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5 KURUŞ 

Pamuk ve portakal işleri 

Hükumetimiz gerek pamuk ekimi ve ge
rekse portakal ihracatı 

ve müessir tedbirler 

üzerine yeni 
alacaktır. 

---- ~·-· 

Çukurovada, şu vsya bu cins pamuğun; şu 
veya bu kadar ekileceği hakkında henüz 

bir karar yoktur. 

Çukurouadaki portakal bahçelerlndttn bir köşe 

Pamuk ve portakal memlrketi 
olan Çukurova mıntakasında hll
kumetimizin bu iki cins mah
sul üzerinde nususi bir itina gös
terdiği malumdur. 

Biz bugün bu iki mevzu h•k
kında oğrendiklerimizi ve dil 
şündüklerimizi yazmak suretiyle 
bom hükumetimizin noktoinaza-
1101 aydınlatmak, hem de muhiti
mizde dönen bazı "sassız şa,yia la -
rıo asla varid olmadığını anlat

moğa ç•lışacağız. 

Bir kerre, ~imdiye kad~r muh
telif vesilelerle anlıyo r uz ki, bü 
ku ·netimiz pıımuk işinde şöyle bir 
siyaset glldllyor: 

Hangi cins pamuklar, memle
ket endüstrisi ve ihracatı bakı 
mından dahil elverişli ise onun 
ziraatını artırm11k ve diğer cins 
p•mukluıo ekimini 1111!nclmek .. 

Bıınun için hükumetimiz he
nüz etüdleıini bitirmiş ve son 
karaoını vermiş değıldir. 

Binaenaleyh çiftçilerimız ve 
alakalılarımız arasında hükumeti 
miz Çukurovada şu veya bo cins 
pamuğu artırmak, şu wya bu 
cins pamuk ekimini yasak elm t k 
gibi bir karar aldığı hakkınd " ki 
şayiaları, ilk önceden yalanlemek 
isteriz. 

Sonra. hükumetimiz Çukar
ovada, mesela AmNikan cinsi pa 
muklardan birisini terviç rder
ken ve bu cins pamuğun bütün 
ekim ykfiououn yüzde kaçı nis 
betini bulması lazomğeleceğini 

lurarlaştırırken, Çukurovadaki 
bu günkü fıli vaziyeti; yani amele, 
nüfus ve köylerin kesafeti gibi 
muhit ve istihsal bakımından ge. 
rekli imkan ve unsurları da göz
önünde bulundurmak mecburi 
yetındedir. 

işte bunclan dolayıdır ki, or· 
tada henüz vrrilmiş bir karar 
yııkkrn ıleıi sürülen tal:ıminleri 
hükum • te aıf e tmek doğru değ . 1 

dir. 
Portakal mah~olümüze gelin 

ce, memleketın tkor: omik duru 
oıunda mühım bir yer almak İs· 
istodadırıda buluoau bu mobsu ün 
en çok yetıştiği mıntaka, bııhassa 
Çukurovadır. 

il. Bu itibarla bu m•bsuliimüz 
bakkında da büyük alaka göste 

ren hükumetimiz, hariç piyasalar· 
da portakallarımıza mabreçler te
darik etmek için çalışmaktadır. 

Öğrendiğimize göre , mevıimi 
gPçmek üzere olan portakelları
mıza bilhassa Almanyadao pek çok 
istek dmuştur. Fakat bu i~tekleri 
t atmin edici yerli ve müstaker fir
maların bulunmaması yüzünden 
maalesef ihracat imkAnı şöyle dur
sun ,b ı lAkis bir çok portakallarımız, 
ezcümle Dörtyol portakallarından 
mühim bir kısmı çürümüştür bile. 

Avrupanın portakal ihtıyacını 

bugün ı talya ve lapanya temin et
mektedır. Halbuki bizim bir kaç 
partide gönderilen portakallarımı
zın, bu memleketlerin portakalla
rından ; evsaf itibarile daba üstün 
tutulduğu alınan raporlardan an

laşılmıştır . 
Şuras1 muhakkaktır ki, porta

kallarımızın Avrupa piyas ·ı sında 
kazandığı bu muvaffakıyet, mem
leketimizden , hatta yüz , yiiz elli 
milyon portakalın bile kendisino 
hu piyasalarda kolayca satış im -
kı1nı bulmasını temin e'ler . LAkin 
me mlekrtim ı zde portaknl işlorioin 
muntazam bir teşkilAta malik ol -
ma .nJs· , h e. r y;I ınilyonll\rca lira
nın yurdumuza gelmesine engel 
olmaktadır. Bu eksikliği kaldırmak 
için hükumetimiz , bilhassa satış 

kooperatiflerine ehemmiyet vermek 
yolundadır . 

Yine öğrendiğimiz•) göre, hüku
metimiz yeni hir kanuol• kredi ko
operatifıne g ı renleri 8alı§ koope- 1 

ratıfl•' rin • le rle aza olmağa mecbur 
tutmuştur k i , böylece müstah · 
siller bir teşki!Ata ba .§;lanmış ola
caklar ve bu hal de bittabi , por
takal ihracatımızın bir düzen için
de yürütülmesi imktl.nını yarata
caktır . 

Hindenburg Amerika 
yolunda 

Bamburg : 3 (Radyo) - Bin
der h ıırg edı verilen büyük bava 
s finesı L Z. 1279 i lk ı•yabatı o
lan Rıbodo J~neyıro yolunda 23 
a>atlik bir uçuşta 5500 kilometre 
muaf" katetmiş bulunmaktadır. 

Baları saatte vasati olarak 150 ı 
kilometre süraıle uçmaktadır. 

DUn 
Millt mPnsucat: fabrikasında 

bir kaza oldıı, bir işci ağıa yara 
landı . ' 
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Pamukcılık 

Hakkında nasıl 
çalışmalı 

Ankara : 3 ( Radyo ) - Ke
mal Önal , ulustaki baş yazısında 
memleketimiz için p•muk zeriya 
tıoın değerinden ve bu yolda hll
kumet tarafından alınan tedbir
lerin balkın bilgisioi artırmak 
için karii ve Halkevlerinin çaıış 

malarından babsetmekt ·ıdir . 

Avusturalya 

Mecburi askerlik 
hizmeti kanunu 

\ 

Londra : 3 (Radyo) - Avuı
ıuralyıı mrcbori ukerlik kanunu 
nun tatbik ş e klini kararlaştırmıt 

tır . Kanunun b.zı parç•ları tU 
Ş•kildedir : 

40.000 •frad Nis•n 937 kura· 
sına dahıl olacak ve 1914-1915 
aıuıfları talim müddetlııri içinde 
arka arkasıoa çajırılacoktır . 

Alman Yahudilerine bir 
milyon st. rlin 

Roçild 90 bin strelin VP.rdi 
Londra: 3 (Radyo) - Alman

yadon koğulan Y .budilere yardım 
için açılan bir milyon İngiliz altın · 
lık teberru• Simon Makı dok· 
san bin lira ile iştirak "ımişlerdir. 

Fransız - Suriye 
müzakereleri 

Pariı : 3 (Radyo) - Dııişleri 

bakanı Flandcn Suriye beye 
yetini kabul etmişıir. 

İngiltere ile Mısır araeıııda ya· 
pılm11kta olau muahede müıake 
ıeleri mahiyetinde olan Frans11.
Suriye ltonuımal11rr sekiz ıla on 
güo sürecektir. 

Romada bir konferans 

Berlin: 3 (Radyo) Kültür b•· 
kanı Doktor Frank tiıyynre ile 
Romaya varmıştır. 

Bakan, Roma kültür eDBlitö
sll ş•fi, Alman büyük elçisi ve 
sair devlet adamları tarafından 

karşılanmıştır. 

Kendisi yarın akşom Kültür 
enstitllsünde üçüncü raybın yeni 
rejimi hokkında bir kooferanı 

verecektir. 

Uzak şark işleri 

Lonılra : 3 ( Radyo ) - Taymis 
bu sabehki nüshasında uzak şark 
vaziyetini tetkik ederek ne Japonla. 
rın , ne de Rusların harp iotemedik· 
!erini ve Mugolistan meselesinin 
Mançuri ve Habeş meselelerinden 
sonra esasen çok bulanık ulan arsıu
lusal vaziyeti yeni bir zorluğa sok· 
mıya•'ağını ümit etmektedir . 

