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1 atay 
ürkçe 

davasının her noktasında anlaşıldı 
Sancağın resmi, dilidir1 

1 Cenevre nıahafili diyor ki: 
illetler Cemiyeti, Montrö'den sonra 

in dahil olduğu bir davada kazandı. 
ikinci büyük zaferini yine Türkiye 

Bu çok büyük b!r azhariyettir 

Cenevre : 27 ( Radyo) - Ha. 

tayın resmi lisanının Türkçe olması 
kabul edildikten sonra ikinci bir fi. 

kir ortaya atılmıştır. Bu da Arapça 

nın Sancakta ikinci bir resmi lisan 
olması .. 

ikinci bir resmi lisana lüzum 

cılup olmadığını Milletler Cemiyeti 
tetkik edecektir. 

Türk murahhas heyeti, bunu 
ıabuJ etmemekte musırdır. 

Cenevre : 27 ( Radyo - Türk 
tezinin büyük hakkı nihayet tanındı. 

Şam parlamentosu ile Sancak 
parlamentosu, dahili işlerini idare 
edecektir. 

Mukavelenin her noktasında tam 
bir itilaf hasıl olmuştur. 

Dün sabah gerek Türk ve ge· 
rekse Fraıısız heyetleri vaziyetten 
çok nevmit idiler. Ortadaki gergin
liği Parise bildiren Fransız heyeti, 
çok geçmeden aldığı emir üzerine 

derhal, itilafı doğuran toplantıya 
Türk heyetini çağırmıştı. 

Sancakta Türk dili resmi bir 
dildir. 

Artık Hatay meselesinin Kon 
seyden geçip tastikinden başka hiç 
bir şey kalmamıştır. 

Millet Cemiyeti Montröden son
ra ikinci büyük zaferini yine Türki 
yenin iahil olduğu bir davada ka· 
zanıyor. 

Cenevre : 27 ( Radyo ) - Ka 
ti mukavele metninin bugün Konse 
ye arzı muhtemeldir. 

tir. fakat bu, bir tebeddülata dela
let etmez. Ve buna da imkan yok 

tur. 
Şam : 27 ( Hususi ) - Bura si

yasi mahafilinde, Cenevrede anlaş
ma olduğu hakkındaki haberler, kay
di ihtiyatla telakki eciilmektedir. 

Cenevre : 27 ( Radyo ) - Mil· 
!etin Cemiyeti konseyi bugünkü 
toplantıda Danzing, ~adrid ve San-

1 cak işini görüşecektır. 

Blum'un nutku ve 
hariçteki akisleri 

Kati metin, Konseye verilmezr 
den evvel Ankaraya bildi · ve 
bilahare sosyeteye takdim cdileo=k::-

Cenevre : 27 ( Radyo ) - Kont 
Ciyano ı,u akşam Cenevreye hare- \ 

ket edecektir. 1 

Cenevre : 27 ( Radyo ) - Kon
sey" bugün yapacağı toplantı ile 
devresini kapayacağı sanılıyor. 

Mersin piyasasında 
Dün sosyalist mebuslardan B. 1 

.ııdre fevrier nin tekrar intihap edi
ıesi dolayisiyle iş brırsasının büyük 
ılonunda tertip edilen bir ziyafette 

Blum, beş bin kişinin huzuru:ıda 
r nutuk söy !emiştir. Başvekilden 

r •el bir kaç hatip ezcümle korno· 
t-< sler namına B. J0upuos Duclos 

:ı: almıştır. Halk cepheşinin tees· 
'--'

5Ündenbahseden hatip demiştir ki: 

" işçi sınıfı, yaptığı hizmetler· 
'--'n dolayı halk cephesinden müte-

kkildir ve onu içtimai islahat ve 
e lhun idam esi yolunda takip ettiği 

) 1
raseti emniyeti vardır. Biz bu siy~

Ç _1 tereyağının yerine tohun ikeme 
matbileceğinden nıüstehziyane bahse. 

kitabı ııne tercih edıyoruz. _ 1 

~tur. C B:. Banıpinchi de ezc:i ... '.e şun 
) ta şll' soyfemiştir. ! 

"B şiirleri lum hükümeti bu~ k. nali 
umuzo~'ıarJa faaliyet planını yapabilir . 
arikatii".11 kabinesi devam ediyor. Cum
rini ~Yetçi olan ekseriyatı onu l 940'a 

ar götürecektir . ., 

rden ~ B. Ekriot tezahür eden iktisadi 
ık Alılı:ınmayı işaret etmiş ve demiş. 
itap c:i: 

" o ııümüzde istisnai bir sene ,_.-
Y 0 r. Eğe r g elecek sergiyi mühim 
ıst it r \ ukua gı· lnıede n açabirlir 

, veya \ııl d , komşu bir ın emleketın 
müdO' ığı gıbi milli iktisadiyatımızın 

ok art11 •ın1 tecil ve cebre değ!l adalete 
ındaki lıt eden faaliyetimizi tesıs ede

zde bel1~· Reis B. Daladier ile cumhu-
diğer ıın harici ınüdafaasını temia et 
almak Bundan dolayı size teşekkür 

·ık ı· tahst azamdır. Siz sulhu muhafaza 
(Mad z. " 

,,. ~lum ye· 
1 r . . rıne oturacağı zaman 

nı-.u rnot'yu k 
e Birir'.Jan B BI uc~klamış_tır. En son 

· bu f · unı un nutkunu hazır 
ış nlar bü "'k b· 
rtnaııı'·ı d" , yu ır dikkatle din· 

l'f.eı ır. 

ilan ol~ ıyafet~e bulunanı k 
11 1 . • ar nutu tan 

nternatıonal i sö 1 . . 
müteaki B Bl Y_ emışlerdır. 

p · um ıle nazırlar 
an çıkmışlardır. Dışarıd "k· 
t kk ··ı a ı ı eşe u etmiştir. 

ış vekil ile sosyalist nazırlar 
Müdjjridre F e:rie~'in şerefine terti~ 
şı merasıme ıştirak etmişlerdi. 

matlı-' 

Buhrana başl1ca nedir ? 
---·······----

Vaziyetin inkişafı ehemmiyetle 
gözlenmc-ktedir 

8 111111 

B. Herriot ile Radıkal · Sosyalist 

mebuslarda Rohne eyaleti Radikal
Sosyalist federasyonu tararından ha· 
zırlanan merasimde hazır bulunmuş
lardır. 

r 

B!um'un söylemiş c lduğu nut· 
kun siyasi Alman mahafilinde hasıl 
etmiş olduğu ilk aksi tesir şu suret
le ifade edilmektedir : 

Mersınin derıizderı görilrıüşii 

Blum'un Almanyaya pazarlığa ' 
benzer bir teklifte bulunmamış ol
masını memnuniyetle müşahede edi-

Mersin : 27 ( Hususi Muhabirimiz 
yazıyor ) - Mersin ticaret muhitini i 
işgal eden günün en ehemmiyetli 
meselesi ve ekono'llik hadisesini kı· I 
liring hesaplarında Almanyaya karşı , 

yoruz . 
Sağ cenahın organı olan Echo 

dö Paris müstesna olnıak üzere B. 
Bluın'un nutku müsait surette kar· 
şılam1kta müttefik olan gazeteler, 
Ba~vekil tarafından tarif edite dok· 
trin muaheze edilecek hiç bir tara
fı olmadığını beyan etmektedirler . 

