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5 lCtJRuş ADANA GÜNLÜK GAZETE 

Uluslar Konseyinde şiddetli düello 
oldu. Vaziyet çok gergin 

beşistan delegesi konseyde, İtalyayı şiddetli, alaylı ve 
hakaret dolu bir dil ile protesto etti ve: 

., ltalya, memleketimizi soyma~ için milletimizi lekelemek 
Or ,, dedi. Bu söz üzerine İtalya delegesi konseyi terketti 

l~şhrrna komitesi; lngiltere, Fransa , Türkiye, ispanya ve Polonya 
-tıı delegelerile teşkil edildi ve işe başladı 
,~,, . 6 (A 

ı.,i d~ .A) - Uluslar onunla tam ve hukuk miisavatına 
' di,

1
Uo alrşam Habeş dele- dayanan samimi bir teşriki mesai 

ı, ttııek ilzere toplan- takip edebilir . 

'te Londra : 6 ( AA ) - Habeşis· 
ı iar' llllldafaasını sosyete tanda şiddetli yağmurlar devam 
iıç ınıt ettirmiş ve harbin etmekte , İtalya sınırındaki böl 

~~it llıelc için birçok üyelik geler sular altında bulunmakta -
"'lıg: t'tkilini istemiştir. dır . 

'itli hı~ l!•lyanın ittibamlarını Roma : 6 ( A.A ) - 1912 sı· 
ııı, 1111

11• 11.la protesto etmiş, nıfıua mensup elli bin kişi ıilah 
~ llıtk. '~ttımiz:i soymak için altına çağırılmıştır . 
'ti. ı •• ı~tıYor; demiştir. •• II Taymis : 6 ( A.A ) - Genel 
, •ay~ •heıiıtanı kanun kurmay şefi Gamlen ; İtalyan 
·1 Jı01111 akla lıalyanıu teabhüt-
. lo. uş bir vaziyete düştü genel kurmayı şefine Lejyon do-

"gey· • nor nişanının büyük ulip hal(ını 
~·t d 111 bır tecaviizü dur-1\ • e } · 1 vermiştir . 

b ll!Qı ıır er almasını iste· 
'% •rı ·· l Napoli : 6 ( A.A) - Yarın 

'tliıt •oy emiıtir: Af k b k k" · · d 
!Q kan palıtın hükümleri- ri aya üç in i iyüz ı§ı gı e-

'''ie cırunulmıyacak mıdır? cektir . Bu vapurda bombardı-
ıtıı18• llılldafauını başlar- man uçığı da gitmektedir,Dört va-

\..:i'tı'u lllüıneSBili konseyi pur da harp malzemesi götüre-
,·')-ı r, cektir . 

' ıo~\aDıı Balıanı Litvinof; Paris : 6 ( A.A ı - Gazeteler 
iat !Yanın konseyden it Cenevredeki hadiselerin yeni akis-

, ~loe~iği lıaruları tasvip ler doğurması korkusu ile ibtiyat-
dı.~0,1 arın müsavat hakla- lı bir lisan knllanmaktadır . Bir 

' ~\ıet ?loııdığıoı işaret et- kısım gazeteler Habeş delegesinin 
'IİQ Q\ ıstiıııalinin ancak mü sözlerini çok ıert , diğerleri de 
~ı~11;bileceği prensibine buuu haklı ve hatta dah.ı az ı.rt 
ı,,Q d uğunu bildirmiştir. bulmaktadır . 
~lo, '1egesi bu sırada ye- « Eko dö Paris » gıızetesi ltaı-
'~111 'lluYordu. Konsey Baş- yu ile sosyete nrıısında bir anlaş· 
'li- b~•zhğın tetkikine de- mazlık patlak vermiştir. Bu Fransa 
- ~ k tıle ~,1,:a~ı teklif edileceği içi o kor u verici bir şey olduğunu 
~)leı Yı kapamıştır. kaydettikten sonra ; scaba zecri 
hı, İtaJ ajaıısını dıyevde bu- tedbirlere mi gidilecektir; diyor. 

~ dı hi Ya.o del~geıi, konsey Londra: 6 ( A.A ) - Siyasal 
ıı, ç bır b- -k d 1 b çevenler Cenevredeki dünkü hadi-I! ıa 01 uyu ev et U· 

~:ııııdib uğradığı ağır baka- seden bedbindir. Baldvin yarın bu 

Cenevre: 6 (A.A) - "Roytrr,, 
bildiriyor: 

Uluslar sosyetesi konseyinin 
bugün 6 eylUI saat 17 de y,ıpıcı 
ğı toplantıda, ltalyanın temsil edil 
miyeceği sanılmaktadır. 

Söylendiğine göre; Mussolini 
bu hususta talimat göndermiştir. 
ltalyan Başbakanı Uluslar sosye· 
tesinin toplanışında, konsey Baş
kanının İtalyan hükumetinin ale
nen tahkir edilmesin~ miiaaade 
edilmiş olmasını sebep : gfüler · 
mektedir. 

İtalya raportörler komiteıioin 
teşkili için: ileri sürülen blltün 
istekleri reddetmekte ve uluslar 
sosyetesi nizamnamesinin her 
hangi bir maddesini kabulden 
imtina etmektedir. 

Aloisi ayni :r.amanda dün Lit
vinof tırafıbdan verilen söylevden 
ötürü bu komiteye Sovyet deltge· 
ıinin tayinine muhalefet etmekte 
ve İtalyan - Habeı anlaşmazlı· 
ğıua evvelden bdli bir va:r.iyrt 
almış olmalarından kllçlik devlet
ler miimesıillerinin de tayinine 
itiraz etmektedir . 

Eden , Lava! , Beck ve Tevfik 
Rüştü Aras biç bir karar almadın 

- Gerisi ikiııci sayfada -

Erzurum - Kars 
demiryolu 

Trabzon-lran arasında 
otobüsler iş iyecek 

1 
~. d' ~eıniştirl. nazik durum hakkında arkadaşla -
'~ ~e ~ tgeıi ' çok şiddetli rıle görüşecektir . Bu görüşmeye _ Biiyük harpte yapılan ve 

11 
'aylı bir ifade kullan· büyük bir önem veri!ın ektedir. Erzurum ile Kars arasında iş(eyt:n 

:' b11 d" . Siyasal çe\enler İtalyanın Mı· demiryolunun işletme kabiliyeti 
1()0 

1 Ytvın metnini al- sırda lngilterııye aleyhtar faaliye- üzerinde etüdlere ba•lanmı•tır , 
~· ra Q 1 1 • ~ 1~ td •sı bir hattıbare tin talya nezdinde bir protestoya Şark vilayetlerimizin bir kısmını 

1 
eceğini kararlaştıra- sebep olacağını sanmaktadır. garbe bağlıyan bu yolun ıslahı ve 

~i 6 Ilı' llı•bıf·ı Cenevre : ( A A ) - Konsey bilhassa yenileştirilmesi ve devlet 
11 old 1 vaziyetin va ilkin gizli , soora da açık bir top. demiryolları sistemine uyıluıul-

Uraylar bankası 
genel toplantısını yaptı 

Ankara : 6 (A.A) - Belediye· 
ler bankası genel kurulu bugün 
daniştay bayındılık dairesi başka. 
nı Ali Rıza Sunun başkanlığında 
toplanmıştır. Genel kurul, yöne
tim kurulu ve murakip raporlar -
la bu hesap devresi pilanço ve 
kar zarar hesaplarını inceleyerek 
miizakereden sonra safi kardan 
sermaye ayrılması lazım gelen 
28,819 liradan 20,000 liranın fev
kalade ihtiyat akçası olarak ay
rılmasına, raporda gösterilen safi 
karın nizamnamenin 56 ıncı mad
desine göre dağıtılmasına, 935 yı· 
lı hesap devresi içinde eski mü 
rakip avukat İhsanın seçilmesine 
karar vermiştir . 

Tarım bakanımız 

Karsa vardı 

Kars : 6 (A.A) - Tarım ha · 
karıı yanındaki uzmanlar ve ta
rım bankası genel direktörü ile 
incelemelerde bulunmak için şeh
rimize gelmiştir. 

Memleket gezisi 
Talebe birliğinden bir 
heyet bugün gidiyor 

Milli Türk talebe bi ıliği bu 
yıl tertip ettiği memleket geıile 
rinin üçücnüsüne yarın çıkacak· 
tır . 

Bu gezi yarım Anadolu tur -
nesidir . 

Milli Türk talebe birliği üye· 
lerrnden mürekkep bir kafile ya 
rın 10,40 ta Haydarpaşadan Af
yonkarahisarına gidecr klerdir . 
Orada aktarma yapıldıkt•n sonra 
7 Eyliil sabahı lzmire varılacak
tır . 