Celal Bayar lstanbula 
gitti 

lstıınbul : 3 ( Radyo ) _ Eko 
nomi Baltanı CelAl Bayar bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

YAKIN DA· 
... 111111 

Londraya gelen Alman 
teklifi müsaitmiş .1 

Eden, Avam kamarasında kendi
sine sorulan bir suale; vaziyetin 

vebameti kalmadığını söyledi 

Roma : 3 (Rıdyo) - Franeııı 
Bllyük Elçisi bu glln buradın Pa 
rise hareket etmiıtir . 

Londra : 3 (Rıdyo) - Roy 
terin bildirdiğine göre : 

Fransız hlllıumati, İnıiliz tek
liflerini kabul etıijıine dair bu 
gnn Edene teminat ver mittir -

Londra : 3.(Radyo) - ~oyta 
rin bildirdiğine ıröre : 

Almanya,\beyaz kitapd•ki is 
tekleri bir hayal telakki ediliyor. 

Londra : Alman baı delrııeıi 
Ribbentrop dı§i§leri lıakıoı E
den le göıiltmüıtür. 

Eden Almanyanıo teklif ettijıi 
yeni ademi tecnuz misakını İo
giltereoio garanti cdecejıini bildir· 
mittir. 

Bundan b•tka dııiıleri bakanı 
Alma o baş delegesine, logilterenio 
Belçika ve Fraıua bükllmetlerine 
birer mektup göndererek cjıer 

mllzakereler muvaffakiyeı.izlikie 

ncticelenirıe bu devletlerin emni
yetini ıreoti edeceiioi bildirdiği 
ni a&ylemiştır. 

Londra : 3 ıRadyo) Başbıkan 
B•ldviıı bcyanıtta bulunarak 
F ran11z ve lngiliz erkanı barbiye
lerinio müzııkerelerioe başlıyaca· 

ğı ve bu lıonn§mııların Avrupa 
emniyeti için en büyük garanti aeri 

adedilehileceiini ı&ylemittir. 

Pariı : 3 (Radyo) - Lokarno 
paktını imza eden devletler 8 Ni 
Hııda ya Brükıelde veyahut Pa
riste toplanacaklardır, 

Londra : 3 (Radyo) - Rib•nt· 
rop, üç güne kadar daha burada 
kalacaktır. 

Pariı : 3 (Radyo) - Havas 
muba_birine,göre Flandeo, Paris
teki lngiliz elçisine Alman mub 
trrasını hemen t•mamen mevıii 

ve milletler paktına sakar telekki 
ettiğini bildirmiştir. 

• Londra _: 3 (Radyo) - Eden 
Anm kamaraııoda Alman teklif
lerinin kamalidikkatle tedkik e
dildiği ve bunlarla mllabet bir 
neticeye varm11ğa çolıtılacaiını 
ıöylemistir. Ve sorulan bir suale 
cevaben de: 

- Erkinibarbiyeler anaında
ki görüşmelerde Fransa ve Bel
çika topukları tahrik eıeri ol
maksızın bir tecavuza maruz kal
madıkça askeri bir hareket 
derpiş edilmediği bakında temi
nat vermiıtir. 

Herkesin maksudu bir ama 
rivayet muhtelif 1 

Bir yandan Habeş muvaffakiyeti · 
haberleri_ verilirken, diger taraf
tan da ita/yanın zafer havadisi 

c1ünyaya yayılıyor •• 

Londra : 3 (Radyo) - İtal
yanlar Habeşlerle sulha girişmek 

tekliflerine hazır bulnt!duklarıcı 

söylüyorlar . 

Londra : 3 (Radyo) - 31 
Marltanberi yani döıt glln içinde 
Marsiyo ve Diliziyo cepb~l.rinde 
çok kanlı çarpıımalar olmuştur. 

Hu dört gün içinde İtalyno za
yıatı 37 zabit, 350 nefer, 2500 yara 

lidir · 

Ayrıca 1700 yar11lı vardır . 
Habeşler ıon günlerdeki bü

yük akınlarda bir çok mühimmat 
top, mitarliyöz, silih ve cephane 
de ıılmıılardır .. 

Habeşlerin bu muvaffakiyeti
ni knanan kuvvetlerıı loizzat im 
parator kumanda etmiştir . 

Yine bu dört güolük savaşta 

Habeşlerin zayıa tına gelince : 

" TORK SOZO ,, nü 
yepyeni bir çehre ile 

851 ölii, 35 taralıdır . 
Habeıler umnlmaz bir kalkın

ma ve akınlara başlamıolardır . 

Cenevre 3 (Radyo) - Habet 
bükümeti mılletler eoıyeteeine da
hil devletlerden mali bir yardım 
istemiştir. 

Bundan başka Habeş biikllme
ti İtalyaya tatbık edilen zeczri ted 
birlerin temamlanma11nı da talep 
etmiılir. 

Ankara : 3( A.A ) - Habet 
bllkfimeti milletler cemiyetinden 
Habrşistana si1ib nakline engel 
mauilerin kaldırılmasını zecri ted · 
birlerin şiddetlendirilmesini, harp 
bukvkunun ve beynelmilel anla§ 
m•ların sayılmasını istemiştşr . 

Habeş genel karargahı Amba -
!ağı cenubund• şiddetli mnhare· 
- Gerisi üçüncü sayfada _ 

Göreceksiniz 

Arsıulusal 

lzmir fuvarına hazırlık 

İatanbulda Sanayi Birliği tarı· 
fındaıı tertip edilmekte olan yerli 
mallar .ergiai ile arsıulusal lzmlr 
fuvarır.ın açılıt ve kapaoıt tarih· 
leri değiatirilmişti . 

Memlck•tin iatibaal sıbaeın
dakl kudret ve kabiliyetinin va
rimlerini ıeoede bir d .. fa toplu 

bir halde yerli ve yabıncıya g6ı
lf'rmek ıayeıiyle kurulmuı olan 
fuvara muhakkak iotirak etmek 
isteyen sınayicllerimis bu yeai 
karardın çok memnun kaldıkla
rını ekonomi bıkaalıiın• bildir
mektedirler • 

Fuvarın iolr.iıaf ve tr.rakldıi 
yolunda maddi ve manevi biç bir 
yardımı esirgemeyen hükümatl

miı , yerli ve yabancı firmalardan 
iılirak edecekler için bir çok ko
laylıklar temin etmektedir . 

Panayırda mal teşhiri veya zi
yaret makıadiyle lzmire seyahat 
edeceklere deoiz yollarımızda yol 
cu ve etya nakliyatı için yüzde 

SO tenzilatlı bir tarife tatbik edi · 
lecek ve bu ı .. ife panayırın açılı· 
şından 15 gün evvelinden batlı· 
yarak kapa11ııtan bir ay ıonnya 
kadar devam edecektir . 

Fuvara yabancı mamlelr.etler
getirilecek eşyanın eüınrük rııı. 
mine ait formaliteler husuıt bir 
talimatname ile baeitle,tirilmit "'' 
lunr eahası tranıit mahalli aayıl· 

mııtır . 

Bu talimıtnımeye göre luTara 
getirilecek eşya için gümrük ida
resince baoka garantisi iıtenıniye
cek, buna mukabil utılan euanın 

gümriik rı-ami alınacak ve satılmı
yan mallar da bir ay içinde mah
reolerine geri gönderilecektir . 

Ekspoıanlar tarafından lı:ataloğ, 
broşür, afiş ve ıairıı gibi fuvar 

içindo asılacnk veya dağıtılacak 
bütün propağanda malzemesi dam
ga resminden muaf tutulmuıtnr. 

Fuvara geniş ölçüde alAka .,e 
uğbet çekmek için , gerek fuvar 
idareııincd ve gerekse Türkofisçe, 
elde edilmiş bu menfaatlerden baı

ka, muafiyetler , müsaadeler ve 
kolaylıklar teminina çalııılmakta
dır . 

Bir Mısır gazetesi 
neler söylüyor 

Kahire : 3 (Radyo) - Elmuu· 
zıım gazeıeıi Tana gölü civanma 
mecr11ıoıo İtalya tarafından değiıti
rilmeıi ihtimaline dair Bir İngiliz 
gaz~teeinio neşreıtili mutılaayı mev· 
7.Uubahs ederek bunun kat'iyen im
kansız olduğunu ıöylemelr.ıedir . 

Habeşlerin protestosu 

Berlin : 2 ( Radys ) - Hıbet 
delegeıi, Milletler Cemiyetine, ltal

yaya kar~ı taıbik edilen zecri ted -
birlerin son zamanlarda pek üstün 

körü geçildiğinden şikAyet eden 
bir protesto vermiştir . 