Ouvre gazet.•si, diy.ır ki : 

ı aktif vaziyette bulunmakhğımız do- ' 
layısile Merkez bankasınca yapılacak 
tediyatın sıraya konulacağı yolunda 
Banka merkezinden emir verilmiş 
olması ve bu yüzden piyasada buh
ranlı bir vaziyetin tahaddüs etmesi 
teşkil etmektedir. 

1 
BI Blum'un nutku bir sulhvaıi· 

dir . Hatta bir sulh fiilidir . Repub· 1 

Ayni günlerde Osmanlı Banka· 
sının da son işara kadar Almanya 
için konşimento mukabili avans mu. 
amel si yapmaması yolunda merke· 
zinden bir emir almış olması da pi
yasadaki buhranın şiddetini artırmış- ı 
tır. Bu vaziyet bilhassa sermayele. 

luque yazıyor : 

Blum, Almanya ile iki taraflı 

bir itilaf akd: için müzakerelere gi. 
rişmekten imtina etmiş olduğundan 
Alman gazeteleri, yarın yeniden 
F ransanın harici siyaseti üzerindeki 
komünist tesirlerinden bahsetmeye 

başlıyacaklardır . 
Fakat böyle bir iddia, doğru 

değildir . 
Fransa hükümeti, Mo•kovanın 
- Gerisi üçüncü sahifede -

1 

1 

rine nisbetle fazla bağlantı ile taah 
hüt altına giren ihracatçıları daha 
ziyade heyecana düşürmüştür. 

Her ne kadar bu buhranlı vazi· 
yet bir gün devam etmiş ve bila
hare tediyatta sıra beklemenin 15-
20 günden fazla. devam etmiyeceği 
anlaşılmışsa da •lk vaziyetlerin pi
yasadaki tesirleri hala mevcuttur . 

Osmanlı Bankasının mürecceh 

gördüğü firmalara bir dereceye ka
dar avansta bulunulması ve onu mü· 
teakip de tekrar işe başlaması için 1 

merkezınden emir almış olması pi- ' 
yasadaki buhranı nisbeten gidermiş 1 

olmakla beraber Mersin iş Banka - j 
sına da bunun a1{sine olarak Alman·' 
ya üzerine konşiman kredi açılma
ması hakkında merkezden bir emir 
gelmiştir . 

Piyasadaki buhranın tamamen 
zail olnıamasına sebep Türk - Al. 
man kıliringinin iyi işleyemiyeceği 
haberinin şayi olmasıdır . Ticaret 
muhitinde vaziyetin inkişafı bek· 
lenmektedir. 

Silah 

Cezairde 
ticaretinin 
geçilecek 

önüne 

Paris : 27 ( Radyo ) - Bakan. 
!ar meclisi, Cezairde silah ticareti 

nin önüne geçmek için tedbirler it
tihazına dair müzakereler yapmış 
!ardır. 

------------------------
Avam Kamarasında 

Türk kalkınmasına yardım mese
lesi mevzuu bahsedildi 

--·-
Londra : 2i ( Radyo ) Bugün toplanan Avam Kamarasında, hükü-

metin, Türkiyenin iktisadi kalkınmasına ne gibi bir dostluk yardımı yaptı
ğını soran bir azaya, iktisat nazırı Valler : 

- Evet cevabını vermiş ve yirmi beş milyon dolarlık bir demir fabri
kasının kurulmasına teşebbüs edildiğini bildirmiş, ve bunu bir çok dostluk 
yardımlarının takip edeceğ'ini ılave etmiştir. 

Radekin Moskovada ce
reyan eden muhakeme

tafsilatı • 
sının 

• 

Sovyetler birliği yüksek divanı
nın askeri mahkemesi, bugün, va. 
tana hiyanet, casusluk, bozgunculuk, 
tethişçililc ve bu Sovyet hüKiimetini 
devirmeye teşebbüs cürümleriyle 
Piatokov. Radek, Sokolnikov, Se· 
rebriakov ve daha 13 kişinin aleni 
muhakemesine başlamıştır. 

lttihamname okunmuştur. itti 
hamnameye ve suçluların ifadeleri
ne göre, suçlular, doğrudan doğru· 
ya Trotzki'nin emri altında çalışan 

ve Sovyetler birliğinde siyasi rejim 
ile sosyal nizamı değiştirmek üzere 
yabancı askeri müdahaleler yardımı 
ile Sovyet hükumetini devirmek ni 
( muvazi Trotzki merkezi ) teşkila

tına dahil bulunmaktadırlar. Yaban. 
cı müzaheretin! elde etmek için, 
Almanyaya ve Japonyaya Sovyet· 
leı bırlıği arazisınden ba11 mıntıka · 

lar terkedılecek ve bunları bazı 

madenlerin ve ezcümle demir, man
ganez, altun ve petr 1 maddelerinin 
işletmesine iştirakleri kabul oluna 
caktı. 

Trotzki'nin direktiflerine göre; 
bozgunculuk ve tethişçilik yapıl
ması, Sovyetler birliği iıe lınanya 

arasında bir çarpışma vukuu yakın
laştırılması ve bu harpte tam bir 
bozguncu vaziyet takınılması icap 
eylemektedir. 

Suçlular, Alman ve Japon ca
susluk daireleri ajanları ile de irti
bat halinde idiler. 

Radek'in mahke nesi başlamış· 
tır. Bütün mevkuflar cürümlerini iti· 
raf etmişlerdir. Mevkuflar casvsluk 
ve tethişailik yapmak ve kapitaliz. 
min ihyasına teşebbüs etmekle itti
ham edilmektedirler. 

lttihamnamey= nazaran mevkuf
lar Sovyet rejimini yıkmak Alman 
ya, Polonya ve Japonyaya yardım 
etmek maksadile Trotzki tarafından 
tertip oludan vahşi bir suikast şe
bekesinde çalışmışlardır. 

Trotzki Berlinde M. Hess ile 
müzakereye giriştiği sırada Radek 
Piatakov ve Sokolnikov da Mosko
vada faaliyette bulunmuşlardır . 

Radek, eğer ( T rotzki merkezi ) 
muvaffak olmaz5a onun yerini tut· 
mak için bir ( ihtiyat merkezi ) teş
kil etmiş olmakla ittiham edilmek
tedir. Bu ittihamnameye göre R~dek 
ile diğer mevkuflar Moskovada 
bazı ecnelıi diplomatlarla müzake
r ye girişmiştir. 