Gençler İzmirin kurtulnı 9 
Eylı11 bayramına iştirak edecek
ler, Üniversite ve yüksek mektep 
tal.ebesi namına Atatürk heyke
line bir çr lenk koyacaklardır • 
İzmirden Eylı11ııo 10 unda hare
ket edilecek, Konya, Adın•, Kay· 
seri , Samsun, Ankaraya uğra· 

dıktan sonra 22 Eyliilda İstanbu
la gelecek !erdir . 

Gençlerimiz gittikleri şehir
lerde Halkevlerile ve memleket 
gençlerilr. temas ederek bir çok 
konferanslar da vereceklerdir . 

- Cumuriyet -

izler: - Ana 
. 1 Uku ınüt.Iaaııoda Jantı yapmıştır. ması i\.in tetkikler yapılmaktadır. 
1{', bi, 

11 
Varşova : 6 ( A.A ) - Leh Bayındırlık bakanı şark seya- Ak saçlarında alnının kara 

~, ~Oııı · ıI.şına foımülü dış bakanı yeni kurulacık komi- batiode bu bavaliyi de g•zecek yazısı bir ömrün kışıdır. 
t 'Q huı ılede lngiltere ve teye girmeyi reddetmiştir . döndükten sonra kati karar alını· Gözlerinde bir yılbız pırıltısı 
.~ ~00 uıııııasına iti ı ız et · Cıınovrıı : 6 ( A.A ) _ ltalyan caktır. anamın . . Neş'enlrı carı dama-

~ıli •ry lı . . rl gibi atar . 
. Ye bı• omıtetnın le ş· delegesi; llabeş delegesile birlikte Bundan başka Trabzon lran ıt ·•k Alnında izler, sevinclrı me-

~. eye . !Dıştır. konsey toplant ı sında bulunmıya- hududuna kadar gitmek ve Erzu-' ~ gııın · k 1 şeklrntl ve meşeklrntın sevinci 
~ •bul . en arar aşan c ığıoı resmen bildirmiştir. romdan geçmek iizere otobüs ıe-idi tdıp t . • . • gibi birbirine aykırı iki marııı 

'\ı tıııe • t mıyecegını Un karar üzerine genel sekre- ferleri yapılması düşünülüyor . t, , ıtııştir, taşır . Beşikle çarpan kalp' be 
,~ıy . 6 r A ter Av11nolio od.ısında L!lval,Ed.en, Trııbzondan lran hududundaki le/den (bele/\) yükselen ses bir 
~.,d' b·ır ho A) - Frıasa Bek, Tevfık Ru""ştu·· Aros , ispanya K ld" d d 1 t · 1 • , ~ t ızı ıze arasın a e\t e çe ış elı- musikidir , onun yıireğiııde ... 
it~ e &ık 1 vererek zecri Vil Avusturelya mümessilleri ara- lecek olan bu otobüsler İran tran " Sıidıi bozuk ,, sözü, kuru 
'ı ' 11~rd ~ olıoaıı: için buna sında bir görüşme olmuştur. sit nakliyatını kohylaştıracaktır. bir iftira olarak kalacaktır. 
t' ''ka e İngilterenin de ------------·-----------·---.... ıı Glıı r .... Ana, südıinıi kalaylı, bakır 

· 1 .ıııe,i~i iı~ 01 ?1ı~acağıoı 2 J T •ı çalmaz kaplarda toplar . 
' '6 ( A eınışlır . o i k eşrin - Pazar Parazitlerden ari ve ayrı bu/1111 
~i, tı~eı,~.A ) " Jurnala G } N••f 1 durur . Kanlı bir yara gibi so-
,ı,1~~~ ib;itıaıyanıo m~ş ene u us sayımı muran dudaklara bıı ari sıil, 
"lil' ıbıj Yacı hakkıada damla damla akı/ılır . 

11
t ce:a Anadoluyu tel Bugünkü nüfusumuzun sayısını, vasıflarını bil- Yıllardan sonra yarılk yaaız 

'lı1 P vererek diyor ı mek, devlet ve ulusa yarınki ihtiyaçlarımızın ne- yıizıinde lopra/\ adamlarının 
'i ~'1• b·· ler olacağını tanıtacak, onları karşılamanın çare- yalçın yüzleri güler ve ağlar. 

:~:t. B~Y:e bir şey dü- lerini ögw retecektir. Ömrıimlrı baharı, kışı ve yaprak 
«ııı 1 İt " 

1
°Praklar biiyük dıiğıinıi/e uğuz duygulara kay 

\ bir d' talya ona emin Başvekalet rıak olmuştur arıa / ... 
- h,~.0&11ulcla bağlıdır. Bu ana arlık doludıır . Ve 
IGgİin ırııiy~tinc ve top lsta lislik Umum Mıidıirlıiğü bu Anadoludur ' Anadoludur . 

'bUrıneteder ve4 1 ---------------------------...! Tarık And 

-- Havalarımız ! 
Düfm&n uçaklarımu tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ,::rektir. 

UN iKİNCi YIL - SAYI 3322 

İzmir in •• •• •• il •• 

uzum urunu 
-

Ek'!nomi bakanımız, Calal Bayar, 
lzmirde üretmen/erle görüştü 

Trım ve iş bankalarının katışma
sile ulusal bir kurum yapılacak 

Ankara : 6 (A.A) - Haber al
dığımıza göre ekonomi bakanlığı, 
üzüm işir.de olduğu gibi fındık il· 
riinü ii:r.erinde de ürünüb normal 
fiatıla satışını sağlamak için in
celemeler yapmaktadır. Bu amaç· j 
la fındık işile: ilgili olanlar telg
rafla Ankaraya çağrılmış ve bir 
yandan da türkofis çalışmalara 
başlamıştır. Amaç normal fiatlırı 
bulmaktır. 

Ankara : 6 (A.A) - İzmirde 
iiıüm üretmenlerilfı temas eden e
konomi bıkanı Celal bayır, üzüm 
fiatlarında istikrarı sağlamak ve 
normal fiatı saptamak amaciyle 
ulusal bankaların: iştirakiyle bir 
form ili yapılmasını tensip etmiıtir. 

Bugün ziraat ve iş bankaları

nın iştirakile yapılın ltoplantıda 
böyle bir kurulun kurulmasına 

karar verilmiştir. Bu hususta Ce. 
lal bayar keodisile görüşen bir 
mubarririmzei aşağıd•ki ~diyevi 
vermiştir: 

Üzüm meselesini bütün alaka· 
darları dinlemek suretile incele~ 
dim. Dert eskidenberi konulmuı 
teşhisten bışka bir şey değildir, 
Bu dert kısa bir ifade ile ,arz ve 
talep arasındaki müvez~nin ara 

sıra bozulmasıdır. Lüzumıiiz piya
sa tem!vvüçlerioi. speknlasyonu 
ortadan kaldırmak v3 arz talep a· 
rasında normal bir müvazene kur
mak için gereken tedbirleri almak 
zamanının gelmiş olduğuna kani 
bulunuyorum. 

İzmir arsıulusal panayirinin 
açılışında •söylediğim gibi biz 
dünya piyasalarına yükıek fiatlar
la empoze etmek fikrinde degiliz. 
Ancık obir taraftan o piyasalarda 
cari olan normal fiatlardan tama
men istıfade etmek yoluoıı bilmek 
ve bulmak mecburiyetindeyiz. Her 
şeyden önce dış piyasalardaki a
lıcıluımızı bize bağliyan amiller
den biri ve belki en mühimminin 
satış fiatlarımızdaki devamlı ve 
ciddi i ştirakların verdiği ~mniyet 

havası olduğunu göz önübde bu
lundurmalıy:r.ı. 

Çok önemli karşıladığımız pi· 
yasamı:r. nizam ve iştiraklarile te
min edecek tedbirleri almak için 
tarım ve iş baokalarının ehemmi
yetli nisbetlerde iştiraklarile milli 
bir kurum vllcude getiıiımesi ka 
rarlaştırılmıştır . 

Bu kurum ~atıf kooperatifle
. . Gerisi dördıirıcıi sayfada -

İzmirin kurtuluş yıldönümü 

Ulusal savaşın,ilk ülküsüne kavştuğu 
tarihsel gün: 9 ey Jul 1922 

15 Mayış 1919 .. 1 
Ah o gllnler ! ... Ne acıklı ve 

ne korkunçtu . yurhun her 
köşesinde göz yaşlan dökülüyor, 

yaşların üzerinden felaket kuır· 
gıları ve rüzgarları uçuyor; Boyun 
lar bükük ve gözler n~mli , Her
ktste bir dalgınlık, bir perişınlık 
göze çarpıyor , 

Yurdda yabancı üniformalı 
zabiiler ve askerler dolaşıyor ; 
yabın .. ı bayraklar dalgalanıyor!. 
Renk renk bayrak ve renk renk 
asker , bunlar da kim !? 

