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aliye ve iktisat vekillerimiz diin Adana
misafiri oldular kurovada pamuk istih1italya adalarından 1 m iZi n 

ini nasıl arhrabiliriz? bir;:.i ~;;::?ya F t A"" _l ___ C_l-Al_B ___ d_ .. 
......... 

lliikumetimizin pamuk meselesine büyük bir ehemmiyetle el koyduğunu se
förüyoruz . B41bakanımızın Adanayı ziyaretleri ve bu hususta "'}'aptıkları 
~Ü ~ ince etüdleri ık bunu is1mta k4fıdir. Pamuk maelUi deyince hiç 

roh 1.i, ilk ınabadın istihsali artırmak olduğu göz önüne gelmektedir . 
büıüıı tali nıaeleler bu büyük gayenin icaplarıdır . Şurası da muhakkak

Pam.uk istilısaümizi artırmak ip ise ancak girift ve yekdigerile sıkı sıkıya 
r bu tali meselelerin halli ik olacaktır . 

Degerli yazı arkada§larımızdan Kasım Ener çok ıalahiyetli olduğu bu sa
)'aptıtı bir etildü Ba§velı.il paıaya takdim etmi§tir. 

.fdana pamukcululwıun inkiıafı üzerinde müessir olacağında §Üphemiz bu
)'an bu etüd hulasasını biz de aynen aşağıya koyuyoruz . 

Wkurova pamukculutunda istih- 1 ken ihtiyaca nisbetle kredi açması 
•rtırmak için her şeyden evvel pamukculuğumuza iyi tesirler yapa-

talltı göz önünde tuböak li- { caktır . Kredi işinde şeker fabrikala-
l : nmmn ve Çukurovadaki dokuma 

- Pamuk zil'aabnm emniyet al- 1 r- · · · ı.: • hi~r. de .. ı~ - \7f:tıJı ı"'ncı sa "e -
'""llması , 
2 - Kredi işinin tanzimi , 

Londra: 15 (Radyo) - Atina 
matbuatı bugün Romadan aldığı bir 
haberi nerretmektedir . Bu habere 
göre ftalya on iki adalardan birisini 

Almanyaya terk edecek ve bu su· 
retle Almanya cLı. Akdenizde bir 
deniz üssüne sahip olacaktır. Bu ha
ber hiç bir suretle teyit etmemiştir. 

Y alruz bu şayianın geçen hazi
randa Almanya ile ltalya arasında 
imzalanan hava yolları anlaşmasın -
dan galat olduğu zannolunmaktadır. 
Temin edildiğine göre bu muahede 
ile ltalya, Alman hava nakil vasıta -
lannın Akdenizde on iki adadan ha
va üssü olarak istifade etmesine mü
sade etmiştir . 

S - Amele itinin tanzimi, 
'4 - Sulama meselesi , 
~ - Ktiçük ve bftyük ziraat me-

Filistin meselesi halledilmiş değildir 

... 
l ..... Pamuk z iriatının emniyet 

alınması : 
&.andan maksat : 
' ) Pamutun hqere ve diter 

ardan korunmuı , 
b ) Pamuk arazisinin .Uerden 

ınau , 
c ) Pamukculukta sirorta ifinin 
i ' 
~ - Her ıeyini hazırlayıp pamu

llleydana getiren çiftçi bazı se
t yqil ve penpe kurtların üre
alacatı mahsulun hemen yarı

taybetmektedir ve bu gayp işi 
~rı rnasraflar yapıldıktan sonra ol

tadan çiftçiyi temamen sarsmak
'tr. Yetil kurt ilkbahar sonları faz
•a-ış}ı senelerde ürer ve mahsu

"'-bernen üçte ikisini mahvedebilir. 
: "'Pe kurtla diger haşereler ortalama 

Pla yağışlı yıll J rda yüzde 25 za
"trebilir. 

~) - Seller çok vakıt pnmuk 
1 ıamanına tes ... düf ettiğinden 

.kıaınında takriben 25,000 hektar 
i, ki biz buradan 25 - 30 bin 

be. Pcunuk alabılıı ız, yarı yarıya 
1) tt etmektedir ve böylece 15 bin 

a her ha1de kc yb:miz olmakta-

~ ~ Sigorta işi de çiftçinin bu gi
bi lcrini karıdamak için iyi bir 

r olabilecektir . 
2 - Kredi işinin tanzimi : 
Paınukçulukda hektara fazla is
i için topratın iyi işlenmesi, sa

zamarunda ve iyi yapılması ka-
da ekim itinin tam vaktında ve

a bitirilmesi gerektir . Bunun 
de ( Çukurovanın iklim şartla
röre ) ekim vasıtalanrun diter 
t nuntakalarına nazaran bir misli 
olması Jazımdır , 

. Bundan baıka çapanın vak tını 
lrırıemek ve tarlanın istediği ka
da çapasını yapmak zaruridir . 

bu şeyler içinde tabiatile çift
~~vvetli bir serınaye bulunması 
ır . 

-'.danada ( Çukurovada ) çapa 
ll~bubat hasal amelelerinin ücret

nakid olarak haf la sonunda 
almalar! çiftçiye az zamanda 

P&ra ihtiyacı göstermektedir . 
t Avrupada oldutu gibi çapa 

lesine ücretleri çapa sonu bir 
1 ayniyat teklinde bir kısmı da 
olarak verilebilse idi mesele bu 

lr büyümezdi • 
Buranm bu hususiyetidir, ki Çu· 

a çifç:iaine fazla sermaye bulun
ak ihtiyacmı röstermiı ve böy

.. ~~ bulmak mecburiyetini ha
-1111ftıf • 

t, a.._ röre kredi iflnbi göz önün
~-batuımuı ve ıimdilik Ziraat Ban
~ çitçiye vereceti parada bir 

at tayin etmiyerek icabmda gere· 

Araplar vaadlerin isaf 
edilmediğini söylüyorlar 

~~------.... ·~--------~ 
Filistine daha 18,000 Yahudi geldi 

Kudüsten 

Kudüs : 15 (Radyo) - Yapı
lan müzakereler neticesinde Arap 
krallarının tavassutu ile ve yüksek 
Arap komitesinin kararile pazar 
günü greve hitam verildikten sonra 
artık hadise olmıyacağı umuluyor
du. 

su: e: :o 

Satış mukaveleleri 
nasıl muameleden 

geçecek 
Ankara: 15 ( A.A.) - Düşük 

paralarla yapılmış ve henüz sevkedil
memiş mallara ait satış mukavelele
rinin tetkik edilebilmesi için işbu ih
bar tarihinden itibaren beş gün zar
fında Türkofis şubelerine asıllariyle 
beraber kopyalarının, Türkofisin bu
lunmadığı yerlerde bu mukavelelerin 
doğrudan doğruya iktisat vekaletine 
gönderilmesi ve bu tarihten sonra 
gönderilecek mukavelelerin vekiletce 
yapdacak tetkika esas olamayacağı 
ıktisat vekaletinden Türkofis şube
lerine tebliğ edilmiştir. 

Mukavelelerin asalları suretlerile 
korşılqhnldıktan sonra tüccarlara 
iade edilecektir. 

bir ı:/irii11 iiş 

Netekim bir tebliği resmi de bir 
kaç gün, bu sayede bir hadise çık
madığını neşretmişti. Fakat 'geç.en 
akşamki kandil toplantısındaki ha
dise karışıklığa sebep olmuştur. 

