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CUMARTESi 

5 KURUŞ 

ilimizde her yıl biraz daha 
gelişen bir mahsulümüz 

Çeltik ekimi için bu yıl hazırlanan saha 
4500 hektarı bulmaktadır • 

mevcut akar sularımızı bu celtik • 
sahalarına akıtmak icin biitün • 

uzunluğu 250 kilometreyi bulan 
kanallar açılmıştır 

Mevıim dolay11ile çeltik eki- 1 
mine, usulll dayresiode müıade 
almak için ıehrimize gelen Ko
zan , Kadirli ve Ceyhan çellilı:çi
lerioden bir kısım arkadaılar mat· 
hHmiza da uğramıılardı • 

Biz bu fıreattın iıtifıde ede
rek , ilimizin çeltikçilik durumu 
hakkında bu aallhıyelli arkadış
ludın bazı mılılmıt aldık . 

Çoğumuzun liyıkiyle bilm11di
ğimiz bu rakımlar, bize memlelı:e 
timizde mllhim bir ziraat ıııbeai
nin dev ıdımlarile inkitıfını da 
müjdelemektedir • 

Bize anlatıldıiıo• göre , çel 
lilt , ilimizin Kadirli , Kozao , 
Cıybın ve K1rıi11lı .Uçelerinde 
ekilmektedir . Burıludı çeltik 
ziraati yapabilmek içio , ııırlar

danberi boıu boıuoı akan bir çok 
ıulırımız , huıuıi teıebbiiı ve ıer
mıyelerle açılan ve umum uzun· 
luklırı takriben 250 kilometreyi 
bulao kanallarla çeltik 11balarını 
akıtılmıı ve milli ıervelimize yeni 
bir kıynık dabı ilive edilmiştir . 

Geçen mıbıol yılının çok gay
ri müsait ııitmesine ve istenmeyen 
zamandı bir çok yağmurlar yaiı 
rak mahsulün hemen hemen yüz -
de ellhini mahvetmiş olmasını 
rı&-men, elde edilen pirinç rekol
t111i 4,5000,000 kiloyu bulmuştur. 
Bu uıikdu , yukarıdı izıb ettiği
miz uygunsuz şartlar içinde , tık· 
ribeo 3,300 hektarlık sabadan 
alınmıştır . 

Bu yıl hazırlanan çeltik sabası 

Amerika da 
Müdhiş tuğyanların 
verdiği zararlar 

N evyork : 20 (Radyo) - Ne
hirlerin ta§ması onbir vilayette 
mlldhiı bir f.Jiket belini almıştır. 

Su baskınındııo birçok kasaba 
ve köylerin irtibatları hail mittir. 
Tayyareler vaaıtuile felaketzede· 
lere lerzak gönderilmektedir. 

:!50,000 kiti melceaiz kılmıı 
tır. şimdiye kadar 1400 ceaed bu· 
lunmuetur. Zarar ve ziyan 150 
milyon dolar talı miıı edilmekte
dir. 

önümüzde~i Mayıs 

Ayı içinde mühim bir 
toplantı yapılacak 

Londra : 20 ( Radyo ) - Önll
tnüzdeki Mayıs ayı içinde Ceııev -
rede büyllk bir k(toferana topla
ııacalı:?ır . Bu konfeıaosa yalnız 

ıuilletlcr cemiyetine dahil devlet· 
ler detil , Japonya ve mllttebidei 
Amerika bükümeti de iıtirak ede
cektir . 

Bu kuoferansda belli baılı or
ta Avrupanıo durumu, eilabluıo 
tahdidi , mali ve ekonomik me11-
leler görü§tılecektir • 

4,500 bektnı bulmuıtur . Şiytt , 
tabii ıartlırda büyük bir ak11k
lık olmazsa , önümüzdeki pirinç 
rekoltemizin eo aıağı 10,000,000 
kiloyu bulması bek leııebilir . 

Bundan madı , çeltik kanal· 
lariyle ıulanan 3 - 400 hektar
lık pamuk sahasının, oormalftart
lar içiode yetişeo pamuklarımız· 
dan bir kaç misli fazla pamuk 
vereceğini de hesaba katmık la
zımdır. 

Memleket iktiıadiyatı içio bu 
kadu fayda temin eden bir mev
zuun ıu geçen bir kaç yıl içinde 

gösterdiii bu inkitıfta, devlet teı
kılitimızın göstermekte olduğu 

yardım ve alikayı asla unutınımak 
icabeder· 

BilhaHe llhayımız Tevfik Ha· 
di Bıy11lın, bu mevzu etrafında 
çok yakındın aliikalanmaaı bu in
kitıfta bllyük rol oynamaktadır. 

Çünkü bu çeltik mütetebhie
lerl bu bimaye ve müzahereti 
görmemi§ olaılardı, bu glla on 
milyon kıloya ulaıaceğı umu lan 

pirioç rekoltesinin temin edeceği 
liakıl bir, bir buçuk milyon lira, 
milli kazanca ekleamiyecek ve 
§imdiki çeltik sabuı, düo oldu&-u 
gibi beyaban hıliode kalac• ktı. 

Cumhuriyet devrinin getirdiği 
biobir feyz ve uyaoılclığın, Çukur

ovanıa bu eahuında bu şekilde 
tecelliıi korşısıada bütün bu saba 
balkı şükıiin ve mint.cl dııyğule· 
ıile mütebıssiıdirler. 

Ceyhan köprüsü 

Gtçcn yıl büdcelerinde Cey
han ırmağı llzerinde bir köpril ya· 
pılmaıı için tahsisat konulmuıtu. 

Öğrendiğimize göre bn köprü· 
nün nereye kurulmuı lazım ge. 
leceğini ıayio için bir köprü mü
tıbasaııı gelıniş ve ırmak üzerin· 
de yaptığı etüdlerden sonra köp
rünün Ceyban kasabası önüne ya 
pılmasıoı muvafık bulmuıtur. 

İstanbul gazeteleri
nini mütalaaları 

-·-· ,...._... ·-
İıtanbul: 20 (A.A)-Gumhu

riyeıio; Milletler cemiyetinin dün· 
kil toplantısını yazıım• mahsum 
yapan Yunus Nadi; lı:onseyio ka· 
raıının Almınya aleyhine olmak· 
la berabc r Alman yanın ylrmi beş 
senelik ıulh teklifiain tesııi alım
da zecri tedbirlerden uzelt: kal· 
dığımızı kaydediyor. Ve bu tah
kikatı tahmin ile itilafın hallini 
ümit ediyor. 

Tan, Avrupaoın bngünkü buh· 
raola bir dönllm noktasına gel
diği ve Berlinle Parisin tuttuk· 
ları yoluo bütün aksaklıklarını 

rağmen uyğunloğunu kaydediyor. 

ADANA 

ilimizin her yanında ----
lnkllAp ve istiklAI hak-
kında konferanslara 

devam ediliyor 

Yurdumuzun her yanında ol 
duğu gibi ilimizdeki Cumhuriyet 
H. P. ıi ilyönkurulu tarafından 
seçilen parti arkadaşlarıodın 
Ragıp Maiden Dörtyolda ve 
İımail Safa Özler de Ceyhaııda 
" lnkilip ve latikllil .: konuları 
üzerinde çıık istifadeli konferans 
lar vermiıler ve bu kooferanıla 
rı binlerce yurtdaş kalbi heye
can duyiuları içinde diolemiı
ler ve konferansçıları uzun uzuo 
alkıılamışlardır . 

İlimizin diger ilçelerile bazı 
kımuolarıoda da yine C. H P. 
Hatipleri tarafından peyderpey bn 
konular üzeri.rıde konferaHlar 
verilec~ktir . 

Atatürkle 
lran Şahenşahı ara
sında Şahenşahın yıl 

dönümü mUnasebetile 
teati olunan telgraflar 

İran Şabenıahı Rize Şah Peh· 
levinin dotumlarıoın yıldönümü 
dalıyııile Atatürk'le Şaheuııb 
araaıada ıııaiıdaki telgraflar leati 
edilmiıtir • 

Rıza Şah Pehlevi Hazretlerine 
-Tahran-

Velideti oıhaneleriniu yıldö· 
nümllnll en ııcık ve saygılı kar
de9lik duygulariyle kutlular kud 
retli ve feyizli idareleri altındı 
dost milletin bt-t gün artan ioki· 
ıafını'.görmekle hissettiğim büyük 
sevinci bilhassa kaydetmek iste
rim. Tllrk-İran münasebetlerioio 
ııkılığı, menfaatlerinin birliği siya 
setlerınde tam bir ahenk tevlit et· 
miştır. Zatı fahınelerine uzuo ö 
mür ve afiyetler dilerken bu ay
rılmaz dostluğun büyük bir yara
t1C181 derin ve saygı ile anmayı en 
zevkli bir vazıfe sayaıım. 