Radek, Sokolnikov, Piatakov ve 
Serebriakov avukatların yardımını 
kabul etmemişlerdır. Fakat diğer 
mevkuflar maruf avukatlar tarafın
dan müdafa~ ediımcktedirler. 

Mahkemeyi yirlfli tane kadar 
Avrupalı ve Amerikalı gazeteci ta
kip etmektedir. Mahkemeyi takip 
eden ecnebi diplomatları arasında 

- Gerisi üçüncü sahifede -------· 
Amerika feyezanı 

Zarar 250,000,000 dolar 
Nevyork : 27 ( Radyo ) - 60 

kişiyi nakletmekte olan bir mavana 
Korte şehri sokaklarında devrılmiş 
ve 14 kişi ölmüştür . 

F eyezandan zarar tahminen 
250,000,000 dolardır . 

Salgından bir günde 200 kişi 
ölmüştür . 

Şantatide sular çekilmiş , 1800 
kişi iskan edilmiştir . 

Son dakika 
Milletler Cemiyeti toplandı ve Hatay 

itilaf. tasdik edildi 
------·····----

CPrıc.>vre : 28 (Sabaha karşı) Milletler Cemiyeti Konseyi bugün (dün) 
toplanmış ve Sancak meselesi mazbata muharriri olan lsveç hariciye na
zın Sandler raporunu okumuştur. Bundan sonra hariciye vekilimiz Rüştü 
Aras bu rapor muhteviyatını kabul ettiğini söyliyerek kendisine büyük 
yardımları dokunmuş olan Sandlere, lngiliz hariciye nazırına, teşekkür 
etmiştir. 

Müteakiben sıra ile Fransa, lngiltere ve Sovyet Hariciye nazırları bi. 
rer nutuk söylemişlerdir. Konsef Sandlerin rap0runu kabul etmiştir. B~ 
na nazaran milli dav.ımız olan Sancak meselesi şayanı memnuniyet bır 
şekilde neticelenmiştir. 
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1936 yılında 
Cihan iktisadiyatı 

, ' l Şehir haberleri J 
Almanya istatistik a 

dairesinin tetkiklerinden Cihan ekonomisi. 1936 yılında bir evvel-
ki seneye göre bir inkişaf göstermektedir . 

anlaşıldığına göre, ci· Almanya istatistik dairesinin tetkikleri bu 
han iktisadiyatı 1935 geliş ' mi rakamlarla ispat ediyor . 
yılına nisbetle 1936 yı· e ir çok sanayi memleketlerinde faaliyet 
lında daha müsait bir 1929 daki seviyeyi bulmuştur . işsizler azal· 
iııkişafa mazhar olmuş mıttır . Hissedilir bir kalkınma vardır . 

Hatta b•zı memleketlerde Ekonomik 
tur · canlılıöı ve endüstri faaliyeti harp sonrasın 

Bu inkişaf hatta se- da kayddedilen en yUksek dereceyi bulduOun· 
nenin haşlangıcında Ü· dan bu vaziyetin bir dönüm noktası teşkil edi 
mid edildiğinden daha yeni bir krizin başlaması endişesini doOur· 
fazla bulunmuştur , muştur . 

Genel itibarla sana-ı Bu yazı; bu mevzu üzerinde kısa bir e· 
'd k. . 'h IA t tüddür . yı e ı ıstı sa at ar mış· 

----------------------------------·· tır . 
Cihan ticaretinde dahi kuvvetli

ce bir canlılık kaydedilmiştir . 

ayni veçhile kredi piyasalarında 
dahi fazla bir istek ve faaliyet gö· 
rülmüşlür . Netice itibarile cihan ik
tisadiyatının 193ô yılında tekrar iyi 
leştiğine umumi bir delil olarak he· . 
men tekmil fiatların birdenhire deni 
le bilecek bir suı ette yübelişi gös· 
terilmektedir . 

fktisadiyattaki müsait inkişaf, 
muhtelif memleketlerde tabii başka 
başka nisbette vukua gelmiştir . 

Şöyle ki gerek sanayi gerekse 
ticaretlerinde geçen yıl dahi canlılık 
görülmüş olan memleketlerdeki kal· 
kınına biraz daha süratle ilerlemiş· 
tir . 

Üte taraftan, ham madde istih
sal eden memleketlerdeki kalkınma 
da hayli şiddetli bulunmuştur . 

Bu arada söz gelimi Çinin ikti. 
sadi vaziyetinin iyileşmesi, hatta si· 
yasi karışıglıklara rağmen, memnu
niyete değer bulunmuştur . 

bep olarak ta, hükumetin, buradaki 
işsizlere yardım edebilecek tedbir 
!eri zamanında almadığı gösterili
yor. 

Şöyle ki, lngiliz hükumeti ~ana
yide yeniden bir çok çalışmalar im
kanını ve yeni bir çok sermayelerin 
işletilmesi sebeplerini teminle iktifa 
ederek faaliyetin, memleketin şu ve 
ya bu mıntıkasında, şu veya bu şe
kilde tanzimine alaka göstermemiş· 
tir . 

Bir de kalkınma ve canlılık ln-
gilterede dahi i1k başta demir sana
yiinde görülmüştür . lnkişaftaki faa. 
Jiyet ise çoğalmıyarak 1935 yılı so· 
nur.daki ve 1936 yılı başındaki de
recesini muhafaza etmiştir . 

inkişaf arasında hükumet dahi 
şoseler vesair yaptırmak suretiyle 
bir çok çalışma mevzuları bulmuş· 

tur . lngilterenin dış temininde de 
carılılık göriilmüş ve bilhassa kö· j 
mür ve mensucat ihracaatı çoğal- 1 
mıştır. 

Bunun!?. beraber mensucat sa· 1 

nayiindeki istihsalat seviyesinin es · 
ki yükseklikleri bulacağı pek o kadar 
zannolunmamaktadır . Binaenaleyh j 
mensucet sanayiinin bulunduğu mm· I 
kalardaki işsizliğin ancak yani bazı 

Bunun gibi 1 ngiliz ve Holanda 
Hindistanlarında canlılık daha kuv· 
vetlice olmuştur . Bir cümle ile ifa 
desi lazım gelirse , denilebilir ki, 
1936 yılında ve bilhassa son ayla
rında iktisadiyatı canlanmayan he
men hemen hiç bir memleket yok· 
tur . 

1 sanayi kurulması suretiyle büsbütün ı' 
giderileceği tabii sayılmaktadır . 

Gerçekten lngiliz hükumeti iş 1 
sizlerin tamamen kaldırılmasına bü· 
yük bir ehemmiyet vermektedir . 

Yalnız Fransa gibi siya:-;i durum· 
lan pek karışık olan ve ispanya I 
gibi ihtilaller içinde sürüklenen ıneın 
leketler tabiatiyle bu umumi canlı
lılıktan mahrum kalmışlardır . 

Büyük sanayi memleketlerinden 
Almanya, lngiltere, İsveç vesaire 
gibi ülkelerde İşsizlik büyük nisbet · 
lerde gerilemiş ve sanayideki faa· 
liyeti hemem hemen 1929 daki de· 
rcceyi bulmuştur . 