Kudüs: 15 (Radyo) - Arap 
gazeteleri; Arap krallannın tavas
sutu kabul edilerek uyuşmağa ya
naşılmış ve greve nihayet verilqıiş 
olmakla beraber bunun kuru bir 
vaitten ibaret olduğunu dile dolayıp 
sızlanmağa şimdiden başladılar. 

Müzakere esnasında grev dur
durulduğu halde lngilizler bir takım 
avanslar yapacaklanm vadetmişler
di. Grev duralı dört gün olduğu hal
de bu vaidler yerine getirilme
miştir. 

Kudüs 15 (Radyo) - Bir ta
raftan Araplar barış müzakeresi 
yaparken ve bu müzakerenin esası 
yahudi muhaccretinin durdurulma· 
sına matuf iken tam bu müzakere 
günlerinde Kudüse 18,000 Yahudi 
gelmiştir. 

Yafa. 15 (Radyo) - Geçen 
gün Yafaya lnfiliz ve Alman ge 
mileri gelmişti. Yahudi kayıkçı
lar Alman gemisine gitmekten im
tina etmişlerdir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

ua gra ı ve e a ayar un gece 
12,30 da Ankaraya hareket ettiler 

Vekillerimiz Mihmandarlar mıntıkasındaki petrol araş
tırma faaliyetini tetkik ederek bölgenin zirai ve 

iktisadi vaziyetinden notlar aldılar 
--~--------·---------~--

Misafirlerimiz şerefine Adanakulüpte belediye tarafından 
büyük bir ziyafet verildi 

Maliye vekilimiz Fuat 
Ağrah ve iktisat vekilimiz 
Celal Bayar dün sabah saat 
6 da Elizizden şthrimize 
gelmişlerdir. 

Vekiller, yanlarındaki mu 
tahaasıslarla uzun müddet
tenberi Karadeniz sahillerin 

f dcn itibaren doğu illerinde 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Bu arada Hopa, Burçka , 
Artivine gidi'mif, iflemeğe 

müştür. ÖA'renditimize göre bu 
kuyulardan van gölüncleki iflebne
nin ihtiyaam karşılayacak kadar 
mazot istihsali pek yakında müm-

kün olacalcbr. Bundan başka Van 
da balıkçılık ve havyarahlda utra 
şacak bir müessese de lcunılaeak, 
aynca soda iıtihsalib da yapıla. 
cakhr. 

açılan Kavarsban balar ma- Cel41. Bayar Fuat otralı 

Vekiller Vandan wpurla Ta
vana geçmişler, oradan Bitliae ul
rayarak iki ıece kalmıtlardır. Bit· 
listen Mu,. da fidilmq, Mut ovaa 
tetkik olunmuş, Muttaki hayvan 
ihracatçılarile de fÖliilühmittür. 
Bitlisten Siirde hareket eden ve-

denleri göıülmüı, Ardahana, Karsa 1 ~birler ahnmışbr. Vekillerimiz Erzu
lğdıra, Karaköseye, Erzuruma uğran- 1 rumdan sonra, Karaköse • Pontos, 
mış, bu havalidelci mali ve iktisadi Erciş yolile vana gitmişlerdir. Yolda 
mühim mevzularla uğraşılmış, ted- Gu zotdaki mazot ocaldan da görül. 

Nevzad GOven -------
Fransaya verdiğimiz nota 

- -
S uı iye ile Fransa arasında im-

zalanan muahededen s o n r a 
·rürk Antakya ve !skenderunun vazi
yetinin de mevzuu bahsolacağı şüp
hesizd i. Bılhassa bu muahede ile San-
cak Türklerine verilen idare şeklinin 
ne insanlık , ne medeniyet ve ne de 
beynelmilel kanunlara uygun olma
ması, bu meselenin Yeşil masa üze
rine konmasına kafi bir ihtiyaç ha
sıl etmişti . 

Türkiyenin bu meseleye müda
halede iki başlı hakkı vardı. Evvela, 
Fransa ile aramızda, Antakya ve fs
kenderunun mukadderatını tesbit ve 
haklarını garanti eden bir muahede 
vardı. Biz bu muahedeyi Fransa ile 
yapmış, ve Sancak Türklerinin emni
yet ve huzurlarını düyanın büyük 
ve medeni bir milleti olan Franııaya 

•emanet etmiıtik. f ransa bugün, yap· 
tığı muahede ile Suriye üzerindeki 
mandasını kaldırırken Antakya ve 
İskenderun meselesinin de yeniden 
mevzuu bahsolması kadar tabir bir 
şey olamazdı . 

Çünkü, Fransanın, kendi garanti 
ve muhafazasına emanet edilmiş bir 
kütleyi bir taraflı bir hükümle başka 
bir devlete, bir ticaret metaı devre
der gibi devretmeye hakkı yoktu . 

Milletler Sosyetesi yakınındaki 
manda telakkisinin böyle bir devir 
muamelesi yapılmasına tahammülü 
olamazdı. Milletler Sosyetesinin an
ladı~ mandanın manası , kendi ken
dini idareye namzed bir kütlenin bu 
kabiliyeti inkişaf edinceye kadar daha 
olgun diger bir milletin himaye ve 
muhafazasına konulması demektir . 

Fransa, son yaptıtı muahede ile 
bu hakkı Suriye ve Lübnan için ta
nımıştır. Binaenaleyh Suriye ve Lüb
nan.la ayni şartlar içinde Fransız man-
dasına giren ve daha o zaman ken
disine verilen muhtariyetle kendi ken-
dini idare edebilme kabiJiyeti ztmni 
bir şekilde tanınmış olan Sancağın 

- Gerisi ikinci sahifede -
zs: f 

iF ransanın notamıza ceva 
hı bugünlerde bekleniyor 
Müzakerelerin Ankarada olması kuvvetle muhte

mel. Suriyenin müzakerelere iştirak edec41ii 
şimdilik belli değildir 

...... 

Amaky adan bır görunuş / Yazısı ıç sulu/ede J 

-----------------istiklal hakkından mahrum edilmesi 1 kendi kendini bile idrak kabiliyeti 
kadar, beynelmilel adalet mantıkının tecrübeye vurulmamış Suriye gibi genç 
reddedebileceği bir haksızlık olamaz. bir devletin idaresine terkedilmea.i bir 

Türkiye bu haksızlığı tamir için 
müdahale edebilecek devletlerin ba
şında bulunuyordu. Çünkü Fransa bu 
işi herkesten evvel bizimle konuş
mağa mecburdu . 

Diter taraftan Antakya ve ls
kenderunun büyük Türk kütlesini 
layik olmadı~ kötü bir hayata atıl
mış görmekle, ne hislerimiz ve ne 
de bu Türk vatanına karşı olan de
rin bağlarımız müsaade edemezdi. 

Bunun içindir ki Türkiye hükü
meti Fransaya müracaat etti ve bir 
nota verdi. Bu notamızla Antakya ve 
lskenderun için de Suriye ve Lüb
nana verilen hakkı istiyoruz. Daha 
yukarıda izah ettiğimiz gibi kendi 
kendini idareye kabiliyetli ve tama
mile başka ırktan başka kültür ve 
başka duygulu olan sancağın bir 
muhtariyet maskesi altında, henüz 

haksızlıktır. 
Ve biz bu iti halletmek için kar

şımızda Suriyeyi d~ Fransayı tanı
yoruz . Antakya ve lnkenderun me
se]esini masanın üzerine korken , 
Fransa wıutmamalıdır ki , wrlılt 
Türk - Fransız dostlutu da bu 
mesele ile muvazi olarak ortaya atıl
m11 oluyor . 