Bir tarafda değil , her tarafta 
bir soruşturma var ; 

- Ne oluyoruz ; ne olacağız ? 
Görünen , işidilen duyumlar 

çok korkunçl: bitginlik ve çözüliiw 
elle tululur , gözle görülür bir 
derrcede . 

* • • 

İ:r.mire kavuşuyoruz. 
• •• 

9 Eylul 1922 .. Güzel İzmir, 
kaç yıldır aenin için, evimiz bar
kımız yıınmış, bütün türk ulusu 
el ele vererek bugüne kavuşma · 

nın vereceği hazzı anmıştı. 

İşte o günler geldi Kadife kıl· 
anın üstünde sallanan mavi beyaz 
bayrak inekrek, yerini ıl bayrağı

mız alıyor. 

Yağız çebrrlı Mememdcikler kaç 
giindür dinlenmeden, gece ve gün· 
düziin netlemek olduğunu bilme
den verdıiin aşk ateşile yörüdüler. 
Kordon boylarında bugün onların 
sesleri gürleyor. Süvarilerimizin 
atları, yakalayacek düımın arayor 

Sokaklarda sevirç , evlerde se
vinç. Bütün Türk yurtlarında se
vinç. Bütün bu sevinci veren ordu, 
bağrında yıllarca çekilen hasretin, 
özlemenin tatlı ve ılılı: çarpıntıla
rını buluyor . 

30 Ağustos 1922 .. Sevimli İzmir , sen bugün şanlı 
Batı topraklarımızdan sevinç Türk bayrağına kavuştun. Bak bu-

sesleri geliyor : ou hiç unntmıyoruz. Yüreğimizde, 
Yabancı zabitler ve askerlrr kafamızda o günlerin sevinci ya-

üç yıldır çiğnedikleri yerlerde şıyor · 
can veriyorlar . Ateşden çenber Sen ey Egenin incisi! Türk ulusu 
giıtikce daralıyor . var oldukça biz bizimsin ve bizim 

olarak kalacaksın 1 
Yuoan ordusu eriyip çöküyrr. ------------

Burada eriyen, bıtan yalnız Yunan 
iıteğı değil, bütün batı devlt!le 
riniu düşünüş ve isteyişidir. Gö
ııllllerdc bir ferahlık, bışlarm üze 
rinde bir sevinç çelengi var . 

Yakılan iller geri alınıyor. Dö 
külen göz yaşları diniyor . Ba· 
ğırıp çağırmalar, yerini seviç ses
lerine bırakıyor. 

Kastamonda kendir 
ürünü 

Kastamonu : 6 (A.A) - Ken
dirler üzeriode inceleme yapmak 
llzere bir uzman şehrimize gel
miş ve kendir ürünü ile kendir 
ekiş yerinde incelemeler lıa§la· 

mı~tır . 
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Istanbulda 
Tarihi eserler sıraya kona

rak tamir edilecek 
Şehir Duyuklar1 Ulus/(Jr Konse .. 

yirtde 

Ucuz siğaralar 
bozuk çıkıyor 

Sanat yapan 
mühendisler 

Tarım odasında 
- Birinci sayfadan arlan -

saat 12,20 Cle ayrılmışlaraır . Tarih ve sanat bakımından 
kıymetli eserlerin korunması, ba 
rap olanlannan tamiri için alaka· 
dar devlet milesseseleri tarafın
dan alınacak tedbirlerin muay· 
yen bir proğram altında birleşti
rilmui düşünülmektedir. 

Bu itlerle ıimdiye kadar mü
zeler, cvluf, belediye idueleri 
ayrı ayrı meşgul oluyorlar ve bu 
Dç idare ancak kendilerine taallük 
eden eıerlerle alakadar oluyor-
1.rdı . 

Siğaralar , bilhassa ucuz halk 
siğaraları soo günlerde yine bo 
zulmuştur . Ya mevsim dolayııiy· 

le , yahut dıkkatsizlik yüziinden 
olacak ; her pakette bazen üç be-: 

lrnzalayacakları kağıt
lara diploma numara

larını koyacaklar 

Dün önemli bir 
toplantl yapıldı 

Dün öğleden önce tarım oda-
11nda Tarimerlerimiz. bir toplantı 
yapmışlardır. Tarım genel direk 
törlüğünden ilimiz saylavlığina 
seçilen •e iki gün 6oce tehrimize 
geleD Tevfığin)le bulunılugu bu 
toplantıda en önemli :tarım iıle· 
rindeo olan amele, sulama ve 
klevland pamuk ~meseleleri üze . 
rinde görüşülmüıtür. 

Bunlar, teşkili tasavvur edilen 
komiteye iıtirak eaebilecek mü
me esiller bulm•ğ• çalışacaklar
dar. Fakat devlellertlen ekeeriıi 
hu komitenin karıılaıaceiı Büyük 
mesuliyeti yüklenmeK arıus naa 
değillerdir . ! 

Halbuki §imdi müzeler idare
aioe, evkaf ve belediyeye ait olup 
tamire muhtaç olan tarihi ve kıy· 
metli eaesrler sıraya konacak ve 
baDgİ8İnİD tamiri daha acil ise, O• 

nun tamiri yapılacaktır . 
Bu 6ırayı müzeler idaresi , 

klllt6r bakanlıiile anlaşarak ta
yin edtcektir . 

Diğer taraftua tarihi eserlerin 
korunması ve bakımı içio her üç 
dairenin senede sarfedecekleri 
tabılıatın da birleştirilerek bir 
elden sarfedilmcsi ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Ancak bu düşünce gelecek 
ıene bütçeaile kabil olacakttr. 

Genel ispekterlikler 

Yeniden üç ispekterlik 
daha kurulacak 

•w ~ 
sıgaranın biç içilemiyecrk şekil 
de , bazeıı de bütün bir pakrt 
muhteviyatının , adeta kesilmiş 

kurşun kalemi gibi , asla işlrmez 
bir halde olduğu görülmektedir . 
Tekitler idaresi , son defa çıkar· 
dığı, nisbcteo pahalı siğara, kutu 
!arının içine , müşterinin şikayet· 

!eri olursa , bunu bildireçek ma 
kamı ve kutuııun numarasını gös· 
teren küçük küçük kağıtlar kay
mağa başladı . Fakat idare ., her 
nedense hu usulü , ucuz siğara 

pakitlerine tatbik etmemekte ve 
binoetice bu siğaralar hakkında 

balkın haklı şikayetlerini mües
sir bir ıekle sokamamaktadır . 

İstiyoruz ki , ya bu şıkiyet 
yolunu gösteren kağıtlardan ucuz 
ıiğua paketlerine de konsun , 
y.ıhut bu bozuk düzenliğin baş 
tan onü alınsın . 

Birde geçen yıl delik bozuk 
siğarelı pnkitlerin değiştirilmesi 

için tekiller idaresi bayilere emir 
vermişti . Ve bu emir memnuni
yeti mucip şnkilde tatbik ediliyor. 
du . Bu yıl bazı bayiler buna ria· 
yet etmediklerinden tenbihat 
icrası <la bekleoir . 

Saylavlar1mız 

Genel eıpıkterliklere icrai 
Hllhiyet verilmesi bakkıoda ga· 
zetelerde bahsedilen kanun pro · 
jeıi etrafında Ankarada ·aydıala
tacı bir mıllimat yoktur. Y aloız 
bazarlanan kanunlarla ispekter·: 
lere murakabe itlerinden ba~ka 
ödevler verileceği muhakkak gö· 
rillmcktedlr. Şimdi teşkil editen 
üçüncü genel ispekterlikten 
baeka Karadeniz, Ege ve cenup 
illerinde de bir ispekterlik ku 
rulıcıiı liatiyetle ıöylenmektedir 

İlçelerimizde incelemelerde 
bulunacaklar 

Kırtasiyecilik işteri 

HUkQmet b\Jnnn önüne 
geçmek için tedbirler 

alacak - _ ........ 
Bükümelin ötedenberi önenı · 

le üzerimde durduğu kırtasiyecili · 

ii önlemek itide kotarılmak kı
vanıaa girmiş 11yılahilir . İki ay 
&ace balkın ve devlet teşkilatının 
beyhude vaktının beyhude vaktı 
nı öldllren kırtasiyeciliği in ccle 
mek: üzere bakanlar müsteıarlan· 

nanda iıtirak ~ttiği bir komisyon· 
da bu i§ etraflıca göı üşü J m üşl ü . 
Güvenilir bir yerden öğrendiği· 
me göre pratik şekil de kutasi
yccilikle mücadele edilecek bıı-.. 
bakaalıja bağlı olarak teşkil edi
lecek olan " kırtaaiyecilikle mü
cadele ., bürosu devlet muamele· 
leriai kontrol edecek ve bütün 
rumi muamelelerin çabuk çık 
mHI için tedbirler arayacak lü · 
zumıuı yere muhabere ve mua
meleleri uzatan memurlar hakkin
da ela kaauni takibat yapılacaktır. 