Dikkate değer ki, bazı memle
ketler iktisadiyatındaki canlılığın ve 
sanayiindeki faaliyt>tin harp sonun· 
da kayddedilen en yüksek seviyeyi 
bulduğu veya bulmak üzere bulun· 
duğu göz önüne alınarak, bu vazi
yetin bir döniim noktası teşkil edip 
yeni bir krizin varit olup olmıya· 
cağı fikirleri işgale başlamıştır . Hatta A lmanyada bilhassa mu

ayyen meslek ve- branşlarda çalışan 
usta ameleye ihtiyaç bu gün ıçın 
başabaş lkapatılmayacak bir dere· 
ceyi bulmuştur . 

Ancak, yeni bir kriz ihtimali o· I 
lup olmadığı yolundaki sorguya men-
fi cevap verilmektedir . 1 

Bu yüzden bazı teşebbüslerin 

tatbikine imkan görülmediği söylen
mektedir. 

Binaenaleyh, Alman sanayii için 
bu gün başlıca endişe işsizlik de
ğil de, işçisizliktir . 

B•ı bakımdan mütalea edilerek 
Almanyada artık hakiki işsizlik kal 
madığı da kabul edilmektedir. Al
manyada bu gün işi olmayan ame· 
lenin mikdarı 300,000 kadar tah
min olunmaktadır ki . bunlar da 
kalkınma nisbetleri ayni derecede 
kuvvetli olmayan hranşlara mensup 
ameleyi teşkil etmektedir . 

Bilindiği üzere, Almanyadaki 
işsizlerin mikdarı nasyonal sosyalist
lerin iktidar mevkiine geldikleri 1933 
yılı başında yedi milyona yakın bu
lunuyordu . 

lngiltert!de dahi sanayi faaliyeti ı 
mühim nisbette çoğalmıştır . Bu faa
liyet bakımından lngiltere Almanya· ı 
dan sonra ikinci gelmiş olmakla be
raber, oradaki hakiki işsizlerin sa· j 
yısı Almanyadakilerin -iki misli, ya- ı 
ni takriben altı yüz bin kişi kadar 
tahmin olunmaktadır . 

işsizlerin en ziyade lnğilterenin 
bilhassa cenubi Vales mıntıkasında 
bulunduğu zanne-diliyor , Buna se-

Yeni bir kriz mevzuubahs ol· 
maktadır . Çünkü memleketlerin ik-
tisadiyatında görülen her yükselişin 
bir aksülamelle tekrar gerilemesini 
icabettiren şartlar artık mevcut sa· 

1 

yılmamaktadır . j 
Gerçekten eski yıllardan ve geç· 

ınek üzere bulunan krizden alınan 
tecrübeler ikinci bir felaketin doğ. 
maması ıçın alınması lazımgelen 

tedbirleri de layıkiyle öğretmiş· 
tir . 

Bu tedbirler ise iktisadiyatın 
devlet tarafından kontrol ve tanzi
midir . Şöyle ki, Jngilizler Türkiye 
ve Almanya gibi iktisadiyatları dev· 
Jet tarafından tanzim ve kontrol 1 

edilen ülkelerin ikinci bir kriz fela 
ketinden masun kalacağını katiyetle 
ümit ederlerken , iktisadi talileri 
daha ziyade hususi teşebbüs ve ser· 
ınayelerin gelişi güıel hareketine 
terlcedilmiş bulunan memleketlerin 
ergeç yeni bir krize uğrayacakla

rindan korkmaktadırlar . 

Devletçe idare edilen iktisadi. 
yatlarda her hangi bir arıza husu · 
lü halinde devlet derhal işe müda 
hale ederek lazımgelen tedbirleri 
daima alacak vaziyette bulunmak· 
tadır . 

Devletçe kontrol edilen iktisa-

1 

1 

Pamuk Amele için kurslar 
l 

Kadınsız ada 

Bu ne bir masal, ne de bir 
man serlavhasıdır, bu Kolıi 

Fiyatlarda tekrar 
bir yükseliş var 

Bu kursları açmıyan müesseselerden 
adasıdır. b 

Hint denizinin tam ortasınl 
bu adada, on tane trkek var. 

5
• 

erkekler denizaltı kablolarının k' y~ 
rolüne memurdurlar. Kokas alJ.. 8 

deniz alb kablolarının iltisak n<l' ~ 
sıdır. 

Pamuk üzerine en ziyade muamele 
olan şehrimiz borsasında geçen haf· ı 
ta alım ve satımlar evvelki haftaya 
nazaran daha istekli geçmiş ve fa. 
kat "temiz11 den başka kalitelerin 
fiatlarında bir az düşüklük görül· 
müştü. Gün geçtikce ve her kalite-

nin iyi cinsl.·ri elden çıkarıldıkca en
ginleş~n kalitelerin fiatlarının da ona 
göre düşgün olacağı tabii görül· 

mekle beraber son zamanlarda ih
racatımızın ziyadesiyle yapıldığı 
Almanya tarafından verilen fiatla 
rın da hemen hemen iy piyasa fiat
larımızdan fazla olmaması ve ibra· 

catcıya kar bırakmıyacak şekilde 
fiat teklif edilmesi bu diişüklüğe 
amil olan esbabdandır. 

Almanya tarafından verilen mü· 
sait fiadlar karşısında fiatlar tekrar 
bir miktar yükselmiştir. 

Şehrimiz elektrik 
kilovat fiyatların

da tenzilat 
---

İstanbul ve şehrimiz elektrik şir
ketlerin yeni tarifeleri mahallerindeki 
komisyonlar tarafından tesbit edil. 
miş ve birer raporla Nafia Vekile. 

tine bildirmişti. Vekalet her iki tarife 
yi de tasdik etmiştir. 

Tarifeler azamı olduğundan şir· 
ketler diledikleri takdirde daha ziya· 
de tenzilat yapabileceklerdir. 

Ad;ına elektrik şirketinin 937 
senesi ilke 6 ayında tatbik edeceği 

tarifede geçen devreye nazaran 30 
para noksanile 19,25 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bunun sebebi de İsviçre frangı
nın sukutudur. 

Seyrüsefer kanunu 

Bütün kara nakil vasıtalarının 

işletmesi ve idaresi için hazırlanan 
Seyrüsefer kanunu layihası Mecliste 
yakında müzakere edilecektir. Y t-ni 
layihada her türlü Seyrüsefer işleri, 
kazalar, şöförlerin vaziyetleri, nakil 
vasıtalarına mahsus yollann tayini , 
yaya yollar vesaire hakkında mühim 
maddeler vardır. 1 

-------------------
i 

ilk defa para cezası alınacak ve 
sonra kapatılacaktır 

------·------
Büyük sanayi müessese' erimizde 

çalışan işlerde randımeınlarını artır· 

mak ve bunların teknik bakımın
dan yükselmesini teminetmek için bir 
proje hazırlanmıştır. 