Kamil Atatürk 

Kamal Atatürk , - Türkiye 
Relslcumlıııru - Ankara -

Tevellüdümün yıl dönümü mü · 
na1ebetiyle Zatı RiyıA•tpenahile
ri tarafıodao vukubulan tebriidi
tı biraderanelerine ve İrııı mem
leketinin terakkiyatından dolayı 
izhar buyurulan meserretlere yü
rekten teşekkürlerimi sunarım. 

Menfaat birlikleri günden g&
ne daha ziyade hissedilen Türki
ye ve lran milletlerioin kardcıçe 
ilgil.,rioin takviye bulması bizce 
de memnuniyeti mucib olınakıı
dır. 

Ulu dostum olın Zatı riy11eı 
penahileri hakkındaki dostane 
hissiyatımı ve biraderane samimi· 
yetimi tecdit eder, yüksek rebber 
liğimizlP. terakkiyatı ber glln art · 
makta ola o aziz Tüı kiye milleti
nin tealiıini her vakit temenni ey
lerim. 

Rıza Şolıı Pehlevi 

Yeni bir anlaşma 

Londra : 20 (Radyo) - Roy· 
terin bildirdiğine göre : 

Dün İtalya ile Arnavutluk 
arasında bir protokol ve ticaret 
aolaıması imza edilmiştir . 

.... -- Tnhisarların tekaUt-
lük kanunu Kamutayce 
kabul edildi . 
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Anlaşmanın İç yüzü Alman
yanın aleyhine 

.. 
Onilmiizdeki Mayıs ayı içinde bilfün 

dilnya milletlerine şamil bir sulh kon
feransı toplanacak ve bunda günü.n 

mühim meseleleri halledileceh 
••••• 

Londra: 20 (Radyo) - Lo
karnocu devleti"' arasında tım 
bir anlaşma hasıl olmuı ve kou· 
ferans dağılmıştır. 

Pariı: 20 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, Cubmur başkanın baş .. 
kanlığı altında toplanmış ve Lond · 
rada İngiltere, Fransa ve Belçika 
hllkdmetleri arısındaki anlaşma 

projeıioi ittifakla ooaylamııtır. 
Kahiıe: 20 (Radyo) - Royttr 

ıjansı bildiriyor: 
Mi1111tl.ır kooıeyi buııüo yine 

toplanmıştır. Söz aı.n Şili hü · 
korneti murebhaaı Almaoyaoın 

Lokarııo misakında tecavüzünün 
hıksızlı&-ıoı anlatmıştır. 

Kahire: 20 (Radyo)- Lokar
oocular tarafından alınan karar 
onaylanmak üzre Milletler kon· 
aeyine verilecektir. 

!(ahire: 20 (Radyo) - İoiil· 
tere, Fraoaa, İtalya ve Belçika 
hükumetleri murahhasları tara
fından ılınan kırar İnııiliz kabi
neıi tarefından oaaylanmıştır. 

Kahire: 20 (Radyo) - Lokar
nocular tarafındın alınan kar1r 
Fransız mebuıan m~clisinde ve 
İngiltere avtm kamar11ında onay
landıktan ıonra resmi bir tebliğ 
neşredilecektir. 

K1thire; 20 (Radyo) - Alının 
müşterek karar Fransız mebuHn 
meclisinde müzakere edilirken 
Hariciye Nazırı Flıoden bunun 
bakkmda nzun uzadıya izabıt ve -
recektir. 

Loodra: 20 (A.A) - İngiliz 
ki.biaeıı bugün ögl.den önce on · 
dan oo ikiye kadar devam etmek 
üzre bir toplantı yapmııtır. 

Bu topla11tıda Bııvekil Bıldi
vin ve Dış işleri Bakanı Eden Lo
kırno müzıkere lerı ve netlyici 
halı:kıodı uzun uzadıya izahat 
vermişlerdir. 

Berlio: 20.(Rıdyo)- Bura ıi · 
yui mıbafillerine göıe Milletler 
lconıeyioin Almaoyanın kooaeye 
döıımeıi hılı:lı:ınd• vereceifi karar 
Almanya üzerinde hiç bir tesir 
basıl etmiyecektir. 

Paris; 20 (Radyo) - Fraaaız 
gazeteleri; Renin Almanlar tara 
fından işgali hakkında uzun ma
kaleler yazarak Almanyayı tid
detli hücumlar yapmakta ve 
Frınunın Rendeki hukukundan 
aala vaz geçmiyeceklerini yazmak· 
tadırlar. 

Ankara 20: (A.A) - Mill<tler 
cemiyeti kooıeyi diio öğleden ıon• 
raki toplantııındı Frıoıa ve Bel
çika t.rafındın tevdi olunan ve 
Almanyanın iayri aalctri mıotı· 
kıya aakeri kuvvetler ıevk ve 
ikım,,_etmek auretile Versay mu 
ahedesinin 43 üocü mıddeılni vı 
Lolı:arno muahedesini .ihlil ettiği 
hakkındaki karar suretini, Şili 
hükümeti müstenkif kalmak eure
tile, taıvilı etmiştir. 

Lokuno muahedesini imza· 

- Gerisi ıiçüncü sahifede -

1 Habeş imparatoru günde 
yirmi saat çalışıyor 

. 
/tal yan ocaklarının • 

faaliyeti devam 
ediyor ve zehirli gazlardan bayı· . 

lan Habeşler, lngiliz kızıl 
haçında tedaui olonuyorlar 

Ankara : 20 ( Radyo) - Roy 
ter ajaaaı muhabiri bildıriyor : 

Ambealeginin cenubunda İtal 
yan ve Habeş kuvvetleri arasında 
kınlı çarpışmalar devam etmek
tedir . imparatorun kuınanduı 

altında bulunan kuvvetler biç ol
ınazsa İtalyıo taarrozuou durdur 
msğa çalışmaktadırlar - H.ır iki 
tarafın zayiatı pek çoktur . 

Ogadeo cepheıinde ise he
ııüz büyük turı uz L sşlamakla be
raber İtalyan karargahıodı büyllk 
hazırlıklar yapılmakta olduğu gö 
ze çarpmaktadır . 

Bir ltılyan kolu Aşan gölü is 
tikametinde ilerlemekt•dir . 

met göst"rmekte devam ,.diyor· 
lar . 

Üç ltalyan uça~ıoın Adisaba
baya dotru uçtukları haber alın 
ması üzerine tebir birdenbire bo
,altılmıı ve hallı: 11ğınalı:lara kaç
mıflır . 

Biraz ıoora uçılı:ların bıııka 
istikamete gittikleri telefonla ha· 

her verilmiş ve balk yeı !erine dön
müştür . 

lıaly•n uçakları , timal ve 
Dağabur cephesinde bllyük ke
şifler yıpmakt•dır . İtalyan tayyı. 
releri bir logiliz Kızılhıç h11ta
bıneıioio üzerine yeniden bom
balar atmı§lardır . Bu bombardı
man ntticesiode doktor V aoıenle 
h11tahane mensuplarıodan bir 
kaç kiti yaralınmıştır . 

--------
Dün, Ceyhandan bizim gazeteye 

bir mektup geldi. İlk sMtırıodao ili· 
haren bayreı ~ve acı duyarak okuma· 
ğa başladıjtım bu mektubun sonunda 
:nHıl oldu da hüngür hüngür aıılımıdı· 
ğıma hala taşıyorum! Çünkü mektupta 
bahsedilen ıeyler o kadar mühim idi 
ki, timdi ıize ondan birazını anlatın· 
ca göreceksiniz ki; gözlerinizin yaıı· 
aı silmek için ellerinizde daba önce· 
den hazırlanmış çarşaf kadar mendil
lerio bolunmayıııoa teeuüf edecek
siniz ! 

Mektubun özü ıoyledir. 