Muhtelif memleketlerde tatbik 
edileD muamele usalleride ince 
leamiştir . Bunlardan en pratik 

· olarak ekonomi bakaolığinm tat· 
bik etmekte olduğu numaralı fiş 
uıulü İJİ sonuçlar ve!mİf olduğun· 
dan bütün Clayrelere teşmilide dü· 
flellmelltedir . Bundan başka 
it Hhıpleriae işleri hakkınaa bir 
poıta kar tile malumat verilmesi · 
de faydalı görülmektedir . 

Şehrimizde bulunan snylavlnrımız 
Lir knç güne kadar ilçelerimizo bir 
gezi yapnro.k tnrı mel ve ekonomi 
incelemelerde bulunacaklardır. 

Narenciye ağaç
larında 

Krizömgalos kurtlarile sa
vaşa başlandı . -----

Kozan portakal bahçelerinde 
Krizömgolos kurtlaril0 yopılnn sa.· 
voş bittikten sonrn şehrimizdeki 
Narenciye rığoçlo.rmdd ki kurtlarla 
dn savaşn başla nacağı yazılmıştı. 

Bu savaşa tarım direktörlü
ğünco şehrimiz bo lıçelerinue baş . 
lanmıştır . 

Kullanılan ildcıu çok iyi tesir 
yapmakta olduğunu gören holk,bu 
savaştan son derece kıvanç duy-
mokta vo b~ hçelcrinin biran önce 
i laçlflnmos ı için tnrım direktörlü
ğüne sık sık baş vurmnktadırlnr. 

Şu bir koç gün içinıle şehrimiz 
bnhı;el e ı inde döı t bin nğaç ilıl çlnn 
mıştır . 

Haşerat labratuvarı 

Önümüzdeki ay başında 
şehrimiz~ hıştnac(.lk 

Muvakkaten Mersine kaldırıl
mış olan Haş:: rat Labratuvarının 

öoümüzde~i aydan itibaren şef ve 
işyarlaıiyle birlikte Adaııaya kal 
dırılması ve I~ıbratuvar Şt"fi Hıy

darın, yine eskisi gibi müesses~ 
ye aid işleıdc direktörlük ödevi 
et• bakmas ı Tarım Bakanlığından 

İlbaylığn bildirilmiş tir. 

Atletlerimiz döndüler. 

Memleketimizde müliendis ad 
ve yetllesiyle saoat yapanların 

g,.rek adlarına, gerek bayındırlık 
baknlığiyle ve gerek re!m•~ day
re ve müeeıcıelerio her hangi biri 
eiyle yapacakları işlerde l<ağıdhn 
imza ederlerken aldıldarı rulısat
nam" veya hüviyet kağıdlannda 
kayıdlı diploma nıımarlarını yaz· 
maları; aksi tekdirde hu gibi ka
ğı<lların muameleye kooulmıya
cağı Bayındırlık Balianlığından 
İlbaylığa biliJirilmiştir. 

öğretmen okulunda 

Talebe yazımı işleri 
devam ediyor 

935 - 936 ders yılı ilk oğ 
retmen okuluna para~ır: yatı ta · 
lehcei kaydine baılaomışUr . 

Bu okulanın biı inci sınıf lan. 1 

na oıta okulların pek iyi ve iyi tne 
ıunları , ikinci ve 6~üncü sınıfla. 
noa li a ikinci ve üçliocü ılnıflara 
pek iyi Ye iyi derecede geçmiş 
olanlar alınmaktadır · 

Ancak Jiıe ikinci ve öğretmen 
okuluoun dendr! ~ıniflarıo'\ geç· 
mek ietiyenlcr meslek derslerin· 
den yoklanacaklardır , 

Şehit ve yetim çocukları Oı· 

tün tutacaklardır . 

Uzmanlarımız 

Dün ilbayımızla 
görüştüler 

İki gün önce hehrimize gel
diklerini yazdığımız tarım bakan
lığı uzmanlardan Coıc Bayo ve 
arkadaşı s .. yfi, lıbayımızın mem· 
lekt t tarımı bakkuıda gösterdiği 
bDyük ilgiyi göz önünde tutarak 
düo yine ikinci defa olanak İlba 
yımız Tevfık Hadi Baysalı ziyaret· 
le toplanmakta olan Klevand pı· 
muğu tohumunun ıane ve eksp· 
reı pamukları tohumlarile karış · 
tınlmaması hususunda alınacak 
tedbirleri görüşmüşlardir. 

Elektirik tarife 
komisyonu 

Üçüncü döıt aylık elektrik 
ücret tarifesioi teshil etmek üze 
re ötey güo bayındırlık Bakanlı 
ğı ıosyt!teler komiseri Hns~yin 
Argüı ler 'ın Brşkanlığında , uray 
ve elektrik sosyetesi o r unta\ları· 
nıo kntışmıtsile toplanmış bu dört 
aylık müddet için elektrik kilo 
vat ual değerini geçen devrede 
olduğu gibi 2 kuruş olarak teshil 
etoıişHr , 

Uzman Klark 

Torımel incelemelerde bulun
mak. üzere Gaziuntebe gitmiş olnn 
'l'arım bakanlığı pamuk Uzmıınla
rından Klark ve SalA.hndllin Tez· 
coıı şehrimize döomüşlı>rdir. 

,... , 
Gök gözetlemesı 

Dün öğleden sonra olfonan 
tazyiki neP.imi 754,2 milimetre 
olup en çok sıcak 33 ve en az 
ııcak 22 saııtıgrettı . 

Rutubet v11ati % 54 olup yel, 

Cenevre : f> (A.A) - '~Royter,, 
bildiriyor . 

Tarımcrlerimiz bu konu,mı• 
lardan çok memnun kalmıılar ve 
saylavımızdan, önemli tarım alan
larını birlikte &'ezmesini dlletnıt· 
lerdir. 

Komite üyelerinin seçilmesi 
hususundaki zorluklar atlatılınca 
ltalyan - Hab ş anlaşmazlı~ıoın 
oiıamnam~ sioin h -.bgi mıddeeine 
göre mevıuoalisedilec~ğini te bit 
etmek3için bir toplantı yapılacak 

Sıylavımız taramerlerimitin 
bu dileklerini ıneR\nuniyetle ona-
mııtlr. ,. 

tır , 
İlaşİıca delegelerin bir kolarma 

yolu bulmak iÇin çalıiinalarına 
raimeil durum çok gerğindir . 

Adisababa : 6 (A.A) - Öual 
hadisesini inceleyen hakem ko· 
misyonunun vermiş olduğu karar· 
lar üzerine Halieş İttıperatorunun 
huğUn yaptıiı bir bildirikte ltal· 
yan-Habe' anlaımazhğına barış 
cıl bir kötarina yolu bulunması 
uluslar sos yetesinden yeniden iı · 

Bu toplantıda memleketin e
konomik ve tanmel durumu bak· 
kında da gôrilfülmilı ve çok Ö· 

nemli ölan . bu nıeıele Uterinde 
tekrar k{)nufulmUı ve lilıım gelen 
ttaslanb saptanmaal uygun gö 
rülerek toplantıya son verilmittir. 
lki"cl toplantı önümilzdeki sah 
ıUoü yapılacaktu. 

tenmekteılir.Bildırilde deniliyor ki: 

Trahom hastanesi 
hemşireliğiıı 

Şehrimiz Trahom ho.slane!i hrım 
şireşi Fntma Söktnen~ AdıyAmaıi 
Trahom haatnnesi hemşireliğioe ve 
r>nun yerine de Gazianfep Uray 
ebesi Ayşe atanmışlardır. 

Karataş dalyanında 
incelemeler 

Finans hakanlığı ispekterle
riyle defterdar Halil, dün karalaş 
dalyanına giderek incelemelerde 
huluomuşludır. 

Kadirli ilçebayı 

Kadirli ilçcbayı Rıfata basta · 
lığından dulayı onbtş iÜn iıio ve 
rilmiştir. 

Beıytar direktörü 
Bir ay izinle İstanbula gitmiş 

olan baytar direk~örü Adil Olguo, 
şehrimize gelmiştir. 

