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Pamuk kongresi 

Nevzad GVVEN 

irmi sekiz Mart tarihli 
~ Cümhuriyet ,, gazetesin
e , Çukurovayı çok ya

. b. kından alakadar eden de
uk ır Yazı çıktı . Çukurovayı ve 

çulutunu yakından tanıdığı bel
n muharrir bu yazısında . pamu-
tbeb~el_?lilel tekstil endüstride 

.1 uyuk inkişafın ve Türkiyeye 
ın k1&a bir tarihçesini yaptıktan 
muhtelif devirlerde geçirdiği 
. anlatmakta ve bu günkü va
ı d . e ızah etmektedir . 

ubarrir , milli servetin büyük 
~natı , milli ekonomimizin mü-
11' unsuru olan pamukçulufumu-
~urovada kavuşabileceği bü· 
k _ f i~~anlarını zikrediyor v_e 
u teşkıJatsız verimsiz vazı-a· , 
uratıe çareler aramak mecbu· 
~ oldutumuzu ve bir pamuk 
~ Yapılmasının büyük faydalar 

etin' ·1 _ 1 1 &ve ediyor . 
runı . dünyayı idare eden ilk 
eerın "" .d b .. en muhımlenn en ırı 

ı>amutun çeşidli endüstrilerdeki 
z deterini burada uzun boylu 
•ta ı-uk uzum görmüyoruz. 

~~-v8,!1ın pamuk prodüksiyo· 
ı:,.Yuk kabiliyetini ve bu k.a· 

p h, devamlı bir çalışma de 
ar edi)d· . · . •ti takdirde millt serve· 
ıçınn -·. 1 

1 d e muhım hır menba o a-
a s" l 

Ç- oy emete lüzum görmü-
• Unkü • memleketteki servet 
· l~ının işler bir vaziyete gel· 
j evlet iş plimnm başma koy· 
att şeOerimi7. pamukçuluğumu-
&tle ı'nk' f · • • d 1 al ışa ı ışım e e e • 
ır. l'iitekiın , büyük Başvekili-

ınet in - - " . onunun Adanayı son zı· 
• 
1 

Çukurova pamukçulutu içın 
e olmuştur • 

unun·. 
pıl IÇindir ki: biz de biran ev· 
de ablk büyük bir pamuk kon· 
tı k er h~lde büyük faydalar 

lllaatındeyiz. 
ladıtı q 

tsız k iündenberi bakımsız ve 
k d alınış pamukçuluğumuzun 

k 
ertleri, zorları vardır. Me· 

u uro . 
işi .~.a ~ıf tçisinin amele, kre: 
k' ~ 1 oyle mühim dertlen 
tlı, u dertler ancak devletin 

ve e1· ond ınde tutacağı bir orga· 
ı>aın: d~rınan bulabilir. Türki· 
id k istihsal mıntıkalarının da 
e~~~0k. derdleri vardır. Bü· 

ek lerı ortaya koymak, tes-
ma "t Çarelerini düşünerek bir 
· d p Anı hazırlamak ancak aym 
e ~ bulunan insanların bir ara· 

re konuşması ile kabil olur. 
~eketiınizin ihracat madde· 

şında gelebilecek ve milli 
ınıza bu -nk- . d·~ ' ıu u getır ı5 • ser· 
b'on :nisli fazlasını kolaylıkla 
ır zaınanda sokabilecek ka
olııı .. 

1 
• ~ pamukçuluğumuıuo 

ko IÇlll başhyan büyük ccreya· 
~tre iJe aksiyon haline 
•er halde çok bayırlı olur. 

r an1 
a' adar 
a gel 
an bu 

Çocu. 
Kanada 

ti biz-

•• •• sungu ve kamçı altında hafag 

Müşahi~lere zamanında gösteri yapan · 
Türkler hapishanelerd.e inliyorlar 

~~------·-·------~~-

fudan aşiretine mahalli hükumet tarafından 
10,000 silah verildi 

Oeyrizorda halkla polis arasında kanlı çarpışmalar oldu 
Uzk'ye: 31 ( Hususi muhabirimizden) - Seçim 

1 · 
1
d n ve Kırıkhanda müşahitlere karşı gösteri mese esın e . 

yapmaktan fllya suçlu olarak aylardanben mevkuf bu 
lundurulan Türkler ellerine kelepçeler ve ~ğazlanna 

· ı r vurularak süngil ve kamçı darbelerıle Halebe 
zencır e k h Ik d b.. "k sevkedilmişti. Bu vaziyet Sanca a ı arasın a uyu 

tesir uyandırmıştır. . .. . 
Sancak Tilrklerinden mürekkep bır h~ye~ ~bdulganı 

Tilrkmenin reisliği altında lskenderuna gıtmıştir. ~eyet 
lskenderunda mendub vekilini ziyaret ederek bu ınsaf· 
sızca vaziyeti protesto etmiştir • . . . . . . 

Antakya: .31 ( Hususi muhabınmız bıldınyor) -
Son günlerde tazyik ve ted.hiş Ant~kya ve lskenderu~~ 
0 

kadar ileri gitmemekte ıse de koylerde yapılan zu)um 
tahammül edilmez bir hal alnuştır.Vergi borçları bahane 
edilerek Türk köylerinin ileri gelenleri ellerine kelepçe 
vurularak geceleri gizlice hapishanelere tıkılmakta ve 
ağır işkencelere maruz bırakılmaktadır. 

Bayır bucak ve Hazne nahiyelerinin her köyüne se
kizer onar kişilik jandarma karakollan tesi.s edilmiş ve 
bu karakollara jandarma elbisesi giydirilen Ermeniler 
yerleştirilmiştir. Ayrıca 200 kişilik bir kuvvet de bir 
kaç koldan köyleri dolaşmaktadır. Halk gerek karakol 

)ardaki ve gerekse bu seyyar soyguncuları beslemeğe 
mecbur tutulmaktadır. 

Halepten sızan haberlere göre; Suriye adliye umum 
müdürü bir hafta evvel Fudan aşireti şeyhinin yanına 
giderek aşiretile beraber Amik Ovasına gitmeğe iknaa 
çalışmış ve hiç olmazsa Sancak meselesi halledilinceye 
kadar Amik Ovasında oturmasını rica etmiştir. 

Anezeden bir kol olan bu aşiretin 25,000 nüfusu var· 
dır. Bu aşirete 10,000 silah datıtmışlardır . 

Suriye gazeteleri kuraklıktan bahsederek aşiretlerin 
büyük sıkıntı ç.aktiklerinden bahsetmekte ve kendi he· 
saplarmca aşiretlerin Amik Ovasına yerleştirilmelerine 
bir sebep ve zemin aramaktadırlar. 

Halep : 31 (Hususi muhabirimizden )- 15 Martta 
Deyrizora 10 kişilik bir Vatani P'>lis müfrezesi gönderil· 
miştir . 

Müfreze şehirde devriye gezmeğe başlar başlamaz 
eşraftan birisini yakalamışlar ve adamı döğerek karakola 

1 

göndermişlerdir. Bundan müteessir olan ahali karakolu 1 

basmıştır.Karakola hücu~ edenlerin miktarı 300 kişidir. 
Bu hücum üzerine halk ile poli.s arasında bir çarpışma 
olmuş, iki polis ölmüştür. Halktan bir çok yaralı ve ölü 
vardır . 

. 
Maliye Vekı1i F ranko istasyonları 

Nisan ibdalarında Anka
raya dönecek 

Ankaara: 
31 (Hususi) · 
Fransanın ce· 
nubunda ne. 
kabat devre· 
sini geçirmiş 
olan Maliye 
vekilimiz bay 
Fuad Ağrali
nin nisanın ilk 
haftasında An· 
karaya döne· 
ceği öğrenil • 

miştir. 