Ceyhan sokaklanndan bir kısmı ' 
çamur ve çirkefle gırtlağına kadar 

öyle dolu imiı ki, kaziiri bir adım, ve· 
levlı:i araba ile nlıun, bu çamurdan 
geçmek gafleıinde bulnnunca; ne at, 
ne areba ve ne de yolcu .. biç biri· 
si lı:urıulımıyaralı: hemencecik nibe· 
dit oluverirmiş ! • Hele Ceyhan ır· 
mağı üzerine bu· güne kadar bir köp
rünün kurolmayışı, kaaaba balkı için 
büsbütün, tüyler ürpertici bir felii· 
ket mevzuu imit : Köprü yerini 
tnııun diye ırmakda ieletilen gemi 

:yüzünden, insan ve hayvan, o kadar 
zayiıt verilirmit ki, bunların 1&yı11 
her yıl binleri buluyormuı ! [ Cey· 
ban kasabasında bütün nüfuıun an· 
cak on bin kişi olduğunu unutmayın J 
Hatta geçen sene bu kayıkla Kar
ııyalı:aya geçmek İ•tiyen bir ev 
balkı, her n11ılsı çoluğuylı,çocuğuyla 
ırmağa dökülmüşler de , o gün ak· 
şama lı:adn insan ceıeılerinden ve 
hayvan laıelerioden Ceyhan ırma· 
ğınıo bütün yatağı adeta geçilmez 
bir bal ılmış mıt !. .. 

Ve,. mektup sahibi ıon ıllz ola
rak aoruyor : 

"-Köprüıüzlük yüzüodl'n bu 
yıl ölen binlerce ve binlerce İnHnın 
geride bıraktıkları yetimlerin göz 
yaşları mı acaba bu köprüyü yapa
cak !? .. ,, diye ... 

Hani m~şhur bir fıkra vardır : 
Ali oğlu Veli adıodı biriıi,gece 

köyde eviode uyurken, geç vekıt bir 
iki hınız gelip ahırdan hayvanla· 
rıoı aşırmak istemişler .. Nasıl81 bir 
gürültü olmuş, hırsızlar malı:eaılarıoa 

munffek olamadan kaçmı1l1r ve 
kaçarken de korkulanndan dolayı 
geriye bir kaç el silah ıımıılar .. 

Hadise bu .. şimdi, Ali oğlu Ve· 
li bu hadisenin, tanıdığı failleri hak
kında ~ikiyetçidir: Sabahleyin köy
den kalkıp kasabaya geliyor ve bir 
arzuhalcıoıo dükkanında ıoloğu alı· 

yor. Bir az sonra meseleyi arzuhıl
cıya anlatarak bir iıtida yHmae aı 
söylüyor. Fakat arzuhılcı kurneı .. 
Al, oğlu Veliye soruyor. 

- İlci çeıit arzuhıl yazarım hen, 
diyor, biri yarım liralık, dijteri bir 
liralık . Sen hangisinden istiyorsun? 

Ali oğln Veli , düıünüyor • Ve 
kendi keddine, her halde diyor, P•· 
halı mal iyi olur, bir liralığından 
yazdırayım. ve .. cevap veriyor arzu· 
balcıya : 

- Dokunaklı olıon arzubalım da 
zararı yok bir lira veririm aana . ' 

Ve .. arzuhalcı, özene bezene er· 
zohelı yazdıktan ıonre, maharetini 
!Hdik ettirmek için Ali oğlu Veliye 
töylece okumığa baılar : 

"- ... Dün gece evimi eıklya hH· 
~-ı; .. a~ırlanm yakıldı, hayvanlarım 
olduruldü, karınım karnı detildi, 
çocoklırımın gözleri oyuldu ve ben 
de çok ağır ıureıte yaralandım. Bn· 
nu yapanlar filan oğlu filandır. Hak
larında ... " 

Daha nzuhalın okunm111 bit
meden, Ali oğlu Veli, derin hıçkırık· 
larla: 

- Vay başıma gelenler! evim yı
kılmıı, çoluğum çocııgum öldürül· 
müı de ben buraluda ne geziyorum 
böyle ... ? 

Diy~ feryadı kopararak köyün 
doğru lı:oşmaj!a baılamıı! 

Dün bize Ceybandın gönderilen 
:mektup ile bu, "bir liralık dokunaklı 
istida" areııoda ben kendi payıma 
büyük bir fark görmedim. Bilaıtm ki 

Dolo mıntıkasında şiddetli mu
harebeler olmaktadır . Hı1beşler 
İtalyanların bilôfı hakikat resmi 
tebliğlerine rağmea yerlerinde 
tutunmaktı ve İtalyanların topçu 
ve hava kuvvetlerinin müthiş bom· 
bardımanlarına ra&"men mukave 

Bir Habeş uçağı , yarılanan 
doktor Vıoseoi Adisababaya nak
letmiştir . 

1 ıiz ne dersiniz ? 
- Gerisi üçüncıi ııayf ada - ı- Yaprakcı 
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Konserveciliğimiz 1 
ne halde?. 1 Şehir duyukları 

Memlııketimiz sebze, soğuk ye· ;...-----------------------------------------_, 
mek ve balık konserveciliği bakı- 1 

rnınden çok ehemmiyetli ve çok 1 

kazanç elde edebilecek bir durum- \ 
da bu ehemmiyeti göz önüne j 

-5-
ulan Cumhuriyet hükftmetimiz ikinci 
beş yıllık endüstri plAnında kon
servecilığe hususi bir mevki ve de. 
ğer ayırmıştır . Buna göre , biz
deki konservecilığin dünkü VA bu. 
günkü haline şöylece bir göz at 
mak faydasız olmıyaca ktır : 

11 Mart pazar 
Oateı ömrünün sonuna çok 

yakınlaştı. Ne yapacağız. yahut, 
ne yapacak?. Allah bilir! 

Yemektf'n sonra bu mesele ü
zerinde konuştok. 

Oatn çok iyi bir arkadaş ve 
çok cesuetli bir erkek! vaziyetin 
fukına varınca, bizden, ad~ta na
sihat iatedi. Ona; kuvveti yettiği 
kadar yürümeei hususundan ba,ka 
ne cenp veıebilirdik?. 

Bu münakaşadan ıonra, Yil· 
soıı'a adeta; onun ıstırablarınJ ha · 
fifletmek için hepimize ne gibi 
bir vazife düşüyorsa onu göster
mesi emrini verdim. 

Doktor; ya emre itaat edecek' 
yahut, ecza paketinin yağma edil 
meıine razı olı.,ıktı. 

Her birimizde otuz afyon tah· . 
let var ve doktorumuza da bir 
morfin tüpü kalıyor. Hikayemizin 
facia ciheti ti buralara kadar va· 
rıyor!ı 

Bu !abab, hareket esnasında 

eemii tamamen kapalı, göz gözü ' 
görmüyor; bu yüzden birçok zik
zaklar yapmak mecburiyetinde 
lıaldık. 

Öileden evvel yedi kilometr~ 
yediyüz metre katettik. Kızakla
rı çekmek-tahmin ettiğim gibi
müdhiş güç oldu. 

Bu kadar fena bir yol üstünde 
ve rüzgarın da yardımı olmakıı 
zın; 10 kilometre, yapabilec~ğimiz 
yegane şeyi torbalar, daha yedi 
günlUk erzak ihtiva ediyor. Ve bu 
akşam, Onetencamp'e yüziki kilo 
metre mesafede l olacağız. 

11X7= 77 

Demek; iılerin daha fena gi
debileceğini hesaba katmasak bile 
25 kilometrelik bir açığımız var. 
Ve, bu esnada, mevsim de sünt
le ilerliyor .. 

12 Mart Pazartesi : 
Dün ancak muhakkak yürü· 

memiz lizım olan vmsati mesafeyi 
yani iki buçuk kilometrelik bir 
yol yürüyebilmek. Vazıyet ayni şe· 
kilde Oatu artık kızağın çekilme· 
sine yardım edemiyor. Elleri ve 
ayakları artık bereket etmez bir 
bale geldi. 

Bu sabah dört seat yirmi da
kikada yedi kilometre ve dört
JÜZ metrelik bir yol gidebildik• 

Bu öğleden sonra beı buçuk 
kilometre daha ketedeceğimizi 
umuyorum: 

13X6- 78 . Bu akıam depo· 
ya seksen yedi kilometrede ola
cığiz. Ona varabilecrğimizden 

fllpbeliyim. 

Yol daima berbat, soğuk çok 
ıiddttli ve kuvvetimiz aüratla 
azalıyor. 

Allah yardım ızıma yetişsin .. 
Bir haftadanberi işimize yara 

yabilecek. bir nefes rüzğar bile 
esmedi . 

Bilakis nerede ise işimizi ber
bat edecek hir rüıgar çıkacak . 

14 Mart Çar~amba: 

Sonra on kilometre ve yüz 
metre yürüdük . Ben daha fazla 
yürümek isterdim . Fakat soğuk 
çok izdirap çekiyorduk. Şimal 

rlizgiirı hali durmadı . Ve gün•ş 
indikçe hararet derecesi de diiı· 
mekte . İçinde bulunduğumuz ka
ranlıkla yemek hazırladığı da çok 
uzun sürüyor. 