Kurslar, çırak, işçi ve ustalara 
olmak üzere üç kısma ayrılacaktır. 

Kurs zamanı çıraklar için iş sa 
atinde, işçi ve ustalar için iş saati 
haricindedir. 

Bu on kablocu ile beraber 
kadar Çinli ile Hintli de bu a~ ~~ 
yaşıyor. Fakat onlarda erk~ ~ 
Kablo şirketi adada kadın bulu 1 

masun yasak etmiştir. Ada da ~ nı 
dan 2, 700 kilometre uzak oJduf. n 
dan: " Adaya kadın gelmesi y-. b 
tır,. emri aynen tatbik ediliyor. v 
kü 2,700 kilometre ötelerden kll s 

Hazırlanaaı projeye göre; büro
larda çalışan memurlar hariç olmak 
üzı re senelik hesabiyle vasati günde 
110 amele ve daha fazlasını çalı~. 

dıren sınai müesseselerde kurslar 
açılacaktır. Ayni sanayie mensup 
elan ve yekdiğeriue en fazla bir ki
lometre mesafede bluunan müesse -
seler müşterek kurs açabifecekler
dir Bütün sene devamlı faaliyette 
bulunmıyan, iki aydan az çalışan 
ve mevsime bağlı mahsul işleyen 

fabrikalar ve bunlarin mahsullerini 
ambalajlıran müesseseler bu kanun 
hükmüne tabi tutulmaktadırlar. 

Tedrisat haftada asgari 8 saat 
olacaktır. Neticede yapılan imtihan

ı da muvaffak olamıyanlar ertesi sene 
' tekrar kursa devama mecburdurlar. 

· kadın getirilmek kolay değildir çı 
a 

Kursların bütün masrafları müesse· 
1 seler tarafından verilecektir, 

Kursların faaliyeti maarif teşki
latı tarafından konturol ve mura 
kahe edilecektir. 

Kurslara devam mecburidir. 
Bilasebeb bir ayda üç defa kursa 

1 gelmiyen işçiler işlerinden çıkarıla
çaklardır. 

Kanunun şumullu sahasına giren 
sanayi müesseseleri bu kursları he· 
men açmağa mecburdurlar. 

Bunu tatbik etmiyen müesseseler , 
den birinci defa için 100 liradan , 

' 500 lireya kadar, ikinci defa iki 
misli para ceıası alınacak, üçüncü 
nde ise müesse kapatılacaktır. 

Mahkemelerde: 

Abdulkadirin 
muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu, Hususi 
muhasebe eski tahsildarı Abdulk'l· 
dir hakkındaki duruşmaya dün A 
ğırceza mahkemesinde devanı edil
miştir. 

Suçlunun o zamanki hesapları· 

nın tedkiki için ehli vukuf tayin t:di
lerek duruşma başka güne kalmıştır. 

Dörtyol eski malmüdürü-
nün muhakemesi 
Sahtekarlıktan suçlu Dörtyol 

eski malmüdürü Zeki ve arkadaşları 
hakkındaki duruşmaya dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde devam edil· 
miştir. Suçlular müdafaalarını yap
mak üzere muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır . 

Bir mutemedin muha -
kemesi 

1 

Meşhud cürümler 
-·- 1 

Yeni kanunun tatbikin- 1 

' denberi hadise ne kadar 
azaldı? 

Aldığımız malumata göre; meş 
hud: cürümler kanununun meriyet 
mevkiine girdiğindenberi şchiıde 
vukuat yüzde 65 nisbetinde azal
mıştır. 

Bu meAzua ait mukayeseli bir is
tc.tistikli yakında neşredeceğiz. 

Adliyede 

Bir tayin 
Mülga ihtisas mahkeınesi Baş 

katibi Hüsnü, münhal bulunan şeh 
rirniz hapishane müdür vekaletine 
tayin edilmiştir . 

Koşu 
• 

yerı 

Herriot'nun pipos&J "1 
eı 

Gazeteler her fırsatta iki ,,. r 
dan bahsederler. Sitanlayle tf' d 
on'nun pipolarından. ri 

Geçenlerde M. Hcrriot tütı1' 
lerin bir ziyafetinde demiş ki= e 

- Siyasete pipoyu sokt s~ 
için bana tariz edenler bulu g 

Fakat piponun siyasette çok~~ 
vardır. insana sükun verir, 
düşündürür tamiri kabil ol b 
sözleri söylemekten kurtarır. ti 
diplomatiktir, sulhun kalümesi 

Kalüme şimali Amerika k 
)erinde, sulh timsali olarak . 
lan ve ubariştık,. remzi olar~ 1 

birlerine gönderdikleri çubukı' 
y 

Meseledir!.. 
r; 

Dil ve imli hususunda kıh 5 

ayıran kimlerdir bilir misiniz 1 
sıılar ... 

F ransada dil, imla, gramel 
selesi çok mühimdir. Meseli 
gi bir yabancı edibin tercü 
tek kelimesi üstünde, aylarc• 
nakaşa ederler. 

Şimdi de bir sokak isdJI 
bir münakaşa mevzuu doğur 
riste kraliçe Astrid namına 
dan aç.ılıyor. 

Bu meydanın levhasına '' 
Astrid ,, mi yazacaklar, yok 
ya bir ç:zgi koyarak 11 Krali~ 
trid ,, mi yazacaklar ?. 

Bunu henüz halledemed' tı 
den bir türlü levhayı yazdır.'1 ll 
lar. . . . . t1 

~ımdılık çızgi koymak tJ h 
)arı ekseriyette... ~ 

le 
Et yiyenler a 

Aygır deposu olacak 

Şehrimiz koşu yeri Aygır de
posu olacaktır . 

Pariste en kısa süren gre" i~ 
saplar grevi oldu . En fazl• 

1 uyandıran grev de kasaplat nı 
il' 

viydi. diyatlar için, ikinci bir kriz felake· 
keline sürüklenmek tehlikesi böyle· 
ce hemen hem· n katiyetle bertaraf 
edilmişken, tekmil cihan iktisadi ya -
tına daha fazla kalkınma ve açılma 
imkanları verecek bir çok başka se· 
bepler de mevcud sayılmaktadır • 

Zimmetine para geçirmekten suçlu 
Tohum islah istasyonu eski mute· 
medi Kaşif hakkındaki duruşmaya 
dün Ağırcezada devam edilmiş , 
ehlivukuf raporu gelmemiş olduğun· 
dan duruşma başka bir güne bıra-

: kılmıştır . 

Mercimek Aygır deposu, bu yıl 

tanzim ve icabeden inşaatın ikma · 
)inden sonra buraya nakledilecektir. 

Fransızlar , dünyanın tll 

yiyen insanlarıdır . Orada 
biftek , rosto sarfiyatı her di 
fazladır . 