Bay Fuad AAralı 

Stoyodinoviçin Roma 
seyahah 

Belgrad: 31 ( Radyo ) - Bay 
Stoyodinaviç nisan sonunda .Rom~y~ 
giderek Kon~ Ciyanonun zıyaretını I 
iade edecektır. 

hezimeti tevile çalışıyor 
Hükômetçiler mütemadiyen 

ilerlemketedirler 
~----........... __ _ 

İspanyol efkarı umumiyesi tamamiyle hükumet 
lehine döndü 

Madrid: 31 (Radyo) - Asilerin 
radyosu dün sabaha kadar neşriyat 
yaperak hezimetleri tevile çalışmış. 
tır. 

Fakat efkarı umumiye temamen 
hükômetçiler lehine inkişaf etmiştir. 
F ranL onun artık bir hücüm yapamr 
yacak vaziyette olduğu aşikardır. 

Londra: 31 (Radyo) - Roytt -
muhabiri bildiıiyor: -

lngiliz Akdeniz tilosu kumanda. 

nına hükumet selahiyet vererek, ası 
lspanyol gemileri tarafından dur 
durulan üç İngiliu gemisi hakkında 
asi kumandanlığına protesto çekil
mesini bildirmiştir. 

Madrid: 31 (Radyo) - Hüku
metin bugün tebliAine göre; asilerin 
Kalabankdaki taarruzları tard edil 
miş ve düşmanların iki mevzii daha 
işğal edilmiştir. Asiler mütemadiyen 
rücat etmektedirler. 

Vadağajalara mmtıkasmd1 işara 

şayan bir hadise wku bulmamışhr. 
Avilla: 31 (Padyo) - Dün şi · 

mal cephelerinde kısa piyade atşlari 
yapıldığı haber alınmıştır. 

İstanbul: 31 (Radyo) - Havas 
ajansının bildirdiğine göre Madrid 
cebhesinde 30 tayyarenin iştirak 
ettiği bir hava muharebesi olmuştur. 
Şehre tayyarı.:lerin geldiği h .ber 
verilmiş ve tertibat alınmışrır. 

Asi tayyareleri bombardmana 
başlamış cümhuriyet tayyarecileri 
karşılaşarak onları mctrilyoz ateşi 
altına almışlardır. 

Yeti alt 1 tı H"k"' t' bu şretti'ği bir hesaba göre bu beş mini mini kız , istikbalde dünya· 
ına a mış . u ume ın sene ne .. .. . . 

zcn~n d h h'b" k ı ı caktır Bu senenin sonunda gorulen hesapta beş kız kardeşın bır 

Asi tayyareleri sayısı çok oldu. 
ğu halde kaçmışlardır. ·------

6' ra oma sa ı ı genç ız arı o a . 
Türk lirası bir servete sahip oldukları görülmüştür • 
· erin ker sene biraz daha zenginleşecekleri muhakkaktır . Çünkü , en büyük servet menbaları kendilerile 

Y•Pllllf olan yirmi dört sinema kumpanyası ve rekli111 için isimle~ini , resimlerini satın almakta olan 

ÇOcuk llda11 , ve oyuncak fabrikalandı · ... 
ldar için buaüne kadar harcanan para 96 bin dolardır • Bu paradan 4500 dolan çocukların busuaı 

veril • • IDiftir • 

Amerikada grevler 

Nevyork : 31 ( Radyo ) - Bir
leşik Şimali Amerika hükumetlerini 
yeni grev~r tehdit ediyor . Yeniden 
( 400 ) bin kömür maden amelesi 
grev yapauftır. 

Dinarlı ve Mersinli Ahmet 

Bu pazar günü Mersinde görüşecekler 

Mr.rsinli Ahmet 

Mersin: 31 [Hususi muhabirimizden] - Önümüzdeki pazar günü Mersin 
stadyomunda hazırlanan ringde, Mersinli Ahmetle İzmirden şehrimize gelen 
Dinarlı Mehmet pehlivan güreşeceklerdir. Bunlardan gayri Bulgaryah ve 
daha bir~ok tanınmış şöhretli ğüreşçiler karşılaşacaklardır. Civar köylerden 
birçok pehJivantar bu güreşlere iştirak etmek üzere şimdiden Mersine gel
mektedirler. 

Güreşlerin muntazam geçmesi için birçok tedbirler alınmıştır. 

Balkan ekonomi konseyinde hangi 
meseleler halledildi ? 

Balkan pakti ekonomik konseyi· 
nin Atinabaki toplantısından dönen 
1 ürk heyeti reisi Bay Hasan Saka 
Anknraya gitmiştir. 

Bay Hasan Saka, iktisat konse
yinin faaliyeti hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur. 

" - Konsey ekonomik, umumi 
konşeyin istişari bir organıdır. Bu 
defa yaptığımız beşinci toplantımı
zın neırolunan teblifind~ _görüle· 
celi veohile - bütün mesail üzdrincfe 
tam bir mutabakat hasıl olmuştur. 

Gelecek içtimaın lstanbulda yapıl
ması takarrür etmiştir. Yalnız bu 
toplantıların tarihi, Balkan hariciye 
naıırları köngresinde takarrür ede
cektir. 

Konseyin bu içtima devresinde 
üzerinde en ziyade meşgul olduğu 
meselelerden biri Balkanların müş· 
terek mahsullerinin bir elden ihracı 
olmuştur . 

Bunun iyi bir misalini Af yon 
işinde Yugoslavlarla olan teşriki me· 
saimizde görebiliriz. Üzerinde müş· 
tereken çalışılabilecek daha bazı 
maddelerimiz vardır. Mesela tütün, 
bunların başında gelir . 

Balkanlarda bir tütün ofisi kur 
mak üzerinde ~öteden beri meşgul 
oluyoruz. Fakat Balkan tütün müs
tahsillerinin mühim uzuvlanndan 
biri de Bulgaristandır. Bulgaristanın 
da böyle bir anlaşmaya iştirakini 
arzu ediyoruz ve buna çalışıyoruz . 

Daha bir çok mahsullerimizin 
ihracında müşterek hareket edile
bilir. Hariç pazarlarda hiç değilse 
yekdigeriııe rakip teşkil edilmiye
bilir. Bu şekilden hem Balkan mem
leketleri müstefit , hem de daha iyi 

şeraitle dünya pazarlan karşısına 
çıkılmış olur . 

Balkan ticaret adalan birliği ku • 
rulması yolunda Romanyadan bir 
teklif vaki oldu. Mesele şayanı dik
kat ve istiffadelidir. Bunun için de 
Bükreşte Balkan Ticaret odaları mü· 
messillerinden mürekkep bir kong. 
renin toplanmasına kar ar verildi. 
Bnna tabii bizim mümessillerimiz de 
iıtirik edecektir. 
~ defalci onseyde iki komıte 

ayırdık. Biri ticareti bahriye komite· 
si, diğeri de turizm komitesidir. 

Bunlardan birincisi ikinciteşrinde 
Bükreşte, ikincisi de Belgratta top
lanacaktır. 

Bu seneki toplanbdan da her 
zaman olduğu gibi memnun olarak 
dönüyoruz. Her defasında müşkülle
rin daha kolay halli imkinıni!bulu
yornz,, 

Petrol ve benzin 

inhisar hakkında henüz 
verilmiş bir karar yok 

Ankara : 31 (Radyo) - Petrol 
ve Benzin işlerinin devlet inhilan 
altına alınacağını ve bunun için bir 
kanun projesi hazırlanmakta oldu. 
ğunu bazı gazeteler yaznuşlardı. Ma· 
liye müsteşan bay Faik bu hususta 
beyanatta bulnnarak: Şimdilik bu 
hususta bir şey söylenemiyeceğini 
ve kalet mümessillerinin tanzim et· 
tikleri raporun tetkiki yapılmakta ol
duğunu söylemiştir. 

Son dakika 

Londrada ekmek pahalandı _ 
h Londra : 31 ( Radyo ) - Un fiyahatına ikinci defa olarak bir zam da 
a yapılmıştır · Londrada ekmek fiyatı harp zamanındaki seviy~sine çık

mıştır . 

