincisini ter

h ~uiklerini söyliyebilirlcr . Mı· 
rda , Kral ile hem fikir kuvvetli 
ir başvekil olsaydı Kralın aleni 
üdabalelerine daha (az meydan 
lacaktı . l,te böyle kuvvetli bir 
bsiyct:hastalık dolayııiyle işleri 

tndisinden daha zayıf birine bı· 
kınca hükumetin KraJiyete olan 

lina<I. daha ziyade bissedilmeğe 
•şlaudı . Mısırda bu hareketle 
traber , 11ray mu~itinde tanm 
lş lıir şabsiyetin iklid:ır mevkiine 

Okaelmesi aynı zamanda oldu . 
Buraya kadar Mısırın tecrübe · 

rinde gayri tabii Lir ıey yok . 
er maksat memleket için en fay 
•lı olan Lir idareyi temin etmek 
e , tabsiyelerin kabine da bilin· 
•o veya haricinden gelmesine 
hemmiyet veJ ilmiye bilir . Hızı 
Cmleketlerde kanunu eusiuio 
in Lir ıurette tatbiki kabul edil 
iıtir . Diğer taraftan Yugoılav
•nın bet aenedenberi hllkümdar 
•resi altında , diplomat larm ida · 
&inden daha iyi bir şekilde yUrü
iünll kimse inknr edemez . Mı· 

r beliti de ıiy&1i hıyatında iikisi 
ııı bir yol takip ediyordu . lıte 
m bu ıarada tecrllbe kuvvetli bir 
ya altında , tenkitçi gözlerin 
hliline ı•zedilmiş bir vaziyette 
ldı . 

Kral Fuıdıo hastalığının ilk 
inlerinde keondi nunına verile· 
le lcararların Hray erk•nı tara· 
dan verilmediği naHra dikkati 
lbetmiyordu • Halbuki hastalı· 
a. devam etmeıi üzerine öylr bir 
dde geldiki yalnız kıbine d~~il 
lıır efkara umumiyesi de Kralın 
labiyetile bir oyuncak gibi oy
aıdığını ve onun şahsiyetinin 

blcir ediıdiğioi öğrendi . Aynı 
manda anlaşıldiJki her hangi bir 
hepten dolayı memlekette bir 
drJel için naiplik tesis tdiline 
hunu esaside bu vaziyeti idıre 
ecek tedbirler yokııır . Bu me· 
le1er hiitün memlekette münaka
tdilirken Mııır başvekiliuin , 
itaııyaaın kanuni tecrübelerden 
gibi fıkirler alabileceğini öğ 

Bir firma ders levazımı için 
Y•zıoıı için Türkiye mümessili 
•maktadır . Alakadar olanların 
•ınızn müracaaıları . 
Bir mutaktinıı, Türkiye de Lir 
ayye fabrikası teııisi için serma· 

ti' . 1 Ortak arıyor. isteyenlerin oda· 
ıza müracaatları . 

Almanyada Ttirk 
TJcarct Odası 

renmek maksadiyle Mı•ır yükıek 
komiser vekiline bükümetin maruz 
kaldığı vaziyetten bahsetmesi pek 
tabiidir . Bu milracaa.ıta llzımge· 

len ehemmiyet verilmez ve yük· 
.sek komi.er vekili Britınyı büku
metinia .salahiyet ve tecrübelerin· 
den alacağı mal<imatı Mısır hüku· 
metinin iıtifadesine uzetmezıe 

Mısıra karıı büyük bir haksızlık 
yapılmış olur . 

Bugün Mısır kabiaesile efkarı 
umumiye tarafından katiyetle bili
nen bir hakikat vardır. O da saray 
dıhilinde ıııiplığin Lir emrivaki 
şeklinde mcvcul olmasıdır . Bina 
tııalcyr bir mankenden başka bir 
şey olmıyııcak olan hukuki bir ııa 

iplik mesclesiain münakaıası Mı, 
sır hükumeti için olduğu kadar İn· 
giltere hükumeti içhı de manasız 
bir gayret olur . Binıeoaleyb lo
gilterc hükumetinin Mısır Bsşve

kfiletioio müracaatıoa vereceği 

cevap ta , konunu esasi ile idare 
edilen hır memleketle Kral ile hü· 
kumet tırasinrla , kanunu esasinin 
tanımadığı hiç bir vasıla buluoa
mıyacağı ve eğer bir naip layiıı 

edilirse , memlekette naiplık mtc 
tisinin üstüudc h'ç l i kuHet bu
lunamıyncağı bildirilmelidir. Hem 
bu hususlar o kadar aşikardır ki 
bunların takdir edilmediğı ve tat
bik edilmiyeceği katiyetle sabit 
olmazsa bahsedilmesine bile lü
zum yoktur. 