Hava kurumu vergisi alın
•ııyacak yerler 

Hava kuvvetlerine yardım ver· 
gisinin meriyet mevkiine girme

ıioden önce taaddül kanununun 
r 14 üncü maddeıi mucibince veril
, miş olen zet maaşlurı kuirleri bu 
~ergiye tııbi olmıyacalıtır. 



(Türk Sözü) 

Dünya pamukcul~~u ve 1 lzmirde bir jand~.r~~ ~~ba• 
dünya pamuk pazarları şısı karısını oldurdu 

-6-

Ve deniyordu k~ : Eger Akde· 
nizde zuhur eden bu karaşıkliklar l 
,ı~vam Pdecek olursa Mısır pamu· 
ğu Avrup•ya girmiyecektir . İlk 
T C"Şrinde Amerika pamuk hasıla· 
h 11 .464 000 balya olarak kıymet 
aldı ve 15 ilk T~şrinde dı§Brl 

memlcketleketlerdeki pamuk zeri
yalıoın basıleın 13.984.000 balya 
idi. 

1 İkinci Trşrinde Birleşik A 
merik• iıtıhsalatma 11.141 000 
balya kadar kıymet verildi. [ 4] 
bu haber derhal bir fırlayı~ yap
tı . Kampaoyaaln ılk altı b fhaı 
içende dünya pamuk mahıeçlerio
de 1934 devresine tekabül eden -
den yüzde 17 yi geçti . 25 ilkki 
ounda A H. Gıuiede adındaki 

eksper dünya ıstibtalitınrn kty· 
metiııı 25.499 000 balya ol.,ak ta· 

yiD ettiriyor , 
VI 

yerini yiln ve ipek alacaktır. Hal 
buki iti için bu bot ~bır vrhcm· 
dir . Zira pamuğun _istimal yer· 
leri çoktur . 

Bir çok aylardanbPri muhte· 
lıf sebeplerdeo dolayı ist blak his· 
sedilir derecede artmıştır . 

Laankashır fevkalade müsad 
taleplere " İogiıteredeki rekabet 
vaziyetınin mükemmelleştirilme

si neticesi ,. Cenubi Amerikada 
ki mab tÇlerio fazlalaşması " ge· 
~en yazdan itibaren Birleşik Ame 
rikada tahsil eden durma yenideb 
kuvvetle devsm netiCC'Si ,, Avıu 
memleketlerinde satışların artma 
sı " çünkü göze göıünen ve gö· 
rüomeyea stoklar sadakatsızhğı 
bulmuştu . ,, ltalyaya olan aatı~
" malum olan sebep dolayısile,. 
bu proj .- ler fiatın yüksekliğine 

rağmen vaziyetlerioi sabit tutabi· 
leceklermi ? Bunu zaMediyoruzl 

Yakan istikbaldeki görüşler çünkü daha henüz çok yükselmiş 
Araıuluaal p"mıık pazarı mü· drğillerdir ve mubtelıf memleket· 

ıabed .. cilerınin ilk o,taya attıkla lcrdcki umumi ekonomi durumu-
rı ıual, Amerika hükumeti bu nuo mükemmelleştirilmesi hassa· 
stokları öğrenmektedir . Uzun tan ilerlemek.redir . 
zamaodanberi bunun tam olarak Bırlegik Amerikadan Başka 
ehemmiyeti tan1omıyordu ve bu emtealarıo rekabetinde h ç bir 
atokların nasıl telafi olunacağı deiişıkliği döıiiomeğe mahal var· 
bilinmiyordu bu hale göre Birle· mıdır ? · Y aoi 1934 ve 1935 dete-
şik Amerika paruını elden çıkar zahür dmeğe mütemayıl bir tah-
mayıp biriktireceie benziyor Ey· vil . Bunu bıç zannetmiyoruz Bu-
lut başlangıcında Pool Dırektörü nuo yanında korkmamağ1 da ka 
bu m6vzu hakkında aşağıdaki iza bul etmelc lazımdır . 

batı açıkca vermiştir . Hiodliler ve çin haddizatın-
1935 biriod Teşrin ilk güoll da Vıvriere yavmi ya~ayışıoı zi 

htıkiimetin yed taarruzunda bu- raatma ihtiyaçları v.rdır. Primum 
luaan 1933 yılı müstabıillerioin Vivr:r. 

elindeki miktar 600 bio balya ka- Rusiye, ihtimal vaei mikyasta 
dar yükseliyordu · Livernainde 12, pamuk istihaalatını inkişaf etli· 
euane clduğıı halde müstahsiller recektir. 
taabbüdlerini ve anhopo rüs1Jmu Zira Türkistanda bu ziraata 
olarak balyada ( 30 yüz~ olarak: mumammelen elverişi! geniş bir 
1934 yıla 1 ilk Teşrinden itibarao mıntakaya sahiptir. 
olan bu taahbOdleri ödemek için Bununla beraber 1035 yılı 

mallarını buna göre bir fiatta sat- için kültür planı 4,800,000 .. kar 
malıdırlar · 1935 yıh için ise bu olun arHzi, 1934 de ~4,764,000) 
pamuklar balyası 12,72 tut.rın olan ise bundan kek farklıdır. 
dadır . Bu toprakların kabili zer ba-

Diger taraftao Commodity va le konuşu irva ve iskası nazik 
sıtasile hükumet balya h•şına 12 meseleler ortaya alıyor. Fakat 
yüz istikrazmdan 4 .400 000 e ya- fazla mikdarda istihsalat için olan 
kın balyaya 1akip oluyor . Niha bu arzulann, rııılano gelecek se-
yet ilk Teşrin birinci günü büku- neler içindeki hasılatları için dü 
met pazardan Nevyrok: piyasası şüoülcbilir ki pamuk istihsalle -
Dzerinden 978.400 balya satm alı· rini bariz bariz bir şekilde in ki 
yordu. şaf ettireceklerdir. Fakat yaveş 

Admiuistcatuo pamuk vaziye yav&f "aksi takdirde seri,, tab-
ti için oe prOiram ve oe de kara min olunabilir ki balkıo yafayı§ı 
rı k•bul etmedi . Bütün çalışma· seviyesi ziyadeleştikç" istihsalin 
ları pamuk pazarlarını mümkün bu fazlalıiı istıhlak fadalığı ale · 
mertebe ıaşırtmıyacak ve pamuk ancak mündefi olacakhr. 
zeriyıııtıodaki1rekabete dokuomak-ı Mısıra gelince, iııihsrııılio biç 
ıızın normal ticaret yollarmı vaz de yüksclış ! doğru gitmedığioi 
etmekti . Bu stok ne gayri tabii .

1 

görmek için bu bahsin başında 
fiatlar ibduana ve ne de puan verdığımız rakamlı.rı gözden ge- 1 

marifuler etmeğe hizmet etmiye çirmek kafıdir. 
ctktir . ,, Brezilya daha çok ciddi genç 

Bu beyanat yapılalıdanberi bir rakiptir. Nitf"kim istıhsalatı 

ve bu yazdığımız andan itibaren 1925 - 1926 da 376,000 halyaya 
fiat pr k az yüksel mittir • ( İk.ioci çıkıyor . Ve 1934 • 1935 de 
Tf'ırin sooo) Pool'ın zararına uğ- 10 168,000 balya oluyor. Fakat 
ramıtkıızın satışa muvaffak oldu bunun da 1935 136 da bır mik
iu fiat se ıiyuinden çok uzaklaı- dar •zaldığı görölmüştilr. 
mı§ d .. ğılız . Evv .. Jce d .. işaret O · Bu tenakus başlıca iki St" 

lunduğu üzere 20 ilk Ttttrın 25 bepdeo ileri gelmiıtir. 
000 balya olan bo stoklar isıifterio Pamuk ziıa.tı için mutlak za-
gCSsterdiğine göre eğ,.r kHmpeoya ruri olan tecrübeli işcilığin kifa 
ıoonnda ols· ydı yarı yarıya gide· yetıızliği ve Amerika bükômeti 
riJj. ve dünya V8Zİyetİ de azım ' oİn bıoÇ almak İstiytceklerioe 

bir ıekılde düz lmış olacaktı Tab olan korku. 
dıt olunacak bu uıiahatıo tabiiyPti Brez lya evvela ve her şeyden 
tam bir istihlak tezayidıdır . İp- öoce kahve muhricıdit. Eğer 
lik ilib .. Gi.bi ıeylerdeki inkiİıf lceodinio baılıca müşterilerinden 
çevreıioia geoiılemesindeo aıla memnun değilse keodi vaziyrti 
korkulmaz. ve gamuğuo ıliıümüae ni yormuş olur. 

mazarrat vermez . ı Yeni olarak ar jaotioin· birkaç 
Yine döşilnülehilir ki bir çok sene zarfında p:.muk ihraç eden-

insınların Kıoodard ya§ayrşları· en büyük memleketlerdl!'n biri 
nın ielihı ile pamuğun kuımeo olac•iı göeterilmittir. Bu müm-

Onbaşı Mehmet karısını mvazer ve 
kasatura ile 21 yerinden vurup kaçtı . 