Şüşningin Roma seyahati 
Roma : 31 ( Radyo ) - Mesajero gazetesinin yazdıtma göre Avur 

turya başvekilinin Roma seyati 9 Nisandan evvel olmıyacalc:br • 

· Demir · çelik resmi kaldırıldı 
Londra : 31 (Radyo) - Bugünden itibaren demir ·çelik idUl&t rw

mi kaldınlmıp • 



Sahife 2 

Bay Musolininin son Libya 
seyahati münasebetiyle 

Tftrks6zll 

italya, A k d eniz hakiıııiyeti 

Musolini İslam hamisi 

B. Musolininin Libya ya yaptığı l 
seyahati , bir çok devlet reislerinin 
yaptıklan gibi laalettayin bir etüd se· 
yahati sanmak hata olur . Bu bir 
teftişten de bambaşka bir şeydir . 
Bu ltalyanın bütün Akdenizdeki po· 
litikasına bilhassa don1nına politika
sına hakim olan emperyalist bir 
emeldir. 

Tunus hudotl:ırından Mısır hu
dutlarına kadar giden meşhur yolun 
açılışı sembolik bir mana taşımakta· 
dır , Çünkü bu yolun biri Tunusa, 
diğeri Mısıra doğru giden iki istila 
istikameti vardır . 

Libyanın askeri bir üs olmasm
dan başka vaziyeti itibariyle ltalya
nın merkezi Akdenizde hak imiyetini 
temine ve şarktan garbe ve garpten 
şarka her hangi bir geçişi men et
mesine müsaade edecek bir deniz 
üssü olmadığına inanmakta doğru 
olamaz . 

geçilebilmesi mümkün olan Girit
Siranayk geçitini t utar . 

Hiç bir d0nanmanın Akdenizdeki 
bu ltalyan çenberine tutulmak iste· 
miyeceği muhakkaktır. Diger taraf
tan Maltaya da sığınamaz , çünkü 
burada da muhasara edilmiş demek
t ir . 

- Yunanistanın kombinezona da · 
hil olduğu kabul edildiği takdirde
böyle bir donanma için yalnız Yu· 
nan sahilleri kalır ki bu da çok teh
l ıkel i bir şeydir . 

Şarki Akdenizde İtalya 
Hepis i bu kadar değildir . Tob 

ruk üssü daha şimdiden ltalyanın 
Şarki Akdenizde hareket etmesini 
temin eden bir nokta olmuştur . On 
iki Adalar vasıtasile ltalya Ege de· 
nizinin kapı larından birine hakimdir. 
Binnetice Kuadenize de hükmediyor 
demektir . 

Yazan : PİERRE DOMINİQUE 

onun bir gün bütün Çate hakim 
olmasını temin etmekte ve Libyanın 
ehemmiyetini de şayanı dikkat bir 
surette artırmaktır. 

Sonra bir çok büyük ltalyan ko· 
lonileri Libya ile Habeşistanın yal
nız Mısır Sudanı tarafından ayrılmış 

olduğu ve binaenaleyh erg~ç bu iki 
yerin birleşeceği fikrindedirler. Bu 
fikir, ltalyanın bu gün için tahakkuk 
ettiremiyeceği kadar muazzam bir 
projeyi tazammun etmekte i~e de 
diğer taraftan!el dokunmamış, sayı· 
Etz ve her çeşitten maden menbala

rını bağrında saklıyan Habeşistanın 

yakın bir istikbalde !talyanın kudre· j 

tini ne kadar artıracağını da kimse 
bilmez. 

Libya seyalıatı ltalyaya Akde 
niz üzerindeki hakimiyetini alemin 
gözünde bir kere daha tebarüz et
tirmeğe vesile oldu. 

Sedlerdeki 
tamirat 

İşleri ne vaziyette ? 

Seyhan kıyılakındaki sedlerin 
tamir işlerinyle yakındad alakadar 
olmekta ve günü gününe malumat 
almaktayız. 

Faaliyet şimdilik iki kısım üze· 
rindedir. 

1 - Yarbaşı - Nümune çiift. 
!iği. 

il - Nümune çiftliği - B. Ke
mal çifliği. 

Bu iki ktsımda yarı kalan kapa
tılmış set terfi ameliyatı devam edi
yor. Yakında hitama erecektir. 

Sağ sahil büyük set sonundan 
Hadırlıya kadar küçük set üzerinde 
muhtelif ve müteaddid yarıkların 
kapatılması düşüııulmüş ve bunun 
için kesif yapılmıştır. 

Bu işin projesi yapılmaktadır. 
Yakında Vekalete tasdika gönderile
cektir. 

Şehrimiz Ticaret odasına 
ltalyanın donanma vaziyeti : 
ltalyamn içinde kapanıp kaldığı 

Akdeniz bir çok defalar söylediği
miz gibi iiç kompartimana ayrılm ış-

ltalya bu suretle merkezi Akde 
nizirı hemen hemen mutlak hakimi 
olduğundan başka, bir taraftan Ma
jork diger taraftan on iki Adalar 
sayesinde Akdenizin diger iki kıs

mına da kafi derecede hükmetmek· 
tedir . 

Bir kere daha tekrarediyorum: 
Bu seyahat ltalyanın büyük bir Af· 
rika hükumeti olduğunu dünyaya 
açıkca gösterdi. Ve bu seyahatın 

manası yalnız Afrika hududları için
de kalmamıştır. lt:ılyanın "lslam ha. 
misi,, olmak arzusunu da meydana 
çıkarmıştır. 

1 Türk - Holanda 

tır ; 
Garbi , merkezi , şarki . 
Garbi Akdeniz iyi hudutlanmış· 

tır . Bizzat bu mınt ıkada iki tali kom· 
par timana ayrı l mıştır . Bu mıntıka· 
!ardan bi risi olan tirenyen denizi 
hemen hemen tamamiyle ltalyanın 
malıdır . 

Şarki Akdeniz Mataban burnun
dan Tobruka çekilen hattın şarkın
d,. l.alau lıUıUn kı.ıı.ı - Ege UI:' 

nizi de dahıl olduğu halde - ihtiva 
eder . 

Ad. iyatik denizinin bir golfü ol· 
duğu merkez: Akdeniz ise bu Tob
ruk - Matapon hattından başlaya· 
rak Tunusu Sicılyaya birleştiren 

Kap - Bon'a kadar parçı.dır . 

ltalya bütün Akdenizde ehem
miyetli nakliyata ve deniz ordularının 
her hangi bir ciddi hareketine mani 
olabilecek vaziyettedir . 

Libya ve Habeşistan 
Bu zaviyeden bakıldığı zaman 

B. Mussolininin Libya seyahati fev· 
kıı l iide bir ehemmiyeti haizdir. Çün· 
kü bu seyahat ltalyanın Akdenizi ta 
sarrufunda bulunan bir gölü daima 
kontrolü altınd a tutacağı bir deniz 
olarak görmek arzusunu pekala işa
ret etmektedir. Ve bu kontrol işin 

de Libyanın büyük bir rol oynadığı 
da görülüyor, 

Fakat Libyanın bundan başka, 
yalnız Afrikaya aid olan büyük bir 
rolü daha vardır. 

Libyanın cenub'. Tunusa müteal
lik rolü hakkında büyük bir şey söy 
liyeceğim . 

ltalyanlar Çat ve Kadomes'i el · 
!erinde tuttukl arı için Cenubi Tunu· 
sa giden bi.tün kervan yolları kon
trolleri altında demektir. 

Çata aid rol hakkında da bir 
şey söy liyeceğim . 

1936 Roma anlaşrnasile aptal
ca terkettiğimiz yüz bin kilo metre 

Demede B. Musolini "islamın 
kılınçı,, ilan edildi. Bizzat kendisi de 
Habeşi~tanda yaşamakta olan üç 
milyon İslamın ltalyan ordularını 
iltizam etmiş bulunduklarını hatır· 

!attı. Musolini, bir taraftan hırısti. 
yanların hamisi ve müslümanların 

dostu olan Fransanın şarkta terket
meğe başladığı rolu oynamak niye· 
tinde olduğunu açıkça izhar etmek· 
tedir. 

