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•• -· •• Bu Od ay 
Komma kanunu köylünün ıehir 

cfo~irmerılerind tı huıtday O~iirmtıinf' 
ınüsade edecek §ekilde değİ§ecek . 
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Şarda temiz sulu 
Bir mücadele mevzuu -·-lıir kaç gün önce, gazetemizin 
" Dikkatler ,. ütununda acı bir şi · 
kuyet m evzuuna dokunmıı§tuk . Bu 
mevzu, eehrin bü)·Ukçe bir semtin· 
de oturan balkın biiyük bir derdi 
idi : 

Aşağı yukarı Kol ordu Unüııden 
Yeni i ra yon n fail cadde iııi geçe· 
rek Knru kt;priiyc \ e halla daha ile· 
ri)e kadar uzayan yoJdcn gt>çen her 
lıangi bir yolcu , tahammül edilme i 
güç ağır ve zP.hirli lıir koku ile bir· 
den bire endeler • Bu koku) a, bu 
i ret elliğimiz }Ola yakın olan fob· 
rikalor ebep olmakıadır. 

imdi, bir kaç malııllc halkıma 
geceli giindüzlü ağır bir koku içinde 
iztirap çekmesine ebep olan bu ha· 
di enin men§e ve mahiyeıini bir az 
etraflıca anlatalım : 

Adana f abrikalarınm çoğu gaıo· 
j eo motorlarla ınOcelıbezdir. Hundan 
bir kaç yıl ÖUCf) e kadar, bu motor· 
larda mııngol kömürü yakılırdı . Son· 
r•dan daha iktisadi netice \'Prcn bir 
cihaz getirilerek hemen bütün gazo· 
jeo makineler §İf )'Bkma tertibatiyle 
tadil edildi • Aurak, minare çalınır· 
ken kılıf hazırJaomadığı içindir ki, 
~if yakma tertibatını kuran fabrika· 
lann hula ık \'e katranlı fmlarından 
Ya)ılan mütlıig ve hunaltıcı koku 
hemen şehrin bii) ük bir kıemını ar· 
dı •• 

Adananıızda fabrikaların bir ço· 
~u maatıcc Of mahalle aralarıuda· 
dır. Gerek ıhhat ve gerekse halkın 
huzur ve ietirahatı namına hiçte uy· 
~un olmıyan hu emri vakiin hertaraf 
t dilmesi güç ol abile hunların d e\'am 
eden zararlarını o emtle oturan ve 
o taraflardan g"lip geçen balkan sır
tından kaldırmak daima mümkün· 
dür • 

\ iku bclediyr, bu hale ruıni 
olmak için bir kaç yıldanberi bazı 

lf'dbirler almııga çalı~ını§llr ve me eli 
bu fabrikalarrn kaıranlı ularını ana 
kanala akıttırmak için , fabrikalarla 
ana kanal ara ıııda birer tali kimal aç· 
tnaga fabrikıımları ıııcclmr cuınıuştur. 

Arıcak, bu tedbirin lmgün ınakeadı tc· 
lbindeu çok uzak olduğu da karşılaşılıın 
k~tü vukuı ile anla§ılmış bulunuyor. 

Çunkü Lu tedbirle , ue tali kanalların, 
ne de ana kana1ıu gcçtitti mahalle· 

lerdeki halk, hugUnkü ııhımmiil ~dil · 
tneı. azapıan kurtırılamamışur • 

onra , ı~hir içi böyle olduğu 
gibi , bu suların aktığı Ağba i ıika· 
nıt"tindekı köy , c çiftlik balkı da 
hu izıirap verid lıal<lerı haklı olarak 
bugün ıikii) etçi UJC\ ki indedir l r . 

Daha sonra ; falırikalnnn hu bu· 
laıık ve pi kokulu ularınıo gcçıiği 
11balnro ynkırı bütün kuyu uları 
bozulmuştur • Halk, kullanma ve iç· 
nıc ularının bulanık ve kokmakta 
olduğundun da §İkliyetçidir • 

imdi , bu zararların ö nünli al· 
nıak için n e ) apmalı ? :Fabrikaları 
nıı kapatmalı ? ) okııa en ikti adi 
hir kuvvei muharrike olan gazojen 
nıakinelerinin §İfle çala rırılına mı mı 
Ya ak etmeli ? 

Bugünkü ikıiaadi 'azi) eıe gure 
hu iki tedlıirin de pratik ve faydalı 
birer netice \'t.rruc ı üphelidir • 

O halde ue yapmalı ? 
Fikrimir.(•e , ) nııılacak lılr ıek 

Çar~ vordır : iflr. milıeharrik gazö · 
fon ınoıürti çalıştıran fabrikalar, lıula· 
tık nlurını knlın dı·nıir borularla 
Urnumi lıir mı rkcze dökmt>li . O 
hı rkez hu ulan to fiyc edecek • 
hı kinclerle rcchiz edilmeli. Ve ıa · 
lı) edilen suları bü ük hir nno bo
ru ile, • l'ylıonııı miinacıip hir erin· 
dl"n, aoıraföj ıulunıba ile ırmağa 
akıırnnlı .. 

Borularla di) orıız ; çiiııkü li tü 
kap lı lu ıon knıınll ır l>ile , bu ko· 
kuuuu dı a rıpı ız rııa ııııı uıfıııi oln· 
lbı)or • 'j r cnibr hunu g(i ırrnıişıir • 

Dii tiııdii~iiıniiz hu 1<· 1lıir bt iki 
11brikııloı iç in nı ı rnflı olarnkıır . 
Ancıık ııpıi fahriknt'ilnr ılii ünmdi· 

ırlcr ki hu chir ne k<'ndilcriııin 
h.ıbalurıııııı ınolulır, ne de lıu § l'lıir, 
de )u oyan hulk kcııdilcriııiıı köl i ... 
I 'nura , bu İ § , konaatımızca be· 

dı) drn dıha önct', bu şehrin umu
lbı ıhbat işlerile rr en alakadar olın 

• 

Belediyenin açtıracağı 
yeni kuyular 

Şanmızın dört yerinde otuz metre derin
liğinde umum için kuyu açılacak 

~--~------<·-------------
ar meclisin eon Teşıiıı mü 

zakrrelcri sırasında, beledi' ece 
~arıo mubtelıf yerlerine umumun 

içme ine mahsiis olmak üzere 
bir kıç kuyu kazdırılması için 
bin liralık tıh isal konulmuştu· 

ar içiadeki Jır:men bütün ku· 

yulann içmeye elverişli olmftdı 
ğı ve hunlardan bir kısmının buk
terileri ihtiva ettibri tahlil ııcti · 

cesinde öğrenıldif;ri için halkın 
daha sıhhi ve temiz su içebil 
meleri imkônıoı bazıılıyacak olan 
bu giizel kar rm t tbikine bele 
diyece boşlanmı Ur • 

Öğrendiğimize göre belediye, 
biri i Namık Kemal ilk mektebi 
avlu unda diğerleri de Yoğ cami, 

Kuru köprü ve set üzerinde ol 
mak ü1.ere şimdilik dört kuyu 
nun ftÇılma ı için icap eden art 
nameyi hazırlamış ve bir kaç gü 
ne kadarda münaka aya konma 

işini tamamlamış olacaktır . 

Bu kuyul"rın en a~a~rı otuz 
metre derinliğe kadar inilmek su 

retiyle açılması \'e halkan böyle· 
ce temiz su içmelerinin temini 
esaadır . Kuyuların önümüzdeki 
Kanun içinde açılmıı bulunması 
da şaı tname icabındandır . 

Adana balkı içiıı cidden bii 
yük bir ihtiyaç olan bu temiz su 
me ele ini başarmak istemekle 
beledi) em iz, en haytrlı bir iş gör 
mü olacaktır . 

Japonya müsavat istiyor .. 
Ara verilen Deniz müzakerelerinin 
iyi neticeye bağlanacağı ümidi var. 

Şayet bu netice tahakkuk etmezse İn
giltere ve Amerika aynca anlaşacaklar. 

Loudra: 19 (A. A.) - Bu •k
şam M. Matsudariı İngiltere Ha· 
riciye nazırına laponyanın, İngil· 
terenin ileri iirdükleri fıkirlcrc 
cevaben verdiği ve İngiliz - Ja· 
poo murabba tarının beyetiumu 
miye halinde toplanmaları işi haP 
lediliace deniz müzakerelerinde 
yeni bir afba açılmış olacaktır. 
lngiltererıin noktaioazarı için hu· 
lfi e olarak Jıerkeızin kabul ede
bilt·c 'İ bir enlaşnıa z mini bu· 
luna ·ak denebilir. 

Japonya tPraCından iste11ileıı 
müsavat J.ponyamn bu noktada 
tııtmhı için muhakkık bir ı:.are 
bulabilecek olen lnkihcıe için 
bir nıü şküliit arutmemektedir. 

İngiltere bu mü , atı ' ·ermek· 
le beraber ayni zımandıı filen 
alakadar üç balıriyenirı mi li lıa· 
cmileri i taıızim edecek bir çare 
bulunup lmluomı) ıcağ1oı gör· 
mek i tiyorlar. 