E~cr ortada bir intizamsızlık 
varsa , bu intizamsızlığı çıkaraola 
rırı onu devam eftirmek için büyük 
gayretler gösterecekleri tabiidir . 
Bugün Mısırda siyasi bir mubası
ma kartı kullıınal n en büyük silah, 

oııu lngiliz emeJlcrine hizmet et· 
mekle ittibamdır . Britaoya büku 
metinin dahili itlerine müdahale 
yi başvekilin davet ettiği hakkın· 
daki şikayetler işte bundan neşet 

ediyor • Yahya pışa , kendini mü 
dafaa için Mısır hükumetioio 1a. 
giliz mıkoınlerıod11n biç bir nBIİ· 
bat iıtemediğini ilan etmek mec 

lıurıyetinde kalmııtır . Nuibat 
istemekten murat onu tıtbik et· 
mek mecburiyeti iae , Batvekilin 
beyanıh çok doğrudur . Yalnız 
lngiltere hükumeti ile Mlaırdaki 

İngiliz makamı , tamımile Mıaır· 
lıları ılakadu eden meselelerde. 
biç bir uman ialcp edilmiy~n lav
ıiyelerde bulunmadığını bildirme· 
si zuuridir . 

logiltcrenin kendi memleketi 
için büyük bir gıyretle çalışın bir 
Mısır bnıvekilini mahcup bir uzi· 
yete düşürmek için hiç bir arzuıu 
yoktur . 

Mısır kıbincsile Mısırdaiıi İn
giliz makamı arasındaki münase 
bat öyle bir şekilde olmalıdır ki , 
Mısır hükumetini aliikadar eden 
meseleler , ayna davayı güden iki 
ortak arasında olduğu gibi bu iki 

makım araıında görüşülebilsin . 
Son zem1alarda memleketi zıt 
menfoatlar her iki tarafı hücum 
etmek için ellerine bir 11ilfib a-ecir 
miılerdir , binaenaleyh kabine ile 
İngiliz makamının birbirlerine 
küskürılük göstermeleri müşterek 
mu.,ıtsımlannm kuvvetlerini artır 
mış olacaktır . Kralın sıhhatinin 
tam vaktında düzdmeğc yüz tut· 
ması , vakayiin hararetli mahiyeti
ni bir baylı değiştirmiştir . Te· 
menni eder.iz ki Kral Hz. yokında 
devlet işlerini yeniden ele almağa 
muvaffak olacak ve bazı şerait 
dahilinde kendi ıöhretini ve preı· 
tıjinı haleldar edecek4olan ve Mı 
sırın meef atlerini tehlikeye düşii 
rtcek olan bu intizam ızlığa şid

detli tedbirlerile niheyet verecek-

tir • 
-Nlr isi -

( TürkSözil) 
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( SON SAVA) 

1 M. Musolini ve M. 
Şuşnig diyorlar ki 

Roma : 19 (A.A) -M. Musoliui 
Avusturya başvekili M. Şu~nig şcre· 
fine verdi~i ziyafeth• demİ§tİr ki : 

Avrupa tesanüdünün icabatına 
temam en uygun olan İtıtlya -A \'US

turyn dostluğu bizim jçio ~e herk<'ı 
içio sullı ve huzurun bir zemRoıdır. 