Libya laboratuvar vazifesini gö. 
rüyor. B. Musolini orada kendini 
(lslamın kılıncı) ilan dtirdi. Tıpkı 
1798 de Napolyonun Kahirede yap
tığı gibi. 

Fakat ltalya bir taraftan da 
mütemadiyen oraya Kapüsen rahip· 
!erinin idare ettiği Katolik kilisesi 
etrafında toplanan ltalyan kolonları 
da göndermeyi ihmal etmemek
tedir. 

Vaziyet bu suretle tebellür et
tikten sonra ltalyanın donanma po 
litikasının bizzat coğrafya tarafından 
lesbit edilmiş olduğunu anlamak 
güç değildir . Tirenyen denizinde 
tamamiyle emniyette bulunan ltal
yan deniz filoları Mesinadan daha 
iyisi Maddelnnadan hareket ederek 
Fı ansanın şimali Afrika ile olan ir· 
irtibatını kola}lıkla kesebilir . Daha 
ziyade emniyet temin için ltalya , 
mutahassıslarıllın general Fran • 
ko içi mükemmel bir hava üssü 
yaptıkları Maiork üssü , deniz tay· 
yarelerinin Cebelüttarık ve daha 
ötelerini kontrol ve buralarda mü· 
essir surette hareket elmeleıine mü 
saade edecektir . 

1 murabbaı arazi ile ltalyanlara mühim 
stotej ik bi r mevki verdik bu vaziyet 

B. Musolini bir taraftan bütün 
katolik kuvveti ile Vatikanı diğer 
taraftan da hami sıfatiyle bütün 
Müslümanları elinde bulundurmu
yacak mı? Bu uzak bir gaye de ol
sa lngiltere ve Fransa en karekte
ristik tarafı cesaret ve enerji olan 
bu büyük insan idarecisinin politi· 
kasıni yakından takıbe mecburdur. 

Merkezi Akdenizin 
hakimi 

ltalya bu suretle garbi Akdenize 
hakim ol acaktır. Fakat o bundan 
daha faz lasını da yapacak : . 

Merkezi Akdenize de mutlak su
rette hükmedecektir . 

Filhakika ltalya bu kısımda , Yu 
nanistan ve T unııs sahilleri müstesna 
olmak üzere bütün sahillere sahiptir. 1 

Buradaki dört üs ltalyanın hiç 1 

bir şeyden korkmamasını temin ede· I 
cek kadar ehemmiyetlidir · ı 

Ve bu üsler uzak yakın mesafe
lerden M~ltayı çevirmektedirler : 
Messiıu, Trablusgarp , Tobruk, ve 
Pontelloria . 

Mesina ayni isirnde olan boğaza 
hakimdir . 

PantellÖria Tunus ile' Sicilya ara

sınd~ geçide hükmeder. Tr~blusgarp I 
ise bıraz arkadan Pantellorıayı tak • 
v İye etmektedir. 1 obruk , Tunus - 1 

Sicil}a geçidinden daha kolaylıkla 1 

Kadınlar arasında bitmiyecek 'hir mücadele 

Sarışın - Esnıer 

Bütün modeller sarışınlar için yapılıyor 
ve esmerler gölgede kalıyormuş 

Sarı şın · Esmer kavgası .. Dünya 
kurulalıdan beri bu muharebe d, vam 

edegelmiştir. Bunun asıl kabahatı, 
şüphesi z ki, tabiatıedir; İnsanların 
bi r kısmını sarışın, bir kısmını es 
mer yaratmış ... 

F akot ,bu muharebede kazanan
lar kimlerdir ? Şimdiye kadar gale· 
be sarışınlarda . Büyük caddelerde 

etrafınıza şöyle bir bakmak bunu is 
btata kafidir: 

Etrafınıza bakıp da sarışınların 
çok olduğunu görün, demek istemi
yoruı. Belki bilakis, sarışınların na· 
dir olduğunu görecegsiniz. Fakat 
büyük caddelerde, sarı~ınların gale. 
be çaldığını gösteren şey başkadır. 
Elb!seci mağazalarında mankenlerin 
hepsi sarışındır. 

Niçin? Mankenler alıcıhın gözü
nü çeksin diye yapıldığı için, demek 
ki sarışınlar umumiyet i{ibariyle her· 
kesin hoşuna giden tipl:ir. O h'af de 

1 Ticaret anlaşması 
sureti geldi 

1 Mart 937 tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine giren Türk - Ho 
landa Klring anlaşması Ankara Türk 
ofis başkanlığından şehrimiz tica . 
retodasına gelmiştir. 

Bu hususta malumat almak iste 
yen tüccarlarımız Ticaretodasına 
müracaat etmelidirler. 

Köy okullarında 

İnşaatın tamamlanması 
için tahsisat verildi 

~~-----------------·--~· 
nıçın herkes . daha doğrusu, umu
miyet • sarışınları seviyor? Bunun 
cevabını ruhıyat : alimlerine bıraka
lım. Yalnız, onların bunu nasıl izah 
edeceğini biliyoruz. 

insan nadir olan bır şeyi sever. 
Sarışınlar da insanlar arasında ya
hut bütün muhitimizde azı teşkil 
edendir. Binaenaleyh ... 

Alimler daha çok şey söyleı !er. 
Onları bırakalım kendi hallerine. Bi . . 
zım burada sarışın - esmer kavga· 
sında üzerinde durmak listediğimiz 
nokta başka : 

Elbiseci dükkanlarında manken
lerin sarışın olması belki bir şey ifa· 
de etmez - fakat, esmrrl ~re zararı 
olmasa . 

Evet, sarışınların mankenleri mo· 
del olacak kadar galebe çalmaları 
esmerlerin zararına bir netice veri· 
yor, onların yıldızlarının parlaması· 
na mani oluyor. Çünkü bütün moda· 
lar - gerek elbise modaları, gerek 
saç tuvaletleri - sarışınlar için çı· 
ka:rılly'dr, 

• 
1 Nisan 

' 
haberle r ı 

Planörler geldi 

Türkkuşu talebeleri uçuş
lara başlıyorlar 

Şehrimiz ·Turkkuşu talebelerinin 
nazari derslerle meşgul olduklarını 

ve yakında Ankaraya ısmarlanan 

planörler geldiğinde tatbikat ders· 
!erine başlayacaklarını yazmıştık . 

Dön şehrimiz Türkkuşu mekte
bine Ankaradan beş adet planör 
gelmiştir. 

Öğrendiğimize~ göre ; gençler 
bu hafta içinde uçuşlara başlıyacak· 
]ardır . 

Yakında motörlü planörler de 
gelecektir . 

Şehrimiz Türkkuşunun aza ade
di her gün biraz daha fazlalaşmak
tadır . Adana gençliği havacılığa 

karşı büyük alakasını göstermekten 
geri durmamaktadır . 

Polislerimiz 
Dünden ,itibaren yeni 
kıyafetleriyle gezmeye 

başladılar 

Dünden itibaren şehrimiz polis. 
!eri yeni kıyafetleriyle vazife gör· 
mr.ğe başlamıtlardır. 

Düzeltme 

Dün, 16 mayısta Samsunda açı

lacak yerli mallar sergisine iştirak 
etmek istiyen tüccarlarımızın şehri· 
miz ticaret odasına müracat etme· 
ferini yazmıştık. 

Bu husustaki malumatı verecek 
tıcaret odası değil, şehrimiz ticaret 
mektc;bidir. Düzeltiriz. 

Maarifte: 

Teftiş şefi 
Bir müddettenberi mülhakatı 

teftişde bulunan kültür direktörlüğü 
teftiş şefi Asım Esen dün teftişten 
dönmüş ve bürodaki vazifesine baş· 
lamıştır. 