Japonl., taraf ıodan ileri fi 
rülen mil aval \e milli emniyet 
fikri muhtelif de, letleria muh· 
telif hacimlerde donanmalara ilı· 
tiyaçlart olduğu fikrini bertaraf 
etmektedir. Fakat . Japonyamn 
Vaşington oi peti )t'rirıe inşut 

i ı;iıı ôzami bir müşterek hudut 

tt- biti teklifi bunu gayrikabili 
tatbik telikki ul n İngiltere ve 

Amerika tarafında11 kabul edile-

ıhhot ' '<' içtimai ınun\"enet müdiirlii · 
l!' tiıııi dı• lıor<'kl'le g"ıirt:cek bir tnt' \ ' • 

:wdur. \ c• çiınkıi elde lıir " unwnıi 
hıfzı ılılıa konunu,, d i)C lıir kaııuıı 

' ardır . 
Biz , krııdi po\lınııo, hü)iık bir 

kı ıın h olkııı Jl·rdi olnn lııı mı \Zula 
uğra acok ' " d 'll'tin rf' mı ınJkaniz 
ııın ının lıu i ı e nıii bl't icraatını gö· 
rüocc)e kudar da lıu )Oln d e\8ru 
e<lt·rrğiz • Bu , hö l le bilinsin •.. 

Nacl Ha/werdl 

mez bir •nlaımı olacağı bakında 
İngiltereoin donıinyonlarda işli· 
riik etmektedir. 11"'akat üç taraflı 
hır anlaşma yapılmadığı takdirde 
lapooyanın sonradan i ştirak ede
bileceği bir iogiliz - Amerika 
•ulaşma ı belki de tetkike değer 
bir fıkiıdir. 

-----.......... ___ _ 
Bir temel daha ! 

f smtıt paşa Ereği iye gitti. -
Ankara : 19 ( A. A. ) - Konya 

Ereğli inde kurulacak olan dokuma 
fohrika ıoın ıemeliııi atmak üzere 

Boş,·ckil l met paşa hazretl eri )aU· 
larıııdo ckoooıui ve nnfia bakanlan 
Ccliil ha) ar \ c Ali beyefendilerle 
Kouyo nlt'bu !arı ve de\let deıııir
ollım i letıne m{idUrti İbrahim Ke· 

mal , umerbankn umum müdürü 
urullah E aı, banko idare mecli i 

r«>İ i A ıın he) lcr olduğu halde eaat 
17 d f" hu u i lrC' ıılc hareket ctmi 
tir. Dnrnkta B. I. 1. rd i Kazım 
paşa hozrctleril Bnkanlar heycıi C. 

H. Ji'. umumi kiitihi Hn on Hıza,ba~ 
yavt'r eliil be) ler r>konomi hakan· 
lığı ve diğN hnkanhklar mii teşor· 

lan ,c miidiirleri , umnın jandarma 
kumandanı Kizuu pa a \ c \' ali, be· 
lcdiyc rt>İ i evzaı, enıni)et umum 
müdUrü ukrU he) lf'r, Ankara ıner· 
k<'z kumandanı \ e enıııiy t miidürü 
'e diğ~r bir çok zevat tarafından 
uğurlanmı~lardır • 

Küçük anlaşma 

Cf"Of"HC : 20 ( A.A ) - Kiiçiik 
nııla nın ıonıleri dı bııkanlanmn 
dLiıık{i tOjllaıılorı 16 a kadar eiir· 
ııııl ıUr • IJıı toplantıdan oııra hiç 
hir lı lıl iğ \"erilmc•nıi •t> d~ HomNa 
vr Çeko lovak ılı hakanları Belgrat 
tô ru un gü l<'rdiğı bU ilk soğuk kon· 
lılığı drğrrlt>nıektedırler. Yugoslavya· 
nın Cem' rede istediklerini <'idi" edr
ceğinc inananları olduğunu aôylenıiı· 
!erdir • 

kuyular açılacak 
Fırka reisimiz 

Dün Ankaradan 
şarımıza dödnüler 

Yirmi gündenherı Ankarada 
bulunan fırka reisimiz Aksaray 
mehu u Süreyya bey, diiııkü ekı 
pre le şo rımıza dönmüşlerdir . 
Sii ı eyya beyi istasyonda, fırka 

mensuplariyle bir çok dostları 

ktr§ılamışlardır. 

Halk evi 
Kütilphane ve neşriyat şu· 

besi dün toplandı 

Halkevi kütüphane ve neşri 
yat §Ubcsi düıı Holkedinde top 
lanmış ve komitadan istifa eden 
iki aza yerine yenisini seçerek 
dağilmıştır . 

Y t'Dİ seçilen ark«daşlar; Sıb· 
ri Çitak ve Vedat Sedi beylerdir. 
Kendilerine muvaffıkıyet dile 
riz . 

----······----
Bordur da 

Maarıf hayata ve imar 

DUHDUn : 19 ( A.A ) Vilaye· 
timizin mourif bakımından yük 
selme imkanları gittikçe çoğal 
maktadır. Askeriye, Beltikci, lıa 
r.ılar ve Kemer köylerinde tam 

teokilitlı mektepler yapılmakta 
dır. 

:Bundan ha§ka bir haftaya ka· 
dar Karamanlar, Denkere, Armut 
hı köylerinde de birer mektep 
yapılacaktır . 

Hu mektepler yatıh olacak ve 
bir seneye kadıır sıyıeı otuza çı 
karılacakhr. Hu suretle vilayeti 
mizin ilk tnlısil ihtiyacı tememerı 
giderilmiş bulunacaktır . 

H HDl H : 19 ( A.A ) - Vi
layetin en ehemmiyetli kazası 
olan Tef ennioin yolları yaphl
maktadır . 

Dundan başka geçitleri bozuk 
bazı yolların düzeltilmesi işide 
nihayete enlirilmiıtir . 

Sar meselesi 
ne oldu? 

J..O DRA : 19 ( A . A ) -
Çar§omba güuii milletler remiye
ti kon eyinde görüşülec"k olaıı 

ar mc ele i Homada Jı'ransız \ c 
Alman murahhasları ilo arayı 
umunıiyenin ortaya çıbracağı 
mes leleri müzakere eden üçler 
komi )Onu rci i Baron al i in in 
i temecıi lizeıiııe tcMr edılmişlir. 
Bu mc eleler çok karışıktır ve 

yaluız gözden geçirilme i zanne 
dildiğınden fazla zaman tutmuş 
tur . 

Homa müzakereleıinin miif · 
kiilat ız olarak de\•am rttiği ve 

mesr- 1 ..ı nin milletler cemiyeti kon· 
eyinide mliukeresiniıı tehir edi· 

lişiniıı nzua lıir zaman i~io olmı 
yıcağı haber alınmıştır . 

Yeni ulu bir uçak 

NE YOHK : 20 ( A.A ) - Pil· 
nam erik Ain ays Çin ara ında 
bir ha\ a yolu açmak için büyük 
hir deniz uçağı yaptırmaktadır . 
Bu yol Havay \C Fi ipin adıla· 
rından geçecektir . 

Yapılmakta olıın tleniz uçağı 
32 )Olcu alacak ve hiç durmadan 
3000 mil gidecektir. ıinıma uçu~ 
tarı Meyaada yapılacaktır . 

Buğday koruma yasası 
Köylüleri sıkıntıda bırakan koruma 
yasasında değişiklik yapılacak . 

~---------..·--------~~ 

Tuz fiatları da indirilecek. 
Ankaıa: 1 Milliyet 1 - Mali

ye Vekil ti tetkik biirosn, huğda
yı koruma resmi kanununun tııt 

kikmda göriilea müşküllere dair 
Maliye lcşlciliitırıdan getiıttıği 
mütalaalardan i tif aıJe edilmek 
suretiyle kanunun tadile muhtaç 
esaslarını tesbit etmiş \e bu hu
susta proje hazırlanın şllr. 

Projeye son ıeldl verildikten 
sonra icra Vekilleri lıeyetine tak· 
dim edilecektir. 

Öğrenilitiğine göre hükumet, 
buğdayı koruma resminden elde 
edilmekte bulunan varidattan 

fedakarlık etmek suretiyle re 
min cibayet tar:ıtrn daraltmak 
anusuudadır. llillıas a köy değir· 
menlerinin köyleaio buğdayını 
ö~ütmiye kfifi gelmediği nazarı 
dikkate ılınmı§ ve buğdayını şe 
lıiae getirerek şehir değirmenle 
rinde öğüten köylünün resim su· 

ıetiyle kiilfetc katlandığı ve bir 
adaletsizlik meydana geldiği gö
rülmüş ve hu vaziyete nihayet 
\ermek lüzumu hissedilmi§tir. 

Diğer taraftan Gümrük ve in· 
hisarlar 'ekileti, tuz fiyata hak
kı oda bir kanun Jiyiha11 hazır
lamaktadır. 

Mali vaziyet, tuz fiyatının pek 
fazla tenziline müsait olmamakla 
beraber tuz fiyatlarında bir mik· 
dar tenzilat yapılması derpiı 
olunmaktadır. 

Bu liyibı İcra Vekilleri heye
tine verilmeden evvel Maliye tet
kik büroundan geçecektir. 