Bu salıab, hareket ettiğimiz 
zaman cenup rüzgarı vardı. Yel· 
kenimiz iyi tifmiş ve oldukça sür· 
atli bir ilerleyişte yürümüştük . 
Yarı yolda rüzgar istikametini 
değiştirdi ve cenubu garbiden 
gelmeğe başladı . 

Zavallı Vılson,soğuktan biçil· 
miş gibi, kampı Bovers'le ben he
men yardımcısız olarak kurduk . 

Nihayet, çadırın altına girdi. 
ğimiz zaman hepimizde kemikle
rimizin içine kadar donduğumu 
zu hissettik. Bu esnada günün or 
tuında olduğumuz halde hararet 
derecesi - 41 '6 idi ve çok şiddetli 
bir rüzgar vardı . 

ilerlemek !Azım geliyordu. Fa
kat çadıra llitmek çok müşkül ve 
tehlikeli idi. 

Ölüm yoklaşıyor . Temenni 
ederim ki, ölümümüz tatlı olsun!. 

Sotes yeniden iztirap çekme· 
ğe başladı . Yarının bize bızır la 
dığı şeyi düşününce titriyorum. 

Fakat henüz aşağı yukarı sağ· 
lam olan bizler, her ne pahasına 
olursa olsun her gün paniğe ma
ni olmığa çalışıyoruz. 

Hiç kimse St!neniu bu mevsi
minde souğun bu kadar şiddetli 
olacağını ve bu karlar şiddetli bir 
rüzgar eseceğini keediremezdi • 

Çok korkunç bir şey .. Son 
bisküviye kadar mücadeleye de· 
vam edeceğiz . 

Fakat, yiyeceği kısmanın imka
nı yok. 

- Sonu var -

İstanbul ve İzmir 

Sergilerinin açılış za
manları tesbit edildi 

-
Sergi ve panayırlar bakkıı;dı 

etüdler yapmak üzere , Türkofiı 
reisi Dr. Mecdet Alkinin rei~li· 

ğinde bir komiıyon çalrşmağa 
haılımıştır . 

Sanayi umum direktörü ve sa· 

nayi tetkik heyeti reisi Reşad Be· ı 
ner , sanAyi birliği reisi Vasıf, 
lzmir belediye ve panayır komi· • 
tesi rı:iıi Dr. Bebcet Uz v .. komi· 
tenin diğer bır delege ile Türko
fisin ilgili seksiyon şefleri komis· 
yona iştirak etmektedir . 

Komisyon ilk it olarak , İ ı
tanbul yerli mallar sergisinin açıl 
ma ve kapanma günlerini değiş 

tirmiştir . Bir çok milli fabrika
lar aynı tarihte açılan bu sergiye 
İ§tİrak ettiklerinden İzmir pana
yırıııa gidemiyorlardı . Türk sana
yiinin biricik milletlererall pana
yırımızda temsili için , İstanbul 
yerli mallar sergısi 25 haz'randı 
açılacak ve 15 temmoz<la kapana· 
cıktır . İzmir beynelmilel pana· 
yııı da l Eylülden 22 eylüle ka-

Son senelerde, koneervo sana· 
yiinde halk konserveciliğinJe bü
yük bir inkişaf görülmektedir . 
Daha bir kaç sene evvel, bir hak
ka! dükkıtnına giıdiğimiz zaman, 
yerli balık konservelerine tesadüf 
edilemezdi. 

Halbuki bir kaç sene içinde 
hor nevi balıkların iyi kutular için 
de satıldığı görülmektedir. Bilhas~a 
Gelibolu , Ereğlide açılan balık 

konserve fabrikaları piyasada bü
yük bir rağbet görmüştür. Fakat 
arııda gümrük maniaları olduğu 

halde. yerli balık kon~erveleri, Av
rupada n gelen balık konservelerine 
naz•uan pahalı addolunabilir . 

Balık konservelerinin maliyet 
fiatını indirmek !Azımdır. Konserve 
işine girişen , müteşebbisler, balık 
konservelerinin iç piyasada kllfi 
derecede istıhlAk edilmediğinden 

şikAyet ediyorlar, bunun için ne 
yapmalı?. 

Konserve işile a:ırıgul olan bir 
Fransız diyor ki : 

- Anadolu balkı balık kon 
ıervesi yemeğe alıştırılmak lazım

dır. İlk iş olarak. yatı mekt•ple · 
rinde, kıılalarda bu yapılabilir. 
Devlete ait hıJ gibi müe11eseler· 
de toplu miistehlık kitleleri bu· 
lunduğü için, balık konıervelerioe 
en müsait bir sarfıyat ıah.sı ola· 
bilir . 

Bu gibi yerlerde konterve ve 
yahut tuzlanmış bir surette balık 
yiyenler, evine döndüğü zaman da 
bu gıdayı aramağa mecbur olur. 
Bu gibi yollardan istihlak için ça· 
reler aranırsa, balık konaerve sa 
neyii, iç pazarda biiyi:k bir mah· 
reç temin edebilir. Her şeyde ol· 
duğu gibi, konservecilığin de in· 
kiıafı, mahrecin genişlemt1ioe 
bağlıdır.Biz karşımızda, büyük bir 
müşteri kitlesi görürsek, ona gö 
re tesisatımızı genişletiriz. 

Bu ıuretle fazlı talep yüzün 
den ve fazla 11rflyatın tesiril<, 
maliyet fiatı de aşağıya iner. Bu 
günkü ıerait altında yani mahdut 
satışlar karşısıoda, maliyet fiya 
tıoın indi ilmesi için .lıoan ted
birler pek nazari mahiyette kı · 
lır. 

Türkiyede konıerve aıınayii 
yeni kurulmuş bir sanayi değil 

dir: Henüz bimayekiir gümrük ta· 
rifeleri ve teıviki sanayi kanunu 
tatbik edilmeden evvel, lıtanbul 
ve İzmirde bir kaç konıerve fah· 
rilcaeı mevcuttu.Fakat gümrük ta· 
rifel.ri ve t<şviki sanıyı kanunu 
bu bir kaç fabrikanın inkişafına 
amil olmuştur. Memleketimizde
ki konserve fabrikaları. İhracat 
yapacak bir surette teşkilatlarını 
genişletmişlerdir. 

Kuvvetten düşiiyoruz. Ve her 
şey aleyhimizde, diin kalktığımız 
zaman müthiş bir . ıimal rüzgarı 
vardı . Hararet derecui 11frrıo 

altında ( 38,3 ) e düşmüştü . Böy 
le bir rüzgara karşı yürümek im
kan haricinde idi . 

l dar devam edecektir . 

1 Fredric March ve ANNA S1EN 

Bilhas111 i!ıracat Yunıniıtana, 
Fransaya yapılmaktadır. Ameri 
kıdan da koııservelerimize karşı 
talepler olmuıtur. Dışarıya giden 
konservelerimiz arasında, en zi· 
yade b<ğenilenleri, zeytinyağlı ye· 
mekler trşkil etmektedir. Bil bu· 
sa Amerlkada imambayıldı, zey 
tinyağh dolma nev'iodcn olan kon 
serveler pek beğenilmemişti. Fran· 
saya da gönderilen konserveler 
bu neviden olan konıervelerdir. 

Saat ikiye kadar çadırın al· 
Jında kıldık . 

slav ihtirasları 
Fılminde bütün seyircilerin sev Gerek Amerikada, ve gerekse 

gisini toplıyacaklardır. 1 Fransada ve Türkiyede oturmuş 
6595 ve Türk yemeklerine alıımış bir 

-----·---------- grup olduğuna göre, bu gibi mal· 

Halkişleri bürosu 

Dün , il bütçesi hakkında ma
liimat verirken balkişleri bibosun -
da geçen yıl değerli hizmetler 
gördüğünü ve halkımızın devlet 
dayreleriyle olan iılerinde onlara 
kolaylık göstererek klavuzluk et· 
tiğini memnuniyetle kaydeylemiş 
tik . Bugün aldığımız ıfağıdaki 

rakamlar bu faydalı teşekkülün 
ne kadar yararlı işler gördllğünü 

pek atikar anlatacak şekildedir . 
Büro.geçen ıene 24 · 9 - 935 

açılmış ve bugüne kadar geçen 
altı ay içinde binlerı:e vatandaşa 
parasız pulsuz istidelar yazmış 

ve işlerini takip ederek netice)e. 
re bağlamıştır . 

Büronun kaydına böre 794 iı· 
tide y.zılmış görllnmekte ise de 
nüfus , doium , ölüm , ve buna 
benzeyen küçük iıler hakkında 

yazılanlar kaydedilmediğinden bu 
rakam asıl yapılan büyük işin 

derecesini gösterememektedir . 
Bundan böyle en kllçük bir 

müracaat ve yazılıt bile munta
zamın kaydedilecektir . 