1\1. l\fu olini lıalya -Avusturya
:ftlacari tan do tluğunun diger ınem· 
Jekcclcrle do ıluğa mani olmamakta 
\'e bilaki hunları inki§af euirme:kte 
olduğunu İla\'e C) lenıiııtir • 

Bu ııutka cevap verı•n l\f. Şuşnig 
de ~lacarisıa11 ile olan samimi mü· 
na:ıehatm hiç hir metle bir tec~rrüt 
tt'~c>hlıii ü demek olmadığını heyen 
etmiştir • 

Sovyetlerin hediyesi 

1Zl\JİR : 19 ( A.A ) - Dör
dün Ü uluslar arnsı İzmir pann
yirinde gi>sterileu ovyet Huı:ya 
pn\ youııııdaki eşyadan bir kısmı 
vilayet emrine lıırcıkıJmıştır . Bu 
eşyalar llılnliahnıc .. , Hiınayf'.iet 
fal 'e diğer bayır cemiyctlerioe 
tlağıtılmiştır. 

İzmir ticaret odası 
madalya aldı 

1ZMİH : 19 ( A.A ) - S la
nik ulu lnr arası sergisine iştirak 
ederek Eğe nııntaknsı mnlısülle· 
rini te,.lıir eden, şehrimiz ticaret 
odasına, sergi heyeti tarfuıdan 
gönderilen bir mnclalya ile dip 
Joma gelmiştir. 

Aydın zeytincileri ve 
pamuk ekimi 

İZl\IJH : 19 ( A.A ) - A)<lın 
Ualkcvi snlomında ticaret odası 
reisinin başkanlığı altındu yapı· 
lan zeytin reucberlerioia bulun· 
duğu bir roplautı<la zeytincileri 
mizin te§kiliitlandırı)nıası için 
korıu§maJar yapılmı~tır . 

Yeni uytin melı ulü çıkma· 
dan zeytin yağı piyasası yüksel. 
mı§ \'C fiyatlar 29 kuruşa kadar 
çıkwiştı . Yeni mahsulün piya· 
suya çıkmasından sonra fiyatlar 
yirmi kuı ll§I\ kadar düşmü§tür. 

Pamuk piyasası ekicilcrimizi 
Se\'İndirruiştir. Çif çilerimiz gele· 
cek ıene daha çok patnuk yetiş 
tirmck için şimdiden Bapnnlarına 
sarılmışlardır . 

Zilede buğday alış verişi 

Zf LE : 19 ( A . A ) - Ziraat 
barıkaeı burada mevcut buğday
larıodan altı bin 210 tonunu Is· 
tanbul ve Samsuna se ıketmiş, ye
nidcıı mubnyaata başlamıştır . 

Jı~iyatlar; ldloen 3 kuru§ 30 
paradan 11 kuruş 10 paraya ka 
(htrtlı r . 

Yunanistanda tica
reti bahrrye nezareti 

Almanya ve 
pamuklanmız 

Pek fazla isteğe rağmen pa
muk üzerindeu miihim miktarda 
satışlar yapılamamıştır . Bunun 

sebebi Alının kontrol dairesinin 
pamuklarımız için azami fiyat 
tesbit oylemiş olması ve Lıu fiya· 
tın yukarısıııdaki muamelelere 
izin verilmemesidir . 

Şifahen aldığımız mevsuk ma 
lümata gfüe Alman kontrol dai· 
resi pamuklarımız için 100 kilo 

başına cif Hamburg 'eya Bremen 
olarak tışağıclaki azami fiyatları 

teıbit eylemiştir : 

hınir paımığu : 100 kilo lıa
§ımı 90 maı k , Adamı pamnğu : 
100 kilo !Ja, ~ınn 83 mark. 

- A/ma11ycı' da Tiik 1'irnrcr Odası 

Amerika ile Habeşis .. 
tan arasında mühim 

bir hadise çıkmış 

M ılum olduğu v~çlııle Halıc 
fistan imparnıoruuun taç geyme· 
sinin yıl dönümü <lolcıyıs le Addıs 

Abnbı do imparntor sarayında 
nıutnotao merasim }'apılmıştır . 
Biitün eçnelıi devletlerin mümes 
silleri ve sefirleri saraya davet O· 

luıımaşlurdır. 