Gerek buğdayı koruma kanu 
mmda yapılacak tadilatı dair la
yiha, g~rekse tuz fiyata hakkın
daki layiha, ay sonuna kadar Mil
let Meclisine !e\'kıdilecek ve Mil
let Meclisi, faaliyetini tatil etme 
den müzakere edilerek kanuni· 
yet kesbedecektir. 

Elen ökonomi bakanı 
Başvekilimize bir fe' yazısı göndererek 
son ticari uyuşmanın değerini anlahyor. 

A KARA : 19 ( A.A ) - Yu
nan ökonomi bakanı M. Pcsmez
oğlu Başvekil lsmet pııa lınzrct
Jcriue §u telgrafı göndermiştir : 

Hakkımdaki 11azikine iltif ıt· 
larmdon dolayı milletinizin bü 
yük şerefine derin minnettarlığımı 
arzetmenizi zatı devletlerinden rİ· 
ca ederim . 

Mliıorunileylı hazretlerinin 

bana söylemek fütfunda hulun
muı oldukları sözler memleket 
lerine hizmet etmek istiyenlere 
kiyasetinin ve rulıuudnki hüyük
lüğüo gö ternıekte olduğu yük 

ek numuneyi gi;zleriniıı öniirıde j 
daima cnnlı olarak hulundnrncak-

Silahlar hakkında 
bir fikir 

\ elnıington : 19 ( A. A. ) 
Df'lavarc iliih ı icareti ) an tahki-
kat konJİ )ODU ri tiue göııdcrill'n 

lıir mcktupıa; lıüyıık hir silah fab· 
rika ı ıniiclurıi olun l. Dııroot fazla 
harp karlnrınııı UnOne g.-çiluıeeini 
teklif l'ltmekt~ ve uluslar arası silah 
ticarctiııiu (i tün göriilerek uluslar 
ara ı bir pakt ile hukuoıt't kontrolu 
altnı.ı alınma ıoa ıarııfıar olduğunu 

lıildirmekt dir • 
.M ekrupta t. Dupont Lirle§ik 

Amerika tıilih ihracaunın hükumet 
viueı ilt1 yapılmHı lilı.umuoa i abet 
etnıekıedir • 

)hınunla beraber M. Duı>ont si· 
lah iıuılitı biikilnıf't tarafından ııid
deıli hir ıarzda monopol ahına alı 
rıırııa lıuııuıı uhı111I müdafaa) ı za· 
yıfluıacığı kaıuııuıııdadır. 

Siirt şehir meclisi 

• ıirt : 20 (A.A) - Şehir mc<'li i 
açıln11aur . 

Mı•mlekt tin iktisadi atım tahriı> 
edt•n alçı iıı aatınıu meni hakkındı 
miizıkerr yapılmı~tır , 

tır . Bu fırsattan bilistifade An
kara da geçirmiş olduğum unu· 
tulmaz günlerden ve yazifeml 
kolaylaştırmak için mesai refik

lcrinizle bir Hkte etrıfımdı yarat· 
mış olduğunuz itimıt hıvasıadan 
dolayı zatı devletlerine minnet 
ve şükranımı yeniden arzederim. 

Celil Bayan beyefendi ile 
vardıtımız neticeler hu aetkeleriıı 

Tiir kiye ile Yunanistant birbirin 
bağlayan bağları kuvvetlendirme 
ğe yarayacağına hende itminan ve 
yakın uyandırmıştır . 

İsmet P•fa hazretleri bu tel
grafa Atiııa elçiliğimiz v11ıtaaiyl 
tC§ekkiir etmiıtir. 

Denizli'de 
Halk dershaneleri açıldı .. -·-

Dt'uizli: 19 (A. A.)- Merkea 
mekteplerinde dördii hanımlara 
malum olnıııık üz~re dokuz Mil 
let mektebi dersaııe j açılmııtır. 

Yeni iktisat Müsteşarımız •• 

Ankara: 19 (A. A.) - İktiaat 
Vekaleti Mü h~şarhğına TGrkofiı 
Heiıi Kurt oğlu Faik Bey tayin 
edilmiş ve l:ugünden itibaren ye
ni vazife.ine başlamıştır. 

Misafir ta~ yareciler gitti •• 

Anlcara: 19 (A. A.) _ Londra
Melburn tayyare yart§ı ikincid 
olu~> dün ıarımızı gelen tayya. 

re<'ı Parmıntier ve Moll bug6D 
şarıınızdan ayrılmı§lardır. 

Tayyareciler Eskişehir ft.le· 
rinde durmıdaa geçmi§ler ve 
İetanbuldan Atina iıtikametinde 
uçuılanna devam eylemiılerdlr, 



Firtik: 2 

Çekoslavakyada · mali 
vaziyet ne halde 7 

Çekoslovalcyanın maliye nazm 1 
~oktor Kare! Trapl 1935 senesi ı 
blltçe müzakerelerinde verdiği i· 
zahatta hükumetin mRliye işlerin 
de yenideo muvazene elde etmek ' 
yoJundaki muvaffakiyetli faaliyeti· 
ni zikretmiştir . Bugüu Çekoslo
vakya cumhuriyetinin bu tiddetli 
krize muk met etmiş olduğu mu
hakkaktır • Bir çok devamh tarak 
ki işaretleri görüyoruz . Bunlar 
her ne kadar bugün için sathi bir 
dereceden ileri gitmiyorsa da ile· 
risi için bize ümit veriyorlar . Ma 
iye nazırı bu inkişafın önümüzde· 
ki yılda da devam ... deceğini ümit 
ediyor . Bu sene hazinede altun 
miktarınıo tenzili teklinde alınan 
para tedbirinin doğru bir hareket 
olduğu meydQna çıktı . Deflas 
yon temayülfi durduruldu . Deva
lüasyon çok iyi neticeler verdi • 
En zor devirlerde Çekoslovak 
maliyesini idare etmiı olan Dok
tor T rapl bütün tavassutuna rağ
memleket Ökonomyastnın , bu 
kriz seneleu içinde ilk defa ola
rak sağlam bir temele dayandığı -
nı ilan edebiliyor . V8ziyetin gün 
den güne feuaya doğru gitmesinin 
önü alınmış , Ökonomik şartlarda 
da istikrar elde edilmiş ve bu su· 
rette Ökonomik terakki için te
meller kurulmuıtur . 

Yerli ve harici fiatlar aruıo
daki fark kaldırılmış ve bu ha· 
reket istihsalin her ıobesinde hü 
yük f aideler doğurmuştur . 1934 
yılında harici ticaret artmış, &e

nayi merkezleri verimlerini çoğnlt 
mış ve saoayi istihsallerinin her 
şubesinde yeni bir cani.lak görül· 
müıtür . Hükümetin , <...'iJmburiye
tin bütün .. Ökonomik hayatında 
yeniden muvazeneyi temin ıçın 
gösterdiği gaysetlere devam et
mesi lazımdır . 

Bunun için ilk şartlaıdao biri 
maliyenin iadei itibar edebilme
mesidir • Bu yolda neler yaptığı· 
nı ve ne gibi neticeler alındığınc 
eo iyi gösteren şey hu senenin 
bütçesindeki rakamlardır . Maliye 
idaresi kriz seneleri zarfuıda bü. 
yük bir temizleme ameliye!i tat
bik için , israfa doğru giden bir 
çok kusurlar tamir edilmiştir . 
Devletin Ôkonomik sahaya ya 
tırdığı paralar, verim ve Ôkono
mik faidelcr liakımındau sıkı bir 
nezaret altına alınmıştır . 

Maliye idansini y~niden tf'Ş 
kilatlnndırmak işine devam edili· 
yor . Maliye idaresinin ofitezayit 
kooturolile mahalli bükümet mali
yesi için dabR geniw ıılı.bat ha
zır lanmııtır . Çünkü Doktor Trab· 
Iın dedıği gibi demokrası her şey 
den evvel mesuliyet demektir ve 
bu da para itlerinde hususi bir e
hemmiyeti haizdir . 

Maliye nazırı ' mahalli maliye 
işlerinde dikkat ve intizamdan pa
re ve sermaye piyasasında da ia 
dei itibar hususu iJ ~ yakınen ala
kadar olmaktadır. Umumi kriz bu
rada da vasi mikyasta tahribat 
yapmıştır. 