Antakya- lskenderunun ikibeti bu 
büyük dostluk için de büyük bir im
tihan olacaktır . 

Hiç şüphe yok , biz bu do.tlup 
hiç bir suretle kaybetmek istemeyiz. 
franaanın da böyle diiJündütüne ina 
nıyoruz . 

Binaenaleyh Antakya ve lakende
run meselesinin yakında hak ve ada
let prensipleri çerçevesi içinde halle
dilecefini çok kuvvetle umabiliriz • 



Türk söd 

Yeni ispanyay doğru 

General Frankoya lspanyol dev 
let reisi wıv:a,nıoın verilmesi ve şim
di ye kadar ileri sürülmüş olan mu
hayycle ınabsulü programlara niha
pt veren fCSmi prcwramın neşredil
mi~ olın.ı~ı , bizı fspanyamn istikba 
li hakkında bir deroceye kadar ay· 

IMDMktachr. Bu hadiselerin, Mad 
4f in sq' utu beklenildiği günlerde 
vukua g~l;niş olması tesadüfi olma 
sa gerektir. 

Milli lspanyol hükumetinin di
jer devletlerce tamnması meselesi 
~lacüı zaman bu JıülcUınetin 
mahiyeti herkesç ~ bilinmek doğru 
ol ... SoJ.ra ~ açıklamanın dahi. 
li bakan.dan da.ıfaydalan vardır. U· 
nutmamak liztmdır ki " milJiyetçi ,, 
adı albnda anılanların h~psi ayni 

JjkiJtere ve w.ai programa sahib ol
maktan uzıdctır . Gerçi, müşterek 

bir nba• , btoliklik ve lJlilJİyetçilik 
ideali onları birleştirme~e ve Mark 1 
sizme karşı sevk etmektedir . Fakat 
aralannda ihtilaflar da eksik değil
dir. Onun içindir ki bu ihtiliflan bi· 
ltp: tıir paii~ .,7.flferip ~~de 
muzafferlerin dağılması ihtimalini 
hatmna getirebilir. 

Yszan: Gaston Blanc 

organizasyon yapılmıyacak , sade
ce mevcud organizasyon orada ça
lışmasına deva~ edecektir . Gene
ral F rangonun programı , etrafın
dakilerin hepsinin arzularım itibara 
almış olduğunu göstermektedir . 
ihtilafların önünü şimdiden almayı 
ne kadar istiyorsa , herkesin ideali
ne de hürmet etmeye o derece ehe· 
miyet vermektedir. 

Bugün milliyetçiler cephesinde 
birleşmiş olan elemanlar bilhassa 
şunlardan mürekebtir : 

1 - Ordu, 
2 -- Primo de Rivera'nın tesis 

etmiş olduğu ve " PhaJanges ,, altın· 
da amlan faşist teşkilat . Şefi rinin 
şu dakikada nerede bulunduğu ve 
akibetinin ne olduğu malum olma
makla beraber ,.bu teşkilitata sivil 
harbta yüz bin kişi sı:ferber etmiş 
ve on bin maktul vermiştir. 

3 - Eskiden karlist adı altında 
tanılan ananeciler . Bilhassa Navar 
eyaleti bu siyasi tarikate mensup 
kırmızı berelilerden hesabsız kıtalar 
teşkil eder~k ihti!iJcilerin emrine 
vermiştir. Bunlar korporatifci ve 
kıralcı ideolojilerinden vazgeçme
mekle beraber vatPn için komünizme j 
karşı mücadele uğruna ordunun ya-
muda barba iştirak etmişlerdir • 
Reisleri Fal Cc)nd'dır. Ve yorulmaz 

1 .pyretleriyle miHiyetçiler cep~esine 
70,UOO asker toplamıştır. 

Çif çim ize büyük 
bir kolaylık 

1 
1 

Ziraat vekaletinden gelen 1 
emirde ne yazıyor? 

Dün , vilayetimiz Ziraat müdür
lüğüne vekaletten kelen bir emirde: 
Bu sene mevsimsiz yağmurlar ve 
saire dolayısiyle iyi buğday mahsu· 
lü alamıyan : bu sebeple bilhassa 1 

Kıbrıs buğdayı tuhumluğuna ihtiyacı 1 
olanlara ziraat bankasınca , bedeli 
mukabiJinde borçlandmlmak sure
tiyle yardım yapılacaktır . 

Kendi nam ve hesabına Kıbns· 
tan tohumluk buğday getirmek is
teyenler varsa kontenjan musaadesi 
verilmek üzere isimlerini ve istedik· 
leri buğday mikda"-11 mahalli ziqaat 
mudürlüklerine bildirmelidirler . 

Ziraat bankasına borçlanma su· 
retiyle ve banka mariff'tiyle , yahut 
kendi hesabına ~bnstan tohumluk 

1 buğday getirmek isteyenlerin en çok 
ilk te~rinin 25 ine kadar ziraat mü· 
dürlüğüne müracaat ederek isiml~
rini ve istedikleri tuhumluk mikda· 
nnı kaydettirmeleri lazımdır . 

Burgo.s meclisinin karan bu 
müşkilii -.laaUetaıaktedir. Meclis ye
ni ... yQI devlermin temelini Ge
aeral Fr•konun şahsında atmakla 
bütün k.iv.pla11 önlemit oluyor • 
~~ele ar.bk ~lerin ardından 
ilü,#if pa ,ıiı~k delildir • Madridin 
~bbaıdf\n SQll'°a , bugün Burgos da 
~"v,.tkk~en )ferJqmiş oJan hüku
met oraya nakledilecek ve yeni bir 

Bunlardan ba,b Gil Robles'in 
katolikleri Goiciechea'run Alfons 
taraftan kıralcılan, ve doktor Albi
na'nın milliyetcileri tili derecede 
unsurlardır. 

I Tohumluk Kıbrıs buğdayı 
isteniliyor 

Kötü ruhlu bir·adam 
Demiryolu kenarında bir yavruyu kirletm~k ister
ken o sırada geçen tren derhal durdu , makinist 
atlayarak çocuğu kurtardı ve adauıı yakaladı 

~----------·------~~-
Ceyhan : 15 ( Hususi ) - Dün- j 

kü gün kasabamızda insanlığa ya · I 
kışmıyacak ve vahşiyane bir vaka 
olmuştur , vaka şudur . 1 

Geyhanda ötedenberi~kahveler- J 
de garsonluk yapan Antakyalı Ah· 
met adında birisi yine Ceyhanda 
oturan ve köşkerlik yapan Ahmedin 
4·5 yaşlarında bulunan oğlunu kan
dırarak kasabaya çeyrek saat dışa· 
rıda ve tren hattı kenannda bulu
nan Tuzlugöl mevkiine götürmüştür. 

görür görmez derhal treni dur
durup Ahmedi yakalamışlar ve 

çocukla birlikte polis dairesine geti
rerelc teşlim etmişlerdir . 

Çocuk doktoM muayene ettiril· 
miş ve neticede çocuğun namusuna 
tecavüz edildiği anlaşılmışbr • 

Ahmet her ne kadar polis dai
resinde suçunu inkar etmiş ise de 

sorgu hakimliğince alınan ifadesinde 
- evet yapbm - diye ikrar ve iti· 
raf etmiştir • 

Fransanın no 
za cevabı bu 
lerde beki 

Ankara : 1S ( "me MPI 
susi ) - Salihiyefta r 
alman malUnlata g 
bugilalerde nota{lll7.ll 
mesi muhtemeldir. 