----•>+• .. •4-••··. ı 
İzmir : 1 (Aoadolu) - Dün j 

sabah saat 7,30 da Tepecik'- i 
te Nızam sokağında 18 numa
ralı Pvdı: bir cinayet olmuş, Pınar 
başı köyü Jandarma karakol ku
mandanı Kütabya'lı ~Lhmet oo
b•Ş•; mavzer kurfUDU ve kasatura 
ile karısı Hasibe'yi öldurmÜf, kaç 
mıştır . Cınayet ~Ö}le olmuştur. 

Mehmet onbaşı; bundan dört 
brt sene evvel Kütaya' da Hasibe 
ile cvleomitti. 

Ahi Mustafa maballeıindrn 

Çal oğullarından Hüseyin oğlu 

M"hmet onbaşının çocuğu olmuş 
tur. 

Bir aeof"denberi Pınarbaşı &cö 
yii Jandarma ka ~akolunda kum11n 
danlık edıyordu. 

Hasıbe'oin Trpecik'de Nizam 
sokağıoda 18 numaralı evinde e
niştesi Tnfik , adında biri oturu 
yordu. 

M,bmet onbaşı karısına çok 
düşkündü ve çok onu seviyordu. 
Pmar başında oturdukları f!vdl n 

lclln olmıyacak bir şey değildir. 
Fakat yakın istıkbalde Birleşik 
Amerika için korkacak bir şey 
olmıyacağa beoziyor. 

Fakat eğer Birleşik Amerika
dao gayri memleketlerin istibsa· 
latı gelecek senPler için 1933 
1934, 1935 senelPrt gibi seri ve 
kuvvetle ke~dini artırmazsa bu 
bale göre hareketin devamı ihti· 
mal dahiline girer. 

20 senedenbed ziraat tarihi 
bam heı cins madde ihracatı ya
pan eo büyük memlekrtlerin is 
tibsalitınıo derece deıece azal 
dığıoı gösterıyor. 

Bu tt:mayül gittikçe fazlala
şıyor. Ve lıalyaya karşı olao "zec 
ri tedbirleıin,, tatbıki bunu daha 
fazla inkişaf ettirecektir. 

Şüphesız pamuk her memle 
kette yetışm .. z. Pamuk fazla ha
raret ve rutubet ist .. r . Fakat pa
muğun ekıldiği mıntıkaların sa
yısı fazlalaştırılahıl r. 

Belki, mesela Fransa kendi 
müstemlekelerinde bu ziraatın in· 
kışafı için bt yük bir çalışma sarf 
eder. 

Bununla da aısıulusal yeni 
bir muakis fd . lıyrti ticariye tebaa 
ıul rdebilir. 

Terviç olunan yeni iktisadi 
çalışma, hiç olmazsa fi ,. tı daha 
ziyade yükseltmıyecek midi? Bu· 
nu da asla hiç dütüomiyoıuz. 
Ebedi an ve taJep kanunu daıma 
bakımdır. 

Nitekim bu son ıeoelerin tui
hi bunu kuvvetle gösteriyor. 

Nihayet düoya ıstibsalitaoın 
becmınde ehemmiyetli bir deği 

şiklik görmek Jizım mıdır? 
Bunu katiyeu zannedcmeyiz, 

tabiat bt şrriyetiyetio plftr.lerına 

güliiyor. 
Bankbtad ve Tarm Boards 

bir seoedenberi diğer seneye gö
re bu ada fazlaşma vardır, şura· 

da elcsiltme vardır. Saada bolluk, 
solda darlık sıkıntı denemez 

Pamuk istıbsıl8tı dünya zıra· 
atının sa~lam bra şlarıodau birı 
dir. Kıog Koton hakimıyeti ta
mamlanmış olmağa yaklaşmış da 

değildir. 

Roberi Sommer 

[ 4 ] 9 ikinci Teşrinde Amnika 
verdiği bu rakamı 10.734 balyaya 
indirdi • 

- Son -

öteye beriye mil!lafirliğt> gitmesini 
biü istemezdi. 

H.,sibr; son günlerde kocası 
oın da muvafakatıoı alarak Te
pecik'te :t'Dİ~tesinin P,vine misa
firliğe gilmitti, 

İki güodeoberi eniştesinin e· 
vinde bulunan basibe; dün sabah 
7,30 d-ı kocası Mehmet onbaşının 
yanında ·bir JandMrnıa olduğu bal 
de eve geldığıni görmüş ve ken · 
disile konuşmağa başlamıştır. 

Bir aralık münakaşa başlamış, 
Mehmet oobaıı: yanındaki eve ge
lip maVZNini hırekmı§ ve sokağa 
çıkmış olan jaodarmamn mavze- ı 

rini k11parak karısına iki el ateş l 
etmiş, Hasibeyi göğsünden ve ba
cağından yaralamışhr. 

Aldığı yaraların tesiriy1e yere 
düşen Hasibe'yi yaralamakla ik 
tifa etmiyen Mehmet; kasaturasını 
çekerek keskin tarafile karısına 

vormağa başlamış, ondokuz yerin 
den yaralamıştır. Kasatura yarala 
rınıu çoğu sırtıudadır. 

Katil; bundan sonra kendisi
ne ait mavzeıt alarak evden çık
mış ve kaçmıştır. nereye kaçtığı 

belli drğildir. 
Vak'a derhal zabıta ve müd 

deiumumiliğe haber verilmiş ve 
tahkikata başlımmı§tır. 

Müddeiumumi muavini Mum
taz; düo gece geç vakta kadar tah 
kikatla me§gul olmuştur. 

Maktul Basibe'nin eniştesi 

Tevfik; seyyer boyacılık yapıyor 

do. 
Vak' adan soora o d .. ortad•n 

kaybolmuştur. Dün akşam g"Ç 
vakta kadar buluoamamıştır. 

Cinavet sebebi henüz tamamen 

anleşılamamıştır. 

Bunun kıskançlıktan o lduğu 

tahmin edilmekte olduğu gibi bat· 
ka s•bepler bulunması da mubte

mr ldir. 

Haıibe, beli vakit namaz kılan 
bir kadındı, çok namuslu idi Ko
casının kendisini fazla sevmr sin
den bizar oldnğunu şahitierden 

bazıları söylemişlndir. 

Düo sabah f'Ve gidC'n Mehmet 
oDhaşıoın, misafırlikte olmasma 
rağmen karısını gC'oe sevmek is 
tedıği Hasibe'oin buoa razı olma 
ması üzerine kııgıohkla bu cirıa 
yeti işlediği zannedilmektedir. 

Tahkikata bugüu de devam o· 
lunuyor. Katilin yakalanması için 
lazımgelen bütün tedbirler alın

mıştır. 

~~------... ·---------~~ 
Atanmalar 

Ceyhan hususi mübasf"be ka
tibi Şevket, Vılayet idare katipli 
ğine, vilayet idare katibi de Cey
han hususi muhasebe kat•pliğioe 

tayin edilmişlerdir. 

.. 
lzmirde 

Tarihi bir taş bulund•J 
lzmirde Boroovada Edmon 

Jironuo aatın aldığı bir yerde iş
leyen amel"ler büyük bir taşla 

~aııılaşmışlardır . 
Nabiye direktörü giderek ye 

rinde tı.okikatata bulunmuştur . 
16x6,5 büyük 1 üğüod r: üstü 

muuyıklar la süslü taş muhafaza 
altioa alınmışhr . 

4 Nisan 193~ 

Şehir Dayakları 
--1 

Dahiliye Vekaleh Nisan balığı 

Bir harita yaptlrıyor 

Dahiliye Vekaleti 1: 800,000 
büyük lüğünde büyük bir harita 
yaptırmaktadır . 

Vılayet, ... aza, kabiye ve köy
leri ve hudutlarını gösterecek bu 
haritama şimdiye kadar tanzim 
edilcn.Jerden daha muntazam ol
ması için ÇHlışdmaktadır . 

Her viliyete yazısız paftalar 
gönderilmiştir . Bunlar yerlerin · 
de doldurulmakta ve Ankarada 
bir feo kurulu tarafından kontrol 
edilerek haritaya geçirilmekte
dir. 