Bir lcşik Amerika sefiri sefa 
ret eı kftna ile saraya giderkP.n , 
bir askeri müfrez olomobillore 
karşı silahlerın1 uz taıak otomo

billeri durdurmuştur . Sefaret 
erkanının bulunduğu :otomobiller 
Birleşik Amerikanın bayraklatını 
hamil idiler . Neticede : IJabeşis· 

lan lıUkumeti Birleşik Amerilrn 
hükumetine itizanln bulunmuş ve 
teessüfünü bildirmiş ise de Birleşik 
Amerika hükfımeti bu mazereti 
kufi görmemiştir . 

Bugünlerde Birleşik Amerika 
sefiri lıabeşistan hüküıuetine şid · 
detli bir protestoda bulunmuş ve 
bu meste hakkında uzun bir nota 
vermittir . 

Romanyada sanayi is
tihsalatl fiyatlarının 

murakabesi 

Elen iktisat vekaleti umumi 
istatistik mütlürlüğnnU bir tebli
ğine nazaran Yuneoistamn Eylfıl 
ayı ıarfıııcla hariç memleketler ile 
olan ıcyrüsef ain faaliyeti berveç· 
hi atidir : 

r 

Giren gemiler : 
Mecmuu 487387 ton hııcminde 

287 yüklü vapur . Burılnrdan mec
muu 95488 too hacminde olan 91 
tanesi Yunıo bandıralı ve diğer
lerı muhtelıf ecnebi handıralıdı . 

Çıkan gemiler ; 
Mecmuu 462209 ton hacmin 

de 279 yüklü vapur . Bunlardıı11 
mecmuu 51845 ton hacminde o· 
lan 32 tnrıesi Yuuarı baudırali 
ve diğerleri muhlclıf bandraldır . 
Geçen senenin ayoi ayına oisbetle 
bu ne giren ) üldü gemilerde 
5978 ton ve çıkan g~milerde dr. 
46048 ton nok an vardır . 

Hava tarassudatı 
1 - Dün A(lanafla zcvnldcn 

oıırn okıınen lllZ)iki ııeaimi 761. 
5 milimetre olup. en çok sıcnk 
23,t en nzı 13,10 snntigırattı . 

Rutubet vasati % 85 ola 
rak 1 a)dcdilmiştir. 

2 - llba\ e ek eriyetlc ylik
ek Lııluılu gt'~miş, rüzgar gaq> 

ten hafif olarak esmi~tir. 
3 l\lt ııılcl elimiz p•ni bir 

ıliişiik ıazıkin tesiri altınılu lm· 
lunmı:ıktnılır . Bu uızyikte eksi 
taba\\ iil olmaz a kmvetlı }ağış 
olması nnln ılmı:ıktaılır . 

A kcra lı 1\ n ru nt i l ı ) onu 

Firtik ~ 3 

• Alsa ray sıneması 

'' Eski Elhamra " 
Baştan başa yeniden yapılmış ohluğu halde başlıyor 

Bu akşam 

Saat 8,45 de başlıyor 
Muhterem müşterilerinin daima esirgeme

dikleri teveccUhe layık olmak emelile büyük 
fedakarhkla Adanada ilk olarak en yeni 

ve en feci dünya havadisi olan 

Yugoslavyrı Kralı Al ksnndr lıazr tl ı ınin Jforsilyn<lo ki kanlı hadise
sini hiitiin tnfsillltilo göst r n filmi proğraııımıı ildvo etmiştir. 

Proğram 

Sözde Karım 
ll1ı1mcsslli 

Jan Mura Anne Belle fevkalade 'en ve güzel filim 
A} rn·ıı ilave olnn 

!S::ınııtkllrıınız Nurottin 'heyin lJolk tiirkülorintlen 
Tiirkçı" 

Karenfil şarkısı 
Başkaca 

Toyyare Comiyeninin rfürkço filimi 
Ayrıca dUnya havadisleri 

Sinl'aıomızıo lıolkouu lcınnmcn kohukln ıcfriş cdilmişlir. 4751 

Adana Borsası Muameleleri 
PA.l\IUK ,c KOZA 

Kilo Fiyatı 
C 1 N S J En ıız En çok 

K. K. ', 

Satılan Mikdar 

Kilo 
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11rtik : 4 (Tftrk S&ii) 

AMERiKAN RADYOLAR 

Oarod 

H 

On6nde dünyada mevcut biitün milletler • 
resmı 

geçit yaparlar ( 6 ve 7 lambalı. ) 

Antensiz ve toprak telsiz her ceryanla işleyen 
Oparlör elektrodinamik-Otomatik kontrol sesi Kondensatör üç katlı 

Lambalı T.L.130-160 7 Lambalı-215 T.L. 