Fransız elçismın 
buraya gelmesi beklenm 

·~ • lakdaııu-.. 
ait yapılacak müzakerelerm 
rada ola~ı kuvvetle 

~iye iı,yetinia d• 
kerelere iştirik edeceği 
ki şayia henüz teyid edilmit 
dir. 

Sanıldığına göre, Suriye 
zakerelere iştirak ed~ 
Çünkü bu işin hallinde 
ancak Fransa lıükumetidil\ 

lstanbul : 15 ( Radyo ) 
takyadan gelen baberleıe' 
halk gazete idarehanelerinin 
toplanarak haber beklem4;1c.t 
sessiı toplanblar J~k 

Ahmet çocuğu burada yakalıya· 
rak cebren namusuna tasallut etmiş 
ve henüz işini bmrirken oradan geç 
mekte olan tren makinistleri bu hali ' 

Şehirde 

Bu hali gören ve yakalayan ma 
kinistlerinde sorgu hakimliğince ifa
deleri alınmıştır . 

'Fuat Ağralı ve 
,Bayar dün gece 

Bir tavz ... ih .................... lkarya hareket 

Dünkü hava vaziyeti 
Dün ve dün gece hava tama

men bulutlu ve yağmursuz geçmiı
tir . 

Dün sıcaklık derecesi en çok 
i6,4 santigradı göstermekte idi • 

Tilı ksiizll Gazetesi Müdürlügilrıe 

killer bir ıe~ ~ 
yarbekire gitmişler, oradan 
ye geçmişler, madenleri 
lerdir. Bilhassa Gü~ 
madenlerinin vaziyeti btl 
memnuniyet uyandırmııtır. 

:q utovada pamuk istih 
salini nasıl artırabiliriz? 

j)ün Eliziz ziraat müdürlüğün- • 
den şehrimiz ziraat müdürlüğüne ı Mardin ziraat mücadele 

Sa]lD gazetenizin 14-1 O 936 
Tarilı ve 3655 sayılı nushasınm ikin· 
ci sahifenin Şehir haberleri sutunu- 1 

nun zabi~an aLaan " 9ir berber 
müşterisinin cebini htçalamak baha
nesile parasını çalmış ,, başlatı altın 
da Marqoz Müm~z otlu Şek.ip 
tarafından aleyhimde zabıtaya wku 
bulan şikayetinin kat'iyen aslı olma
dığı gibi ~ekip hakkınd• da .ıJMıh. 
kemeye müfteri Daıvua.~d.n 
keyfiyetin gazetenizin ayni sütunun· 

ihracı @k kolay bir 
iddi açıkta -- ka]I ... 

- Birinci snhif eden artan -

l!al>rikalaıının yaptığı r'bi • mi\ftasip 
~ fbrmöl bularak, devlet mensucat 

b ) Sulamada arazinin:n eyi tes· 
viycsi ve bilgi işi çok lazı.ndır. 

c ) Sulamada haşerelerle bilhas
sa müradelenin sona ermiş olması 

fabrikalarının da avans vermek ıure- zaruridir. 
· e C).ittçiyi takvife etmeleri hatııe l d ) Adana ovasında sulanması 

retebilir. 1 çok ist nen yuksek ve nisb!ten az 
3 - Amele işinin tanzimi : verimli topraklarJl su gotürmel~ hayli 
Çukurovaya yılda dış vilayetler- \ müşküldür. 

den 12 bin ve Çukurovadan da 8 bin 
1 

e )Kolay sulanab·lecek olan ova 
ki ctiiltn ve toparlak hesabla 20 bin kısmında ise çok yerde su ihtiyacı 
işçi gelir. 1 kendini o kadar gostermez . Çünkü 

Bilindiği üzere pamuğun ruhu buralarda yeraltı su .cereyanları niha-
çapadır ve Çukurova pamukcu)uğun· yet 5 metrede başlar ve böylece 500 
da tarlaya yapılan masaafların üçde mm.den yağmuru yokarı olan sene-
bir mikdarmı teşkil eder, )erde , suyu iyi muhafazaya kabili-

Bundan dolayı pamuğun iyi ye· yetli olan , topraQın rutubetini ( gö· 
litlirilmesi ve masrafın azaltılması dii· nenini ( nadas usulünün tanzimiyle , 
şihıcesinde (Normal yağışlı seneler- muhafaza ederek hektardan vasati 
de) onde amele itini goz onünde tut· 250 kg.safi pamuk almak mümkün 
mak IAzımdır. Bunun içinde; 9lur , 

a) ç_.kurovaya fazla amelenin f ) Adanada sulama mısır ve di-

gelen bir telgrafta : 

Bölgemizden tuhumluk olarak 3 
ton kadar Kıbrıs buğdayı t~dariki 
mümkün olup olmıyacağı ve fiyatı 
sorulmuştur . 

Bu rnikdar Kıbnş buğdayını te· 
ıtıin edebilecek çifçilerimizin derhal 
ziraat müdürlüğüne fiat bildirmeleri 
lazımdır. 

Şehrimizin bir ay 
lık idhalat ve ih 
racatı nedir ? 
Şehrimizin Eyhil 936 iptidasın· 

dan sonuna kadar bir aylık idhalit 
yekunu kıymet itibarile 963,588 lira 
ve ihracatı ise 1,076,385 lira tuta
nndadır. 

Şu bale ·göre geçen ay içinde şeh
rimizin 112,797 lira gibi büyült bir 
kazancı vardır . 

müdürü şehrimiz ziraat 
mücadelesine verildi 

Mardin ziraat mücadele müdürü 
Vilayetimiz ziraat mücadelea.inde 
çalışmak üzere mu.v.tdcaten vilip· 
timize tayin edilmittir . 

Mumaileyh dün v•ıifeye batla 
mışbr . 

Bıçakla yakalandı 
1 •&-

1 da tavzihini dilerim. 
&rber B;Jıqin otlu 

Melımed 

To.kaözo: H~ zaman oldutu 

ıiW bu v.aka114a ,...nz .t.ta· 
dan ahpy....,b. 

de olan bU krom cevbedefi 
kete mihinl mikdarda d6Vii 
cek bir servet qynajıdaı • 

Şimdiden 
mikdarda ihracat .,,.__ 
Vekiller Eliziz detil mil~~ 
rumda Geban'a gidip 

Elizizden dün saat 10,SO ~ 
ketle bu sabah şelarimi1.İ .-sl"IJI 
mitlerdir . iktisat ve maliye 
leri , Elizizden sonra trenin 
yadaki tevakkufundan istifade 

Dün, Muıfafacjlu Mebaed .. fili& • 
da birilinin iizerinde yapı.n t.aUr· • • 

eleai 
değildir 

- yük kumpanyanın kurulacata 

ride kanuni haddan büyük bir bıçak }~ ...... 
bulunarak polis tarafından abnmıı 
ve Mebmed baklanda kanuni İf ya
pılmışbr. 