Bir kaç miyara bulan kısa va· 
deli harici istikrazların müddetleri 
doldu , yerli bankalardaki mev· 
duat miktarlı kriz dolaytsile bir 
hayli düştü . Bu iıte de maliye 
idaresi müspet bir vazife görme
ğc çalışıyor . Kağıt pıra mukabi 
H olan nltuno ait kanunnamede 
yapılan değişıkliklarle ve harici 
memleketlerdeki tediyat vasıtala· 
rının , harici servetlerin , kıymetli 

medeniyetlerin ve tabvitatların 
sıkı bir kayda tabi tutulmasile 
milli . bankanın selabiyet ve kuv-
veti arttırılıyor . ı 

Ayoi zamanda yeni bir iskon
to ve kredi müessesesinin açılma· 
sile para müesseselerimizin daha 

büyük bir kolaylıkla işliyebilmesi 
ve muvDffakiyetli bir istikrardan 
ıonra yükselme temavlllu göster
meye bışlıyan devlet kağıt para
ları piyasaaının daha iyi bir teş
kilata sahip olması için icap eden 
şeyleı yapılmış oluyor . Bundan 
batka Borsada devlet eshamına 
avans \'ermekte temin ediimiştir. 
Bu suretle para piyasası yenidan 
yavoş yavaş işlemeye başlıyor ve 
bu hareket istihsalin ihyası üze· 
rine meydana çıkacak yeni ser
maaye sayesinde süratlenecfıktir • 

Maliye nazın milli istihsalin 
canlanması için düıünülen bir çok ı 
tedbirleri saydı. Bu tedbirlerde .:ı 
bazılarının sayesinde işsizliğin a· ) 
zalaceğı kuvvetle tahmin ediliyor \ 
Biz yalnız ticaret oizamlarının ye · 
ni zeylini, motörlü nakil vasıtala · 
rından alınan vergileria tahkiki
ni, eski evierin tamir vergilerinin 
azaltılmasını ve sanayi işlerinde 
rehin mukabilinde!yapılan istik· 
razlar için gösterilen kolaylıkları 
zikretmek istiyoruz. ihracatın art· 
maıı , Çekoslavakyanın bayati 
meseleleri arasında en ön safı iş
gal etmelidir. Fiatlara gelince , 
döviz fiatlarımızın düşmesi üzeri
oe ihracat maddelerimizin fiat · 
lara ecnebi fiatlarile rekabet ede
hilcek hale gelmişti. Belki de 
1im<li ihracatın arttınlması içio 
kurulacak temdleri, memlekette 
ithalatın kolaylaştıırılması esası Ü· 

zerine bina etmek lizımgelecek -
tir. 

Maliye nazırı ihracatı vasi mik
yasta ar~tırmak için itbalitın kar
şısına çıkın bütün maiaların kal· 
dıralmasının kati surette lazım ol 
duğunu biliyor. Binaenaleyh itha · 
'8t vesikaları ve mübadele nı:za
matı sistemi yeniden tanzim ve 
bunları eo az miktarlarla tahdit 
etmek lazım gelecektir. Bundan 
başka ihracat sigortasını daha ge· 
niş mikyasta tatbik etmek zaru
reti basıl olacaktır. 

"İbrııcat müessesesi,, nio ku · 
ruluşu müteakip daha müterakkı 

bir istihbarat ve tevsi servisi bek· 
leoilebilir. Devldio ihracat kre· 

dilerini garanti etmesi surttile 
ihracatı kolayiıştırması lizimge
lecektir. Bilhusa ticari temasla
rımızı Sovyet Rusyaya kadar u 
zatmak niyetinde olduğumuz bu 
sıralarda bu hususa daha büyük 
bir rbtmmiyet verilmesi şarttır. 

- Dı Observer -

Gandi ve Hindistan 
kongrası 

Hiodisıan milli kongrasıaan Bom· 
lıay<la aktedilen senelik içtimaında 
Gandioio siyaset aleminden çekil· 
mesi kabul t>dilınek mecburiyetinde 
kalındı. Ganıli siyııııetten çekiliyor, 

çiinkii dahili ituaH;ızlı~m Lir netice 
verıniyecrğioi gördü. Buo.Jan başka 
siyaset makioesiuiu bazı fena iulİ· 

zamsızlıklarından da nıüştı•ki<lir. Ma
mafi çekilmeden evvel kanunu esa
side esaslı değişiklikler yapılmasmı 
tavsiye etti v~ bu tavsiyelerile köy· 
lerin tem il kuvvetlerini bir kat 
doha artırdı . Filhakika çekilmesin· 
deki mak. atlardan biri de, köylerde 
teşkilüt yapmaktır. Gandinin bundan 
böyle faaliyetini lıasredecej!i köycii
lük cemiyeti , intihabata iştirak et· 

memesi itibarile gayri siyasi bir gu
rup tdfıkki edilebilir ; fakat ht1 ce· 
miyet Gandinin pek garip iktisadi 
ve ahlaki doktrinlerini köylüler ara· 
sıada yaymak husu~ımda müessir 
bir hizmet gösterebilir • Görbliiyor 
ki Gnndi kiiylüleri , şehirlilerin iki 
tenıayiilü aleyhinde kuvvetlendirmek 
arzusunu lıesliyor. K t:ndi toraf ından 
tasvip ediloıeyen hu iki temayülde 
osyelizm ile kapitalist sanayiciliği· 

<lir . 

(Türk Sözü 

Lastik ve tel 1 

Fabrikaları memlekette bü
yük bir boşluğu dolduruyor. 

Gizlaved limited tirketi 1932 
yılında kurulmuştur . 500 bin lira 
sermayesi vardır . Fabrika otomo -
bil lastikleri , şosanlar , kundura 
lastikleri , ayakkabı ökçeleri , çiz· 
meler , yer muşamba~ı , :spor ve 
tenis ketenli lastik ayakkabıları 

yapmaktadır . 
Fabrika kuruldutu sene 150 

işçi çalııtırırken ;gördüğü rağbet 
üzerine bunların sayısını geçen 
yıl 300 e çıkarmıştır. ~e şimdi:ki 
600 İfçi vardır . 

Fabrikanın kullandığı kauçuk 
Hindiıtaa ve F elemenkten gelmek 
tedir . Ham kauçuk fabrikanm 
hamur kazanlarıoda iki saat kadar 
devrederek macun haline gelmek· 
tedir . Ayakkabı lastikleri için bu 
macun yüz ve taban makinelerine 
konulur ve lıuradan çıkan yüz ve 
taban lastikleri orada kalıplara 
g6re keıilir . Memltkette yapılan 
lastikler hariçten yapılım ithalatı 

mühim bir milı:darda durdurmuştur. 
Fabrikanın mamulatından oto· 

mobil lasliklHi Cbenüz piyasaya 
çıkarılmamıştır . İlk istihsal ser· 
a-iye örnek olarak teşhir için gön· 
derilmittir • Bu lastikler yapılmaya 
baılandıktan sonra Avrupa ve 
Amerika mamulitından daha ucu· 
za satılabilecek ve daha sağlam 

olacaktır • Fabrika otomobil !isti· 
ği sahaımda memleketin bütün 
Afganistan , İran , Irak , Suriy~ 
gibi komşu memleketlere ihracat 
yapmayı tasarlamaktadır . 

Fabrikaoın:şimdilik piyasaya 
çıkmış olan ayakkabı:ıastikleri ve 
ıosonlan Avrupa ithalatından yüz 
de 40 ucuza satılmrkta ve çok rağ 
bet göstermektedir . 

Fabrikanın otomobiı lastikle· 
rinden sonra en mühim olan istih
s•l şubesi döşeme muş•mbalarıd~r. 

Bu muşambalar muhtelif renk· 
lerde ve iılenen çeşit ve desenler· 
de yapılacaktır . 

Bu muıambalar Avrupa ma 
mulatından çok ucuz olacak ve 
memleketin ihtiyacını karşllıya

cıkhr . 

Demir tel fabrikası 
250 birı lira sermayeli " İkti· 

sadi ve sınai tesiıat ve işletme 
Türk Anonim ~şirketi ,, 1929 da 
memlekette ilk modern çivi fabri
kasını kurmuştu. O zımana kadar 
mevcut olan bir kaç çivi fabrikası 
Avrupa itbalatiyle rekabet etme~ 
ye muuaffak olamamışlardı . Ay· 
vansarayda şirketin kurdvğu çivi 
fa.brikası :çalıımaya başladıktan 
sonra ilk yıl Avrupa çivileri mem 
lekele yüzde 25 i buldu ve daha 
sonrf\lan artık yabancı memleket
lerden gelen çiviler büsbütün mem· 
lekele gitmez oldu . Ulusal çivi 
imalatına t~min etmiş olan şirket , 
çivilerin yapılmast için lazım olan 
telleri de kendisi yapmnk teşeb 
büsüne girişti ve Ayvaosaraydaki 
büyük ve tımamiylc modern de 
mir tel fsbrikasını kurdu . 1932 
de kurumu işine girişilerek 1933 
yılında çalışmaya başlıyan bu fab
rıka m~mleketin bütün tel ihtiya· 
cını karşılıyacak kadar geniş tesi· 
sata maliktir . Çivinin bam madde
si olan telle beraber memlekete o 
zamana kadar bariçterı getirilen 
galvanize , bakırlı , diktnli tellerle 
tav:ı tel , yay ve kafes tellrri vel -
hllsıl her çeşit tel yapmaya haşla
dı . Fabrika yaphğı teller için 
gereken demir çubukları henüz 
Avıupadao getirmektedir • Fakat 
Erganide istibsaJ edilecek bakır 
!ardan memltkeUe bakır çubukla 
rı ve demir sanayii proğramı mu
cibince Zonguldakta demir çubuk -
lar yapılmaya başlandığı zaman 
demir ve bakır tellerin bütün bam 
maddeleri memleketin içinden 

• temin edilebilecektir • 

Gizli nütus yazımı 
kanunu hakkında 

Hükumet gizli nüfusun yAzımı 
hakkındaki kanun müddetinin u· 
zatılmasına dair Millet meclisine 
bir lıyıba vermiştir . Bu layıbada 
gizli nüfusun bildirim ve bun
ların habersiz yardım müddetinin 
ve aynı kanuoun ikinci madde
sindeki gizli doğum , ölüm ve ev· 
leüme defterlerinin belediyeler ve 
mubtarlarça vali ve kaymakamla 1 
ra verilmesi ve beıinci madde
sindeki cezaların tatbik edilmesi 1 
müddetini bir şubat 1935 t&1ibine 
kadar uzatılması teklif olunmak· 
tadır . 