Bir tecrübe yapınız 

Satış yeri: 

A. Brazzafolli ve R. 

Barabich Adana 

Ziraat mektebi müdü~ülünden. 
Adana Ziraat mektebinia Ağus

toı 935 gayesine kaılo.r sqkiz oylık 
( 35-50 ) ton arasında Ereğli veya 
Kütahya nev•inden maden kömürü 
qitiyacı ile kömür yakımmda kul
lanılmak üzere ( 3000 ) kilo kuru 
çam odunu 18-Teşrinisani-934 
tarihinden itibaren ( 20 ) gün müd
detle münakasaya konulmuş olup 
8-12-34 cumartesi giinü so.at 
( 14 ) te kati ihalesi icra kılınaca
ğından talip olanların şeraiti anla -
mak üzere cumadan marlıt hor gün 
Adana Ziraat mek~ebi müdürlüğüne 
ve yevmi ihalede °/o 7 ,5 nisbetinde 
dipozito akçalarını mGl sandığına 
yatırarak· vilAyet Ziraat müdürlü
ğünden müteşekkil komisyona mü . 
racaatları ilAn oluour.4754 

19-22 - 26 

.,. , 
Doktor 

A. Melik 
idrar yollara hastahk

la rı mütehassısı 
Bclsoukluğunu yeni usullarla 

pek çapuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemal İlk mek-
tebi korşısı. 4706 12-26 

Kiralık ev 
Kuru köprüde Fort acantası kar 

şısında Mahmut çavuşun hanesi yo . 
omdaki ev kiralıktır. Talip olanla 
rın Yeoi Oteıe:müracaatları.4763 

4764 

Zayi tezkire 
V nn piyade jandarma alayından 

dan aldlğım terhis tczkiremi zayi 
ettim. Y cnisini alacağımdan zayi 
tezkircnin hükmü kalmadığını ilAn 
eylerim. Karaisalı kazasının Kaş 

Oba köyünden 
4761 321 doğumlu 

İbrahim oğlu 
Ahmet 

Zayi mühür 
9- 2-932 Senesinde miihrümü 

znyi eyledim . Yenisini alacağımdan 
zayi mührün hükmü kalmadığını 

ildn eylerim. ilacı Sofu mahal· 
lesinden Mehmet 

oğlu 

Ali 4760 

Nafia baş mühendislilinden; 
Adona - Misis ve Adana - Ka

rataş yolları başlangıcındıı(3573 .35) 
metre murabbaı parke kaldırım 
ihale suretile yaptırılacaktır. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 
( 1 1829 ) lira ( 37 ) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490) nııma· 
ralı artırma eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göre ve kapalı 
zarf usulu ile olacaktır. 

3 - ihale 934 senesi birinci kA
nun ayının 20 ci perşenbe günü 
snnt on birde Seyhan vilAyeti <la· 
imi encümeninde yo.pılacuktır. 

4 - inşaata ait keşif cetveli 
res imler, muko.velcname sureti ve 1 
şurtnnmelor Seyhan vil!lyeti Nafia 
başmühendisliğinden beş lira dok-
san bir kuruş mukabilinde alına

caktır . 

Asri sinemada 
19 Teşrinisani pazartesi günü akşamından 

Zavallı anneciğim 

Şefkat, fedakAr1ık ve muhabbetin timsali olun bir 1 

yatın acı sadmefori karşısında evldtlarının saadeti içİll 
fnnguti nefsi"tasvir eden enfes bir fılim. 4756 

İlivet~n 

-" Hususi ekler jurnal 
Büyük Yugoslavyu Kralı Aleksandr hazretlerile Fransa 

Marsilyada yapılan suikast bütün tafsilat ve ıe' 

5 - Bu işi taahhüt etmek is
teyenler en çok 30-12-934 per
şenbe günü saut on bire kadar 
Seyhan vilAyeti daimi encümeni 
reisliğine verecekleri teklif mektu- ır 
hunun şekli bu işe ait olup ne su-
retle temin odilocoği ( 4 ) numara 
ile bildirilen şartnameler arasın-

Gazetemizin 
Abone ve llôn şartl 

~~------· . 
daki t3ksiltme şartnamesinde gös· 
terilmiştir . 