Kardeşinin karısı
na göz koyan ada-

- Bmac:i uhifeden artan 

Kudüs : ıs ( Radyo ) - Mi
raç gecesi binlerce Mislümlıa Mea 
cidi Aksada toplanmışb. ibaaetlerini 
tamamlamağa vakıt bırakmadan 
etraflarını jandarma çevirmiş ve 
kütleye evlerine dönmeleri ihtar 
edilmiştir. 

tedkik etmişlerdir • 

Vekili erimiz istasyonda , 
mizde buhman saylavlar , 

mandan , daire müdürleri , 
ler , H1lkevliler, banka 
leri tarafından karşılanmışbr • 

Petrol arama müdürü 
Eyüp de vekilleri garda • 
etmiştir . 

gelmeıini temin etm .. k yani gelip ğer kurak yerlerde olduğu gibi yılı· 
git~ azami kolaylık &'OStermek. na fO~e detifecefinden O aralar gibi 

b) ltk gelifde ameleye iş bulun· rentabJ olamayabilir • 

Bu rakam geçen yılın bu ayına 
göre de 20,000 lira kadar yüksek
tir . 

' mı öldürdü 
1 Hadiseyi Royter muhabiri Ce 

beli Zeytun üzerinden bizzat gör 
müştür. 

Vekiller bölgenin zirai 
hakkında alik.alılarla gör·· 
izahat ve notlar almışlardır • 
firlerimiz saat 10 da , petrol 

caya bdar onu sefil bnilkmam..t, ı ) Banlardan bqka sulanan tar
c) A1Dehıuba iyi g rorelıillaai laJar çok çepelJenir ( imhası güç ot· 

içifl bilheaı WaJarya haatahlma tu- lar ve yavq yavaş dalıa fazla zayıf-
lU~811aı Aklamak. lar böylece gubre ihtiyacını doğurur. 

·• ~· Normal tcret vererek amele Bunun ıçin Çukurovanm bilhassa 
ve ~ı iki taraflı kollamak. Adasaa kllJDllJCfa ıul ma ifi düşünü-

E) Amelenin çiftçilerle ve çiftçi- lürken evveia buralarda sulamağa 
le · .ill ~~bUecdt..mil,nazaalı ı müaait yerlerde mevzii sulama işine 
it eriai derhal baletmek ve bütün bu girişmek ve alınacak tecrübelerden 
iflen 8'Mim için de bit otganizasyon sonra bunu umumileştirmek doğru 
Jl*pmek ~de elur . olur . 

Am~e IŞı üzennde durulurken 5 Küçük ve büyük ziraat me-
Mibzerle şırJ üzerjne pamuğu eküp j selesi : 
çapa mUlnesı iJe 1;1aınuğu çapillamak t Çulturovada büyük ıiraat en zi-
başta re.Jlr. $unun ~ittÇi için çok yade ova kısımlarındadır . 
faJdalan vardır. ltu cihetle mibzer Buna sebebde : 

Umumi ev kadını 1 

nı tokatlamış 

Diin, Salcı Hüseyin oğlu Hacı Ali 
adında birisinin, genel ev kadmla
nndan Ahmed kızı Semihayı tokat· 
la döğdüğü polise şikayet edildiğin· 
den, AJi yakalanmış ve hakkmda ka· 
nuni icab yapılmıştır . 

il 2 

ve çapa m~lnesi ala~acak ve_ya a ) Nufusu az olan bu yerlerde 
afdıtıD:da b6Jcesi sars~ çifçilere 1 arazi düzdür ve makine ziraatına çok büyükce ve büyük ziraat yer tutmak· 
bu yonden yarc:lnn da •ri sonuçlar elverişlidir, nufus ve arazi nisbet ve tadır, 
wrlr. teşekkülüne gore büyük ziraati ter- C) Küçük ziraat ancak bahçecilik 

4 - Sulama işi : cih ettirmektedir . tarzında ufak miktarda, Slllama ve 1 
SalamJ.l normal anlayışla, bilhu- b ) Buralarda küçük ziraat daima çok iyi bakım ile yani mali vaıiyeti 

aa yan kurak gıden yıllarda, mahsul sandmaktadar , çünkü çifçi iyi nadas düzgün çok nufusla ve nihayet a-H-q 
bereketini z9zde elli nisbetinde uh· yapamaz , tarlasını eyi iınar edemez başına 5 hektar tarlanın icabında b"l rta- bir ijfir. Yatnız buna mukabil: 1 ve fenni Aleller kullanamaz , zira gi altında gilbrelenm!ıi ile mahsulu 

a ) ltagilnkü nufue ıartlarına ıö- sermayesi ve kuvveti p .. k azdır ,.e artırabilir, rentablkda. 
re '1Ula1n• rşr un\umileştırmek jste- tuta nisbeti bu vasıtaları da amorti . işte ba hakikatlara dayanarak 
t·~lirae va nufuau üç rnişli artırmak edemez . 1 diyebilirim ki, bu gJnkü şartlar içinde 
ve yahut t,a bUJünkü ekım alanının Bunclan dolay..adır ki nufuz ,tart- bolgemizdc; küçük ziraat fazla mahsul 
iiÇte ikisi,ne pamuk ekmeQJ.ek gerek )arma ıore kuçük zinıata gidilebili- aldıramaz ze her halde bakımsıılık-
oJÔİ', den~ç~ bu kısmı yerlerde yine dem istihaah aıaltab;lirm 

Ceyhan : 15 ( Hususi ) - Cey- Kudüs : 14 ( Hususi } - Arap 
hanın Kının oğlu çifliğinde koza top mahafili yakında grevin bitecetini 
hyan Dörtyolun Çaylı köyünden bildiriyor. 
Aa oğlu Kara Mehmed ayni çiflik- lngiliz amelesi hükumetin Filis. 
de oturan berber lsa oğlu Mehmed tin kantddıklanna bir nihayet \'er• 

Şerifin kardeşinin karısını boşatbr· j pıesini ve Filistini qevlctler kont
maks uretiyfe alacağından bahsile 1 roluna bırakmasını istiyorlar. 
ortada dolaşan şayiayı Mehmed Şe-ı Filistin tücearlan dükkinlannı 
rif işitmiş ve bu yüzden Kara Meh- açmağa hazırlanıyor. Yüksek Arap 
mcde kin beslemeğ'e başlamış. komitCJSi iki gün devamlı surette 

12-10 936 günü akşama yakm içtima etmiş ve günün vaziy~tini 
bir vakıtta ve Kara Mehmedin tar· ve yapılmakta olan müzakereleri 
lada koza topladığı bir sırada Meb görüşmüştür. 
med Şerif yanma giderek -beslediği fçtima sonunda Arap kıallan-
kinin önünü almak için t:ıbanaunu .. nın grevi durdurma' içirı yaptı 
çekerek Kara Mdımede boşaltmıı teklif okunmu.ş ve ittifakla 
ve tabancadan ~bn kurşunlar Ka· edilmiştir. f dare he~ti erteai 
ra Mehmedin sağ memesi ve koltuk greve son vermok için l~ı,p~ 
altına isabet ettiğinden derhal öl- tedbirleri konutmuştur. 
müştür. Paıar günü grevin bia.ı;i IOat 

Hadiseden m4halli hükümet ha- rarı ilin edilmiş, ~e-~ 
berdar edildiğinden suçlu yakalan- Filistin ~~ tabii .hal 
mış ve hadise mahallinde 1<>rgu ha- etmiştir. ı 
kimi v'-hükumet doktoru taqfınd.-ı Kawkçuye yardua için rılatine 
tahkikat yapılmış ve <'eset üzerinde gittiti .tekzip edilen Suriye :ıa• J 

de tetkikatta bul~nulmuş~r. bitlerinden Sait Elu rdietinclc 

llnnalannm son vaziyetini 
görmek üzere , petrol araıış 

l lyapdan [ Mihmandara ] 
dir. 