Bir daimi ve bir de diğer day 
relerden münavebe euretiyle ol· 
mık üzerıı büroda iki memar ça· 
lışmaktadır . 

Son on beş glln içinde bir kıç 
yüz iıtida yazılmış ve bunlardan 
ııncak 15 taneıi pürüzlü kılmış · 

tır ki bunlar da bir kaç gün için· 
de ıone erdirilecektir . 

Büro , vatandııların itlerinin 
neticelerini köylülerin köylerine , 
şehirdekilerin evlerirıe kıdu bil
dirmekte ve büyük bir sürat ve 
boş muamele ile itlemektedir . 

İlbaylJğımızın önemli ve ha· 
yırlı işleri arasında balkişleri bü
roıu faaliyetini de kaydetmek pek J 
yerindedir . 

Bir öğretmen 
Vekalet emrine alındı 

Kozan İnkılap ilk okulu öğ
retmenlerinden Niyazi, Vekalet 
emrine alınmıştır . 

!<ara don 

Giyen iki kişi yakalandı 
-·~ -

Hacı Bayramda Ali oğlu Hacı 

ve Cemil oğlu Abdullah adında iki 
kişi, yasağa aykır• olarak karadon 

lgiydiklerinllen polisçe yakalanmış 
ve haklarında kanuni takibat ya
pılmıştır . 

ların bunlar tarafından istenildiği 
anlışılmaktadır. Vakia, bu mallar 
iıtatistıklerde büyilkl bir rakam 
teşkil etmemiştir. Fakat az bile 
olsa, Amerikaya ve F ransaya gön· 
derilen bu nevi konservelerin ile
ride daha ziyade satılacağına dair 
umi de düşebiliriz. Böyle olduğu 

halde neden, konserve .ihraCRtı 
mızı aramıyoruz? Bunun memle· 
ket sebeplen vardır. Bu ıebeple
rio başında konservelerimizin pa · 
halı oluşu ileri sürülmektedir. 
Yerli konserlerimiz, dış piyasa· 
larda, ecnebi konıerverine nis· 
betle pahalıdır. Her şeyden evvel 
Türkiye konservelerinin maliyat 
fiyatıoı, indirmek lazımdır. Kon 
serve fabrikatörlerinin fikrine 
bakılırsa, maliyat _ fiayatını indir· 
mek için, her şeyden evvel vergi 
leri azaltmak ica beder. Bu, ha tı · 
ra gelen ve ıöy lenmeıi en kolay 
olan bir tedbirdir. Acaba verği 

lcri azaltmak kafi bir tedbir mi· 
dir? Endüstri illeriude maliyet 
fiyatını tetkik ederek mütahassıs· 
ların, bu mesele üzerinde pek b8k· 
lı olarak ılurmuı lazımdır. 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Dün birinci toplantı

sını yaptı 

Yen iden canlandırılması karar
laştırılan Türk Maarif Cemiyeti 
ne aeçilen idare heyeti , dün 11-
bayıo fahri Başkanlığı altında ~a 

at onda İl makamıoda ılk toplan· 
tılarını yapmışlar ve teşkilat esu · 
ları üzerinde konuşmalar yıpmıı· 
lardır . 

Köy adları 
Türkçe olmıyan köy 
adları değiştirilecek 

İlimizde ve ilçelerinde Türk 
diline aykırı olan köy ve kamon 
isimlerinin değiştirilmesi ve yeni· 
den aoa dillr. adlandırılma11 için 
Kültür Direkttirünün Baıkanlığı 
altında toplanan komiıyon bu 
yoldaki incelemelerine aid rapor· 
larını llbıylığa vermişlerdir . 

Yeni 
Emniyet direktörü dün 

şehrimize.geldi 
İlimiz emniyet direktörlüğüne 

tayin edilen Necmettin, dün An 
karadan gelmi§ ve yeni ödevine 
ba§lamıştır, 

Çelik çomak 

Oynarlarken gözü 
çıkıyordu 

Dün, Tarsus kapısı mahalle
sinde çelik çomak oynayın Ahmet 
oğlu Kerim isminde bir çocuk ya· 
nında bulunan Uğur adında bir 
çocuğun, attığı değnekle gözünün 
altını ağır surette yaralamıştır. 

Uyurken 
Cüzdanını aşırmak 

istedi 

Tuz hanıode yaıtıp kalkan Meh 
med oğlu Halit adında biri müş
terilerden Halim oğlu Mustafanın 
uyurken başı altından cüzdanını 
aşırmak istemiş fakat muvaffak 
olamamıştır . 

Mustafanıo Şikiyeti üzerine 
Halit yakalanmıı ve hakkında li· 
znngelen kanuni iş yapılmıştır. 

Serhoş kadın 

Hacı Bayramda, Elazizli Hüse 
yin kızı Fatma adında bir kadın, 
dün rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş görüldüğünden yakalanmış 

ve hakkındıı g~reken kanuni iş ya
pılmıştır. 

Bir esrarcı 

DüP, koca vezir mıballrslnde 

nturan Hüseyin oğlu Ahmet adın
da birisinin üzerinde, polisin yap 
tığı taharri üzerine bir mikdar eı
rar bulunmuıtur. 

Ahmet hakkındı lazım gelen 
kanuni iş yapılmıştır. 

iskarpinlerini calmiş 

Ali oğlu Abdullah adında bi· 
risi buriyet ınaballeıiııde oturan 
Durmu~ oğlu İsbakıo iki çift iı· 
karpinini çaldığından yakalaomı~ 

ve bakındı gerekeu kanuni İl yı
pılmıttır. 

Dörtyolda 

Atatilrk'ün portaka 
bahçesinin su arkla 

yapılıyor 

Atıtürk'Uo Dörtyoldıkl p 
taka) bahçrainiu bazı kısımları 
ve arklarını tanzim için bir 1 
memuru gönderilmiıtir . 

1 Astüzüğüne aykırı i 
yapanlar cazalandırıl 

Mnstafa oğlu Veli cadde 
fuzulen boş dolaştlğından 100 
Mu~tafa oğlu Veli ehliyetini üz 
rinde taıımadığından 100 , seb 
ci Kenan dükkin önüne 
bil döktllğünden 100 , sahlep 

Mustafa oA-lu Abdullah yol üze 
ni işgal ettiğinded 100 , mıran 
Abdulkıdir dükkanın• levha ı 
madığındnn 200 , marangoz A 
dulkadir kaldırımı kereste ile i 

gıl ettiğinden 100 , Arabacı M 
met oğlu Reıit caddede uıba 
kadığınden 200 , Arabacı Rı 
oğlu Zeki caddeyi işgal ettiği 
den 100 , arabacı Hacı Ahm 
oğlu Rın caddeyı iıgal ettiği 

den 100 , İbrahim oğlu Kim 
( palancı ) evinde palencılık ya 
tığındıın 300 , ekmellçi Ali oğl 
Mehmet gömlek~ giymediğinde 
100 , ekmekçi Ömer oğlu Sıt 
gömlek giymediğinden 100 , e 
mekçi Ahmet oğlıı Hacı noksa 
tartıda ekmek sattığından 500 
çörekçi Ömer oğlu Sıtkı fırını 
gayet pis tuttuğundan 200 , ek 
ruekçi Bekteş oğlu Adem fırını 
gayet piı tuttuğundan 200 , ek 
mekçi Ahmet oğlu Nuri muı:te 

ye gitmediğinden 200 , seyy 
satıcı lbrahim oğlu Reşit cadde 
iıgal ettiğinden 100, rençber Me 
met oğlu Muıtafı rubsata•z bar 
ka yaptığından hakkında muame 
le yapılmııktıdır . 

İnekçi İsmail kor18I Fehime 
evinde inek beslediğinden 200 
bakkal Salih oğlu Huan rubu 
sız inıaıt yaptığından hakkınd 
muamele yapılmaktadır . 

Kaçakçı topal Hüseyin kıqı 
burid keçi keetiğindeıı 500 , A 
met oğlu Ali ~amyooa numaı 

takmadığından 200 , sebzeci Ah 
met oğlu Ali Cenap piler ba 
ricinde pırasa sattığından 100 
arabacı Ramazan oğlu Recep ca 
deyi i'gAI ettiğinden 100 er ku 
ruş para cezasiyle cazalandırılmı 
!ardır . 

Kelimesi bir İnyiliz 
lirasına hikAye 

yazan adam 

Başka memleketler de mubar 
rirlerin kelemler•le kazandıklar 
para bizim muharrirlerimizin ba 
ret ve hayretle telakki ede<'ckle 
ri bir ,eydir . Mesela ; Kipliu 
yazdığı son makalenin her kelı 

mesine bir lagiliz lirnı alıyordu. 