-----------··-----------
Buğday f iatı niçin 

yükseliyor?. 
Spekülasyoncular AnaCJo

luda stok yapıyorlar 

Buğday Ciııtlarının yeoiılen yük
selme hareketi ve şehirdeki stokun 

kendini hissettirPcek derecede azal
ması devem etmektedir , Sen bir 
hofto. içinde, Lir iki istisna ile her 
gün lstanbula gAlen bu~d:ıylar 

<l 
. o 
aıma şehrin giinlük ihtiyacından 

ynni 300 t0ndan uz olmuştur. 
Dün bu hususta piyasadn temos

tn bulunduğumuz tecimenler ve 
simsarlar hemen bir görüş üzerin· 
de toplonmo.ktndırlar . 

Onlııro göre Aoadoludaki tecL 
menlı:ır dohıı doğru bir tabirle bir 
takım speküldtörler ucuz fiatla 
mal toplamakta ve yerlerinde stok· 
lar yapmaktadırlar . Bu bilhassa 
Ziraat Bankasının buğday alım 
teşkildtı bulunmıyan · bölgelerde 
kolaylıkla olmaktadır. Bunun için 
lstnnbul piyasasına huğday gelmi
yor ve burnaııki fi atlar ytlkse1iyor. 
Tabii bu durumda ilerido ellerin-
deki malı İstanbul piyasneına ko
layca satmak imkanrnı bulabile
ceklerdir. 

'ı Uluılar sosyet~ıioin İtalyan · 
Habeş anlaıma~hgmın ı>ntünlüğü 
ile bu toplıntl de\ı'rdıinde incele
nip ,kotarıimasıaı t~şrib eden 8.4. 
~35 kararanı tatbik etmesi rerek· 
nıektedir . n 

r:. Cenevre : 6 (A.A) - Hah'et 
bllkiimcti Paristeki elçisi Tekleyi 
Cnevreye bat dele"e tayiDl ve 
dünkU liadis~ye sebep olao jesze 
yi ona muavin vermeyi 1'al:iul et 
mi§tir . 

İtalyanın tekrar konsey top· 
lantılannda bulunmak için buna 
muvafakat etmesi muhtemeldir . 
Jesb, k6nseylo 5ğicrlen Honraki 
bueusi toplantısına gelmemittir. 

Cenevre : 6 (A.A) - Hab.r 
verildiğine göre uzlı§ma komiı
yOou İngiltere, Fransa ve Polon· 
ye, lıpıoyı, Türklyeden tetellkül 
edecek Ut, 

Roma : 6 (A.A) - Giornale 
D'iteJya dıyor ki : "Pariste çıkan 
Temps gazetesi ltalyaoın genişle
me illtiyaçlarını dindirmek ve gü· 
venliğini yerine getirmek için Ha• 

betistaoda İtaly•, Fransız; lngil · 
tere t,. §rikl mf!saisiol ileı i sürüyor 
ve buoun uluslar ıosyeteıinio tas· 
viliile bir dörtler aodlaşması şek
linde yapılmasını teklif ediyor. 
ltalya böyle bir teklifi bic müza 
kere etmeden bir daf etaba rr.dde
decektir; çünkü böyle bir oey, 
yalnız kafi drğil, belki İtalyanın 
meofaatlarıne de ayk;rırıdar. Bir 
dörtler ' ırndlatması Habtşistenı 
1906 muabıClesinde olduğa gibi 
muahede mev:r.uu olmaktan çıka-
racak ve üç büyük devlet ayar1Dda 
bir taraf yapacaktır. bundan başka 
müstemleke sabasıod~ esasen hol 
bol imkanlar ondan baıka müı· 
temleke ayarında müstemleke 
bundan imkanlara bulunan logil 
tere ve Fransaya İtalyanln zarara 
na olaıak yeni iddialara ve men· 
faat aolaımazlıklanni yol açacak· 
tir ki bundan da Habe§islao isti· 
fade edecektir. İngilterenin kendi 
müstemlekelerinde yarattığı ıart
ların aynını açık ve kati olarak 
istemektedir. 

Cenevre : 6 (A.A) - İtalyınıa 
konseyde Habeıistan ile birlikte 
bulunmak ısteme"si konseyin 
taamülDne uyğun değildir • 
çünkü , ilgili taraflar, kemse · 
yio mUzakerelerinde hazır hulu 
nurlar. ltalyanın izzeti nefsile 

Türkiye atletizm birincilikleri· güneyden saniytde 3 metre hızla 
ne katışmak üzeı e ls\anhula git - I esmiştir .• 

hukuki zaruretler bağdamak mi:.m· 
lsuo olabilecektir. Filhakika an 
laımazhğı tedkik için komite se· 

8 Eyltll~ 
· d t rg0

' lngiltere e LJ 
• 

sergı ·· 

Her ne tekilde olursa olsun 
6aümUıdeki aylar içinde kırtasi· 
yecilije kareı şiddetli bir müca· 
dele açılacak ve fuzuli yere me. 
murların uğreım .. ı halkın gün 
)erce İf takip etmuininin önüne 
geçilecektir , 

miı olan atletlet lerim;z şehrimize S - l ı 
dön mü §1 erdir. 1----ıı·e·-g•ö•\·· ..,Y_ö_u_ı_ıe_m_e _d_ı_ır_a.;;ğ.ı _,: 

Bu durum Pğer gelecek haftıı 

da devam ederse ekmek fintlarının 
tekrar yü1Csel3iğini görmemiz ta
Lıi olacaktır. çilailiteo sonra mesele muvakka · kumuştur. 



abeşistana Avrupalılarm 
müdahaleleri tarihçesi 
b -----··· . ~be. 1 .. , şııt1n ile ıalya arasın· 

"'a lflllaalığın hiç şilphtsiz bir 
~ltdır ve hadı 11elerin hızlı 

lldı bu Uoemli ( içyüz ) il 
~lelerin Terdigi bilgeler 
~ .. :~le!üp toplamak güçtür. 

fl ırkı baem genel direk· 
hü ( !e~ip ettiği Özel bit ser· 

· ~ ıçyüz J fiakkinda Terilen 
11.L tırlırımıza sunmakta fay· 
"""JOraz • 
Ilı • 
Ghtfiıtana ilk lnglliz mti-

11. il: 
ıbeıiıtaıı , bugün mevcut 
tr' d ın eo eskileriodeudir Ye 

~r ~:11 .eskisidir. Fak at F eo 
ıır.aaı~ tkılita 11abib bulundu 

lllerkezi idare hn ııman 
k bul'-'nmamış ve 1&ıl hll

..-.;bile Ve ya eyalet tefleri 
t il 1' tırafmdan ıür8lm6ı· • • le ' . •• - .......... 

6 
' rafı NcgDı'ti yaai 

''••anı, bu Ras'lar1n a 
.J~ ~ıkarak dığe:ıerini 

1-. •li• alnıiıttr. 
ıLAmı ...... ~Çllncfl Teodoroı ismiyle 

"ı ' Jllın ortaları11a doiru 
h~ Rıı I11ıa da bu f P.f 
~ •ıııdir. 

te bırlı olan 'ftodoros 
~:ı ~ayet eyi idare ede· 
~•iı barıı bavaıı dtJiayı 
~ ...:,•tına rtfab getirmiı S:" Avrupa devletle 
~ betlere dahi ıirmiı 
" lzerine ilk dela ol• 
\ "-tere, H•beıistaaa Came· 

1,. konıoloı olarak gön· 
'fn•111t biraz ıoara Te· 

•e Q Orllizlerfe arası ıçıİ
• ~b,ıietandıki lngilizler 
~I 1 dıbil olmık üzere 

lllııtır. Bunun Uzeriae 
~CikCameti Robert Na
"tail •nd•ıtrıda li11er 61~
~ •a toJllarla mi1cthhez 

. t_ "' bir kuvvd ğSoder 
..um.-.~- ~liı kuvvetleıi o zaman 

~La •hn merkı-ıi olan Mağ 
l'den b. h" •• d ıre ucum etme· 

~ •iı~~· lovel '-!1eodeı os 
~ ...... tiulurlin dif~r İhif· 
~ .._

11 
'»~lırdır . Buniuın 

ı.;ıı::aırni, todrıkları üze· 
t•I ••~erlerinin geç· 

•n Tııre ıyaleti kra-
olmaıtur, 

ti it fdaa, IOD!• logilil 
~İ 

1
. •ı K•111'yıo kut 

il ~ıktc hücum• ıeçmli 
'1 iç bir çaıpışma ol 
tt~ldala önüne ıelrrek 

.,: 8tçirmitlerdir . 
'rl Çupııma eı-aaıındı 

~. l•~. İniiJitlerin de 
"'-tek ' 8••y, imparator in-
~ Yobıoaaı iımiai 

'!"0110 ilk ltalyan md-

~~ il ~ lk defa olarak o de-
\~: erine karışmıya baı/tt ,1 l[aı ıı daha evvel Af 
"'•~anaya batf ıyan lngil
ltletJ' f~la bir şey söy-
~ de .•• 
i\..tiQ~eyı kanalının açd
""''-' •ııJ t>eniz Sahilleri 

'~!'~1t ve lngiltere 
Iİtille 11Dtıı, Fransa Fran-
~ ~ 1.-rleıtiği gibi ltalya 

11•b 1ı: M;~•iit~ oyunu alarak .. ~~il,,. 'ile ilk adımını at· 
'fi'e' Mueavva da ftul

~llR~rııittir. Fakat bu 
, ~'~ ıılan~n İmperatör 

1•~1ar•n aleyhine 
~ 111~tır . ltalva da 
L ara\ " ' \...~ ,

1 
: et ed~rek,d ıha 

l~hrı' utf R&11'1 Mene
ir.U el le eddrek hü-

' bQ . ~e\ bük tezah .irlerle 
'8't zere selAmetle 

~,•rleri logilizlerin 
1 ~rt hareket~ ya· 

pamamışlar ve Yuhann.,s'in çete 
harbanı kabule mecbar kalmıtlar· 
dır. 