Haritanın bu ay içinde bitrce· 
ği umulmaktadır . 

Vilayet inzibat 

komisyonu 

Dün vilayet inzibat komi&)"O· 
nu , Vali muavıninin riyaseti 
altında toplanmış ve alta memur 
hakkında kararlar istihsal edilmiş· 

tir . İnzibat komisyonuna tevdi 
edileo memurlardan birine tevbih 
ikisine üçer ay kıdem tenzili ve 

üçüne de tayini muameleye ma· 
bal olmadığı yoluoda kararlar ve· 
rilmiştir . 

Mülki taksimat 

Hakkında bir kitap 

iç bakaolığı vilayetler idarui 
umum müdür lüğü , nıtbiye, kaza 

ve vilayetlerin isimlerini gösteren 
bir kitap neıri için hazırlıklara 

abşlanmıştır . 

Sağhk mücadele teşki
litları kuvvetlendiriliyor 

Sıığlık vt' sosyal yardım ba
kaohğı bu yıl, sıtma, tribum ve 
frengi mücadele teıkilatlarını claba 
ziyade genişletmek için hazırlan
maktadır. 

Belediye 

Talimat.na aykırı 

hareket edenler 
cezalandırıldılar 

R>m ..-

Arabacı Yusuf oğlu Abdurr1~ 
zak, Hasip oğlu Ali, c .. ddeyi iş
gal ettiklerinden 100 er, arabacı 
Abdulbamid o~lu Abdulmecid 

caddede atlarına torba takclığın
dao 100, köşker Hacı Mehmf'd 
oğlu H.ılıs c .. <ldf"ye kirli su çıkar 
dığırıdan 100, arabacı Ha1an oğ 

lu M?hmed seyyar berberlik et 
liğinderı 100, f ı rın cı Evlad oğlu 

Mehmed nokurı tartıda ekmrk 

sattığından 500 kebapçı AbdUI 
kerim oğlu Abdulaziz , Kilisli Ö 
mer oğlu Abda kanara harici da-

na kestiklerinden 500 er, Nalbant 

1 
baoı sahibi Ahmed oilu Ali han 
ahırlarını piı bulundurduiuodan 
300, M ('. hmed oğlu Aziz caddeyi 

itgal ve bağırıp çağırdığından 
100, Helvacıdan Ali oğlu Seyfi 
ehliyetsiz pi iklete bineiiinden 

100. amele Mustafa oilu Emin Sa · 
lih numaruız bisiklete bindiğin
den 100, kaçakçı Yul!luf oğlu Bilal, 
kaç.akçı Hasan oğlu Kua Aziz ka 
oara harici keci kestikleriodr o 
500 er kuruş para c~zasile Ct-Za

laadmlmıglardır . 

Nisanın biriuci gtıoO y 
söylemek:, aldatmak ve at latJ 
bir fteak adeti olduğu halde 
zumlü lüzumsuz bazı Freok a 
lcri gibi ·bunu da çoktandır t 
de baılam ı ş buluouyoruzl 

Ketvandan ayrılmamalc j 

biz de 1 Nisan sayımızd~ oku 
rımıza fÖyle uydurma bir ha 
vermiıtik: 

(Sülüklü pınarda, selibet 
tt'Cesı 3 o lan çok güzel yeni 
kaynak fışkırmağa başlam•ıtı 

diye.. Umdnğuoıuz ve be 
diğimiz gibi. bu uydurma h• 
ioaaın bazı ~bemşeri )erimiz 
mobıl ve [arabalarla oraya kı 

gitmitler ve Sülüklü pmarın 
ve yemyl!'ŞİI batakhğmın yanı 
ıınd• gürül güı ül ak an bu uy 
masyon kaynağı beyhude yer 

ramıılardır! 
Da bası ~var: Şehı imizde ds 

canasını yüz kuruşa faal ana sa 
menba suyu sahipleri, kendil 
için asl3 bo§a gitmiyecek ola 
haberden epeyce telaşa bile dt 
müelerdirl 

Yaptığımız bu azizlikten do 
gerek oraya kadar uzanıp beyb 
vakıt \le nakıt baıcayanlara, ve 
rekse bu yeni rakip kaynak kJ 
tısında öfke ile ter döken men 
ıuyu sahiplerine geçmiş olsuo 
yor uz. 

Vilayetler idares 

Kanununa yeni bir e 
İç Bakanlığı vilayetler idar 

kanuououo ikioci m~d -iesine ' 
olancak yeoi bir kanun proj 
hazıılıyarak B11ışbakanlığa ıu 

muştur . 

Bu proj .. , vilayet, kua, nah 

ve köy adlarının değiıtirilmt'! 
hakkında kanuna yeni büküml 

koymaktadır . 

Bir diizeltme 
Dünkü sayımızda Mamura 1 

Adana aıasıodaki bir tren keı 
sıodan babıeden yızımııda öl~ 
Kondöktörün yorguuluk sehebı 
muvazenesini kaybederek düştü 
yazılmışta . Fakat ")Orgıınlu k 
kelimesi, bu haberiıı t~lefoo 
alınmasındao yanlrş i şitme yüzd 
den konu loıuştur 

Bir keeclc n:ıüsteı ıd olmayıı 

ve vak'aya uymayan h u " yoıgu rt 

luk ,, kelimt>Bİnin o yazıda yt 
yoktur. Düıf'ltiriz . 

Dün geceki müsamet 

Düo gece ikinci dafe ol auı 

verilen •Mavi yıldırım,, piyesio 
Halkevi temsil kolu ger.çleıi, esf 
sinden daba büyük h ı r sanat c• 

lılığı göıtermitlerdir . 

Dün feci bir kaza old 

Dün, Milli Mensucat fabrikıı 

sı işçilerinden Muammer adınd 
bırisi transmisyon knyışlaııoa tıı 

kılarak mile sarılmış ve vücudı.ı 
oun bir kısım yeri riuden çol 
ağır bir surette ya ra l anmıştır . 

Vak·a yerine yetişen Müdde 
Umumi Muavini Şe r ef Gökmel1 
işe el koymuş ve yar alıyı m r ml~ 
ket hastahanesine kaldır r mıştıt 
Y ualı Moammcrin hayatı teblik 

dedir 

--Paranı!-~ 

1 
Boş yere h~rcama ve hal'" 
cıyacaksan erli ma1ı ali 



4 Niltıll ..,_ 

Dünya ekonomisinde 
umumi temayül 

1
' Societe de Banque Sulrse ., den : 

Dünya ekonomiıioin umumi 
tem .. yDlü , bir veya iki aeneden
heri , muntazam mübadelel~rin 
geniş cereyanlara yeniden başlamıf 
olmaktan çok uzak bulunmakla 
beraber , inkar edilemrz bir sa
lah göı-termektedir • Elde edilen 
terakkiler bir memleketten dige 
rine ~ok farklıdır . İstatistikler , 
bir istih~al ertı~uu ve istiblikin 
daha bariz bir şekilde geliştiğini 
haber veriyorlar . Bir çok mem
leketlerde işsizlerin sayısı azal · 
mıştır . Ham maddelerin ve gıda 
madd"lerinin toptan fiatları umu · 
miyetle yükselmiş ve bu suretle 
müstahsil mıntıkaların 1&tm alma 
kabiliyetini artırmıştır . 

Bu vakialar buhrandan bilh&1-
18 müteessir olmuş olan Arjantin 

ve Avuıturalya gıbi bnı denizaşm 
memleketlerde husule gelen kal · 
kıamayı izah eder . Ham madde
lerle zirai maddelerin ekıerisinin 
iıtoklara , iıtihlakin artması, mab · 
sulüo az olmHı ve istihsalin ıuoi 
surette darahılma~ı yüzünden mü
him mikdarda bir azaht göıter· 
mcktedir . 

Bazı memleketlerde faaliyetin 
yeniden canlaeması , re.ımi kor
porosyonlarm verdikleri sipuiş • 
lerin , ıilihlanma ile alakalı mü
him niasreflartn . ve bazen , bina 

endüstrisinde buıule gelen bir sa· 
)ahın tesiriyle olmuıtur . 

lııizlik hakkmdeki istatistik
ler , ıumillleri, " İ§siz ,, tabirinin 
terifi ve hazır lanm usulleriyle bi· 
ribirindeu farklı olmaları , ve bu 
itibarla tam ve kıyuılanar bir hal
de bulunmamalarıua rağmen iosiz
lik meacleai halledılmeeı lizrm ge
len meselelerin en mühimlerin
den biri olarak kalmaktadır . 