Gizli doğum , ölüm ve evlen
me yazımı işini gerek halkın ve 
gerek hükumet teşkilatının lazım 

olan ehemmiyetle takip ettiği hü· 
kfımetio meclise verdiği esbabı , 
mucibe mazbatasında kaydedil
mektedir , 

Birinci teşrinin on beşine kadar 
2,865,216 gizlı doğum , 1,726,701 
gizli ölüm ve 890.593 gizli ev
lenmeı yazılmış ise de memlekette 
daha bir çok miktarda gizli do
ğum ölüm ve evleame kaldığı 

vilayetlerden gelen cetvellerin 

( ŞAR SAVALARI) 

ılA b' • • ır~e us secımı • 
hazırlıkları 

Meb'us intihabı için Beledi· 
yede faaliyete başlanmıştır. 

931 İntihabına ait defterler 
üzerinde tttkikat yapılmaktadır. 
Geçen dört yıl zarfında nüfusun 
artmas( ve yenideo intihap hak
kını haiz olanların çoğalması göz 
önüne alınarak eksiklik tamam· 
lanacak ve hÖylece esas defterler 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Defterlerin hazırlanması için 
yarın mahallelerden lüzumu ka· 
dar mümeşsil Belediyeye çağırı· 
lacak ve tesbit işi bitirilecektir. 

Ağırcezada 

Hadırlı köyünden Selim Sabit 
efendiyi öldürmekten suçlu on· 
bir maznunun muhakemelerine 
dün öğleden evvel devam edilmiş 
ve duruşma başka bir güne Lıra· 
kılmıştır. 

Maarifte tayinler 
mukayeseli tetkikinden ve halkın Ad E k k 11• k b' . . .. 1 •na r e mua ım me te ı \ 
arkasl kesılmıycn muracaat arın· T b'" 11. . F · b · d 
d 1 1 k d k

. .. d a nye mua ımı evzı eyıo ers· 
an an aşı mış ve anun a ı mu · .. . 

d t
. t l 1.• .. Ul saatlarınm çogalması dolayısıle 

e ın uza ı masına uzum gor - 35 1• ld .. Ad 
müştür . maaşının ıra o ugu, ana 

Herriyo Doumer· 
gue'i yıkh 

Erkek muallim mektebi tarih coğ· 

rafya muallimi Naciye hanımın 

ders aaatıoıo artmasından 15 lira 
zam yapııdığı , Adana orta ticaret 
melctcbi Türkçe mualiimi Fahri 
beyin askere gitmesi dolayısile 

yerine Adana Kız lise si Türkçe 
muallimi Makbule hanımıa iJave· 
ten tayin edildiği , Adana Orta 
Ticaret mektebi Fransızca muıl· 
limi Ne\lzat Celil beyin askere 

gitmesi dolayısile ayni mektep F· 

" Birleşmiş komünistler ve 
Sosyalistler, " Demokrasi hürri
yetleri memleketinde ,, Faşizm 
kurmak istemekle ittiham sure· 
tile M. Doumergue'in kredisini 
ilk olarak kırmışlardır . Bu itti
ham ne ka<lar esassız olursa ol
sun radikallar arasında yavaş ya-
va§ tesir yopmıştir. Maznun Gas 
ton Doumergue, Sosyalistler re
isi Leon Blum tarafından yapılan 
itham üzerine radikal h ekimler 
tarafından mahkum edildi . Bu 
münasebetle lDemokrasilerin ve· 
fasız olduklort söylendi . Bu, bir 
nevi tarihi fatalizme tabi olmak 
demektir. Çünkü M. Doumcrgue 
bir milletin vefasızlığına kur ban 
olmuf değildir . O fırkaların kör 
cesine ihtirasına ve bilhassa ıadi
kal fırka11nın bu günkü kör ih
tiraslarına kurban olmuştur. Ne 
derse desin, ne düşünürse düşün 
sün, \icdanıo da nasıl bir acı du 
yarsa duysun M. Doumergun'i 
yıkan M. Heriot'tur . 

raosızca muallim vekili Leon beyin 
F ransııca muallimliğine 80 liı a 
fıcretle tayin edildiği maarif veka· 
letindeo vilayete hilditilmiştir . 

1\1. Herriot'nun bu hareket 
tarzının "fırkasına karşı vazifesi· 
ni yaptı,, diye doğru gösterilmek 
istenecek tir. 

Zaten Fransızların 1\1. Dou
mergue'i iş baıına getirm t< )erinin 
sebebi, bu zatın vatan mtnfaatla 
rmı fırka menfaatlarının üstünde 
bulunduracağından emin olmala· 
rıydı. M. Ilerriot fırkasının entri· 
kalarından kurtulmağı bilmemiş 

, .e bunu yapamamıştır. 
Farzedelim ki bütün ihtilaf 

yalDJZ bu iki ş hsiyet arasında 
Lulunıuo, tarih bunların her iki
sine de layık oldukları mevkii 
verece~. tir. 

1\1. Doumergue biitün Fun
sızların teveccüb daygulariyl~ kır
lardaki inzivagabıoa çekildi: Eğer 
zevkini tatmin etmemiş olsaydı 
Başvekilliğe gelmezdi. Radikal · 
lar ve reisieri uçurum başında 

kalmış oluyorlar ,, 
- Lö lon -

Şirketin tel ve çivi fabrikala 
rında 120 ye yakın işçi çalışmak
tadır . 1932 de memleketin bütün 
tel ihtiyacı hariçten temin edilirken 
fabrika çalıımaya başlayınca 1932 
de hariçten gelen tel 6000 tona 
indi ve fabrika da 8000 küsur ton 
luk tel yupti • 

Doktor Zeki bey 

Şırımız Doğum evi Doktor 
!arından Zeki Besim beyin me
zuniyetini oo beş gün daha uza
tıldığı haber alınmıştır . 

Bir muallim 

Norkulak köyü muallimi Fey
zi bey mesleğinden çıkarılmı~tır. 

Gümüş paralar 

Bronz paralar gibi de
linirse geçmiyecek 

Yeni paraların darbına devam 
edilmektedir . Yeni paralar lstao 
tanbulda ve şubeıi olan yerlerde 
merkez bankası tarafından , diğer 
mahallerde malmüdürlükleıi ile 
iş ve ziraat bankalara tarafından 

piyasaya verileceklerdir . 
Yeni paraların ay başından 

itibaren tedayülde bulunacağı nn· 
lışılmıştır . 

Malum olduğu üzere yeni gü
müş liralann bir tarafında Gazi 
Hz. oin · kabartma reıimleri ile 
Türkiye Cumhuriyeti ibaresi , di· 
ğer tarafında da ay yıldız , bug · 
day başaklara , 100 kuruş ve 934 
rakam ve ibareleri yazılıdır . 

Paraların kenarlarında da mü· 
savi aralıkl•rla ve kabartma ola· 
rak T. C. işareti ve birer lire var· 
dır. 

Yeni paralar, çok güzel basıl· 
mtşhr . 15 sene müddetle silinme· 
den kullanabileceği anlaşılmakta· 
dır . Gümüş lirahklar da bronz 

paralar gibi delindiği takdirde geç 
miyecektir . 

Silik paraların darphane tara
fından eksiksiz değişiirilecfği de 

· anlaşılmaktadır • 
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Başvekillerin 

kinci konuşması sami
i bir hava içinde ·geçti 

Roma : 20 (AA) - Mussolini· 
Şuşoig ğörüşmeleriııin ikincisi çok 
1amimi bir bava içinde geçmiş · 
ıir . 

Ilu kooüşmnlarda fevkalade 
hir şey olmamış ve Avrupa mese 
lelerile Balkan muvazenesi tetkik 
edilmiştir . Ne~rcdilen resmi teb 
liğde deniliyor ki : 

Mussolioi • Şuşinğ mülakatı iki 
memleket Bt'BSındaki sıkı anlaş 
mayı teyit etmiıtir . Bu mUlfıkat 
esnasındaki iktisadi bünyesi tarsin 
edilen ve ltalyaoıo ve Macarista · 
nın müznheretine ııail olan Avus· 
turvaıııu Tuna bnvZ1srnda mülle· 
fik kuvvetler araımıda muvazene 
temin etmek vazifesine tekrar ba~
lımasına imkan verecek şartlar 
etkik olunmuştur . 