Halkevinde 

İnönü zaferi dün getl 
kutlandı 

Dün gece saat 2, 30 d~ 
miz Ha lkevinde in önü zaferı 
nümü dolayısiyle bir merasiııı 
mıştır. 

Tarlalarda -
Çapa işleri 

b' kaç 
Bölgmiz tarlalarında ır kflf 

ne kadar çapa işi başlıyac& 
Çiftçilerimiz yağmursu 

çok şikayetçidir. 

Hars komi~ 
Konferanslara devB . ·ı 

V· ı · . . H s koıPı ı a yetımız ar 
umumi yerlerde konferansla~. 

şll"' mekte oldugunu yazını y 
Hars komitesi azalarından 
Yangın tarafından Sebze 
"Türk Kültürü,, mevzuu 
bir konferans verilmiştir. 

Zehirli peY11 

Bir aile efradı peyıı 
zehirlenmişler 

M. . h' . d ı-ı üst ısıs na ıyesın en JI 
lu Şükrü , kızları Fındık, Ş•,A 
han ve oğlu Cumali, karısı 
velki gün Ceyhana bağlı . 
köyünden uzun Mehmed iS 

bekçiden satın aldıkları peY' 
zek zehir lenmişlerdir. 

Peyniri yedikten sonr•. 
aile rfradında başlayan ve 
rine derhal hükumete haberi• 
ve hastalar otomobile konu. 
rimiz Memleket hastahane 

1 
rilmişler ve tedavi altına 8 

dır . be~ 
Zehirli peyniri satan pı 

kında takibatı kanuniye ya 

Mahkemelerd 

Vilayette: ( 

ı Katilden suçlu oluP 
hk · · ı · ınile 

Maliyede tayinler 
Vilayet defterdarlığı muhasebe 

katipliğine Bedii Ôztürk, varidat 
katipliğine Niyazi Taoman tayin 
edilmişlerdir. 

Şapkalar kıvır, kıvır, yahut, al · 
tın bukleli saçlara yakışacak renk 
ve şekilde . Roblar bir sarışın kadını 
tenine ve endamına yaraşacak bi 
çimde. Yüze örtülen tüller öyle, 
eşarplar öyle .. · 

Moda sarışınların güzelliğine bu 
kadar yardım ederken esmerler ih
mal olunuyor, elbise, şapka model
lerinde, krem pudra ilanlarında Ve· 
nüsler hep sarışın ... 

Bu suretle güzellik timsali olan 
sarışın venüsler bütün reklamı üzer· 
!erinde toplıA:arak esmerleri gölgede 
bırakıyorlar, 

* * * 
Si.ze burada bir de sarışıelar için 

yapılmış bu seneki ilkbahar şapka 
modellerinden birini veriyoruz : 

Altın sarısi saçınıza , hafif pen· 
be renginize siyahtan daha yakışacak 
bir renk bulamazsınız . Bu şapka da 
siyah kumaştan yapılmıştır. Fakat, 
şapkanın altından saçlarınız çıkarken 
üzerinden de , onlar gibi , çiçekler j 
kivrılacak . Buıılar ilkbahar çiçek· j 
!eridir • 

Temyiz ma emes ı ı a . 
· ın kir ağırceza mahkemesın 

ağırceza mahkemesine n 
Savurlu Mahmud oğlu )-la 

1 rın• kadaşlarının duruşma ~ ol 
edilmiş , tahkikat bitınıŞ ·ııi 
esas hakkındaki diişüncesı 
mek üzere evrakı muavin 

men tetkika almıştır. 

Gidenler 

Şehrimiz fşbankası .el 
• eo• 

Cevad Konyaya tayın 

evvelki gün şehrimizden ' 
Bu genç değerli ıııe 

vazifesinde de başarıl•' 
ederiz. 

Zabıtada: 

Ev sahibini döğf11 

Hasan oğlu Mustafa 
Feride, ev sahipleri Q;Jll 

rideyi dökdükleri polise ~1 

· .. · b t tah1'1 
mesı uzerıne za ı a 
lamıştır. 

Bıçakla yakal 
Ahmı-d oğlu kunrluract 

baldırı ile çorabı arasınıı 
bıçakla umumi evlere gı 
kala-nml~tir. 



1 Niaan 1937 - - ---- -- - -:-- -

Grevci kadınlar polislerin yaklaşmaması için çırılçıp 
1 k k ortaya atıldılar fakat·· a soyunara 

~~--~··~·4•~···~·~··.,_..--~ 

Yeni dünyanın ne yeni ne tuhaf 
düşünüş ve buluşları l vardır · Eski 
dünyanın kendisini yok etmeğe ça
lışan bu günkü medeniyet karşısın· 
da bir parça seyirci ve daha çok 
alaycı bir vaziyette bulunurken b~
zan da kendisine gülmek için imkan· 
lar verdiğini unutmamalıyız · 

Biz semanın yedi . katma yetmiş 
katı. billur cam binalar yükselten 
Arnerika dehası karşısında ne kadar 
hürınet hislerile doluyorsak onun zih
niyet ve ruhunun zaman zaman kar· 
şunıza çıkardığı hadiseler önünd~ 
tebessüm etmekten meni nefs edemı
Y0ruz. Bu yazıda da bu rubun yeni 
ve komik bir buluşu vardır. O ka· 
d~r; ( Lady Godiva ) nın bilin.~ 
hikayesine nazaran zalim koca ko.r 
liılere koymuş olduttJ vergilerden 
bir kısmını indirmek için karısına şu 
ıtır teklifi yapmıştır : Buna naza
ran memlekette mahcubiyet ve tat
lıJıtı ile tanınmış olan kansı uzun ör
gülü saçlanndan başka üzerinde hiç 
bir şeyi olmadan şehri baştan başa 
dolaşacak çok uzakta kalmış olan 
d~n için değil içinde yaşadığımız bu 
iün ile az zaman zarfında kavuşaca- ı 
iıınız yann için de bu teklif _n~ ka~ 
dar ağırdır. Amerikada bu hıkaye; 1 
P~k az benzeyişi olan bir grev ha· 
dısesi olmuştur . Amerikanın me!· 
h~r Nevyork şehrinde olan bu ha· 
dı~ bu ayın yirmisinde cereyan et
ınıştir . 

Bu grevin hususiyeti atlatıa ol· 

maktan ziyade tamamile güldürücü 
düşündürücü olmasıdır. 

ve Bunu halletmek için giden hü-
kumet kuvveti bile bu müdhiş cep· 
he karşısında bir müddet için olsun 
geri çekilmiştir. 

Nevyorkun büyük mağazaların-
dan birinde çah;an kadınlar bu ayın 

. m'ıs'ınde grev ilan ttmişlerdir. 
yır k .. 
imalathane kısmım bl)şalt~a ı~ı~ 
ağaıaya gelmiş olan polısler ıkı 

:tar yaptıktan son~a kendilerin~ 
bekleyen şaşırbcı vazıyetten haber 
dar olmaksızın zemin katında bulu
nan imalathaneye hücum etmişler. 

dir. 
Amerika ihtiyatkarlığı düşünce. 

sine dayanan bu kısımdan altmış 
kadar kadın çabucak bütün elbise
lerini atmışlar ve çırçıplak kalmış-
lardır. 

Beklenilmiyen bu manzara kar 
şısında kalanlar çehreleriyle polisle· 
rin çekildiklerini gören bu kadınlar 
kısa bir zaman için muzaffer olduk. 
lanm zannettiler. Fakat mealesef 
bn galbiyetle.ai pek kısa devam etti. 
Pol!Sler ş~flerinden aldıklan emir 
üzerine birinci katta bulunan kumaş. 
)arı müsadere ettiler. Bnndan sonra 
bu kumaş parçalanyle inatçı çıplak 
geevcileri iğfallbir şekile örtmüıler 
ve yüzbin şekilleri albnda kendile. 
rini bekleyen salata köfclerine koya 
rak bn acaip ve gülünç şekilde grev· 
cileri sevkımişlerdir. 