Hu son senelerde , milletler 

arası mübadeleleri canlaodumek 

için bir çok teıebbüsler yapdıysa 
da bunlardan elle tutulur bir ne
tice hasıl olmuş değildir . Gümrük 
maoiala11 azaltılması ; bilakis , 
ticarete kanr enheller , kooten
jıotmanlar ve diger bir çok tah
ditler yüzg.nden , artmaktan geri 
kalmadı . 

Bir memleketin refahı diger 
memlekedeıin refahına bağlı ol
duğu ve başkanlarıom menfaatle · 
rİoi de gözetirken kendi menfaat 
lerine daha iyi hizmet etmio ola 
cağı esaslı preoıibinio gitiide da
bı fazla tanılmaıiyle şimdi , dün · 
ya ekonomi problemleri yeni bir 
zihniyetle ele almıyor görücmek 
tedir . 

Bazı mali pazarları , bilhassa 
Londra ve Nevyorku karaklerize 
ed~n para bolluğu , kaıkıamamn 
•şikar hır unsuru oldu . Doların 
iki aenedenberi göelerdıği istik· 
rar ve iıtf'rlinin nisbcten mütevazi 
temevvüçleri b8 iki mühim para 
ya kutı yeniden bir itimadın doğ· 
maaına selıep oldu . Fılbakika , 
bir kaç aydanbcri, idare makam
larında istikrar mevzuu bahsolma· 
dıj'ı doğrudur , falcat İngiliz ma
liye otoriteleri İngiliz lir111md11 
fili bir istikrar devam ettirmek 
isterlerken . Rozvelt , doların ye 
nideo düoftnülmesi düıünülmedi · 
ğioi Lildirdi . Para Piyasasının 
ferahlığı İngiliz veı Amerika hü 
kümerlerine , mühim para tebdili 
barek ,. tlerine girişmek ve suretle 
horçlarıouı yükünü az•ltmek im 
&<anını verdi . 

Bundan batka , lngıltercde , 
yabancı emisyonlar Dzerine konul
mU§ olan ambargo az zaman ön
<'e , biraz gevşctilirken , emisyon 
eahuında bir faaliyet artııı trza
hür etti. 

Her halde , siyaai ve nakdi 
kararsızlık devam ettiği ve mal
mlalra ıuayelr-rin milletlerarası 

mübadeiesine karşı olan engeller 
tedrici bir surette oradan kaldı · 
rılmadığı müddetçe dünya ekono · 

misinde umumi bir kalkınma mey
dana gelemez . 

Aocak paralara karşı İtimıuiın 
yeniden teessüslldilr ki serseri 
sermayelerin büyük bir kısmmın 

menıe memleketlerine tlöumesine 
imkan 9erecek ve( tbeıaurisation)a 
mani olacaktır . 

Ekonomik vaziyetin ıalah kes· 
bP.tmesi , bazı hallerde J devlet 
maliyuinin sıbhalletmeaiyle ifa· 
de olunmaktadır . Şüphesiz , açık 
veren büdçeler hala çoktur ; pek 
yüksek olan devlet borçları , bir 
çok memlcketltrin maliyesini kö· 
türümleştirmckte denm ediyor . 
Bazen , varidatla alelide masraf
lar tevazün halinde görünüyorlar
sa da , bazı maaraflıu ( ıilahlan
ma , buhı an kartılıkları , m•li 
yarduolar ) sözde muvazeneli fa 
kat hakikatte , asıl büdcedl!n ba · 
riç tutulan bir açıktan ba§ka bir 

ıey olmıyan hususi fuıllar , . a kay-ı 
dedilmektedir . 

Bununle beraber , bazı mem
leketler , ekseriya büyük mali fe· 
dakirhklar pahasına , büdcelerini 
denkleıtirmeye ve batta devlet 
borçlarindan mühim amortiımao
lar ödemeye muvaffak olmuılar- ' 
dır. 

Doya ekonomik vaziyeti b•k· 
kında oeıredilmit ola11 en yeni 
anketler ı bilhassa Milletler Ce
miyeti, lostitut for konjunktur 
foracbuiog V. S. ) baılıce .memle
ketleri ıöyle ilci gurupa ayırmağa 
imkin vermektedır : 

1 - Son iki sene zarfında va
ziyetleri düzelmi§ memleketler : 

Almanya, İogiltrre, Avustu
ralyı, Belçika, Danimarka, Etton. 

yı .. Feolaadiya, Yunaniıtan, ltalyı, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Rus 
ya, İsvrç, Çe~oılovakya, Tiirkiye, 
Cenubi Afrika, Ar jant in, Brezilya, 
K'\oada, Şili, M111r, Birleşik dev 
letler, Japonya. Malezya, Meksi · 
ka, Yeni Zelenda, Veonüella . 

2 - Soo iki sene zarfınde va 
ziyetlerı düzelmemit memlektt 
ler ; 

Bulgaristan, İspanya, Fransa, 
Macaristan, .İrlanda , Holland•, 
Romanya, İsviçre, Yugoslavya , 
Cezayir, Çin, İngiliz Hındistanı, 
.Felemenk Hindiıtanı, Peru . 

1934 ün bariz hadisesi İogil· 
tere ·• lı:ıterlin bloku ,, memleket
lerinin ekonomik kı.lkınması ol
mu~en, 1935 senesi, Birlr-tik dev 
letlerde vaı;iyetin düzelmesiain 
mebde noktasını teşkil etti . 

Buıvaziyetin düzelmesi hemen 
her sahaida iıtihaal' dıo ticareti, 
demiryolu miloak•le~i, elektrik 
cerey•nı Htışı, ~irketlerin karları, 

menkul kıymetler uyiçui V. S. 
Buna mukabil, devlet maliyesinin 
vaziyeti çok daha düzelmeie 
muhtaçtır . 

l T,.mrnuz 1932 den 30 Ha
ziran 1936 ya kadar , yani yeloız 
dört ıene içinde, Birleoik devlet
lerin borcıı 18,5 milyardan 35,5 

·milyara çıkmııtir . 

Şüphesiz ki bu memleketin 
kredi kapısiteei henüz daha çok 
geniıtir . 

Gelir kaynakları tükenmlt ol · 
maktan çok uzaktır . 

Bu sahada bir kalkınma huıo· 
le gelebilir ki ! bu, Birle§ik dev
letler için bir imkao meseleıi ol
maluau ziyade bir ,İr•de mcıele · 
sidir . 

Herkesin maksudu Adana birinci Noterli. 

bir amarivayet 
muhtelif 1 

-birinci sahifeden artan -

belerin devam ettiğini ve 31 Mart 
ve bir Nisan muharebelerinde 
İtalyanlardan bir çok top , mit 
ralyöz ve harp malzemesi aldıkla
unt ve İtalyanların bu muharebe 
lerıie 2706 , Ha beılerin de 887 
ölü verdiklerini haber v~riyor • 
İtalyanlar da Goodari aldıklar10>. 
bildiriyorlar . 

İtalyan umumı \[arargahıodan: 
(Havas muhabirimizden) : 

Habeşler tarafından veriltm 
malumata göre eon taarruz olen 
31 mart mubarebuinde. Bu mu. 
barebede İtalyan zayiatı, 12,00 
ölü ve yaralıdır . imparator kuT · 
vetleri Asfan gölü mıntakaıında 
topleamlılar ve yeni bir muha
rebeye giriomeleri ihtimali H!

dır. Fakıt sulha yaaaımaaı dı 
muhtemeldir. 

Habeıler, dün ltalyanler böl· 
gesine yaklaımak istemiılerae de 
muvaffak olamıy•rak geri püıkOr
tülmütlerdir. 

Barrarıo bomhardmanından 

ıonra dört İtalyan uçaiı Vebip 
Paıanın kuargihmı da tahrip et· 
miolerdir. 

Adiı Ababa: 3 (Radyo) -
Cepheden geleD bir mubabir İm· 
paratorun timdi kıtalarını topla
makla meegul olduğunu Ye Mab. 
eiyodaki mukabil taarruzu bizzat 
idare ettiğıoi söylemiştir. 

Rom•: 3 (Radyo) ltalyanın 
Habt'§iıtanla ıulh için 3 ler ko· 
mitesiyle temasa girmesi halı:km · 
deki temaslara müsbet cevap ver
diği resmea bildiriliyor. 

Cenevre : 3 ( Radyo ) - Ha- 1 

beş hük6.meti Milletler Cemiyeti ge- · 
nel se kreterl iğine bir mektup gön- 1 

dererek ftalyaya karşı zecri ted. j 
birlerin şiddetlendirilmesini istemiş 
ve Mılletler Cemiyetinden mali yar· 
dım ricasında bulunmuıtur. 