Petrol taharriyat sabaıandl 
saat kadar meşgul olan vekili 

I saat 11,4S de şehrimize dön 

1 
ve d~ istasyona ıidertplt 
ıo~ ötle yemejini 
sonra saat 12,30 da Mersine 
ket etmişlerdir • 

. M sn.de kı,_ j)~ t~ 
~ veıduetimiiı s•t 17,58 flc 
ıe dönmüşler ve Adam :kllll• 
belediye tarafından şeı""1!!ftllt'1 
rilen ıziyaf ette bulurimliff'nt.f • 

Elbalil d.tlaıiındt tıwı~ 
vm cslan çlUJ>ltiDllda .,.:JU" 
müştür. 

Filistinde Y alıudi ve 
cWı şimdiye kadfar ( 300d 
ve ( 5000 ) yaralı o~'W 
mevk'"1aıw aJUSt.,( S0Q. 

m ew•Uu da ( asçQ) -
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Yazan: Ni h ad Ta n g ü n er 

HaVatveaşk 
n; oskoca, delikanlı bir kız 
~ olmuştu . Fakat hala toy

du ... 
Aşk ... Sevgi ... Hayat .. Bu mef · 

humlar onun için birer kelimeden 
fazla manalı : bir şey değildiler . 

Kırlarda dolaşırken, vaktile giz· 
li gizli okuduğu romanlardan mül
hem , kuracağı yuvanın ne olacağı
nı ve pansiyonda arkadaşlarından 

dinlediği hikayeleri düşüniiyordu . 
Karşı villadaki komşu, Melahat 

için istifadeli bir mevzu teşkil edi
yordu. 

Bu genç kadınla kocası, lstan· 
buldan gelmişlerdi .. Düşünüyordu .. 
lstanbulda yaşamak ne iyi şey ! .. 

Sadi ye ona, bu yeni komşuları
nın zerafetinden öyle bahsetmişti ki .. 
Bir bebeğe benziyen bu genç ka
dını mutlak görmek isterdi . 

Yeşillikler için de , çürümeğe 
yüz tutmuş tahta perdeler arasından 
karşıki köşk pekala görülebilirdi . 
Hemen oraya koştu .. Çay saatine 
kadar beyhude orada bekledi . Kim
seler meydanda yoktu . Yeni kom· 
şu, evi yerleştirmekle meşgul oldu
ğundan görünmemişti . Fakat öğle
den sonra Melahat yine nöbet bek
i emeğe gitti . Ve bu defa istediği 
oldu . Tam saat altı vardı, yeni genç 
komşu kadın, kocasile bahçeye çık
ınışlardı . 

Melahat, romanesk bir hikaye· 
de okuduğu ve bunlara tamamile 
uygun bulduğu " güvercin ile ayının 
ırntizacı ,, kıyasını düşündü . Çünkü 
Yeni komşu 28 inde, kocası 55 inde 
vardı ... 

O günden itibaren Melahatın bü
tün işi, her gün öğle üzeri onları 

gözetlemek oldu . 
Yeni komşu - ismi Necla, ko

casının Vehbi idi - hava güzel ol 
duğu vakıt bahçeye iniyor, tahta 
Perdelere yakın bir yerde istirahat 
ediyordu _ Melahattan başka kimse
nin göremiyeceği bu kuytu yerde 
ıtenç kadın , ş~zlonga uzanıyor, ro· 
illan okuyor, sigara içiyor, derin ha
Yal!ere dalıyordu . Bazan ayı tipli 

h~· kocası da oraya geliyor, piposu ağ
~ır Zında, sinirli sinirli dolaşıyordu . 

Yeni komşularda sık sık, erkekli 
kadınlı toplantılar oluyordu . Me· 
lahat, bu toplantı günlerinde birçok 
leylere şabid oluyordu . Fakat bu 
konuşmalar Vehbi beyin lstanbulda 
01duğu vakıt daha serbest, daha neş' 
~li oluyordu . Bundan başka bir şey 
daha nazarı dikkatini celbediyordu, 
bu da, uzunca boylu, yakışıklı bir de 
11 ka11Iı 1 .. 

Melahat , bu delikanlının , genç 
kadınla baygın baygın bakıştıklarını 
~e ayrılırken birbirlerinin ellerini 
~ıuıı uzun sıktıklarını görür gibi olu 

b·r Yor , gördüğü ve hissettiği şeylerin 
ne demek oldug· unu anlayarak hırs· 

• f1111 1 
e~.'.ıı' anıyordu . Acaba aldanıyor mu idi? 

ıı, I Genç kızın şiiphesini o gün ö~
den sonra yine tahta perdelerın 

tanına gittiği zaman işittiği iki kı· 
11

k ses izale etti : 
- Necla .. Aşkım .. Seninle bir 

'a k ıj at olsun başbaşa kalma ne saa· 
~t 1. İstanbuldan uıakıaştığın , evi
~ııe gelmediğin gündenheri nasıl 
ay;:ıt geçirdiğimi bilmiyorum 1. 

Bu benim için çok fena Necla !.. 
i· - Evet sevgilim .. Bu çok fena-

·ıe .,'t · Bilir misin bende seni ne ka-
kerı "it k . H . s .. . ili Ço sevıyorum . er şeyım se 
1 diiŞ n H · · ·1· ı u .. er şeyım sana aıt sevgı ım .. 

- Halbuki sen burada o kaba 
arıııa berabersin .. Geldiğim va

~;t 0nunla konuşmak ve hürmetkar 
llıaklığım lazım fakat ne mümkün!. 

l\ı~na tahammül edemiyorum .. Yal

beniın olmanı istiyorum Necla 1. 

- Sevgili Vasfim hende böyle 
arzu ediyorum .. Fakat .. Beyoğlun· 
daki küçük pastacıda geçirdiğimiz 
tatlı dakikalara kavuşmayı hende 
sabırsızlıkla gözlüyorum . 

- Bu sabah o kaha adamın ls
tanbula indiğini sana telefon eder 
ken bilsen ne kadar tatlı bir beye· 
can geçirdim . 

- Oh sevgili Neclam 1. 
. . . . . . . . 

Bu sözleri hummalı bir iirperme 
il e dinliyen Melahat, yaprakların ara
sından başını çıkartınca birbirinin 
kolları arasında çılgın buseler verip 
alan genç kadınla ' ateşin erkeği 
gördü . Çok geçmemişti . Bahçede 
bir ayak sesi işitildi. Hizmetçi kadın 
koşarak geldi ve : 

- Hanımefendi , beyefendi gel
di. dedi. 

Sarışın kadın, genç aşıkına heye 
canla mırıldandı : 

- Kocam şüphelenmiş olmalı .. 
Bizi ansızın yakalamak istedi . Ça
bulr kaç Vasfi 1 •• 

Sap sarı kesilmiş olan delikanlı 
soruyordu : 

- Nereden? 
- Tahta perdeyi atla gerisi ko· 

!ay ! .. 
Genç kadın, hizmetçi ile birlikte 

eve doğru giderken , delikanlı , bir 
canhaz çe~ikliğile duvarı atladı ve 
Melahatın biraz ilerisine düştü. Ora
da Melahati görünce birden şaşa 

!adı, fakat bu, çok sürmedi . Büyiik 
bir soğuk lı:anlılıkla ona sordu : 

- Nereden yola çıkabilirim ? 
- Duvarın dibinden yürüyünüz 

kimse sizi görmez , sonra yola çıkar. 
sınız . 