İngiliz edipleri içinde en iyi 
pare ılaD Someuet Maugbao'dır· 
Bu edibe yazılarının her kelime· 
si içio bir dolar veriliyor. P. G. 
wodebouz'un bir hikayesine otuı 
iki bin frank ödeniyor. Alduf 
Huksley ise her bikayeıioi yedi 
bin frank mukabilinde yazıyor. 

Yani bizım p.rım·zla •şığı ya· 
karı beı yüz lira 1 
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~lusal şeker 
kuruluşu ve 

endüstrimizin 
gelişimi ........ ' 

Şeker senayiinin milli bakım l dan 5-12-1933 ve 16-10-934 
•rı ehemmiyetini gözöoünde bu · de birbiri ardından açılmaları ya-
lllduran Cümhüriyet bükümeti, pılan hu son iki fabrika ile Tür-
tbiri ardmcı korulao şeker f ab- ki yede şeker sanayii tamamlan-
~alarımızın, daha rasyonel bir mı§ ve milli şeker istihsalatımız 
"rette çalıımalarını ve balkın 1933 den itibaren yeni bir safha-
•ılıca gıda ihtiyaçlarından biri ya intikal etmiıtir . 
lan §ekeri ucoza mal etmek ga- 1933 de ıcker istihsalatımız 
~e•ile Uşak, Alpullu, Eski§ehir ve 1 birden 65.557.000 kiloya varmıı
tırhal şeker fabrikalarının bir leş- tır . 
tilerek bir elden idare ettirilme- Bunu takibeden 1934 yılı is· 'ı 
ne karar vermiş ve bu makıatla 1 tibıalatı ise, 28.707.000 kilodur. 
~Ürkiye İf ve Ziraat baokaluile Memleketimizde ıeker sana· 
Uaıerbank'tan mürekkep bir şir yiinin kurulmasındaki •hemmiye-
et teşkil edilmiştir. ti tebarüz ettirmek için şunu da 

« Tür kiye şeker fabrikaları " kaydetmek lazımdır ki, Türkiye· 
dı ahanda kurulmuş olan bu şir· de şe.ı.eri taınamile millileştirmek 
et, son günlerde ilk umumi be- için ilk adımrn atıldığı 1926 yı 
tt toplantısını yapmı§ bulunmak- buda dışarıdan yurdumuza ithal 
•dır. edilen 62.971.000 kilo şeker, fab 

Şirketin kuruluş tarihi, 6-7 935 rikalarımızın memleket ihtiyacı · 
~imasına nazaran bu ilk hesap ae- nı karşllamak bakımından her yıl 
~Cei Altı aylık bir müddetten iba· arlan 1934 te de 5.718.000 kilo-
ct ise de devren almış olduğu ya düşmüştür· 
•brikalarm bütün masraf ve he- 1934 yılında ise. hariçten mem 
''Pları 1- 1- 935 ten itibaren lekele sokulan ıeker 2,178 000 

•bul ve deruhte edilmiş hulun- kilodur , 
~aama naz1rao bakikatta şirketin Milli fabrikalarımızın dokuz 
f ve hesap devresi 1935 yılının yıl gibi az bir zaman içinde sürat· 
•mımana şamil ol •rak gözönüode le fakat emniyete varmıı olduk
lulundurulmak icabeder. lara bu neticeye işaret ederken, 

bizde şeker sanayiinin tarihçeıi
Şi rketio pilançosuna göre 1935 

ni gözden geçirmek yersiz değil 
~ılı içinde dört mıntıkada elde e· 
~ilen 334,046 ton pancar ehemmi· dir · 

Bazı teşebbüslere rağmeP, im
~etli hiçbir zarara maruz kalmak-

paratorluk devrinde mali ve ikti· 
••zın Alpullu fabrikasmda 89, Eı-
kitebir fabrikasında 63, Turhal sadi kapitülasyonların gümrükler 
tıbrikasında da 67 gün çalışılarak üzerindeki hakimiyeti yüzünden 
ı kuruJm11ına imkao bulunamayan 
1§1enmiıtir. • 

İşleneo bu 334,046 ton pan . şeker sanayii, eğer bu gün tam11-
men tahakkuk etmemişse, bu ao · 

C•rdan 33,257,061 kilo kristal ve cak memleketin siyasi, adli ...., ik-
19,880,050 kiloıu da kesme ol- tisadi istiklalini temio eden Lo~ 
tnak üzere ceman 53,257,Q61 kilo zan anleşmasile kabil olabilmiş-
teker elde edHmittir. 

Bundan başka 283,398 kilo 
hiıtal şekere tekabül edec 339,-
814 kilo hım şeker elde edilmiş 
Ve geçen yıldın an barlarda kal · 
tnış olan olab 664,946 kilo bam 
§eker de işlenmek suretile 570,-
484 kilo kristal şeker almmıştır. 

Bu münasebetle biz de milli 
Şeker aeoayiinin kurulmaama bış 
!andığı 1926 yılıodari bu güae ;ka
du fabrikalaramızın istihıal mik 
d.rlerım ve yıl, yıl mazhar oHluk
ları inkişafı gözden geçirmek fay
dalıdır. 

İlk faaliyete geçtikleri 1926 
yıla içinde Alpullu ve Uıak şeker 
fabrikaları 615,000 kilo şeker is
tibaal etmişlerdir. 

Bu iki fabrikanm müteakip yıl

lardaki iıtihialleri iıe: 

1927 'de 5,163,000, 1928 de 
4,582,000, 1929 de 8,130,000, 1930 
da 13,070,000, 1931 de 22,777,000 
ve 1932 de ise 27,435,000 kiloya 
varmıştır. 

• * • 
"Memleketimizin lıer mıisait

noktasında şeker fabrlkalarwın j 
çoğalması vı bu suretle memle
ketin şeker lhliyacımmn temini 
miihim hedefler imiz sırasına 
girmelidir.» 

1930 yılında Alpullu şeker fab 
rika1101 ziyaretleri esnasında Bü
yük Öader Atatürk'ün fabrika 
defterine yezdığı yukarıdaki sa
tırlar, milli ıekcr sıoayiimizin 

yeni hedeflerini gö.-tereo bir di 
reklif olmuştur . 

Atatürk' üo bu yüksek dırek
tifleri, bütün memleket bakımın 
dan şeker ihtiyaçlarımızı karşı !a
yacak yeni fabrikaların kurulma
sına yeoi bir hız vermit ve bu ba
ıarılan işin eh, mmiyet:ne oaza
rao çok kısa debccek bir zaman 
içiode Eskiıebir ve Turhal fabri 
kalara kurulmuı bulunuyordu. 

Basbakan İsmet İaöoü tarafın-

tir . 
Cumuriyet hükumeti. Lozan 

muahcdeaioe hığlı ticaret muka
veluine göre. Türkiye gümrük 
tarifelerini tebdil salahiyetiai mu. 
abedenin mcriyet mevkiine kon· 
masındeın . beş sene aoora alacak 
ve o zamana kadar ir.hisar lar te· 

sis edilebilecektir . 
Hükumet buouo üzerine 1926 

senesinde şeker inhisarı hıkkm· 
daki 724 :numarala kanunu çıka
rarak şeker itbalahuı iuhiaar altı

na aldı. 
Bu kanun, ıekere gümrük ve 

istihlak t resimlerinden başka 8 
kuruş inhisar resmi koydu . 

5 Nisan tarihli kanunla da 
memleket dAhilinde tesis edile
cek şeker fabrikalar t istibsalatını 
satın almak mecburiyetini üzerine 
aldı : 

Lo:ı.an mu .. hed esinin tesbit et
tiği beş senenin hitamında şeker 
inhisarı kaldırıldı ve şeker sana· 
yiinia kurulmasını himıye ıçın 

601 numaralı kanun neşredildi . 

Hükumetin, milli :!ırnayiio lrn
rulması ve himaye edilmesi yo
luoda almış olduğu bu gibi isa· 
betli kararla bu gün vücud bul
muş olan şeker a9oayii gibi büyük 
bir sanayi şubesinin ilk kuruluş 
safhaları biç şüphesiz bazı teknik 
ve fincmsal müşkiliitla karşılamak
tan uzak kalmadı . 