Bu sebepler arasında Birleşik 
Amerika devletlerindeki kalkınma 
ya işaret olunmaktadır . Gerçekterı, 
cihan iktisadiyatında pek önemli bir 
yer tutan bu memleketlerde son yıl 
lar içinde geniş bir kalkınma kayd· 
edilmiştir . 

Bir taraftan istihsalat diğer ta
raftan sarfiyat kuvvetli nisbette ·art· i 
mıştır . Şöyle ki, zahire istihsal eden 
diğer ülkelerden ithalata bile lüzum 
görülmüştür. 

işte cihan ıahire piyasasında 
fiatlann önemlice yükselmesi, ilk 
safhada Amerikadan yapılan fazla 
talebe atfolunmaktadır. Bu vaziyet 
ten ise Türkiye dahil olmak üzere, 
cenubu şarki Avrupa devletleri ve 
bir de Arjantin istifade eylt-miştir. 

Belediyede : 

Harap evlerin tamir ve 
yıkılması için gönderilen 

1 

ihbarnameler 1 

Selde harap olan, çatlayan evlerin 
tamiri veya yıkılması için, Belediye, 
ev sahiplerine ihbarnameler gön· 
dermiştir . 

Posta idaresinde bir 
münhal 

Payas postanesinde vaıife gör
mek üzere 7 lira asli ma"'şlı bir 
müvezzilik münhaldır. 

Bu vazifeye girmek istiyenlerin 
yalnız llkmektep mezunu olmaları 
kafidir . 

Tiyatro 

İşittiğimize göre ; Pek yakı_nda 
şehrimize geniş kadrolu bir temsil 
heyeti gelerek Alsaray sinemasında 
piyesler oynıya~aktır. 

Zabıtada: 

Eve tecavüz etmişler 

Sofu bahçe mahallesindeu Mus. 
tafa oğlu debağ Ahmet ve Kilisli 
Rağıp oğlu Haydar adlarındaki iki 
kişi dün gece yansı serhoş bir va. 
ziyetde Hcrmalı mahallesinde otu 
ran lsmail oğlu lbrahimin kapısını 
teıcmelemek ve bağırıp çağırmak 
suretiyle umumun istirahatım boz. 
duklarından yakalanmışlar ve hak. 
larında kanuni iş yapılmışbr. 

Yalnız Pariste , senede 
başına kaç kilo et düşer bilir 
Şöyle bir hesap söyliyeyirP 
Parisliye senede iki öküz , 
yun düşer . 

Bizde, yani lstanbulda ise 
başına bir kuzu düşmemekt 

Ceyhanın genç bir 

lstanbul Tıp Talebe Yur' 
belerinden , Ceyhan Cü 
Halk Partisi idare Heyeti 
Rifat Çetinin oğlu Necm 
tulduğu hastalıktan kurtul• 
ölmüş~ür. 

Bu çalışkan gencimizin 
d~n acı duyar efradı aile 
dcrlerine iştirik ederiz . 
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~Alman teknikinin yarat-
ı tıgı son harikalar 

937 İzmir Fuarı Sorbonda 

Yüzde 75 tenzilat Puşkin gecesı 

l Dört sene lanı yolu üzerinde 

Radekin Moskovadaki muhakemesi 

- Birinci sahifeden arlan - tu bundan öğrenmiş bulunuyardu . 