Delikanlı ok gibi fırladı, bir daki· 
kada yeşillikler arasında kayboldu. 

Çok geçmemişdi , Melahat ya
vaş yavaş tahta perdelere doğru 
yaklaşan genç kadını gördü. Bu 
anda iki şey düşünüyordu. Kaçmak 
veya ona görünmek! .. Fakat genç 
kız , içden gelen bir kuvvetin tesiri· 
ne mağlüh olarak yeşillikler arasın
dan başını çıkardı ve endişe ile , 
bulunduğu tarafa bakan sarışın ka· 
dına: 

- Atladı gitti ! .. Müsterih olu 
nıız. D,di. 

Genç kadın birden titredi . Fa· 
kat kendini çabuk topladı! 

- A .. Çok teşekkür ederim .. 
Ne kadar korkmuştum .. 

Melahat, onun seheb göster 
mesine meydan bırakmadı ; 

- Peki mademki onu koca
nızdan fazla seviyorsunuz. Niçin o 
nunla yaşamıyorsunuz? 

Genç kadın bir an düşündü ve 
Melahata bakarak güldü: 

- Yavrum .. ne kadar safdil 
bir kızsın ! . Hayat ve aşk , başlı 
başına birer hadisedir. Ne o , ne de 
ben beraber yaşamak , .. Yalnız bir 
birimizin olmak asla istemiyoruz . 

Hatta o , benim kadar bile 

istemiyor .!. 
Fakat bu böyledir işte ! .. 

--~-------- --
İngilterede 

Komünist partisi neler 
talep etti 

Londra : 15 ( A. A. ) - lngiliz 
komünist partisi yarı askeri mahi
yetteki teşkilatın siyasi fırkalar men
suplarının üniforma taşımalarının ya
sak edilmesini faşist kışlalarının ka· 
patılmasını faşistlerin külhan hey
cesne hareketlerine nihayet verdi

rilmesini istemişdir. 

Türk sözü 

İhtilalciler Madrid üzeri
ne henüz yürümediler 

Nasyonalist kuvvetlerin kumandanları dün 
toplantı yaparak kararlar aldılar 

bir 

Londra : 15 (Radyo) - Hüku
metin neşrettiği bir tebliğde Ovyo· 
doya taarruz eden asi kuwetlerin 
püskürtüldüğü ve kendilerine hin 
kadar zayiat verdirildiği bildirilmek 
tedir . 

hareketleri henüz başlamamışsa da 
Madrid - Valansiya hattı kesilmiş· 
tir. 

Cenuptan ihtilalcilere yeni yar
dım kuvvetleri gelmiştir . 

Ankara : 15 (A.A.) - ispanya-

sahife : 3 

• Asri sınema 
14 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 

Sevimli Şirin Artist 

Anny Ondra 

( Matmazel Hofman ) 
filminde 

Sizleri neşeden neşeye, zevkten zevke götürecek ve bütün kederleri. 
nizi unutturacaktır . 

Ayrıca 
ilaveten : 

• 
• Mikimavs 

dünya havadisi 
Yakında : Bikes romanından iktibas edilen müessir film 

(Kimsesiz) 
1 Lizbon : 15 (Radyo) - Cenubi 

şarkiden ilerlemekte olan asi kuv
vetleri dört gündenberi devam eden 
bir yiirüyüşle Madrid üzerine doğru 
yoluna devam etmektedir . 

da harp devam etmektedir . 1 
Muhtelif menbalardan alınan ha ı-----------------

herler bir çok Jsilah ve cephaneyi 

7388 

Paris : 15 (Radyo) - Madrid 
üzerine hücum hazırlığını yapmış o
lan nasyonalist kuvvetler . bilfiil hü· 
cuma geçmeden ewel bazı şeraitle 
Madridin teslimini talep etmektedir· 
!er . 

Madrid üzerinde asi tayyareler 
tekrar beyannameler atmışlardır . 

Beyannamelerde, rşayed Madrid 
teslim edilmezse şiddetli hareketler 
gösterileceği yazılıdır . 

Paris : 15 (Radyo) - Hücum 

Ar as 

hamil iki vapurun Anversten gönül· 
lü efrad ile muhtelif eşyayı hamil 
iki lspanyol L vapurunun da Marsil-8 
yadan ispanyaya hareket ettiklerini 
yazıyorlar . 

Paris : 15 (Radyo) - Mola , 
radyoda söylediği bir nutukta : 

Bilbaonun zaptının muhakkak ol
duğunu bildirmiştir . 

Sevil : 15 (Radyo) - Masyona. 
list kumandanlardan Mola ve daha 
iki büyiik kumandan bu gün Adila
da toplanarak müzakere yapmışlar
dır. 

ı Almanyada hazırlık 

l Berlin : 15 ( Radyo ) - Hitler 
v k p bir beyanatında : 

Belgrada ugrayara rens - lngiltere - Almanya dostlu-
Polla görüştü ve İstanbu ğunun takviyesine kıymet verdiğini 

la hareket etti teyit etmiş , ancak son Soviyet 
- lngiliz deniz anlaşması ile müs· 
temleke meselesinin de Alman ba 
kımına göre halli icab edeeeğini bil
dirmiştir . 

Berlin : 15 ( Radyo ) - Alman 
tersaneleri gece gündüz çalışıyor 
elde biri 26,000 biri 10,000 ve muh-

• Alsaray sıneması 
bu akşam 

Bu senenin en nefis programlarından birisini sunuyor 

( Sarışın . Karmen ) 
Mümessili : Billur sesli Marta Egertte 

Bu programa fevkalade de ilave olarak 1936 Olimpiyatlarının açılış 
merasimi ve diger bütün tafsilatı 

ilave : 

Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program 

13 numaralı Casus 

Matineler • 
• 

Cumartesi 

Pazar 

2,30 da 

2 da 
7398 

iki film 

Sarışın Karmen, Olimpiyatlar 
Belgrad 15 (Radyo) - Cenev· 

reden dönmekte olan Türkiye Hari. 
ciye Nazırı Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah 7,30 da Viyanadan Belgrada 
hareket etmiştir . 

Aras istasyonda, hariciye vekili 
hariciye müdürleri, kalemi mahsus 
müdürü, ateşemilterler tarafından 

karşılanmıştır . 

telif tonda gemiler yapılmasına de- •------ım-••-----------------

Aras, Başvekil Stanodiyonoviçi 
ziyaret etmiştir . 

Dost Türk Başvekiline Prens 
Pol tarafından bir öğle zi9afeti ve
rilmiştir . 

vam edilmektedir . i 
Paris : 15 ( Radyo ) - Hitlerin 

1 
komünist nümayişi hakkında söyle· 
diği sözlere Fransız komünistleri la- , 
kayt kalmışlardır . 

Sovyetler 
Ademi müdahale komi
tesine bir nota verdiler 

1 Türkiye maslahatgüzarıda yemek 
te balunmuştur . 

Rüştü Aras Milletler Cemiye
tinin faaliyetine dair olan beyana
tında: 

- Milletler Cemiyetinin bu ça. 
lışması uzun sürdü fakat henüz bir 
netice elde edildi diyemem . demiş. 
tir . 