Karşılıklı muvaCfakıyetsizliklerle 
devam cd'p uzayan hurp, nihayet 
Doğnlı'Je Habeş kuvvetlerinin ga· 
lebnsile neticelenmiş, fak at o orada 
imparator Yuhonnes1 Sudanlılarla 
harnederken ölJüğünden,Ras Me
nelik İtalyanların ysrdımi ile impe
rator ilAo edilmiştir. 

ftalyonlar, 1889 da Menelik ile 
Ucciali muahedesini imzalamışlar
dır . Bu muahede ile halyanlar 
Musovva ile Eriter'in hlr kısmını 
işgal hakkını almışlar , fakat Ha· 
bSşistan üzerinde hiç bir siyasal 
ve Pkonort1ik menfaat temin ede· 
memişlerdir. 

Başlangıçta imperator Menelik, 
ltalyanlarla gayet dostça geçinmiş 
ve akrabasından Rı8 Makonen'i , 
manevralarda bulunmak üzere hal-
7aya yollamı9tır. 

Habeılılaııa ikinci ltalyan 
müdahalesi : . 

Dogali muharebeafoden on yıl 
adnra, ltalyanlarlı imp •rator Me · 
11elfk aruanda, ltttlyanlefln geni~ · 
leme istemeleri ve Habeşistana hi· 
maye teklif etmeleri yüzünden ih
tilAf çıkmıt ve imperator , Ucciali 
muahadesini hatırlatmııtır. 

Bunun uzerine balyada Habe· 
şistana karşi İkittci bir sefer ha· 
zırlıA"t başlamış ve Dogali muha
rebesinden alınan dersleruen dO· 
layı, general Baratieri kumanda 
sinda 20 fün kişi yollanmıştır. 

Mııendı ve Solferioo1da bil· 
yDlc yararlıkları g6r1Uea gener•l 
Barıtieri bı§laogıçta Ka11alo'nıa 
ılınması ıibi bir takım muvaffa· 
kiyetler •ide etmiıae de aıker az
İrg; ye tcchiıatın feoalılı dol.ayı· 

siyle bdyü~ litİcaa.. kalkmak iı
tcmemit , f•lcat İtaİy~nıfl o ıa-: 
maoki iç durumu dohıy11iyıe bii"Ü· 
met b•tk•nı Criıpi'nin israrı 
ü~eriae Adua'ya doiıu ilerlemeye 
thecbur kaimıflai : 

lt11Iy.n ordusu 29 ıui>at i öiatl 
1896 gecesi , Ras Makonnen ta· 
rafından kumonda edilen yü:ıbin 
kiıilık Babet Örduıiylt ,•arjılaı· 
mııbr . f talyan ordoıu tlç kola 
ayrılmış ; lalr•t 8"Ce yerlerlnl t•· 
şırarak , topoğuf lar . tirafaadın 
iyi teabit edilmiyea birbirinden 
uzak iki vadiye düımll§lerdir , 
Muharebe 6ğleden ıonra dörde 
kadar Cle vam etmıf ve 1tılyan or · 
duıunun lııbkari hezimebyle ni· 
h•yelİcaa>İ§lİr , 

ltalya bu hezimet Dzerine Uc 
ciali muahedrsioin kendisine bah· 
setmiı olduju imtıyazluandan VH· 

geçmek mecburiyetinde kılmıı ve 
Hıb,tiıtanıa tam htikllliai tanı• 

mıtht. 

Adua'dan kırk yıl sonra bıı· 
hyın bugünkü hareketler , bu 811· 
retle Habetiıtaııa Avrupadan ya· 

pılan müdahalelerin dôıdüocüsnO, 
İtalyın mOdahılelerioin İle üçOn· 
ctteioü teıkil etmektedir . 

Damga kanununda 
de61ş11Ulk 

Pul bayileıiyle bayi hu· 
lunmıyan kDçU'k ka!lhalırefa yap
tırılan pul eatıılırı ve beyiye ai· 
d•tı bakkıoda defterdarlıklardan 
ve mıl mlldürlDklerl11dea isteni
len mılômat FinRnS Bakanlığına 
varmağı ba§lımışhr. 

Bakanhk bu malumatıo iLce· 
lemesini bitirdikten eonra sıtıı 
talimatnameıiqi drji§tirecektir. 
Y •pılan detitiklikde pul satı bi
lecek olanlar yeniden tesbit edile.· 
cck ve bayilere veritea komiıyoa 
niıbetlcri de değittirile<'ektir. 

Petrol arayıcsı Almanyada 
--- ............ mm!lllB!ll!!!!!m ... IM!!!l!!s~·Y'_.•.=•~--

Adana Borsası Muam~leleri 
Rickett kimdir basın reformu. PAMUK ve KOZA 

·--~~---~-~....::..== 

Habeşistan petrol imtiyazı• 
nı alan adamın hayatı 

Pariste çıkın " Pariı Soir " 
gazetesinden : 

Habe§i&tan hidiıelerinin gil· 
rilltüteri nasında , birinci plan 
dı büyütülmüş olRrak giisterilen 
çehreler gibi, birdenbire bir ıi
ma belirdi. 

Henüz dUo meçhul bir isim 
olan F. V. Riclctt adı her ağızda 
gezmeğe , gazetelerin birinci aıy
falarındı görUnmeğe , her dimığ· 
da yer tutmağa baıladı . 

Fransa bDyUklliğünde bir top· 
r•i•, gürültüsilz patıdtıız, esrarı
engiz bir te§ekkilliln bikimiydini 
yerleştiren bu adım n&1ıl bir şıh 
eiyettir . 

F. V. Rickett kurnaz bir İngi
lizdir . 

Orta derecede zengin bir fi
nanıcı olan bu ıdam , bir çok 
sen~lerdenberi, içyüzln& bilenle· 
rin muammalı bir şekilde B. O. 
D. diye andıkları ( Britsh Oil De -
veloppement ) hesabını çıl.ş.nak
tıdır . 

8. O. D , ilk ttıekkülllnde 
yıni 1928 ı~neainde " petrol kıy· 
aıkları keıfi ve itletilmeıi " m•k· 
ıadile kurulmuı küçük bır kum-
panya idi. " 

Hu kumpanya, İngiliz, Alman 
ve ltalyın sermayeaiyle kurul-
muıtor. 

Rickelt işte bu gurubun fa&· · 
liyetiai hmzırlıyan it adamıdır . 

Rickttt 1928 den itibaren, bil· 
tün dünyada uzun geziler yıpmıı, 
Hindistanı, Soad adalarına, Man
ıuriye gitmiıtir . 

24 Nisanda Alman bi11D odı 
sı b·~kanı Amınn'ın çıkardığı ka
rarname iki maksadı istihdaf et
mektedh: 

1) Y alaız it ve kmzanç gözeten 
ve mlisbet olmayan tr sirlerdea ga 
zeteyi korumık, 

2) Gazetecilikte hükOm süren 
tahripkar rakabet ve müsab.kayi 
azıltmıitr. 

Bıılcao Amaou bu kararname 
nin filen t•ttiiki içia lizım gelen 
tedbirleri almııtar. Amaon ıievlet 
ve millete zarar vermeksizin mat· 
buıttı kapitalin anonimitesiai de 
v•m ettirmenin niçin caiz olmadı 
ğını izah etmİ§tİr. Din neşriyat 
ve matbu•tı bakında bı§kan 
Amat'n mevkut meılek mecmua· 
)aranda din akideleri hakkında 
neşriyıt yapılmaıınıo menedilme· 
diğini ve edilmeyeceğini temin el · 
miş, yalnız din ve kilise ailf11zu 

Kilo •'iyatı 
Saul•n Mikds En az En çol CiNSi 
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ğialn tene-.vlHln& muh•fafaza ve 7 I 9 I 1935 11 Bankasından ılınmııtır. 