Çeviren: lslam Şarlan 

Kültür projemiz için ayırdığımız para 

12 milyon lira 
.. Ankara : 30 (Husu- JJüyük vilayetlerimizin husu~i idareleri?in 934 1 

K .. llluhabirimiz yazıyor) deki genel geliri 31,078,467 .. tı~adı_r. ~ynı sene bu I 
. uftür bakanlığı,yurdun aradan 12,043,247 lirası k~ll~r . ıılenne ~rcan· ı 
dk nıı... . d p r -ne biıtün vilô.yetlenmızın 936 dekı genel .. -5ıetım urumuna mııtır. lTt:" 6 645 ı· k .. l 
ait L· • • ı · . 37 271 064 liradır ve 12,18 . ırası u • ı 

uar fikır verecek o- ı ge ırı ' ' 
lan rak I I tür i.§lerine aynlmıştır. 

am arı top amış !-~---------~--~~":" 
\'e bunları tasnif ettır· durumlan şudur: Viyana pedegoji 
I" iniştir. Bu rakanılann tetkiki vi- enstitüsünden mezun 33, öğretmen 
ayetlerimizde ve köylerde ilk öğ- d .J d 

reti okulundan mezun 150, i arıi "en ~e-
ın Vaziyetini izah etmektedir. zun 4 müfettiş oJarak 190 mufettış 

kUltOr direktörleri vardır. Bugünkü okul sayısına göre 
Valiliklerin kültür işleri ve bu bu rakam çok az olduğundan, ba· 

ar~da ilk öğretim ve eğetim mese· kanlık, mümkün olduğu ~adar _kısa 
leaın· · d' kt" 1 "f · t tı bilmek 

İtalya Habeşistan 
daki ecnebi şirket 

leri çıkarıyor 
Londra : 31 (Radyo) - lngiltc

re Adisababadaki Hintli Mehmed 
Ali şirketinin kapanmasının sebebini 
Romadan S'lrmuştur. 

Bu şirket ticaret işlerini tasfiye 
ile meşguldu. 

ltalyanın Habeşistandaki bütün 
ecnebi şirketleri kapPmak niyetinde 
olduğu söyleniyor. 

Japonyada parla
mento feshedildi 

Tokyo: 31 (Radyo) - Japonya 
imparatoru parlementonun feshi 
kararnamesini imzalamıştır, 

Bu karar Başvekil Hayaşinin ta
le ': iyle ve mecliste muhaliflerin ka. 

(bine ile aralannda ihtilaf çıkarma
sı üzerine verilmiştir. 

Yeni intihabat 30 nisanda yapı
lacaktır. 

Almanyada Nazilerle 
Kilise arasında 

Danimarka 
Başvekili 

Londraya gidiyor 

Londra: 21 (Radyo) - Dani· 
marka başvekili gelecek sah günü 
Londraya gelecek ve 11 nisana ka· 
dar kalacektır. 

Başvekilin bu seyahah f ngiliz
Danimarka ticari ~üi:akereleri için· 
dir. 

Şuşniğin Roma ziyareti 

Roma: 31 (Radyo) - Şuşniğin 
Roma ziyareti gelecek hafta vuku 
bulacaktır. 

Sabile : ~ 

Asri sinemada 
27 Mart cumartesi akşamı 

Sabriye T okses ve arkadaşları toplulu" 
25 kişilik büyük varyete ve tiyatro topluluğu sabık DARÜLBEDAYl 
sanatkarlarından B. NECLA, komik şanteler yıldızı 8. Ayten ve sahneler 
kelebeği MiNYON SEZGiNiN iştirakile Avrupadan ilk defa şehrimize 

gelen 

Trio Esberus varyete yıldızlan şayanı hayrat kemiksiz 
kız küçük Mariçe. Caz : bestekar kompözitör Bay Mu· 

hiddin idaresinde mtşhur güldürücü Mehmet Ali 

Bu akşam: 

( Bir damla civa piyesi) 
3 perde 

Yazan : Ertuğrul Muhsin 
İngilterenin Paris Sefiri Büyük zengin varyete numaralarr-danslar-düetö-solo milli zeybekler 

Rakıslar 

Londra : 31 (Radyo) - lngilte- 1 Fiatlar : Localar (250) numarala koltuk (50) duhuliye (30) 
renin Paris sefiri Klark tekaüde Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 
seakedilerek Pariden aynlacaktı~ 1~~~~~~~·~~~~~~~79~2~6~~~~~~~~~~~ 

Bay Benes 

Belğrad: 31 (Radyo)- Bay Be
nes beş nisanda Belgrada gelecek 
ve bir hafta kadar kalacaktır. Tan sineması 

Bcrlin: 31 (Radyo) - Alman- Balkan antantı 
yada Nazilerle Kilise arasındaki ihti- k · ekonomik 

giden 

Bu akşam 
Mevsimin en şen ve en güzel bir filmini takdim ediyor 

Komik artistlerin en komiği halkımızın çok sevdiği l ~ı ·· .. d ı .. k 1 . 1 onseyıne aı yuzun en sevı me tep erı ta e· 
besi hükumet mekteplerine naklet· 
mektedir. 

Bu hareketin diger Katoliklere 
de sirayetten korkuluyor. 

Hava Kurumu planörleri 
gönderdi 

lstanbul : 31 (Radyo) - Hava 
kurumu lstanbul - lzmir - Bursa 
ve Adanada talimlere biran evvel 
başlamak için muallim ve planör gön 
dermeğe karar vermiş ve Borsaya 
5 Adanaya 5 lstanbula 3 lzmire 5 
planör göndermiştir. 

Antonesko 
Bugün Belgradda olacak 

Belgrad : 31 (Radyo) - Akşam 
gazetelerine göre; Bay Antonesko 
1 nisan saat 8,5 d \ (bugün) Beli
rada gelecektir. 

Antonesko 3 nisanda Belgrad· 
dan dönecektir. 

Delegelerimiz 
Atineden döndüler .( Eddi Cantor) 

tarafından yaratılan nefis bir film 

( Zafer günü ) 
Seyircilerin mükemmel sinema zevkini 

okşayacak bir eserdir 

Ankara : 31 (Hususi) - Balkan 
antantı ekonomik konseyindeki dele 
j'BS)'ODllinUZ döndü. 8a, deleA'eıniz 
bay Hasan Saka gazetecilerimize 
çok memnun döndüklerini, deniz ti 
caret komites!Uin Bükreşte turizim 
komitesinin Bağdadda tehar topla- ilaveten : 
nacağını konseyin Balkan milletleri- E d •• h b } • 
nin müşterek ihraç mallarının bir el- 1 n son unya a er erı 
den satışına ue Romanynlıların tek· 7938 
lifi~ Bükn~e ticaret ~~an del~ ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğelerinden mürekkep bir konğranın 
toplanmasına karar verdiğini söyle· 
miştir. 

Londra mektubu : 1 

~~-------·--------~-
,. 

Kadın yüzünden Elmas inhisarı TÜRK SÖZ ti 
Gündelik siyasi gazete 

Köyde bir bıçaklama Abone şartları . . ı, ıdare eden kültür ıre or e· bir zamanda mu ettiş. ~e .. ış .. re j 
'illin formasyon bakımından durum· için bazı terbiye enstıtüsunun peda· ----------·---
ları oudur: goliji kısmına çok talebe almaya 

Çimeli köyünden lbrahim oğlu 
Kütüp, Ömer oğlu Osman ve Ali 
oğlu Hüseyin aralarında bir kız me· 
selesinden kavga çıkarak netiçede 
Kütüp Hüşeyini sol omuzu altından 
yaralamıştır. 