Fransa ve Amerika sefirleri bulun-
Sokolnikof , birleşmiş merkezin 

sağa mensup buharın , Rikof, Toms-
~~~r. k ki ve Uglanof ile yaptığı müza ere-

Mahkeme dün akşam şahit rade-1 . 
!erden haberdar olduğunu bildirmış 

ki 1922 senesinden beri tanıdığını , ve Piatakofun Osloya seyahatinden 
kendisiyle şahsi dostluk ve müşte- ve Troçki ile gorü~tüğünden de <~ . Borl;,, ' 19 ( H•ru•i ~~.birik- yr~n· ~:y~a~~: ~::~~a ::h~ar~it::~ 

rnızden ) - Alman sanayii büyu 
b. D .. t çevrilmesi sanatının terakkisine ça-

tııdı ır Vazife karşısında bulunuyor. or Al 

ı.
. serıe planının gerçeklendirilmesi Nas- lışılmakta ve bu hususta . mkandy_a 

nın nümunesine imtisal edılme te ır. ki Yona! sosyalist liderli iktisadiyatının 
adı artık yalnız alış verişten ibaret kal- Bunun sebebi dünyanın çok bol 

lzmir : 27 ( Radyo ) - 927 lz
mir fuarı için yüzde 50, eşya navlun 
farında yüzde 75 tenzilat yapı 1 acağı 

Devlet Demiryollarından bildiril
miştir. 

Paris: 27 (Radyo)-Sorbon üniversi 
tesinde Puşkinin ölümüı ün yıldönümü 
münasebetile büyük bir müsamere 
yapılmış, konferanslar verilmiştir . 

rek siyasi menfaatlerle bağlı bulun- malumrtı bu unduğunu teyit etmiştir. 
duğunu , daha evvel muvakkaten Davanın ikinci günü , Radek'in 
terk ettiği troçkizıne radeı in tesiri isticvabı ile geçmiştir. Radek, istin· 
altında döndüğünü , 1931 de yaban- tak esnasındaki ifadelerini teyit et-
e ımemleketlerde sedovla mülaki miştir. Kendisi, 1923 senesinden beri 
olan Troçkinin radeke aid bir mek· Trotsky taraftaıı olduğunu söyl~miş-

o~ tnaırıası; onu idare edenlerin istifa. görülen petrol men balarının ~.aki.. ' 
deleri düşünülmeyib sanayiin ancak katta pek az olduğu ve bugunku 
ırı"ll 1 ·f ma'Kı· na ihtiyacını bir gün kapadamı · 

Köse lvanof Belgrattan 
döndü 

Paris talebeleri tubunu keudisinden aldığını ve bun tir. 1929 da, Rradck,Komünist par 
dan sonra Sovyet matbuatı muhafa· tisine kusurunu itiraf etmiş idi. Fa-
zabirliği sıfatından istifade ederek kat hakikati halde neşriyat yoluna o 1 et ve memlekete karşı o an vazı e ı 

dı ve ırıesuliyetinin yerine getirilmesi yacak bir hale geleceği hakikatınııı 
kf lüzurnu kanaatindedirler. anlaşılmasıdır · 

un Bütün memleketi dört sene pla- Demek oluyor ki Almanyanın 
k' nırıın tatbiki safharında giinü günü- istiklali yolundaki çalışmalar yalnız 
u~ ne haberdar etmek için planın tat- döviz müşkülatından ibri gelmiş 
a> bikini omuzlarına alan Prusya baş- bir iş olmayıp fenni terakkiyat neti-

Sofya : 27 ( Radyo ) - Belgrat 
tan dönen Köse İvanof çok iyi teşyi 
edilmiştir . 

Bütün talebe kendisini istasyon· 
, da selamlamıştır . 

Paris : 27 ( Radyo ) - Paıis 

belediye azas~ndan biri , bir çok 1 

mekteplerden lspanyol Faşistlerine I 
talebe arasında iane toplandığı hak
kında valinin nazarı dikkatini cel- 1 

betmiştir . 
• ( vekili Göring "Vierjahresplan,, dört : cesi Alman yanın zaten halletmeğe 
kı• sene planı "isminde bir mecmuanın ı mecbur olduğu bir dünya ıneselesi
'r çıkarılmasını emretmiştir. Bu mecmu- dir . 

ada zaten ham maddeler proğramı- ı Almanya bundan başka genış 
İspanyada harekat 1 y . k. ti k 

\ eııı avu a ar anu-
tamamen durdu l" .h 

1 •il nırı tatbikat ve terekiya•ı hakkında mikyasta suni kau~uk imali için de 
en büyük mütehassısların yazıla- \ tazım gelen hazırlıkları bitirmiştir . 

P rı bulunacaktır . ,. Vierjahresplan Bugünkü şeraite göre meselenin 
f-lr ~ört sene planı " mr.cnıuasının bi- l ehemmiyeti karşısında bu maksad 

rınci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Al- için lazım olan mrlsrafm büyükluğü 
ıür ırıanyanın iktisadi istiklalini tewin nazarı itibara alınamazdı . 

edecek yollar hakkında çok entere
ıui san yazılar görülüyor. Bu yazılara 
nu göre yapılan şeyler yalnız Almanya
fı' nın iktisadi istiklalini temin etmekle 
i~ kalmıyacak ayni zamanda fen ve 
ı teknikin ilerleme5i ve Alman ınille
f tinin iktisadi refahını temine hizmet 

edecektir. Ham maddeler planının 

3t en mühim vazifesi sanayiin makina-
ul !aşma, ı, makinaların yerli yağlar ve , 
~ ihtirak maddelerikullanılmasının te.: 

ıu rninidir. Dört sene planı bu yolda 
Yapılan keşifleri bir arada toplaya
rak bu işi tamamlamak vazifesiyle 
mükelleftir. Almanyada zaten son 

ı ~ seneler zarfında suni benzin yahut 
yerli benzin halitası kullanmaktadır. 
Alman benzol ve ispirtosundan mü

r rekkep olan bu yerli benzin tabii 
h~ benzinden daha dayanlklı ve daha 

(- kuvvetlidir. 1935 senesinde Alman. 
Yanın hafif motorla• için bir senede 
kullandığı iki milyon tonluk ihtirak 
lrıaddesinin 925,000 ton yani yüze 

~ 45 i memleket içinden temin edil
it nıektedir. Memleket dahilinden te

rnin edilen bu miktar aydan aya 
~ artmaktadır. Ôyleki on beş ay sonra 

Alrnanya bütün hafif motorlar için , 
: lazırn olan ihtirak maddesini memle- ' 

ket dahilinden temin edebilecektir. ~ 
ıt Son seneler zarfında o·zrı .. m.~· 1 

t~rları iktisadi faikiyetleri ıle buyuk I 
bır ehemmiyet almışlar<lı : eıı mo
torların i;lemesi için lazılT' ola" yağ-1 
ların bir kaç ay evveline kadar mu· il 

hakkak kamilen yabancı mumleket
lerden getirilmesi lazımgeliyordu.Son 
aylar zarfında motorların isletilmesi 

; İçin lazım olan ham maddelerin de 
Alrnanya dahilinden temin edilmesi 
nıümkün oluduğu anlaşılr. ıştır. Al
rnanyada ( maden kömürü, braun 

körnürü, tiirf ve saire gibi ) bir çok 
ir ham rnadde menbaları mevcut ol

duğundan bunlardan elde edilen ı 
ınuvaffakiyet ve terakkiyat yalnız 
mernleket dahilindeki ehemiyet nok. J 

~a.sındarı değil ayni zamanda ihracat 
ıçın olan büyük faydalarından dola

yı pek rnühirndir. Nihayet Almanya 
s_enede yarım milyon ton p~trol is
tıbsal etmektedir ki bu suretle meın-

J leketin tabii benzin ve diğer yağlara 
olan ·hr ı 1 ıyacı kapatılmaktadır. 

Almanyanın petrol istihsali her 
~e kaJar çok kıymetli isede istik

alda motor ve makinaların kuvvei 
~uharrikesini kömür teşkil edecek-

u hr · Yalnız Almanya değil , deniz 
~ aşırı memleketlerde zengin petrol 

~uyularına sahip ofon lngiltere bıle 
ıktisadiyatının tam istiklalini elde 
edebilmek için makinalarını kömür 
ve kömürden çıkarılan kuvvei mu. 
harrikeler ile işleyecek şekle koyma· 

ı ğa çalışıyor. Fransa, ltalya, Japon· 

Fen ve teknik noktasından me 
sele halledilmiştir . Son Berlin oto
mobil sergisinde buradan yapılmış 
suni otomobil lastiklerinin on binler 
ce kilometre mesafe katettikten 
sonra da aynı mesafeyi kat eden ta -