K~za bu mülakatlarda tripar·: 
til anlaımalnrın bu üç memleket 
inhisar ettirilmesinin mevıuuhnba 
olmadığını teyit eylemiş ve ftalyan 
Avusturya kültür mUnasebetle
riuin inkişafı lüzumunu göster· 
mittir . 

ransız ordu bakanh
ğının bir raporu 

Paıis : 20 ( AA) - Oıdu 
bakanlığının bu yıl için istediği 
Akçageçen: yıleldakı akç kerte 
•indedir . Rırlameuto ordu komis
Voounuo raporunda beş milyar 
689 milyon frank konulmuştur ki 
ordu bakanlığının istediğinden 
380 milyon frank nzdır ancak sı 
nırların pekiştirılmesi içiu törü · 
nUn istediği 800 milyon frank bu 
llun içinde değildir . Raporda Al· 
ilan ordusunun sayısı ve silib<ları 
Uzun uıadıya anlatılmaktadır . 

Rapura göre bugün Almanya 
nıa !silah altında bulundurduğ•ı 
ımların sayısı 580 bin olup hua 

lano 300 bini rnysvcrdir . 1933 
ılında bu 480 bi• kişi 600 bine 
ıkanlacaktır , Silib altında bulun 
urulan bu hüçlü orduya yetiıti 

rilmiı yedekler de katılacak olur· 
a Almanyaom devşireceği ordu 
ıyısı 4

1
9000,000 u bulur. 1935de 

lmanya bir kaç gün içinde broş 
uçuk milyon kitiyi silah ııltında 
oplıyabilir . Sınırların sağlamca 
utulması için kurulan göniillü bir
klcri bundan başkadır'. 

Raporda Almauyaom yetişmiş 
6rt bin kadar pilotu bulunduğu 

~e pek çok ta uçakları olduğu ye· 
lıdır . 

Krup f ahrikaları top yapılarını 
rtırdığı gibi barut fabrikaları da 
ıpılarını çoğaltmışlnıdu· • Rnpo • 
un sonunda dcnılı) or ki : 
Aolaşmalar ve silahların bııa 

lmıısı için verilen bunca emckl~re 
•ğmtn Fraosaoııı komşulara do· 
Uıe hazırlenıyorlrır barışın bozul· 
aması isteniyorsa Frausanın güç· 

Ü bir ordu elde Lnlundurması 
rd~tir . 

Aydında 

Yeni köprüler açıldı 
mebus seçimi hazırlıkları 

A)'DJN: 20 ( A.A) - Ay
dın - Cine yolu lizerirıde yap· 
tırılım üç b toııarma köprünün 
inşaatı tomamlsnmış yol gedış 
gelişe açılmıştır. 

A YDJ r : 20 ( A.A ) - Şar 
meclisi bu dene içiıı son toplan· 
tı ıııı yapmış ve bu toplantıda 
mebus intihabatı için lfızını olan 
tahsi atı k bul etmiştir . 

Dil işleri 

İstanbul : 20 ( A .A ) -T. D. 
M. T. C. H. F. umumi katipliğio· 
den T. D. T. C. lerinde yapılacak 
Türk sözlüğüne tem l atmak iizeJ e 
basma ve yazma kitaplardan Tiirk 
sözleri taramasına başlamıttır . 
Taranacak kitaplardan en çoğu 
İstanbul kütüphanelerinde bulun
maktadır . 

Kendilerine tarama işi verilen 
nrknda~lara fişlerini vermek yeni
den fiş almak cemiyetle haberl eş· 
mek gibi ihtiyaçları için 1stanuul· 
da maarif n ·k iil ti b1sma yazı 
ve resimlr·ri derleme müdiirü Se 
lim Nüzhet beyle temas etmeleri 
rica olunur . 

Bir vapur lmroz açık
larında karaya oturdu 

İstanbul : 20 (AA) - Lo)t 
Treieslioo kumpanyasmı 7156 
tonilatonluk Belouau ismindeki 
lüks posta vapuru haJyadan İs· 
tanbula [gelirken <lün 1&hab kesif 
ais yüzünden lmroz adaımıdn Ati 
ka burnunda karaya oturmuş · 

tur . 
Vapurun lcaplalll tarafından 

telsizle vaki imdat talebi üzerine 
Türk gemi kuıtarma şirketinin 
Çonekk:ılcde bulunan Alemdar 
tahlisiyosi derhal yardıma gitmiş
tir , Hclouanın oturuş vazıyeti ol· 
dukca mühim olduğuodan yor· 
dımcı olornk Sezar t hliyesi de 
dün lmrozn gönderi l. iştir , kur 
tarma işine büyük bir gayretle 
baş len mışhr . 

Küçük sanatlarımıza büyük 
itmam Celal bey tetkik:Jt 

yapıyor 

lsparte : 20 (AA) - Eğe 
ııııntakasınııı el ve tv sanayiioi 
mahallinde tetkik etmekte olan İk
tisat vekaleti küçük sanatlar mü· 
dürü ~affet ve sanoyi müfettişi 
Etem beyler dün Burdurdan şeh 
rimize geldiler . Tıcaret Odasiyle 
hiılikte merkezdeki tetkikleıini 
bitirdikten sonra merkeze bağlı 
Eğı idir k zasıua gidr rek oradski 
dokumacılık sanayii üzerinde de 
tetkiklerde l,ulunarak lspartnya 
döndüler. 

Ticaıet Odasında sanayiciler 
dtn bir beyct hazır oldoğu balde 
mahalli küçük sanayi üzerinde ko· 
nuşmalor }1apılnrnk ııot ve Nmslar 
tauzim ettiler , 

Alman iktisat bakanı 
bir nutkunda ·· ---

Yapılan bu tetkikat muhitte 
çok iyi tesirler buakmııtır . Top· 
lantıda bılhassa merkezin Segir 

Berlin : 20 ( A.A ) - Ekonom kent ııahiyesirıdeki 3000 dokuma 
kını M. Scbscb diln ~öyll'miş tezgahının kumaşları \e bu mc-

lduğu bir nutkunda : her halde yanda halıcılık mutfakçılık ve di · 
e her çareye haş vurarak ihracat ğer küçiik sanayi işlcıi gözden 
•pmak gerektir dedikten sonra geçirilmiştir . 
nlaıı söylemiştir : Mütehassıslar heyeti bugün 
Şimdıki güçlükler harbi takip trcnlt- şehıimizdtn Denizliye hare· 

den senelerdeki güçlüklerden 
1 

ket etmişlerdir . 
ba az değildir , fakat istikbalia Bulg,ıristamn Belgrat elçisi 
lu olan Nuyoıal Soıyılizme 
venmek gerektir . 

Mark fiyatının indirilmesi Al· 
•n iktis:ıdiyetrna bir fayda ver· 
eı. 

Sofyıı : 20 ( A. A. ) - Tnnırımıe 
gozetecilcrdcıı \e e ki dnnir} ollnr ıın · 
zıı 1 M. Koza~of Bulgari tnnıu llcl· 

gr nt elçiliğine tO) in cdilmİ§tir. 
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Dr. l\l "' lımet B. l' 
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" 
15 Toros - Tarc;;ue 1. Ji'aruk ll. ., 

28/12/!934 13 Ananaspor - Al11y Nabi li. " 
" 

15 Toro - Meısin 1. Dr. l\lelımet H. 
4/l /1935 1:1 Mersin 1. Adaı:m por Necati D. " 
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15 Tarsus l. - Adana 1. Necati B. 
,, 
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]Jl/1035 15 l\Jcrsin - Tarsus D. Mehmet n. .Mersin 
,, 13 Adanaspor-Adana 1. Necati ll. Şaı· Stıulyom l1 

" 
15 Toros - Seyhan Hakkı H. 

" 18/l/1935 13 Al y - Tasus tabi B. ,. 

" 
15 S"yban - Adana 1. ccati n. ,, 

25/l/1935 l~{ cyban - l\lersin Farnk B. " ,, 15 Tnros - Adana 1. A<lip n. " 11211935 13 A<lanaspor - Tarsus Hakkı U· " 
" 

ıs Alay - Adana i. Nocati 13. " 81211935 13 Mersin - Alay Dr . .Mehmet B. " 
" 

15 Seyhan - Aılnnaspor Nebi U. " 1512/4935 13 Tarsus - Seyhan tecati ll. .. 
,, 15 Toros - Alay Hakkı B. 

Silahsızlanma 
işinde 

Amerika birlt\ş\k törüleri
nin umudu söndü. 

e\}Ork : 20 ( A. A. ) - Amc· 
riku lıirle§İk ti)riileri silfılı ızlnnmadtl 
genel bir nnloşnıaclan hiitiiu umut
larını kestiği için silah getiren ve 
çıkaran bütün fubrikncılnrın işlerini 1 
kont~~l e~lecek Lir proje yapılma· ı 
eıuı ott>kı ulu lam öylcnıiştir. 

Amerika dı bakımı ~l. Bul Jı}· 
miştir ki : 

Siliilı olış vcnşının uluslar arneı 
konırolu için Auwrikanın çizdiği 

proje hııgiin C<'ııcvrcde toplanacak 
ulan sili\lı ızlıınma konferansı lıi.iro · 
suna verilccrkıir . 
. . ~1. ~1u olininiıı Ameriknn pro· 
)~ 1111 soğuk kar ~ •I dığırıa dııir M. 
\ ıl onıJaıı hiç hir rnpor almamıştır. 