..... 
gıne : 

Ayran suyu sahibi 1 ahsin ta 
rafından dağıtılan el ilAnlarında 

Adana ve havalisinde Ayran Kay
nak suyundan daha iyi bir su bu 
lunduğunu iddia ve isbat edenlere 
bin lira mükafat verileceği temin 
olunmak~aılır. Bir fen heyeti hu
zurile yapılacak analiı neticesinde 
umumi vasıfiarı ve her hali itiba
rile deha güzel bir suyun bulun
duğunu iddia ve ishata hazır ol
duğumuzdan bin lirayı memuriye
tiniz kasasına yirmi dört saat zar. 
fında depo ederek heyetin resmen 
bize bildirilmesi için ılört nüshadan 
ibaret olarak yazdığımız !>U tek
lifnameden bir aüshasının memu 
riyetinizde hıfzını ve bir nüslıasım 
da ilAn edilmek üzere Türk sözü 
gazetesine gönderilmesini ve bir 
nüshasının da Talısine tebliğini ve 
ilbühaberile hirlikte dörılüncü nüs
hasının bize iad :ı sioi saygılarımızla 
dileriz . 3-Nisan- J 936 

Adres : 
Adana : Kayadelen Suyu sahipleri 
lbrahim. Kayodelen 

Dört nüshadan ibaret bulunan 
bu teklifnamenin bir nüshası talep 
dairesind~ ilı1n edilmek üzere Ada 
na Türk Sözü gazetesine fı(Önde· 

rildi. 3-Nisan- 936 
R. NiHAT AYSAN 6653 

( Clark Gable ) 
Filmlerin en fevktıladesi 

Altın hırsı 
6649 

lzmir'de yeniden 
istasyon yapıhyor 

Devlet demiryollars İı.mir' de 
büyük bir gar yapıla<'Aktır. 

Garın iki battıo birl,.ştiği Hi
lalde yapılması muhtemeldir. 

Seyfa : • 

Asri Sinemada .... 
4 Nisan cumartesi gündüz matinesinden itibaren 

iki f ıım birden 

1 - jhan Straus ve aşkı 
Baştan başa muzik Adana bu kadar güzel bir musiki filmini ilk 

defa görüp işidecektir. 
Esasen ( JOHAN STRAUS) bütün dünya şarkısmı söylüyor ve btitftn 

dünya dans acliyor eğ}eniyor bilhassa tavsiye ederiz 

ilaveten 
Arzuyu umumi üzerine 

intikam sesi 
Bu gün gündüz matın& iki buçukta 

intikam sesi - Johan etraus ve aşkı 
Pek yalanda: 

Çeluskin altmış gün buzlar arasında 

Türkçe Sözlü 
Büyük seyahat filimi 6655 

~-----IT_A __ N __ S~i_n~em __ a_s_ın_d_a~I ____ _ 
Bu ak§am 

Heyecan, Aşk. sergiizeşt, 'üzellik, fevkıılAde bir mevzu ve 
bütün heyecanlar 

Aşk heyecanı,gilzellik heyecanı, sergilzeıt heyecanı 
Harry Piel 

Tarafından temsil .adilen ve lsviçrenin bakmakla doyulmaz kıt 
manzaralerile süslenmiş büyük ve CevkalAde hareketli bir film 

Batakbaae gilgelerl 
iki saat tam bir ıinema ziyafeti 

Dikkat : Bir perdelik gllzel bir 

Miki mavs 
peh yakında : 

Anni Ondra tarafıncian temsil edilen çok güzel bir film 

Bvlendlrell• mi 7 
6648 

Londra : 3 ( Radyo 1 - lıal· 
yanların Habeşistanda kazandık- 1 
ları muzafferiyetler neticesinlle ha· 1 
sıl olan endişn v~ kullandıkları _ ____ ..., .... _____ Al 1 
harp metotlarının uyandırdığı deh- saray s nemuı 
ıet bazı muhitlercte ltaıyan aleyh - Adana inhisarlar baş müdürlüğündeu: ı 
tarlığmın yeniden uyandığını gös- ı Bu •k••m 

! termektedır. . 8
1
ir seııe zdarlınkd~ı Aı1ı.n1 na-k K1

a · Mevsimin son turfanda proğramlarından birisini sunuyo 

Birleşik <lcv.etl~rdeki kılkın

manın karekteıi ne ohırsa olıun, 
Avrupa kıt1ı1ına l!İreyet etmesini 
ttmenna edebileceğimiz kedlf 
bariz bir terakki karoııındayız . 

Merkezi Avrupada ekonomik 
vaziyetin düzelmesi, umumiyetle, 
daha yavış tezabiir etmiştir . 

Altın blokunu teşkil eden üç 
memleket ( },ranıa, Hollanda, İs · 
viçre ) şimdiye kadar ancak kıs· 
mi tcırakkiler kaydettiler . 

rmsa ı artısın a ne ı e< ı ece o an 
otnz bin kılo muhammen mikta-
rındıı bulıınar. mamur tiitün, içki 
ve snır emval ve eşyanın iicreti 
ıınkliy(.!sİ :!490 numaralı kanun 
mucibince olbsptaki şart ıamAsinde 

yazılı esaslar dair"sinde açık ek
siltmey(j konulmuştur . h~tPkliJerin 

ihnle günü olun 9 - 4 - 936 per
şembe günü snat 14 buçukta bt>
deli muhammen olan 30 hin ku

ruşun °lo 7 buçuğu nisbl tinde yir - ı 
mi iki buçuk lira muvakkat temi
nat akçasile Adana inhirsar-Jor baş 1 

müJürlüğöno müracaatları.6585 
20 -25 - 31 - 6 Bunun baohca 8ebebi bubra

mn bu memleketlerde başka yer
lerden daha geç baılamıo olm11ı 
ve bu yüzden dliny• piyasasının 1'~11tıu111111111111111111111ıı"ııııııı11111111mımıııııınnmrıı ı .ıı 111 11 11111111111 ~ l 

1 

Münir Nureddin tarafından 

Yemeni• t•rabdu' 
Halk şarkıfı 

2 

( tarzan geUyor) 
Türkçe harikalar harikası, heyecBn kaynağı, neşe ve zevk filmi 

h'psi birden 

ilave : en son Dünya haberleri 
matineler 

Cumartesi 2,30 da Tarzan geliyor 4 de Bir aşk 
Pazar 10 da Tarsan 2 de Tarzan 

Gelecek proğram : 

Metropoliten istihsal ıartlarına intib•k kaLili- i bu gece nöbetçi J. I 
yetioio orada henüz temamlanma-

mıo 01ma1•dlr . Eczane 1 -------
Diğer taraf tan, bu memleket- ı:: 

1 

güzellik, mUzik va neşe filmi 
6647 

lerde iıeizleriD miktarı, nüfusla · Postane civar1nda 
rına nisbetle ' diğer endüıtriyel ~eni eczanesidir ~---------~-~~~~~------~~~ 
memleketlerin ekıeriıinde oldu· 11111 r- ı 
ğu kadar yükıek rakamlara çıkma· .-------------.. 
mııtır . 

Bazı aleyhte llnıurlara rağmen 

diinya ekonomisinin muhtelif ıa · 
halarınd• bir selab h·mayülü be
lırmio olamsı hayre alamettir, 

Şu halde kalkanmı tllDılan 
mevcuddur. 

Fakat bunların tabakkulc tde 
bilmesi için, herkesin yarınıD em· 
aiyrtte olduğu hisein~ Hbip olma · 
ıı lazımdır . 

Milletleruası ıabadak~ ıoıı ba 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

dıselerio 'bu ekonomik prespek 
tivlere engel olmasını, ve ~illkiı 
1926 eeneıinin milletleria lrarıılık 
h anlaoma zihniyeti içinde, haki
ki bir yalunlaomaımın başlangı

cını teıkil eCmuini t~menrıi ede 

lim . 

ilaçlarınızı Tuvalet ve ParffJmer 
ihtiyacınızı yalnız 

1 seybaneczaaesla 
ediniz tedarik 

Çünkü: menfaatiniz olaca/ıtır • 
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Adana Borsası Muameleleri 
1;;\.M lıh. Vt KUZA 

-

Kilo l!'iyaıı 

CİNSİ 
f-- Satılan Mikdar 

En az En çol. 
K. s. K. s. KUa 

1--ıFa" pı m a Jı pamuk 36 --
-riyaea parlatı:ı ,. 33,25 34 

Piyasa tf'mizi .. :i2 -32,50 
iane l 38 10 
laoe 11 
Ekspres 
Kı .. vlant 1 3ö,50 

YAPAGI 
ıı ... yaz 

1 1 1 Silah 

ç 1 (, ı T 
.l:.k•pre• 1 1 bot: 

1 1 
l' erlı ~ı .. mJık,. 