Londra : 15 ( A.A. ) - Royter 1 

ajansı Sovyetlerin ispanya iç işlerine j 
ademi müdahale komitesine yeni bir 
nota verdiğini ve Londradaki Sovyet 
elçisine ademi müdahale anlaşması- ı 

lı na muhalif hareketler hakkında der· 
hal enerjik tedbirler alınmadığı tak· 
dirde Sovyet Rusyanın komiteden 
çekileceği hakkında talimat verildi
ği komiteden çekileceği hakkında 

talimat verildiğini bildiriyor. 
Rüştü Aras 9,25 te İ . tanbula \ 

hareket etmiştir . 

1: 

2: 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sayın halkımıza müstesna iki film birden sunuyor 

Dahi Bestekar Şühertin eserlerini, bayatını,aşkını canlandıran ye
gane film. Nefis bir müzik ve pek güzel şarkılarla süslü ikinci bir 

Bitmemiş Senfoni 
RİCHARD T AUBER tarafından temsil edilen 

( Şübertin aşkı ) 
Heyecan,hareket,korku filmleri kahramanı sevimli Ricbard Tal-
madge'nin misilsiz eseri ( KORSANLAR DÜŞMANI ) 

DİKKAT : Sinema saat 8,5 da başlar . 
PEK YAKINDA : Arkadaşlık, Fedakarlık ve Kahramanlık Manzu-

mesi CLIVE BROOK'UN şaheseri 

( Diktatörlük ) 
-

ispanyanın yakıcı havası altında cereyan eden bir çok Boğa döğüşle-
rini havi bir film 

ER MEYDANI 

Piyer Benuvanın Şaheseri ( KôNIGSMARK ) 
7381 

( Müjde ) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası 

in 937 modelleri geldi • 
olan(Philips) 

Bu Radyoları görmeden ve dinl.,meden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır • 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHILİPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmeg-e mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
7386 3 
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Türksözü 16 Teşrinievvel 1936 

!~----------··---------~~~~~~~~~•l~h~arlMAdanaBqm~ 
dürlüğünden : 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

1- 1 Teşl'.İni !!ani 936 tarihinden 
itibaren inhisarlar mamulab Şarap 
fiyatlannda tenzilat yapılacaktır. 

2- Bu tenzilata göre Müdafaa 
vergisi hariç ve Misket şaraplann
dan mada (70) santilitrelik şişedeki 
şarapların bedeli otuz beş kurustur. 
On kuruşta şişe depozitosu alınır • 
İki litrelik galondaki şarabın bedeli 
(70) kuruştur. Şişe depozitosu on beş 
kuruştur • Üzerinde " inhisar ,, ya
zısı Lulunmakla beraber diplerinin 
düz olması şartile yokandaki boş 
şişeler inhisarlar idaresine ve ya ba· 
yilere iade olunduğu zaman şişe de· 
pozitolan iade edilecektir . 

3- Bayiler, dükkinlanndaki şa-
1 rap şişeleri hacmile şarabın cins ve 

miktarını pullu bir beyanname ile 
31 Teşrini evvel 936 günü inhisar
lar idaresine bildirilccekler ve lnhi · 
sar idaresince bant yapıştınlaralc 
fiyat farkife beraber iade edilmek 
üzere bu şaraplar 2 Teşrini sani 936 
akşamına kadar idarei mezkureye 
teslim edeceklerdir . 7 395 
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SOCONY-VACUM 
-

Müst'ahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

-
Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za-
man hizmetinize amadeyiz • 6457 

ADUES : Abidin p8§a caddesi Ziraat bankası karşı ında 

Muharrem Hi1mi 

1 

. 1 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıklan birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül

tesi kadın hastalıklan kıliniği muallim muavini . 

1 

Bu zamana kadar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Denizli 
Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Doğum Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalannı kabul ve tedavi eyler . 7391 2-15 

Doktor Ziya Ahmet Dura 
Birinci sıntf mütehassıs 

Milletler Arası Kulak, Burun, Boğaz Kongresinde bulunmak üzere Al. 
manyaya giden ve diger Orta Avrupa lıastanelerindc de ihtisasına ya· 
rayışlı araştırmalarda bulunarak yeni aletlerle vesaitini de tamamlayan 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hılajiahmer civarındaki muayenehanesinde has. 
talarına bakınağa başlamıştır. 7368 5-6 

------------- ........._.~..... -· 1 • 

-
Bir verirsen bin kazanabilir in, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 

Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya. 
cağıru kim iddia edebilir . 7379 4-26 

1 

Almanyadan avdet ederek Adanaya gelmiş ve 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et -
meğ~ başlamıştır. 

Şölen Lokantası 

' 
Bütün konforlarite yakında açılıyor 

7393 2 

P. T. T. Başmüdürlüğün
den: 

Posta ve telgraf idaresi tarafın
dan satın alınan eski papaslar mek

tebi binasında yapılacak tamirat ve 
tadilat işi 3-10-936 T. den iti
baren on beş gün miiddetle açık ek· 

siltıneyc çıkanlmıştır . Nafia <lairc
since yapılan keşif ve planlan mu-

cibince tahmin bt!deli 7521. yedi bin 1 
beş yüz yirmi bir liradır. ihale 19-

Tarsus belediye reisliğin" 
den : 

1414 lira elli kuruş bedeli k ' 
şifli Atatürk caddesinden istasyoo' 
kadar 300) metre murabbaı ya"f' 
kaldırımı beton olarak yapılmaJl.f 
yirmi gün müddetle açık eksılt~e 
çıkanlmıştır.lkinci Teşrinin dörd~ 
çarşamba günü saat on beşte ih• 
edilecektir. Bu baptaki şeraiti ;ıoll 
mak için Belediye mühendisliğtlle 
müracaat eylemeleri ılan olunur · 

7397 

' 

10-936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de ve ayni bina da· 
hilindeki Seyhan P. T. T. Başmü· 

dürlüğünde toplanan komisyon hu
zurile yapılacakbr . Zayi ikametgah tezkire*' l~1ııı 

'YlıJJ 

Muvakkat teminat miktan 565 
lira olup hükumetçe kabul edilen es· 
ham ve tahvilat ile banka mektup

ları dahi kabul olunur. Nakit temi· 
nal Başmüdürlük veznesine yatınla· 
cak ve makbuzu müteahhitliğe ait 

diger vesaikle birlikte ihaleden bir 
saat evveline kadar komisyon riya
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 

Bu işe aid keşif raporu ve planlan 
ile şartname ve teferruatını görmek 
istiyenlerin her gün saat dokuzdan 

12 ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. 
T. Başmüdürlüğüne müracaat etme· 
leri ilan olunur.7348 4-8-11-16 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

Üç sene evvel Şamdan gel~· 
ğimde aldığım ikamet tezkir~ 
kaybettiğimden bulan olursa J<at'' 
sokudaki 23 numaralı hanede ~ 
kim Bayan Cemileye teslimi rı 
olunur . 7396 

___________________ __,, 

İlan 
1 llkteşrin 936 tarihinden i~İ~ 

ren Lüks Bakkaliye müeSSeSCS• 
ramiyelerimizin tevzii ve ku~ 
farın ambalajlar mukabilinde 1 

hususlarile meşgul olacağırun k• 
tolunmasım sayın Adana halkı 
rica ederiz . 7383 15-t6 
NESTLE ŞiRKETi JST ANS 

Umumi neşnyat müdtıl4 
Celal Bayer 

Adana Türk söı'G matlNa" 