Amerika Belçika vasta
sile altun almış 

Puar : 20 (AA) Amerikanın 
Belçikaya ödünç akça verdiği ve 
Belçikanın Aıuerikadan hu borcu 
F ran!a ile yaptığı konuşmaların 

Loşa çıkması üzerine aldığı yaban · 
cı gazetelerde yazılmaktadır . f . 
raosız kayoeklarmda söylendiği· 
ne göre Belçika vı: Franaa ua-

sında sıkı el birliği bulunduğun

dan Franın Bclçikeya yardımıoı 

esirgememiştir . Onun için bu yn-

Şarki Karahisa rda 

Belediyenin yeni planı ve 

halk dershaneleri 

Şarki Karahisar 20 (AA) -
Memleketin yeni yapılan müıtak 
bel planı belediye meclisince taı-
dik edilmiştir . 

Şark) karabisar : 20 (AA) -
Halk içio İstiklal ilk melttebindc 
gece dersleri açılmıştır , 

Türk ta\ebeleri lsviçr<1 de 
bir cemiyet kurdular 

Cenevr(.': 20 ( A.A) - Cenevre· 
de yükst>k tahsil yapan Türk genç· 
liği bir talebe cemiyeti lctkiline 
karar vererek ilk toplantısını yap· 
nııştır . 

Muhtelif ve gençlikle alakadar 
mevıulıtr üzerinde ıöz söyliyen 
taleb lcr basıl oları arzunun ifa
desi olcrak gençlikle yakından ali· 
kadar olan ve muzabaretir.i göste-

ren Bera l'lçiıi Cemnl Hüsnü be· 
ydt>ndiyi ittifakla fahri reisliğe 
iotihop etmiştir . Elçi 8 talebı"mİ 
zin bu arzusunu kabul etmiştir . 

Belçika yalan bir hHberi 
tekzip etti 
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Nevyork 12 
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Adana adli ihtisas mahkemesinden. 
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Kambiyo ve Para 
11 Bankasından alınmıgtlr. 

K. S.4 
Üret 

1 
10 75 

'ilaHtnark 50 6:-\ 
F~rank••Fransız., B 30 
Stnrlin "lnııiliı., (127 50 
Dolur .. Amerikan,, 125 94 
l• rank "leviı:;rı\, •10 86 

Nafia baş mühendisliğinden: 
Adana - Misis ve Adona - Ka

ratoş yollorı bnşlnngıoındn(3573.35) 
mclro murabbaı pnrke kaMırım 
ilınlo sun~tilo yııptırılacıaktır. 

1 - Bu inşnntın keşif bedeli 
( 11829 ) liı a ( 37 ) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490) numa· 
ralı ortırmo eksiltme ve ihole ka
nunu lıiikiim1orino göro vo kApalı 
zarf usulu ile olncaktır 

3 - ihale 934 senesi birinci kA
nun nym.ın 20 oi perşonbe günü 
~not on bırde Seyhan vilAyoti da· 
ııni orıciimenintle yopılacuktır. 

4 - lntaota ait keşif cetveli 
res imler, nıuknvolennme sureti vo 
şnrtnamolor Seyhan vilı\yeti Nafia 
bnşmiih endisliğındon hoş lira ılok
snn hir kuruş mukabilinde nlına
<·nktır . 

5 - Hu işi taahhüt etmek is-
2ılar doğru değildir • Jşin iç ylizu 
şudur : 

Amerika Avrupndan allun sa 
tın alma~ istemi§ ve l:uııu Belçil,a· 

Brüksel : 20 ( A.A ) - Ame 
rika birleşik lörü[eriniıı Brlçiknya 
güya 25 milyon dolar ödünç ver· 
diklerinin doğı u olmadı~ını Bel
çika r:jansı bildirmektedir . 

Deniz görüşmelerinin 
yeni safhası 

22-23/10/934 tarihinde Osmn . 
niyo Jundnrmaları lnrafındun Ah 
dal pınarı köyii ilo Suy hiiyiik \' İ f

l i ği nrasıntl 1 korşılannn yiikHi hir 
boygir götiirmekte olan üç adamla 
karşılıklı hir snat. nıusa<leıne yapı
larak sonur ıln ormnnlıklur nrusırı
dn tognyyüben bunların torkeıtik
lori denkler kıırakolıla açılıp on 
yedi adet knçnk çakot ile on sekiz 
yelok, iki pnlto v11 u~· fülı1t jpek 
baş örtüsü olduğu mczkflr tarihli 
zabıt ve güınriik tcebit ktlğıtların· 
da ynzılı olup hu eşyulorın snhip
leriııin mc~·hul ve gümrük koçağı 
ohlırğıı iddia odilmrısine binaen 
knçnkçılı~ın men vo takibi hokkın
Joki 1918 No.lu kanunun 56 ır.cı 
ınodd sine iU\vo olunan fıkra ınu

cil ıinco nı Pzktir kırk par~·o oşyo.nın 
müs clerosino vo nlAkalıların bir 
itirozhırı vnrso lıir oy i~·indo mah
kemeye müracaat otınelorinin Ada
llaılo çıknn 'l'iirksözü gazotcsile 
ildn t·lt İ rilın csirıo 12-1 J-934 
tarihinde kr. rnr vcrihli. 4765 

" tı yenler en \'Ok 30 - 12- 934 per- . 
şenho günü saut on bire kadar 
Sayhan vill\yoti daimi enciimoni 

dan yepmıştır . Ancck altnnuD 
Amerikıtya göııdrilmcsinden evvel 

hunun d rğeri Belçikay verilmit 
lir · Bu da arada kambiyo deği

şikliklerin önüne gaçilmek için yn
pılmıştır . 

Almı.ın-F ransız ökonomi 
konuşması 

Pııris : 20 ( A. \, ) - Almnn
l'ra nsız iktis11ı ınüzrıkerelf!rİ ı İ!'ııreı 

bnkanlıg~rı~a bnşlnıuışıır.hk ıoplaıııı 
çok enmıını olnııı~ . hı ı)roıtramı ,.j. · ı . l ~ ... "' zı ınış ve ırr giin toplrınnınlnr yu-
pılına ıua karar vcrilmişıir . 

Bir dostluk eseri uzatıldı 

ofya: 20 (A. A.) - Tiirkiyc 
ile miiıı 'nkit 1929 dostluk ve bi 
taraflık muahedesinin 3 kaonnu 
f'\\el 1934 den itibart>ıı 5 sc1ıc 
tumlıt eclildı~ine ıJnir olen 23 
eylfıl 933 tıuilıli protokol Kral 
taraf rnden tasdik edilmiştir. 

LO ... DHA: 20 ( A.A ) - Jn
giliz dış ha kani Sir F:mon ile .l n 
poıı elçi i l\1. Mntsu<leirn cleniz 
işinin siyaset görünüşlerini ko 
rıuşmuşlardır • 

İrgiliz kaynaklarında silylen· 
tliğine giire )ıpon töriisii Va)ng· 
ton anlaşma mı lıangi çağ<la ho· 
zncağırıı karıtrlııştırmıştır. Aııcak 

l·unn sonrnclan bildirecektir. 

inhisarlar tütün fabrikası müdürlü· 
ğünden , 

Londranın sisi 
dağıtılacak 
I~ondra: 20 (ı\. A.) - Lorıdra · 

da giıliş gelişe engel olan sisin 
yine hdirmesi iizcrine hir lsviç
rdi mübeDdisin sisi dağıtmak için 
Uhra\'iyol rli makine ctrafınıln 
konu ıılmax.a haslamıstır. ö ;> .. 

Mülıendiı., redi sekiz ınakioc ! 
ile Londra sisinin ycııilcLilccc

ğioi ıöylemektedir. 

Falırikomız kcırşısınllokl arsada 
ynpılucnk olan Tütiın tozu yakıncı 
ga mnhsus fırının ihalesi pnzorlık 
surctilo icrası lrnrarlnştırllmış ol
duğuncla n tnliplorin 26-l l-Y34 
ttırilıindo sont 14 tlo ftıhrikotln mü. 
ıeş kkil komisyona miirnoontlcırı. 

4766 

aı ııı 1111 111 ııı ııumııın ıı ıım mı ıı unuıımıııımumıımıııı 

bu gece nöbetçi 

Eczane 
Hükumet t•ivar11H\a 

istikamet tıcza11t\sidir 1 \ 

~ ııı ııı ıı n 11 ııı ı ı :r ı ıuın ı ı ı• 11 

roisliğino v rccokleri teklif maktu· 
hunun şokli hu işe ait olup n~ su
rotlo temin edileceği ( 4 ) numar 
il bilılirilen şartıınmelor arasın~ 
daki • ksiltıno şartnomesindo göe· 
torilmİ§tİr . 

6 - Tekl if mektubu ile birlikte 
vo ayrı bir zarf içinde : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
muvnkkot tominnt . 

B - Teklik sahil>inin ticaret 
oılnsınn knyıtlı olıhığunu gösterir 
934 so11csindo alınmış vosika. 