ı- 3,12 
- ~oh uıuluk,;-- 3 " 

HUBUBAT . 
Buj!day Kıbrıs 

" 
Y .. rıi 5,40 

" 
M•nıaoe 

Arpa 
1'asulya 
\ulaf 
Lıeııcıı 

Jı.u~ yPmi 
Kett"n tohumu ----
.Mncıoıek --
:,JbUW 1 18 1 

lJ 1' ..... Salıh 800 

1 
- - 725 ~ ... .. :.ö .c -lJiız kırma .. .. 

..;..:.~ 
~lDlll tt E'f 

o ı:: -."-·-C~burıyec 800 ~~ - 755 ___ -· - -.. 
"" " lJUz k.rıw• ,, <- J 1 - -- ----

Aıta .. 
l.ıwrpul 1 clgrafları K.wbıyo ve P .. ra 

3 4 I IC/3(ı lŞ li•sıka.ıudau ilhnıuı~uı 

"'"'"'' 'e .. • 

Hazır 42 L&rrl 
ı 6 101 

l ,E_ - 6 oı Hanmark 
.Mayıs v.d .. h } raok~·~·raueız" ,, 

5 87-Temmuz \'•deh 

~! 1 

bterıın °luı!•lı~,, 623 75 - 5 
Uıut hazır lJoıar 0 Awcrık~u., 

1 12:-1~ 
Nevyork ıı- Jfraok "levı'-ıt:., 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

llast .. lnrını lstıklııl mektebi karşısındaki 

giin kabul ve t•ı<lav i etıııekteılir.6652 

muey•nehııneı ı nde her 
1-15 

SAYIN HALKIMIZA 

Seneyi işlerinde ilerleyişi biıtiin dünyaca tekdir edil•n Sovyet Rus 
yn fabrıkelnrınırı son nıo.lel yııptığı k pıılı biıtün J ı şlıler yağ içiı d~ 

Jönen s,.c ıobıaı 1 Bergüzar sist~mi vıı cok hHfıf olan orak 

makinel"r ve yedek parçaları dışlı bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklaı Çayır mak:naları Tırmıklar ot preself'ri Pul

varizatörl"r biıtiın Ar Pdolııdn kull ,roı lon VP çok höyük bır şöhret 

kıız nan ve ~ütlerınizdt'n •n tenıız yAğ çıkor n kullanışlı vıı s•ğ 

lem ol•n Sütıırnkır al.ırınıı z ı·ifçil~rirııızır ~O~tııı beri b~kl · m• ktı• 

oldu ki ırı lwlis ı·•lıl tın yap 1 ış Ot kazmal"rımız son mo ı..ı 

z rıf ,e "'k Dıkış m:ıkırıalarımız g lmişt · r Fıatl•r rekabet 
k0 1,ul etmrz ıl-.ec· dıı ur.uz lur . Fırsaıtnr• istıfaıle edinız . 

Pek yakınd• ~ltı ve dört öküzlü pu 1 lukıarımız .ıe goltcektir 1 
Dı posu Ad nada Üsm:ııılı bankası alımda 

1 
Şuht>len Mer:o0ın Ceyhan 

6579 15 

1 

1 

' 
1 

ı ! 

1 

(l'flrk Söztı J 

Muhasip alınacaktır 
l<Hbrılramızın mııh•ıs•he servi

sınole çulışm•k üzere lise veyu ti 
caret mektubi nıozunlarından ol
msk şartile a~kerliğini yapmış o · 
lanlerJan 11 N snn cumartesi günu 
musubaka il• lıir ınemnr alınec&k
tır. isteklilerin diğer ş ırtları öğ 

renmek üzere f"brikaya müracAal. 
tarı , 

fürkiye Ziraat Bankası 
Adana Mensucat Fabrikası 

5-8-11 6651 

Adana ziraat mektebi müdürlüğünden: 
1 -· Adona Z'raet mektebinde 

(7660) lira bedel keş flı an bar ve 
samanlık inşnatı 1 Nısen 936 ta
rihinden itibaren ( 15) gün müd
detle açık eksiltmeye konul muştur. 

2- ihale Nisanın ( 16) ın" per
şemb• güuiı saat ( 14) de Vilayet 
Z reut müılürlüğıınde topl·ınecak 
komisyon huzurund ;ı y<1pılacaktır. 

3- Tttliplerın mUv•kkııt t ·mi
ne! olar k (575) l ı rııyı ilıole saa
tınJar. ıwv..ı V l ıyet motlsanılığına 
yMtırmaJ,,rı 'e (2490) sayıl; kanu
nun [)i,.ncı ve ıkınci m"•Ltel··rinde 
yazılı •Vr ı k Vtt ves ıikll' bıı Jıkt" 

ıh ele saoı n la hHzır loul unm•ıl•ırı ' 
lılzııudır. 

4 ınş oııl p •ılnı ( , şa ! 11H me •e 
keş fn ım· · leri görmek .,, ıııah1ın ı t 

ıılıııttk ıstiy rıl i nıı ınüıl·lı•t zır 

r . nıla ':"\· .. yhau fı ınııdü lığ' ın 

v vu Ad a Z ra ı • kt h ı11üJııı-

lıığ11 • e " ürıı("laıl • ı 6635 1 

1-4 7 11 

Bu şahesar· görmPğe pek 

az bır zaman kaldı 

Nana 
6650 _, ____ , 
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4 Ni<an 1931 1 
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veköten'----------------------·-----------------------------
1 
1 Satılık kazan 

1 20 beygir kııvvetiıııle her tarofı 
stığlum ışleı bir lı ıld • Mııkl•r mar 
kalı bır çıft kazan, bir adet dörtlü 
ve dır~ekıi kölen satılıktır. 

yitik tastikname 
Lisenin 1 O cu sınıfındAn olmış 

olduaum tustiknnmemi yitirdim . 
" Almak istıyenlerin l~uğılay pa

zurında Türkistanlı .\btlurahmaııa 

nıüracaatlurı . 6566 

17-19-21-24-26-28 -31-2 

y Pnısini blac"ğımdan eskisıııin hük-

4-6 

mü kal met! ğıııı i lfin ederim. 

6b54 

Kalekopu şubesi bin:ı 
klllibi 

ZIYA ÖZBOŞ 

Sayın bayanlara 1.. 
Viya nadan gctirttiğiır.ı dünyanın oıı güzel Permenat ma-

F Ş •t makınası ~ıcak hava ile işliyiı, 
kinalarından ort rı saçlara aslıl zeror vermeyen ve 

zerefetini tewooıen muhrıfazu eden ypgarıe bir icattır . ller yerde bu 
üstün oıakinanın fıot farkı tabiidir.Bu makinn ile 4 ve diğ•·r el ktrıkli 

makınem ile da 1,5 liraya garantili saç ynpı-
yorum. 6623 

5-13 Berberiniz Musta'a İnce 

5J70 26 3 

1 

r Belediye ilanları 

Çayır otu satın alınacak 
Temizlik ı~leri hoyvanatıne yotlırilmek üzere 30-40 bin kilo çayır 

otu açık eksiltme sııretile satın alınecııktır. . . .. 
Muvekkııt t .. minal• otuz lıradır ihalesi nisanın 16 ıncı peışemh~ ~unu 

saııt on altıda belı•ıliy{l encümrninde yapılacaktır. iste.klılerin .. ~.ortno 
me•ini görmok üzere her gün yazı işleri kalamirıı•. ~e ıhale gunu d~ te
minetlorılA beraber beledi ye ~ncümenine gelmolerı ılıın olunur.6637 

' 1 

1 4-7-11 

Dr. Miibendis Remzi 
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izahat ve hesaplar 

N ş A A T 
Kontrol ve idaresi 

o L ç M E L E R 

ADRES:P.K u T u s u 60 

1\bidin Paşa caddesı ıVo. 68 
TAN SiNEMASI karşısında 

MerkJOZ kumandanlığı oltı!"da. 
MUHARREM HiLMi Yazıhanesi 

64'i7 1--4-8-11-15-18-22-25-30 

Uınuıni n<şnyat rııiMHl -i 
Celal Bayer 

elana Türk !IÖ'Zfı 1 •' hııel!'I 
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