Başbakan İsmet loönünün Es
kişehir fabrikesmı açarken söyle 
diği outukta bu busua temas ede
rek şöyle demişlerdi : 

" Diger fabrikalara kurarken 
çektiğimiz sıkıotıyı ta11vvur ede · 
mezsiniz . Fakat s ~bat ile o fab
rikaların her biri mahsulünü tı · 
mameo veı ecek hale gelmişler· 

dir . Ve bu yeui müe11eseyi teı· 
vik etmişlerdir . ,, 

Ve böylece bir digerini kurar 
ken bir Önctkiaden ılınan tec 
rüheler ve sarsılmaz bir israrla
dır ki, bu güo o kadar kuvve-di 

( l"firlc 5özii ) 

-- Asri Sinema .... 
1
- Belediye ili.oları 1 
- ______ , -----------

şaheserlerinden birisini daha sunmakla · 

1- Ulu cami mahaJlesinde, taş köprü ağzındaki fırın, bakkal dük
kAm ve kahvenin enkazı ( yapı y erinden en çok on günde taşınmak 

şarti1e) açık artırmaya konulmuştur. 

2- Artt ırma 26 - 3-936 perşembe günü saat on beşte belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat (90) liradır .6550 13-17 - 21-24 

1- Taş köprü ağzında belediye tarafından istimla.k edilen kabv,e , 
fırın ve bakkal dükkanından artan (140) metre murabbalık arsa üzerine 
belediye heyeti fenniyesinin göstereceği şekilde bir kahve yapılmak 
şartile açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma , 26-3-936 perşembe günü saat on beşte belediye 
ı1aim1 encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakka.t teminat: (150) liradır 6559 13- 17~21-24 

1- Re~at bey mahalltısinde, seddin şarklDda bulunan , Yıldız ve 
Se Jhan parkları sahasının heyeti fenniyede bulunan projesine uygun 
olmak üzere (671 ,50) lira bedeli keşifli kaba b~tondan duvar açık ek . 
siltme ile ydptırılacaktır. 

2- Bu işe ait keşif şartname ve resimler, heyeti fenniyeden parasız 
alınabilir . 

3- Pazarlık 6-4- 936 pazartesi günü saat on beşte belediyı;, da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat: 51 tiradı. 

5- Teminat ih ale saatinden bir saat evyel yatırılmak )Azımdtr.6589 
21-25-29-2 1 

i 
~ 1 == t t - -

Habeş imparatora 
günde yirmi saat 

çalışıyor ... -
- Bjrinci sayfadan artan -

Roma : 
İıtifani ajadsı bütün şimal höl· 

gesinde tayyaıe faaliy~tinin fHı
lasız devam ettiğioi , şark c' phe
sinde İtalyan uçakları; toplanma
ğa çalııan Ras Nasibu kuvvetle-

rini ve Bepruç kuyuları civarından 
geçen Habeş nakliye kuvvetle. ini 
bombardıman etmişlerdir. 

İmparator günde yirmi saat ça· 
lışmakta ve İtalyan uçaklarının 
hareketi bile kendisini asla sars· 
mamaktadır. 

1 

Anlaşmanın iç yüzü J 

] Almanların aleyhine [ 
1 - - ! ! 

-Birinci sayfadan artan- 1 

layan ve Londrada bir konferaos 
halinde müzakereler yapmakta 1 

olan İngiltere, F r•nsız' Belçika ve j 
İalyan delgeleri düo anlaşmıılar 1 

dır. Hazırlaoao metin hukukcu· ı 
lar tarafından son bir defa daha 
gözden g~çirilecek ve sonra bü- : 
kftmetlerin tasvibine arzedilecek · ! 
tir. 

Londra: Maya bir toplaabda 
Sovyet-Franııııı; balcantnın Almaa
ya emoiyctmi ketiyen istihfaf et
mediğini bilakiı A nupa sulh unu 
korumayı muatıf olduğunu söy
lemiştir. 

kıvanç duyar 

21 Mart cumartesi akşamından itibaren 

( Beyaz rablbe ) 
Hlen Hayes-Glark Gable 

Perde üzerine akıeden aık hikayelerinin eb müesıir ve en heyecanlıı 

kırılmış bir aşk ... Unutulmaz bir hatıra 
İşte: Sizleri teshir edecek ve günlerce fesiri altında kalacaksın11. 

film: Metrogoldvin mayerdir. 
ilave : ( Ufa ) Jurnal 

bugün gündüz 2 de matine 
''Melo,, Hülyalı dudaklar. 

Aynca : Lengin Varyete numerolar 
danslar,komedilsr terbiyeli köpekler tarafından harikul!de hüneı 
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1 TAN Sinemasında 
Bu akşam 

Kürek mahkOmlarının feci hayatını bütün dehşet ve heyecanile gı 
teren bu mevsimin en müthiş ve enteresan (ılmlerinden biri sinema 

en ünlü bir artisti 

( Blcbard Diz ) 
Tarafından yaratılnrı bütün Amerikada ve Avrup.ıdıı aylarca gös1 

rilen bir şaheser günlerce hatırlarda kalacak enfes film 

( Zencirli mahkômlar ) 
işte hu mükemmel filmi bu akşam görünüz beğenecek ve tanıdık 

rınıza tavsiye edeceksiniz. 
Bu büyük filme iltlveten iki perdelik eğlenceli Maskeli Balolarıı 
yüzünü gösteren bir filmle bir perdelik çok güze) bir renkli 

Sifli senfoni 
ildve edilmiştir 

BuKün gündüz 2 de Hayat KurbRnları ve Siyah Gözler. 
Yarın 2 de ve 4 de matine ( Zencirli Mahkt1m)at' ) 
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Alsaray sllleması 
İngiliz Kızılhaçı, zehirli gaz

dan müteessir olan Hab~ş asker
lerini tedavi etmektedirler. 
caktır. 

İtilaf pılaoıntn esaslara şunlar· 
du: ~ 

1 - Franeız-Sovyet paktı la· Bu akşam 

1 

Sinemanın Kraliçesi 

Anna sten 
filmlerin şahı 

Nana 
1 6594 -

Seyhan c. müddei umumiliğinden • 
1 

ElA.zizde müteşekki l Tunceli 
ağır ceza mahkemesile muddei u . 
mumilik kalemlerinde otuz beşer 
liralık birer ve yirmişer liralık 
dört ve on yedişer buçuk liralık 
iki, on dörder liralık iki ve onar 
liralık iki kAtiplik münhaldır. Lise 
mezunu olmak veya orta mektep 
mezunu oJup adliyece müstahdem 
bulunmak şartile talip olanların 
kanuni evsafı haiz olduklarına dair 
evrakı müsbitelerile nisan başıoa 
kadar megalli adliye encümenine 
müracaatları ilAn olunur. 

sevinç duy1uğumuz bu rıeticeye 
varılmıştır . 

Gene Başbakanımızın bir di
ger fabrikayı açarken söylediği 
gibi: 

" Bedbioler, bizim bu işlerin 
bu günkü gördüğümüz mükem
mel şekilde bışarılamıyacağını 

zannediyorlardı . Cumhuriyetin 
kuvvetli, ener jisioin ve milli kaynak
ların bu bedbinlikleri eübiilctle 
erittiğim bu gün görüyoruz. ,, 

- Gerisi yarın -

hi divanına havale olunmuıtur. 
2 - Beynelmilel kuvvetlerce 

muhafaza edemiyecek gayri as
keri mıntıka tahdit edilmektedir. 

· 3 - Fransız ve logiliz erkanı 
harbiyeleri arasında iş birliğini 

istihdaf o decek anlaşma vücuda 

getirilecektir. 
Londra: İngiliz kabinesi Lo

karno dostları arasınd&ki itilafı 
taatik etmietir. 

Berlin: gazeteleri Londradan 
gelen haberlere bakarak Lokar
oo devletleri arasınıla bıuıl olen 
itilafın Almanyaca kabulü müm · 
kün olmuyacığını yazıyor. Dün 
akŞam ~Alman başbakanlığında 
mühim bir toplantı olmuş ve 
Londra müzakereleri l etkik edil· 
mittir. 

Lokano devletleri t•rafından 
vücuda getirılen anlaşma Alman· 
ya tarafıDdao kabul edildiği tatt
dirde alebi ihtimal öoüodcki Mı
yııt• Ceoevrede iştirak etmek 
isteyen bu devletin ve bilhassa 
Japonya ve Amerikanın dahil 
olacağı bir sulh kooferauaı top
lanacaktır. Konfenosın proğra · 
mı şudur: 

1 - Bitlerin te klifle ı inin· tet-
kiki. . 