Santim 
ancak fazlalıkları izale etmek iı · 
tediğiai ı6ylemiştir. 

Amann'ın Nisanda çıkardığı ka· 
rıtrname üzerine matbuatın tahdi
data lAbi tutulmasının iş piyasası 

• üzerine fena tesir yapacağım.lan 
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Hazır 

l inci T. V•deli 

Nevyork 10 23 Frank .. lavı ·r " 

Rickett, •on defa, 10 Ağuı · 
tos tarihinde Adiıababıya doğru 
yolı çıkmı§tı . 19 Ağustosta, bi
li Kahireden ileri gitmemiş, ade· 
ta, yapacaiı tt!§ebLüste tereddüt 
eder gibi orada düşüoceye dal 
mııta . Nihayet birdenbire karar 
terdi Ye ve Habeıistanı barrket 

etti . 

korkulmuştur. Hakikatte de alil· 
kadar nazaretl.-r bu mesııle ilo 
meşgul olarak şimdiki gnzet ·lerın 
yarısı ortadan kaldırılıncıı ne~rı· 

ı, yat evleri pertıoııelleri ve y11z cılar 
arasında bu yüzden işs ı zhk vukun 
g••lip gelmiyeceğini araşt ı rnıışlor- 1 
ıhr. Awann hu kararnameııin ga
zete O .. ljrİyat Daiiesseıelerİu i Zil yt f _I 
latmakton ziyeıfe bildkis kuvvet- 1 

lendirmeği istihdaf ettiğini ve ga
zetecilıkttı çal .şen işçi, mco;ur ve 
müs\Hhdt3mlerle yazıcıların ne şir 
mÜeb~!'elerinin mali zaafiarı yü- 1 

Cıbutiyf, basit bir yolcu ıibi 
elinde vılizini ta9ıyırak iaen Ric-

1 
kett , Haile Selaıeoln ınDmesıil· 
İeriİe f< ~e 8Üodlz münakaıalai, 
puerhklar yaptıktan ıonra , ea 
uihıyet bir gece yırısı impatl· 
tor ı.,ayına çatıaıldı . lmpara· 
torla lklıi, biiyDk fbir mıhrtmi
yet iÇlnde, imtiyaz makavelesilli 
im!alıdılat . 

Rickett, erü'i taba'h, erkeıl· 
den Habeg:ıtandan ıy11ldı . 

F.kat bu adınnn, Habeıiı· 
tandaki bilyDlt ycralh eerveılerint 
kimin bt,.abıaa •ldtit bilinmedik 
ten bııka, Habeşiıtıada hıkika 
tea petrol madeni m-evcud oldil· 
ğu da malllm drğildir . 

Bitti , vaklile, Habe§ toprak
larında , Staodard Oil hesabıaa 
petrol aratlırmalar1 yapmıı olaa 
Nevyork müzui . direktör muavi· 
ni Bı ovn bu topraklarda vıktile 
belki p~trol mevcudıa da, bu ıDa 
tam•mile tilkenmit bulunduğunu 
iddia etmektedir . " 

TUrklya baş pehlivanını 
saçma gUratliri 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezi tarafından tertip edil· 
mekte olın TOrkiye bat pehlivı · I 
nanı ıeçme ıürtıleri lkinrı Teı· 
rinde ~u'k.'t'ada yem 8taayomda 
yapılacılUlr . 811 pc:hlivanhtı 
keZ1aana 500 lira hediye ile bir 
de madalya verilecektir . Bittim 
Tlirlciye pehlivanl•rı bu günıe 
çığ'1rılmıştır . 

Kaçakçılar 
vatan hııinidir 

rafları telAfi edec .. ğin~ söylP-miş-
Jönden u~t4~.~ları ekonomik z~I r~~~~~~-s_J_ı_o __ ~~~~~~~-1-0~7~~~~--~~ 

ıir Nakliyat ve tatbikatla iki Gc Yazbk slne•atla 
( Estren ) orasında bir kompramis 
bulmak IAzımgeleceği , yııni bir 
taraftan bugün mevcut olan gaze
telerle neşriyat milesseıelerinin 
varlıklarım Jenm ettirmek imkAnı 
ve diğer taraftan da imünferit neş 
riyat evlerinin ekonomik takviyesi 
için mutavassıt bir çare araştırı· 
lacağı ve bulonaceAT muhakkak 
gJrülmektedir . 

· Türk - Macar 
Anlaşması bir ay daha 

uzatıldı --1 Eylul 1935 tarihine kadar 
uzablmıt olan Türk - Macar an· 
la§ması, 1 Birinciteırin 1935 ta· 
rihine kadar bir ay dıba uza tal · 
mııtır. . 

ltalyada 
Bazi tecimel borsalar 

kapandı 

19 Aguatos 1935 günlemrçli 
Resmi gazetede bHılan muvak 

• k:ıt kanuni• · Polonya, Floransa, 

Bu akşam 

Onu bütün dünyayı tutmuş bir şaheser, gerek mevznunun feTkalA 

entereı,an oluşu ve gerekse rejisinin çok hareketli bir şekilde 

edilmesi sebebile seyreJeoler üzerinde büyük Mr tesir bırakan met· 

simin en güzel filmi 

Kab hayalet 
( Ricardo Cortez ve Karen Morley ) gi~ iki kıymetli artist tarafından 

temsı l ed imiştir. Çoktanberi herkesin görmek istediği bu film büyük 

feJakdrlıklarla va sırf halkımıza iyi bir fılm seyrettirmek emelile g41ti. 

rilmiştir. Radio şirketinin ( 1934 ) Röprodiluiycnlarının başında gele 

bu film sinema savar halkımızın beJii ihtiyacını tam manasile tatmin 

edecektir . 

gP-lecek proğram: 

SaadetJ8Hll 
yakında : 
KJcurd Ailen Poe'nin bütün düoya lısanlarına tercüme edilmit meş 

hur romanı : 

( Morg Sokağı Cinayeti) 
5813 

Fiume, Genovı, Milano, Nıpoli, 
Panov., Toriao, Trieıte ve Ve· 
nedik ticaret borsaları kıpatal 

mııtır. Eldrki kontratlar her bor· 1 
aanın bu huıuılaki özel tüzUkle
riae, ve 1okaa, piyaaa adotleriDe 
tıbi tutulacak.tar • -:-----------------------------_. 



~yf.4 

Ulkamizden mal f 
istekleri 

Adrrsi aıatıda yazılı firma ül· 
kemizdea arp•, darı, burçak gibi 
maddelere alıcı olduğunu bildir
melıtedir. İlgili ihracatçılaramızın 
adı ıeçen firmaya teklif yapma
ları • 

Gesellscbaft für Getreidebın· 
del S. A. Markgrafenıtr. 46 

· Berlin W. 8 

( Ttlrk 83ztl ) 

Tarsus Amerjcan College 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat birinci teşrinde başlar . 
Tıım devreli lise olduğu .l Kültür:~ bakanlığınca tasdik edil-

miştir . 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okıınur. Ticaretfdersleri~vardır. 
Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat!. 57'27 

16-20-22-8-10-13-15 

Filistinde kabak çe-

kirdeği tuccarıarı 1 B e ı e d i y e i I i n 1 a r ı 1 
Filbtiade kabakçe~rdeğiü· ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zerinde İ§ yapan tücca!ların ad-
resleri tecim odamıza gelmiştir. 
Arzu edea tecimlerimiz odaya 
mllracıat ederek hu buıuıta ma· 
lamat alahilirlrr . 

--Paranı/-
Boş yere harcama ve har-1 
cıyacaksan yerli matı al 1 

izmirin üzüm 
ürünü 

- Birinci sayfadan artan -
rinia teıekkUlüne kadar devam 
edecektir . 

Kurum demin belirttiğim dü 
tüacelerdea mülbt>m olarak pi· 
yasadan lüzum basıl oldukça 11-
züm sı taa alacak bu aazımlik u 
zifesini yapmaya :çalıtacaktlr . 

Kurum deruhte ettiği işde 

muvaffak olabilmek için lazım . 
len sermaye ve ticcari teşkilat 

kuvvetiıi haiz bulunacaktır . 

Belediye daire ve şubelerinin bir senelik ihtiyacı olan evrakı mat
bua açık olarak eksiltmeye konulmuştur . iğreti tutu'D parası yetmiş 

liradır . 
ihalesi Eyltllün 20 inci cuma günü saat on beşte Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her giın yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de saat on beşte Bcle<liye Daiml Encümenine teminatla-
rile birlikte gelmeleri ilAn oluuur. 5800 4-8-12-17 

Refika Recebin biçki yurdunda 
• 

yenı sene kayidlerine başlan-
mıştır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması •• 

T~RKiYE 
I 

Z:IRAAT 
BANKA~I 

~· 

Kuruma diğer milli bankala· 
randa arzu ettikleri takdirde iş· 
tirakleri kabul edilecc ktir . 