C - 'l'oklif salıibioin şimdiye 
knılar yaptığı işloro ait cvra k ve
sikalar göstorilınok suretilo So h 

·1a · N ı · Y an vı J' tı ı ııı ])flşmiihenılisliğinden 
nlacnkları fonııi ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veyn ortaklar 
nnmınn teklif yapıldığı taktirde 
şirket voyn ortakların her biri ta
rnfıııdırn tuklif sahibinin kcııdile
rini t nısilo eeldhiyetli buluodu
~unu gösterir vck4letnaınıı verile-
cektır . 4758 19 24-29 4 

' 

' 



Plrtik: 4 

Alsaray sineması 
~--------..,, TUrksözU kupa maçı Asri sinemada 

Bu akşam 
Harikulade gttsel proğramlanndın biriıini taktim eder 

" 1002 ,, inci gece 
Mümesılll 

ivan Mujokin 
Hem hayaJi hem hakiki hem rubu dolduran bir 9ahe1&r Şark filmi 

ili ve 

Dilnya havadialeri 
Dikkat: Marsilya cinayeti bu proGramla da 

gösterilecektir 

Perıenbe günü bir cuma gıinü iki matine 
Gelecek proğrım 

Gülen Paris 
Müme11ili 4768 

Moris Şövaliye 

Fırsatı kaçırmayınız 

t Takım diş 20 liradır 
Son ıiıtem elektrikle çalışır AIAt ve edevatla açtığım muayeneha • 

nemde fenol tekilde ve atağıda gösterilen fiyatla dit yapmaktayım . 
Evvelce elli liraya yapılan bir takım dit ıimdi yirmi liraya yapılmak
tadır. Yapalan elitler bonldo~ takdirde on eeneye kadar tarulımdan 
tedavi ve ameliyat yapmığı ıimdiden kabul ve taahhüt eylerim . iyi 
gıda vtı sağlam dit yaptırmak isteyen muhterem mügterilar bu fırsatı 
kaçırmemalıdırlar. Cuma günü dit çekmek meccaneodir . 

Adres : Yeni Otel kartı•ında Dit doktoru M. Nedim 

Lira -20 Bir takım damaklı ye damaksız dit 
3,5 22 Ayar Azı ditleri 

3 22 Küçük elitler 

1 Doldurmalar 

ll4çla dit çekme 50 Kuruştur 4769 

!Doktor 

A.Melik 
idrar yollar1 hastahk

ları mütehassısı 
Belıoukluğunu yeni usullarla 

pek çapak ve kaU surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemal ilk mek-
tebi karıısı. 4706 13-26 

( ALKOPAN CEVAT) 

Bat ve dit ağrıları; romatizma 
~ve Siyatik sancılan için)iullanılın 
ilAçların en faydalı . ve_ en tesirliıi
dir. 1-6-12 adet.kaşelikorijj:°" 
nal madeni kutularda her ecıane-1 
den ısrarla arayiiilz -urÖÜÜıi laiiŞ 

ve tevzi merkezi belediye civarında 
kimyager Ahmet Rıza beyin <Yeni 
eczane) ıidir. 20 

Halkavi dersanaler 
komitesinden : 

Hanımlara ve erkeklere Türkçe 
"yazıp okuma ve hesap ckutan der -

ır nelerle daktiloğrafi, Fransu:ca ve 
İngilizce dersaneleri başlamıştır. 
Kaydolmak istiyenler Namıkkemal 
mektebine müracaat etmelidirler • 

Bütün derıltr paraıızdır. 4724 

9-10 

a•all ve nebati 1atıar saaa1ıı 
Tiril Aaonl•n ıırketladea ı 

( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikalan 
çalıımağa baılıyor ) 

(Çekme Bcretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çekilee~k pamuğun beher ttilosu 3 Kuruş 

iane kü1Iüsünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
' 

Kül 'iyelli mal getirecek çifçilerle dah ' müs·~il şerait tesbit olunabilir. 

Fabrikrlarımııda nıakü 1eler üzarinde bir çok maddi fedakarhklarlit yapLığımız 
&adilAl nelicesinde pa uuktan en çok baş bulmak hnkAnım lemin ellik . P.ctmuğuo 

evsafındaki mükemmeliyeti ve işlediğimiz pamuklardaki safiyeLi anlc1mal için bir 
tecrübe kAfidir • 

Ad· na çifçisine hizn1et gayesini isLih iaf eden bugünkü çahşmamız muhterem 
müşterilerimizi menınun ederse Bunu bir muvaffakıyet bileceğiz. TeşkilAllnuzdak.i 

Yerli ve Amerikan çırçırları emriuize aıuAdedir . 

Prese ma'dnelrri : Ehven fiyat ve muvliftk şeraitile balya yapmakta ve işle

rimizi taktir eden müşterilerimiz fırsattan istifadeye koşnwktadır . ~I ruzatımızıu 

doğruluAuuu isbat için fabrik~larnuız daima saygı değ~r halkıınıza açık olup 
Belçika brikalar1mızdaki müdüriyet dairesi daha fazla her türlü malumat ver-
meğe hlllrdar • 45 7 6 28-26 

Torosspor ile Seyhanıpor ara· 
sında iki dt1fa yarım kalan Türk
sözü kupa macana önümüzdeki cu · 
ma günü ytne devam edilecektir. 

1-2 

Zayi muayene kağıdı 
Terazi muayene kAğıdanı zayi 

19 Teşrinisani pazarteıi:günü akşamıodaD 

Zavallı anneciğim 

Şefkat, fedakArlık ve muhabbetin timsali olan 

yatı(acı ıadmeleri karşısında evlAtlarının saa(leti 
f Pragati nefsi tasvir eden enfes bir lılim. 4756 

İlivetf!n 

-'' Hususi ekler jar 
etıim. Yenisini alacağımdan hükmü Büyük Yugoslavya Kralı Aleksandr hızretlerile F 
kalmadığmı ilAn eylerim· Kasap Mareilyada yapılan suikast bütün tafsilit ye 

4767 Mustafa ----------------~ 

Yeni bir fırsat 
Bııkaforynda ikmale kalan LisA 

ve Orta mt ktt p talebelerile hususi 
ders: almak isti yen hor; ım ve bey· 
lere riyaziye ve fızi k dersi veriyo
rum . Dersler hususi olarak ya Ti· 
caret mektebi mezunları cemiye 
tinde ya da arzu 'dilen yerde ve_ 
rilir. [lstiyenlerin Rasih Zadeler 
ticarethanesinde M. N rumzuna mü
racaatları. 4770 

Ziraat : 18ktabl ıDdD~ültlıden. 
Adana Ziraat mektebinin Ağuı

toı 935 gayesine }utdar sekiz aylık 
( 35-50 ) ton arasında Ere~li veya 
Kütahya nev'inden maden kömürü 
qitiyscı ile kömür yakımında kul
lanılmak üzere ( 3000 ) kilo kuru 
çam odunu 18-Teşrinisani-934 

l tarihinden itibaren ( 20 ) gün müd
detle münakasaya konulmuı olup 

Gazetemiz· 
Abone ve ilan şa 

~~------··~----------3 Ayhğı Qç , 6 aylığı altı , yıllığı on 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir 

Şehir abonelerimizin 
hususi miivezzilerimizle 
bahleyin erkenden istedı· 
bırakılır. Şehir için aylık 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak illnlar1n U 

dUncU sahifelerde her satırı on k 
ıam 111.:liyetindekl devamh ilAnl• 
pazarlık yapıhr va en ucuz bir flY 

8-12-34 cumartesi günü saat F O T O 
( 14 ) te katt ihalesi icra kılınaca
ğmdan talip olanların şeraiti anla 
mak üzere cumadan mada her gün 
Adana Ziraat mektebi müdürlüğüne 
ve yevmi ihalede % 7 ,5 nisbetinde 
dipozito akçalarını mal sandığına 
yatırarak vil4yet Ziraat müdürlü
ğünden mü~şekkil komisyona mü· 
racaatları il4n olunur.4754 

19-22-26 

lafla başmOhandlsli~ndan. 
Kozan - Feke yolunun 55-000 

kilometresinde yeniden yapılacak 
( ASMACA) köprüıdi 934 senesi 
ikinci teırinin yirmi dokuzuncu 
perşembe günü saat on bir,le ihale 
olunmak üıere Dörtbin sekizyüz se
kiz lira otuz kuruı bedel ilo açık 
olarak mOoakasaya konmuştur. 

Talip olanların vilAyet daimi 
encümenine ve keşfi görmek İçin 

de Nafia dairesine müracaat ty
lemeleri ilAn elunur.4729 

11-15 - 19-23 
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COŞK -------=.:-.-=--==-==- -:- . -:..:::::.. - --

----

Agf a,,, filmlerinin 

Dünyaca meıhur ( A G F A ) 
zesl bulunur . FlyaUar, dlğe r bülilJI 
dur. 

Amatör işleri en kı .. 

Atölye fotografları, vesika 
dismanlar. ------....-: 

Talebeden ten:lldtlı ta · 
rlf e ile ıicret alınır · 

c•c 
FOTO COŞKUN: 

Yıl Cami Civarı 
-- -- -------- ---~ 
-----------
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