6 - Teklif mektubu ile birlikte 
ve ayrı bir zarf içinde : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminnt . 

B - Teklik sahibinin ticaret 
odasına kayıtlı olduğunu gösterir 
934 senesinde alınmış vesika. 

C - Teklif sahibinin şimdiye 
kadar yaptığı işlere ait evrak ve
sikalar gösterilmek suretile Seyhan 
vilayeti Nııfüt başmühendisliğinden 
alacakları fenni ehliyet vesikası. 

O - Bir şirKet veya ortaklar 
namına teklif yapıldığı taktirde 
şirket veya ortakların her biri ta
rafından teklif sahibinin ker.dile
rini t~msile selAhiyetli bulundu
ğunu gösterir vekAletnamı\ verile-
cektir . 4758 19-24-29- 4 

ALFOPAN CEVA.T 
Lt1tfcn dıkkat buyurunuz bu 

sakallı resim bir aldmeti farikadır; 
Bu resmi toşıyan madeni kutular 
içindn baş vo diş ağrıları nıız1o ve 

romatizma sancıları için çok müsek
kin ve faydalı bir ilaç olan ( Alfo
pan Cevat ) vardır . 

1 lik kutusu 70, 6 lık kutusu 
40 ve 12 lik kutusu 75 kuruştur. 

Her eczanede bulunur. Başlıca 
tevzi ve satış merkezi ( Yeni ecza-
nedir) 4692 19 

• 

Adana sulh Mahkemesinden • 
Mütcvclfıı Çornt zade o.vkat 

Tahsin beyin diğer hissedarlarla 
müşterek ve belediye mezat salo · 
nunda bulunan Makornik markHlı 
6 bar gir kuvvetinde 75 lira mu
hammen kıymetli petrol motoru· 
nun, 32 elemondan mürekkep 150 
lira d1..ğer biçilfjn bir takım Sulu 
hataryac Akümlotörü » tarihi illln
dan itiLo.ren bir hafta müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır . Satış 

3 Aylığı üç , 6 aylığı altr , yıllığı on iki 1. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir ınislı 

Şehir abonelerimizin ga 
hususi müvezzilerimizle het 
bahleyin erkenden istedikl 
bırakılır. Şehir için aylık a 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n UçOn 

düncü sahifelerde har satlrı on kll 
ıam n.c;.: ıiyetindeki devamlı ilinlar ~ 
pazarhk yapıhr va en ucuz bir fiY• 

FOTO 
COŞKU 

dur. 

Amatör işleri en kısa ., 

Atölye fotografları, vesika re 
dismanlar. --------

Tulebeden lenzildllı ta · 
rif e ile ıicret altmr . 

a•a --- FOTO COŞKUN : 
Yağ Cami Civarı 

Zayi mühür 
Mührümü zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan zayi mührün hükmü 
kalma<lı~mı ilAıı ederim • 4759 

Hacı Yunus zade 
Mehmet 

Satılık dükkan 
ve hahçe 

Hanımlara 
.. 

yazıp okuma ·~ 
d ktıl 

sı. nelerle a 
İngilizce dere~ 

80 . tı1 Koydolmak 18 . _d .. ,.,~. 

mektebine ınu r• 
Bütün dersler p• 

27 - 11-934 tarihice nıüsadif salı Karasokuda terzilerde bir dük
günü saat 14 te 1rnlediye mE-znt 1 kAnla Vcrai cesirde hastahane kar 
salonunda yapılacağından taliple şısında 70 dönüm bir bahçe satı-

rin tarihi ınezkur<la salonda bulu- Jıktır • 
nacak memura ve münadiye müra · Sıtma mücadelesinde Ferit beye 
caatları il4n olunur .4762 müracaat. 16 - 18-20 