Londrada iki kişi dünyanın en 
kudr~tli. bir inhisarını , yani el· 
mas mhısanm kontrol etmek· 

Kurut 
1200 
600 
300 
100 

. Dört kültür dırektQrü idadi ve 1 başlamıştır. ' 
lısc mezunudur 22 kültür direk!örü Bugünkü müfettişler -~~ısı 93k3İ 
ÖA'ret...... k 1 • b't' · tı'r Bir 934 istatistiklerine göre T urkıye o u • 
k.. .. ·••Cn o u unu ı ~ış . · · bet 
ultur direktörü siyasel bılgıler oku· öğretmen ve talebe sa~sına nıs 

lu, IS kültür d'ırektörü gazi terbiye 1 edildiği zaman şu vaeıtiler meydana 
e kmaktadı: Bir müfettişe 33 okul, 
fllatitüsü, bir kültür direktörü Frank· • çı 3111 t 1 b du"ş o 80 öğretmen Vf' a .e e .. k~rt .. lht;allim mektebi akademisi, ı. mektedir. Bu mevcut üzerınde, mu: 
ultur direktörü darulfunun edebr ı fettiş sayısanın arttınlmasmı gere.klı 

~at fakültesi, 3 kültür direktörü! 
1 kılan en mühim amil bir müfettışe 1 

rı~aziye, 2 kültür direktörü felsefe, düpn saba meselesidir. .. 
t~r ~üttür dir~ktürü tabiiy: ve bir Türkiye mikyasında vasatı olarak 
üJtur direktörü de hukuk mezunu· bir müfettişt} 4105.6 kilometre m~-

dur. rabbaı bir saha düşmektedir. Bır 
Öğretmenler 

la lılc öğretim işlerinden mühi~ bir 
sanı olan ögretmcnler meselesınde 

Yul rdurnuzun bugünkü durumu şudur: 
lk - d öğretim öğretmenleri arasın a 
l8Q Yiiksck okul mezunu, 418 lise 
nıczunu, 9164 ögretmen okolu me
lUnu, 2252 orta mektep mezunu, 
l823 ilk okul mezunu vardır. Hep· 
aioin yekunm 14437 dir. 

Teftiş 
hk öğretim teşkilabnda teftiş 

kadrosunda son yıHar içinde meslek 
bakımından lüzumlu bir çok tasfiye
ler Yapılmışt.r. Bugün kültür kakan· 
btsnan kadrOSUnda vazife gören mü· 
letU,lelln ~r'h'dcid 

müfettişin her vilayette hissesine dü· 
şen okul sayısı başka başkadır. Me-
seli lstanbulda bir müfettişe 19, iz· 
mirde 31 Ankarada 22, Çanakka. 
lede 34 Antalyada 34, Erzurumda 
25 Kırşehirde 40, Çoruhta 37, Or
duda 70, Urfada 28, . Yanda 17 oku 
lun tefıişi düşmektedır. 

Mersinde 
Halkevinde kongreler 

Mersin: 31 (Hususi) - Halkevi 
komite seçimi ve kongrelerine ni~ 
mn dördünde başlanacak ve ondor-
düne kadar kon'g'rel~ ioDa ermiı 
~~-

Balıkçılık muta
hassısı bir türk 
Ankara : 31 (Hususi) - Türk· 

)erden ilk defa olarak Almanyada 
balıkçılık ihtısası yapan Dr. Yusuf 
Kemal Bayrakçı tahsil ve tetkikleri 
ni bitirerek memlekete dönmüştür. 

Aslen kıymetli bahriye zebitle
rimizden olan bu genç daha dokuz 
on yıl eve) balıkçılğın ehemmiyetini 
anlamış ve 1928 de marmara ada
sında çok esaslı bir planla birinci 
balıkçılık mektebini kurmuştur. Mar· 
mara balıkçılık mektebi direktörlü· 
ğündeki başarısı üzerine kültür ba· 
kanlığı tarafından Almanyaya yol· 
landı, Hambug ünivesitesi fen fakül
tesinde deniz ilimleri ve balıkçılık 
tahsil ederek 1935 yılında ibtısas 
doktarasmı verdi. 

Ünivesitesi tahsilinin bitmesinden 
bugüne kadar Alman balak endüst· 
risinde çalışarak ihbsasuu telCemmül 
ettiren bu kıymetli genç, yalnız Al· 
manyada değil ayıu zazanda Dani. 
markada ve diğer balıkçılık mektep· 
)erinde de çalıımış ve tanınmıştır. 

Ken iiainden kıymetli hizmetler 
b'ckle\ii. 

Yaralı tedavi altına alınmış, 
suçlu yakalunmıştır. 

Saatlarını çalmış 
lbrahim oğlu 14 yaşında Nuri 

Şaban oğlu Süleyman ve Kasım oğ. 
lu Bahrinin kömür pazarındaki ce· 
makinlarından 5 tane saatı çalmış 
ve satarken yakalanmışlardır. 

Baldırından yaraladı 
Yortan mahallesinden kasap çı

rağı Ali oğlu Salaheddin Nermin 
adındaki genel ev kadınının iki ye. 
rinden ağır surette bıçaklaa yara· 
lamıştır. 

Kawn hasta '.aneye kaldırılmış 
ve Salahaddin hakkında da kanuni 
takibat yapılmışbr. 

• 1 . .... 

Bugece nöbetçieczane 
Yeni cami civarında 

Seyhan eczanedir 

teclir . Bu iki adam bizim paramız · 
la 50 milyon lira değerinde elmasın 
alam satımını ellerinde tutmaktadır· 
lar . Birisi evvelce meşhur Jonker 
elmas madeninin sahibi olan cedubi 
Afrikalı Sir Ernest Oppenheimerdir. 
27 yaşında ve bir kaç milyon lngiliz 
lirasına sahip Buruato Joeldir . Dün· 
ya elmas istihsalinin yüzde doksan 
beşini kontrolleri altında bulundur
makta olan bu iki kişinin başlıca va· 
zifesi elmas fiyatlanm yüksek tut
maktır. 

Dünyanın bütün buhran ve harp· 
lerine rağmen elmas bu iki kişinin 
teşkilab için deterinden kaybetmi ~ 
yen ve peşin paraya kolayca değiş · 
tirilebilen bir mal olarak kalmıştır . 
Tahviller düşebilir , paralar alt üst 
olabilir , fekat elmas daiına sağlam 
temel üzerinde duracaktır . 

Elmas kooperasyonu, istihsalatı, 
mevcut talebe göre kontrol etmek
tedir . Piyasayı elmasla boğarak 
fiyatları düşürmenin imkanı yoktur. 

Elmas kooperasyonunun Londra· 
daki idare merkezinde madenlerden 
gelen ham elmaslar tasnif ediler~k 
bunlara birer fiyat konur . Dünyanın 
her tarafındaki elmas müşterileri 
namına hareket eden elmu ~ 

"" ................ ~ ... -.1 )''*""Uhn ile DilMtııt· 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye milra
caat edilmelidir . 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
l _________ P_A __ M~U_K_v~e~K_O_Z_A ________ _ 

Kilo Fiyatı 

CiNSi 
K. S. K. S. 

En az ı En çok 

lCapımal~pa~uk -~ ' -
Piyasa parla~ .. -- -37 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Satılan Miktar 
Kilo 

TürksözD 

Seyhan Valiliğinden: 

Köprü inşaatı 

12- 4 - 937 tarihli pazartesi 
günü saat 15 de Nafia Vekaletinde J 

şosa ve köprüler eksiltme komis· 
yonunca (104 905) lira (57) kuruş 1 

keşif bedeli Seyhan Vilayetinde ve 
Ceyhan kazası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayakları inşaatının kapalı 

y A p A (; 1 zarf usulile eksiltmesi yapılı'lcaktır , 

B 1 Eksiltme şartnamesi ve buna 
s(J:t------ ---·-1-----1----------: müteferri diger evrak ( 525) kuruş 

ç f (; f T \ mukabilinde şose ve köprüler reis-

~E''""k-s_,_p=re=s=::::::::::::::::::::_ -_-_-_-.---:6'"~--~-.,..,----1.-__________ ıı 
1 

liğinden verilecektir. 
iane Muvakkat teminat (6496) liradır. 
Yerli "Yemlik,. -ı Eksiltmeye girebilmek için is· 

,. "Tohumluk,. --- ı--- -· teklilerin müteahhitlik vesikasını ib-
ı---~~~...;...;;._--:.~----....;...~~~...r...~~~~~~-1 

:-ı U B U B A T raz ve bir gözü en az ( 50 ) metre 
Buğday Kıbrıs ---·--~"--Y_e_r_li ____ ,-_s:so ___ s_,i_s:::::::::::::::: _______ _ 

.. Mentane 
Arpa 

-Fasulya 

-4 ---
----------·----------

•--Y-ul-af~------ -- --------- ----------

Delice 
Kuş yemi 

Susam ı---- ---------
1----....;...~~~~-'-~~~....:... 