2 - Orta Avrupa şi)eaioin 
sulhu 

3 - Silahların tahdidi i çio 
bir eınlaşma yapılması 

4 - Finansal ve okonomik I 
meselelerin dünya e:-kouowi kon· 
fenası esaslarına göre sulh 

5 - Ticaret s rbestiıi, döviz 1 

Eşi bulunmıy:\n güzel eserl~rden birisini daha sunu 

( Sevginin sesi ) 
mümessili : Jankipora-Marta Egert 

gibi iki büyük ve güzel sesli yıldızın şaheserleridir . 

ilave • • dünya · haberleri 

matineler : 

Cumartesi 2,30 da Eskimo - Rahmetli Arı 

Pazar 2 de Sevkinin sesi ve Malek Bira K 
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Atll spor kulübü idare heyetinden : 
4-4-36 Cumartesi günü eaat 

15 de umum1 toplantı yapılacağın
dan bütün üye arke daşların behe
mehal halk partisi binasma gel
meleri ehemmiyetlo rica olunur. 

21--23- 25 6592 

iıtikrari diğer umumi ve hususi 
meseleler bu arada tetkik oluoa· 

Sayhan C. müddei umumitilindı 
Açık bulunan A.ksaray 

muavinliğine bilimtihan mÜI 

almacağmdan talip olanların 
hanları 11 - 4 _ 936 gününd~ 
hallinde icra kılınmak üzer 
rakı müsbitelerile Aksaray A 

encümenine müracutları i1A11 
nur. 

bilir. . 
1 

_____ ..,....__, __ -! 

Londra: iyi haber alan maha- , l ' ı_ 
filler l\Iilletler~ cemiyeti konseyi Ka~aRçıla r 
nin Loodradaki toplantılarının vatan hainİtJ 
Peşenbeye kadar sibeceğini tab 
min ediyorlar. 
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Liverpul Telgraflan 
20 I 3 I 1936 

Kambiyo ve Para 
iŞ Bankasından alıomıtıır. 
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Macur ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr·Schrantz anonim şirketinin 
en son model ve sistem 40 beygir 
kuvvetindeki mazot Traktörleri gel
miştiT. Bu Traktörlerimiz : 

Az maerana çok iş gören gayet sa~lam ve dayanıklı olan sadeliği 
yüzünden lrolayc11 idare edilelıilen asrın en mütekAmil Traktörleridir. 

Adana : Ornzdibak civarı : Macar Şirketi 
13-17-19-21-24-1-7 
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OCODJ~Vacam 

Gaz 
Benzin 
Mazot 
Makineyağı 

Müstahsilatı 

Develi 
Kanadlı atlı 

• • 
• • 

: Socony- Vacum 
: Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

T eoekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Miıkemmel ambalaj, fevkalAde evsaf, eyi servis teıkilAtımızla her 

samın hizmetinize a_mAdeyiı . 6457 

M,-rkez kumandanlığı a•tında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21-25-28-30-31 

Adın pımuk Dretıııe çlftlll diık
tG~llllllden : 

A~gui A11mt 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 • 
Mazot 4000 5000 » 
Valvalin 50 80 " 1 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 600 » 1. 

Pamuk üretme çifliğinln Şu· 
bat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve yukarıda cinsi ve miktarları 
göıterilen yanıcı maddeler kapalı 
zar{ usulila münakasaya konul
muttor. 

ihale 3 nl1an 936 cuma günü 
elet IS de yapılacaktır. ilk temi· 
nııt el 540» lira 20 kuruıtor. Mu· 
hammen bedeli 20536 liradır.Şart
nameyi görmek ve almak iıtiyen. 
!erin Adana tolıum iılah istasyonu 
direklörlöjtüne müracaatları, ve ta
liplerin muayyen saattan bir nat 
evvel teklif mektuplarını pamuk 
üretme çifliği idare heyeti bat· 
kanlığıoa vermeleri. 6572 

18-21-24-27 

BftrDcak kGyii mubta~ılındın : 
Bürücek köyündeki lurunla bi· 

tiıiğindeki ve dair~nin altıodaki 

dükkAnlar- pazar yeri ve yauın· 
deki evvelce Möcııvlr o!ılunuu o
turduğu kahvehane büfeııile bera
ber- Çağıaktaki kahvehane bli
feıile beraber olmak ttzııN ıçılı: 
artırma ;He icara verileceiıinden 

talip olıuların Mart ayının yirmi 
öçüucü pazartesi günü ıktımı ııaat 
on dokuzda Yenicami nivırında bay 
Tahir Pamukçunun ••İne gelme· 
leri iltn olunur .6539 

10-14-18-21-

Satllık kazan ve kölen 
20 beygir kunetiaıle her tarafı 

Mğlam işler bir halde Mılder mır· 
kılı bir çlf\ kazan, bir adet dGrtlil 
ve diraPlı:li kölen aatılıktar. 

Almak istiyenlerin Buğday pa· 
sarında Türkiatınlı Abdurıbmanı 

müracaatları • 6566 

.... 
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SAYIN HALKIMIZA 

Seneyi işlerinde ilerleyiti bütün dünyaca takdir adllrn Sovyet Rus · 
ya fabrıkalarının son modııl yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde 1 
dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi ve çok b&fif olan Orak 1 
mılı.inı ler ve yedek parçaları dışli bıçaklar ziraatta kullanılen her cins 

pulluklar Çayır makioaları Tırmıkl~r ot preselı>ri Pul-

. varisatlrler bltün Anadoluda kullanılan ve çok höyük bir şöhret • kezonan ... sotlerinizdeo en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ-

İa°m olan sut makinalanmız çifçilerimiıin coktanberi bekleoıekte 
·clJ~kları halis çelikten yapılmı, Ot kazmalıırımız son mo·Jol 

~rı~e şık Dikiş makioalarımız gvlmiştir.Fiatlar rekabet 
kal.ıul etmez derecede uomd111 . Fıreattan istifade ediniz . 

Pek yıkıoda altı •e dört ökOzlO pullulı:larımız da gelecektir. 

Depoıu Adamada 

Şubeleri 
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Osmanlı baokası ahıııda 

Mersin Ceyhan 

' 

1-ruvA LET--v-~-PA R FÜ MÖI 
. . ) 

J /; fı~ycJC'//}/ ;· / 

:''1.Li NAHİ Bİ EcıANı :,ıNıJı 
•.).~' c/</ Lı / N / ~ , 

1 .~;l'K ,. . --
li!cr zL~!i< . __ : ~~:L~ . :c. JJcJtıı~ııı ,, 
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Tapu direktö~DIDndın : 
Kılınçlı köyünden lbrahim oğlu 

lemailin ayni köyde vakii gün do
ğusu Kerim butısı Mustafa ve dağ 
poyrazı çalılık ve koca Mustafa 
kıbl•si dere iltı çevrili 33 dönüm 
ve yine gün doğusu Hacı lbrahim 
batısı Ôm~r poyrazı c~bel kıblesi 
yol ile çevrilı 45 dönüm ve yine 
Joğusu değ hotısı cebel poyrazı 

yine ce?el kıblesi Hüs~yin ve Sü
leyman h rlalnrı ile ç"vrili 15 dö
nüm ve yiııe doğusu Mahmut ağı 
halısı değ po1razı yine daR kıb
(dsİ dağ ıle çevrili 80 dönüm yine 
doğusu cebel batısı yol poyrazı 

lbrahim kıblasi Ali il 01 çevrili 24 
dönüm yine doğusu poyrazı 'kıb

lesi dağ butısı çalılık ile çevrili 15 
dönOm ve yine her tarafında dağ 
v" çalılık ile çevrili 15 dönüm mik
tarında altı parça tarlaları imar ve 
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intikalen tesçili istemeleri her 
gazete ile ilAn tarihinden itiba 
15 gün sonra mahalline gid 
memurlarla birlikte mezk6r tar 
lar hakkında ayni halı: iddia ad 
varsa o gün ellerine ve11ilı:i 
runarile birlikte hazır bulun 
!arı veya tapu dainsine mtlrac 
)arı iltn olunur .6590 

Sulh lkinct hukuk hltlınllllnıln : 
37 

Adaoanın Ulu cami medresesi 
de mııkim iken 19-1- 936 ta 
hinde ölen dönme Bminenin ter 
kesine mahkemece ııl kooulmu 
tur. işbu terekeye müitebak o 
duğuou iddıa edenlerin üç ay iç 
de ve borçlu ve alııe .iklıların d 
bir ay zar!ındu bu sıfatlarını mıh 
kemeye bildirmeleri lüzumu ili 
olunur . 6591 

ihya etmek suretlle uhdesinde ikQn -------------: 
328 yılında ölerek bu kerre vere· Umumi nrtriJal ...... 
seleri tarafından intikalen çalılık· Celdl Bayer 
tan imar ve ibyı ıuretle adlarını AU.. Tirk iki .. ,.._ 