Ceyhan tecim ve endüstri odasından , 1~ -5
-
0
-
1
-
11
·-,k--.---

oJamıza aşağıda yazılı evsaf ve 1 pıyano 
, a ~· ..• ı ·,, 

Müstahsile malını tam değe· 
rile satmak imkioını vereceğini 
lmid ettiğim hu kurumun husule 
plecek piyaaa iatikrars bakımın· 
daa aynı zamanda alakadarlar 
h;iade faydalı olacağına şüphe et· 
mem. 

Dandan baık• bağ<'ılardaa 

41lnleditimiz bazı dilekler vardır. 
M.eell borcu olanların mahPulle· · 
rine en m&ıait zamaa :ve ıartlar 
alttada tsatalabilmeleri imkanla 
ıınm temini yolunda daha müsait 
bulaama&ı Jçia gereken temas 
larda bulundum . 

Bu buıuıta kendilerine müm· 
ktin olaa kolaylıkların yapılacağı 
nı allkıdarlar ifade ettiler . 

Yillyet daimi encümeninden: 
lcadiye mahallesinde Kalağza<le 

fabrikası karşısında Hususi idare
nin mala bulunan (102) metre mu
rabbaı arsayı havi bir bap kerpiç · 
ten yapılmış ( 150) lira muhammen 
bedelli hanenin mülkiyeti peşin pa
ra ve açık artırma ile satılığa çı
karılmıştır. 

iıtekli olanların 17-9-935 
1alı günü saat onJa yüzde yedi 
buçuk pey akçalaril'l daimi encü
mene müracaatlara.5788 

30-4-8-12 

Sayhan vHAyett daimi Encümeninden: 
Adana Memleket hastanesine 

gerekli 400 lira muhammen be
delli ( 20 ) dene elbise dolap ve 
böfeıi pazarlıkla yaptırılacağından 
taliplerin şartname ve örneğini 
görmek üzere hastaneye uğrama
llrı ve pazarlığın yapılacıığı 935 
yıh Eylulunun 17 inci salı günü 
eaat 10 da VilAyet encümeninde 
bulunmaları ilan olunur.5814 

,-111111111111ın11111nıırıııımıınıırnı111 11h111111111111nı11ıuuıtıtn~ 

1 bu gece nöbetçi 1 
Eczane 1 

1 
Oruzdibak civarında 1 
Merkez eczanesidir ~ 
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şerait He bir stajiyer yarlhmcı alı- ı 
nacaktır . Erar Fransız markala iyi hal- l 

1- Alınacak stajiyere 936 yılı- de bulunan bir piyano sattlıktır. 1 

nın iptidasına kadar şimdilik ayda Jstiyenlerin eski adı Alman fab- ,· 
. . , 
·' 

yirmi lira ücret verilecektir • 936 rikası rlay Ruzııni•ye müracaat 
yılının iptidasında muvaffak olursa etsinler .5809 3-6 1 
münasıp bir aylık ücretle yardımcı --- ' . . .. . - . 

. . . . 
.. 

k4tip tayin edilecektir. 
2- Talip olanlar Orta mektep 

mezunu ve ya o derece tahsil gör
düklerini bildirir evrakı müsbite
lerini dilek kAğıtlarına iliştir meli· 
dir . 

3- Memurin kanununun 4 üncü 
maddesin<loki evsafı haiz olmaları. 

4- Talip olanların evrakı müs
biteleri ve mahalli polis i<laresınce 
hüsnü ahlak sahibi olduğuna dair 
tahkikat varakası ve ya başka bir 
müessesede çal •şmışsa berayi zim· 
met mazbatası ve .kendi eli yazısı 
dile1< kAğıtlarile Eylulun 14 üncü 
cumartesi günü yapılacak musa
bakada bulunmak üzere Eylulun 
13 üncü akşnmına kador Oda Baş
kanlığına müracaatları .5815 

Ceyhan belediyesinin açık eksiltme 
nanı : 

BofoJiyem:zin CeyhanJa istas · 
yon caddesinin o+ooo- 0-t 435 
kilometresi arasında yoptıracoğı 

2678 lira 68 kuruş b '<leli keşifli 

2170 metre murabbaı şosn tamir 
vo inşosı on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Sılindirin 
iş yednde ilız ı.ırı vı-, su ihtiyacının 
temini beledıyeye nit olup S'lir şe
raiti onlomak istiyenler , her gün 
fen işleri büromuza müracaat ede
bilirler. 

Kati ıhıılo 20-9-935 cuma 
günü saat J 6 <la yopılacağın<lan 
isteklilerin evvelce şosa inşa etmiş 
olduğuna doir nafıo müdürlüğün
den musaıldak bir ehliyet vesikası 
ve ticaret odası kayıt makbuzu 
ibraz eylemeleri şarttır . istenilen 
evsafı haiz isteklilcriu vesaikı va 
yüzde yedi buçuk pey akçalarile 
birlikte ihale gününde Ceyhan be
lediye salonunda hoz:r bulunma-
ları .5802 5-8-11-14 

Satılık ev 
Eski Hamam mahallesinde;seb · 

ze pazarına , kasaplara ve çarşıya 
çok yakın olup içinde içilir tatlı 

suyu ve elektriği olan ~lO nuaıa · 
ralı ev sa talıktır. Almak istiyenle
rin Sıtma MücadelesinJe Feride 
müracaat etmeleri. 2-3 

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

Doktor Reşat 

l\'19mleket hastancsl kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya· 
nm Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, huğaz, burun 
amt•liyatı yapılır. 

Adrf's : Abidin paş1 caddesinde 
Doktor Nacinin tedavihanesi ci 
varında köşe başında . 

5691 17-30 

P. T. ve T. Baş müdürlü
ğünden ; 

Adana - istasyon arası posta Sürü-
cülüğüne • 

. - --
~- - , , ' 

. ,, .,. .. .. 

5 inci mmtaka etibba odası reisli
ğinden : 

Etibba odaları n'zamnamesinin 
dördüncü md<ld<:si mucibince iki 
senelik müddetini ikmal etmek 
üzere bulunan idare heyeti ile hay· 
siyet ı.livanının yeniden intihabı 

önümüzdeki ilk teşrinin dördüncü 
cuma günü sııat ( 16 ) da Beş; nci 
mıntaka Etibba Odası salonunda 
icra edileceğindm keyfıyet umum 
arkadaşların malumu olmak üzere 
ilAn olunur.5812 1--2 

_.,------~~~-~~--~-

DOktor Ali Hıkmef 1 
Yaz Gezisinden dönmüştür. Pazar- ı 
dan başka her gün hastalarını 
kohul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi . No: 81 5775 

9-15 

Kiralık ev 
Eksiltme ve on giin uzatma için

de istekli çıkmaılığın<lan 27 - 8 -
935 O. den itibaren bir ay müd-
detle pazarlığa çıkorılmıştır. Erkek Lisesi ve tütün fabrikası 

Eski aylığı 100 lira olan hu yanında Bey Mansur Bozdoğana 
sürücülük için isteklilerin kanuni ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 
vesaikını komisyona ve 90 lira ta· oJası ayrı mutbahı , bahçesi ve 
minatını vezneye yatırmak suretile • bodrum katı vardır. 
pey sürtibilir. içerisinde daimi bekçi olduğun . 

ŞartnamPyi görmok istiyenlerin dan görmek istiyenler her zaman 
her gün saat 8 den 12 ve 14-18 görebilirler. 
kadar Seyhan P. T. T. başmüdü- Pazarlık ve mukavele için Mez 
riyetine müracaat elmelidırler . 5789 baha Nakliyat memuru bay ihsana 

30- 5 - 10-15 ' müracaat etsioler.5803 3-6 
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çııtebD kapııc_. 
açıldl. 

~" 
Eğer Romatizma, :iyatik, karaciğer ve böbrek :uaılorı '° Jı,_ 

ları .!lğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına. koşunuz. .

1 
\'erit• 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şı 8 

Çifte han kaplıcasına dit·~ 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dön1D:r~!-1t ~I 

no ka<lıır fennen kabili izah değilse de senelerce gebe d Jt)•tl ,.,. 

kadınların t 5- 20 günlük banyodıın soorn homile kaıl 1 

müştür . 

Çifte han kaplıcasının d•~·l 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalarJaP 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında t ,.ı•~·.~ 
}tafl • ,... 

Misafirlerimizin her <lürlü ihtiyaçları düşünülerek 10 ~,_,bl• 
. . zinosLI• 15 miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkıılıyesı , ga 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 6,11 
firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıd•'· . 