UN 

1 
?ört yıldız Salih 1 870 

--::u~ç'-'-"--'-.. '-'=--= .. ""'-----·-ı-y747°S __ _ 
;S ~ ı-?ört yıldız Doğruluk 
~ " - uç .. .. -- -,-725 
ö ~ı Simit ,, ı .:;;: ;; -Dört yıldız Cumh-u-ri-y-et----::::=ıı-o_o __ _ 

~ "'I üç .. .. -,_7_so ___ , 
Simit .. 1 

Liverpol Telgrafları 
31 / 3 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

l----------,-:.~~·~tin~•-,.:R~'"~' ---------------I 
Ha r ı 7 1 95 ı_::L:c.:.fr•~' ----- \ , ___ zı _______ ı 

7 
·, 

71 
_Rayişmark -1- 96 

Mart vadeli 

1 7 I

' 
71 

Frank ( Fransız ) --1-7-107 
Mayıs vadeli ---, __ _,_ ______ 1_6_1 

40 
Sterlin ( İngiliz ) 618 00 

Hint hazır / Dolar ( Amerika ) l7 •9 _ 07-. 
Nevyork 13- 95 Frank ( İsviçre ) 

----~--..ı-----~ 

Seyhan Vilayetinden : 

açıklığında betonarme bir köprü ve
ya bir taahhütte yaptığı köprülerin 
bedeli en az (200 000) liraya baliğ 
olup bu taahhüdünü iyi bir surette 
yaptıklarını isbat etmeleri şarttır. 

Teklıf mektuplarının 12-4-937 
pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazım-
dır .7911 24-28-1-5 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Nevi : Muhtelif tamirat 

•/o 7,5 dipozitosu Lira K . 
26 41 

Bedeli keşfi Lira K. 
754 23 

1-Adana Ziraat ır.ektebine ait 
dört binada yapılacak tamirat 24-

3-937 tarihinden itibaren (15) gün 
müddeıle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 8.4 937 pazartesi günü saat (15) 
de vilayet Ziraat müdürlüğündemü- 1 

teşekkil komisyon tarafından ihalesi 
yapılacaktır . 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

1 Niıan B3? 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

1
1

-K-i-ta-p----,. Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
·--:-~~----- nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagatJdasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . •• 

O ı T ah ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u l 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
_______ !, ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zilat yapmakta_d_ır-=. ===================' 

• 1 

l 

1- Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskınında evleri yıkılanlar 18 
dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 7 5 ev yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli ( 32602 ) lira elli kuruştur , 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : 

2- Keşif ve tamirat hakkında 
malumat almak istiyenler bu müd

det zarfında her gün Ziraat mektebi 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

ti 
>e 

ır 

A) Eksiltme şartnamesi . 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnam~si. 
D) Fenni şartname. 
E) Keşif hülasası. 
F) l'roje. 
G) Hususi şartname . 

isteyenler bu evrakı ( 163 ) kuruş bedel mukabilinde vilayetten ala· 
bilirler . 

3- Eksiltme, 13-Nisan-937 tarihinde 5alı günü saat on birde vila
yet odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 2445 } lira on dokuz ku
ıu~luk muvakkat teminat vermesi ve resnıi gazetenin 3297 sayılı nüsha· 
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la
zımdır. isteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saattan bir 
.;aat evvelisine kadar vilayete makbuz nıukabilinde vermeleri muktazidir . 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfları möhiir mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması lazımdır . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

7927 28-1-5-9 

Otomobil ve kamyon 
lastikleri 

Bir otomobil ne kadar 
zarif ve şık olursa olslln 
onun güzelliğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

Otomobillerin hayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri, 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığırıda en mühim rol yalnız GENERAL 
lastiğine aittir. 

GENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 

lastiktir. 

4-5 

7845 

Peşin ve veresiye satış yeri 
1 

SAHiBiNiN SESi "YENİ MAGAZA" ı 

Ş. RIZA İŞCEN j 
Belediye karşısında 

3-Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ( 302 ) inci maddele- 1 
rinde yazılı vesaikle 0/ 0 7,5 nisbetin 
de dipe>zitolarını malsandığına ya· 

tırarak komisyona müracaat etme-
leri ilan olunur. 7915 

25 27-30- 1 

D. demiryolları işletme Umum müdürlüğünden : 

1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az Orta tah· 
sili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi :ılınacaktır. 

1 1 

2- Musabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Adana, 

BELEDİYE İLANLARI Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya ve Erzurum işletme merklzle-
rinde yapılacaktır . ;;....-------------------------J 3- Musabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğraf·. 

1 

yası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil ve ya lise derecesindekı 
1- Açık eksiltmeye konulan iş : Yaya kaldırımları i~in yaptırılacak tahsil ayni notların kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

24,000 adet beton plaka. 4- Musabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları lşletırıe 
2- Keşif bedeli : 3710 liradır. mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaik,tah· 
3 Muvakkat teminatı: 278 lira 25 kuruştur . ·ı d h d 1 b r sı erecesini gösterir şa a etname ve a tışar vesika fotografı ile bera e 
4 - ihalenin yapılacağı yer ve tarih:Nisanın 8 inci perşembe günii saat pulsuz bir istida ile müracaat etmeleri gerektir. lstidalarda adresler taJll 

on beşle belecıiye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacaktır. olarak yazılmalıdır . 

5 - isteklilerin fenni, hususi ve umumi şartnamelerini görmek üzere her Şartlar : 
gün yazı işleri kalemine ve ihale günü teminat makbuzu ile birlikte bele. A- Türk olmak, 
diye encümenine müracaatları ilan olunur .7920 25-28-1 6 B- Yaşı 18 den aşağı ve 28 (dahil) den yukarı olmamak, 

C- En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlik ş~· ı 

. -

/ 
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2 
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besinden 'lesikası olmak , 
Ç- Eyi hal eshabından olduğuna ve Devlet hizmetinde çalıştınlınasıP3 

mani bulunmadığına dair alakadar· makamatın vesikası bulunmak, 

D- Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat heyet· 
!eri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmaya mani bir giiP3 

sıhhi arızası ve hastalığı olmamak lazımdır, ·t 
5- Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce teınirı. e 

edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet 'edilmek suretile muaycnelcfl u 
yaptırılır } 

6 Ayni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yaJıııı 
telgıaftan imtihan edilirler. 

7- En son müracaat arihi 10 Nisan ')37 ye kadardır. Bundan soı1r3 

vaki olacak müracaatlar nıuamdeye konulmaz. 
8~ Musabaka iıntiLaııı 17 Nisan cumart<''i günü saat on dörtte yapı· 

lac~ktır. Muayyen ıııiidclet içinde evrak ve vesaikini lam olarak gcııde' 
renler sureti hareketleri ve seyahalları hakkında bulundukları şehrin ista5

" e 
yon şefliklerinden vaktinde iz? hat almalıdıı lar. 

9- Kazananlara şehri elli yedi lira ücret verilecektir. İsimleri de gaıe· 1 

telerle ilan edildiği gibi kendilerine ayrıca kbliğat yapılacaktır . 

Umumi Müdürlük 
21-27 -1 7898 _________________________________________ ,__,, 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

J1 