bii kauçuk lastiklerinden daha az 

yıprandıkları is bat edildi . O gün· 
deR bugüne kadar , bu sahada da 

ileriye varılmıştır . 

Bu metot daha basit ve daha 
iyi biı şekle konulduğu gibi daha 
geniş mikyasta suni lastik imalına ' 

Ja başlanılmıştır. Bu yeni suni ima· 
lfıun büyük bir istikbali olacağını 

iddia etmek için peygamber olmağa 
lüzum yoktur . 

Bir zamanlar yalnız ihtiyaç ha 
linde kullanılmak üzere yapılan suni 
ipek , hamız azot , azot , pancar 
şekeri ve maden kömüründen çıka
rılan boyaların sonradan teknik te · 
rakkiyatı ile sanayim birer zaferi 
olarak tesbit edildiğini unutmama

lıdır . 

Fiyatlara gelince her yeni ma
mulatın tecrübe devresinde daima 
bahalı olduğu hatırlatılmaktadır . 
B.ı ılangıçta aloıniniyonun a 1 tından 
daha pahalı idi . Almanyada azotun 
kilosu 1913 te 13 mark iken bugün 

13 pfenrıiğe inmiştir . 

Madenlerin vaziyeti de petrol 
ve sair yağlar gibidir . Beş on sene 
evvel tükenmez sanılan bazı krom 
kurşun ve kalay gıbi madenlerin 
bugünkü sanayiin ihtiyaçlarına ye· 
tişip yetişmiyeceği merakla sorul

maktadır . 

Madenlerin suni olarak imali 
mümkün olmadığından şimdiye ka · 
dar hafif oldukları için bırakılan 
maden halitalarının keşfine de çalı· i 
şılmaktadır . Mesda kalaysız ve da. 

ha az hassas olan yeni bir halita ı 
keşfedilmiştir . Çelik endüstrisinde 
krom ve nikele daha az ihtiyaç gös 
teren usuller kı-şfedilmiştir . 

Bazı vakalarda bu yeni meto -
dun eskisinden daha ucuz ve daha 
iyi olduğu görülmektedir . Bazı şey· 

lerde maden yerine sun! reçina kul· 

!anmak teknikin müstakbel büyük 

bir inkılabını ilan ediyor · 

" Vierjahresplan - dört sen~ 
planı mecınuasından ,. niha et deni 
Jiyor ki Alman fen ve teknikinin bu 
yeni keşifleri yalnız bulunııııyan 
maddeler yerine mecburi olarak 

onun işini görebilecek başka bir 
madde konulması değil bilakis sa
nayiin büyük terakkiyatı ile elde 

edılen yeni icad ve ke~fiyat olarak 
görülmelidir . 

Talamanka : 24 ( Radyo ) -
Havaların fena g;:mesi yüzünden 
bütün cephelerde harekat durmuş

tur. 

Papanın sıhhati 

Vatikan : 27 (Radyo) - P~pa

mn sıhlıatı şayanı nıemnuni) et bir 
hale gelmektedir . 

Papaya elektrik tedavisi yapıl
maktadır. 

Japon ordusunda 
muhalefet 

Tokyo: 27 ( Radyo) - Har
biye nazırı İmparatoru ziyaret ede. 
rek ordu ile hükumet arasında ihti. 
laf olduğunu söylemiştir. 

Blumun nutku 
- Birinci sahifeden artan 

tesiri altında bulunuyor . 

Figaro gazetesinden : 1 
Hiç kimse Blum'un Almanyaya ı 

karşı şerefin ve aklın lisanını kul
lanmış olduğunu ve enteresan im· 1 

kanlar göstermiş bulunduğuna itiraz 
edemez . 1 

Başvekil, bir realizm zihniyeti, \ 
bir anlaşma zihniyeti göstermiş ve 
Fransız milletinin hakiki hissiyatına 

şahit olmuştur . 

Ami dö Populer diyor ki : 
Bluın'un ileri sürmüş olduğu dok 

1 

trin , muvahaze olunamaz, fakat tat· 
bikine kıyam edildiği zaman bu dok. 
trin ne hale gelir ? 

Echo dö Paris gazetesi, inkisa · 
rına uğramış olduğundan bahset· 
mektedir . Bu gazete diyor ki : 

Milll ve beynelmilel merak, tat
min edilmiş olmıyor, huzursuzluk 
berdevamdır . Homme Libre gaze. 
tesi de Blum'un nutkunda heyecana 
bais hiç bir şey olmadığı mütalea
sında bulunmakta ve Blum'un sulh 
telakkisi ile Hitlerin telakkisini kar
şılaştıJmaktadır . 

Humanite ve Populaire gazete. 
!eri, halkçılar ceplıe>inin her zaman 
dan daha ziyade müttehid olduğu· 
nu ehemmiyetle kayddetmekte 
dir . 

Bluın'un nutku roaLbuatta derin 
akisler uyandırmıstır . 

Bu nutuk F ransanın vaziyetini 
sara. ot ve bazı hazetelere göre dP 
doğ u:,ıkla izah elu 1~ı için hoşa git 
nıiştir . 

Gazeteler bu vı:ziyetin, Salı gii 
nü Eden'in nutkunda anlattığı vazi 

yete taınamile uygun olmasını mem 
nuniyetle karşılamışlardır . 

Matbuat sözün şimdi Almanya 

nın olduğu noktasında müttefıktir 

le r . 

nu ayı ası 
1 

Alakadarların bütün ih
tiyaçlarını ternin ediyor 

İstanbul : 27 ( Hususi muhabi
rimizden ) Yeni avukatlar kanu
nu layıhası üzerinde tetkikatta bu
lunmak üzere Ankarada akdedilen 
ayukatlar kongresine İstanbuldan 
iştirak eden lstanbul barosu reisi 
Hashn Hayri ile avukat Ali Haydar, 
Saim , Fethi Tahsin ve Hüseyin 
Ankaradan dönmüşlerdir . 

Avukat Ali Haydar, yeni layiha 
etrafında şu izahatı vermiftir : 

- Layihada avukatların hak ve 
vazifeleri bahsi modern ve medeni 

memleket avukatlarının haiz olduk
ları haklar gibi mükemmel bir su· 

rette tadat edilmiş olmakla beraber 
amel! ve tatbikat hayatından ilham 
alınarak bazı ilaveler yapılmak su
retiyle layihanın hayata taınamee 

u ması ciheti temin olunmuştur . 

Bu toplantıda bilha ;sa laaihada 
müphem kalmış olan avukatların 
Anonim ve Kooperatif şirketlerin 

meclisi idarelerine aza ve mürakip 
olalıilmeleri meselesile mahkemeler 
tarafından verilen likidatör, vasilik, 
ve saire gibi vazifeleri görebilecek
leri meselesi de halledilmiştir 

Mebusl~rın ve belediye azaları
nın devlet müesseselerile alakalı da. 
vala ı takibedip edemiyecekleri me
selesi de hallolunmuştur . 

Avukatlar , mesleğin vakar ve 
haysiyetiyle uygun olmıyan işler 1 

yapınıyacaklardır . Avukat , aldığı 
işi ihtimam , doğruluk ve sadakatle 
ifaya ıneeburdur . Bu gibi hallerin 

müeyyidesi olarak adliye vekili ba. 
rolar üzerinde dağrudan doğruya 
veya mahallin en büvük hakimi ma· 
rifetiüle mürakabe salahiyetini haiz 
olduğu gibi avukatlar üzerinde de 
bz mürakabeyi baro inzibat meclis
leri vasıtasiyle yapacaktır . 

Avukatların da müdafaaları es
nasında söyledikleri sözlerden do· 
layı ınesul tutulnııyacakları hakkında 
ceza kanununda mevcut olan mad

deden maada yeni layihada avukat· 
!arın vazifeden doğan veya vazife 
sır:ı~ıuJa işlenen suçlardan dolayı 

haklarında tahkikat icrası adliye ve 
ki linin müsaadesine bağlı olduğu 
kaydi ilave edilmiştir. Bu tahkikat 
Adliye vekilinin tesbit edeceği ma 
kam tarafından yapılacaktır. 

San layiha bütün ıned~ni meın 
leketlcrin mes.ek kanunlarile ilim ve 

sisteııı noktasından boy ölçüşebile· 
cek bir layikadır. Gumhuriyet adli 
yesinin avukatlara ait bir kanun la 

yiha>ının tetkiki için avukatları da· 

vet etmösi ise denıakrasi prensibine 
en güzel bir delildir. 

bir kaç defa radekden Troçkiye ve girmişti.Çünkü Trotsky hareketi ile 
T roçkiden radeke mektup taşıdığını \ alakasını kesmemiş idi. 
1933 de Pariste bizzat Troçki ile 1 Kirov'un katlinden sonra Radek, 
görüşerek kendısinden radeke bir Boukarinei görmüştür . Her ikisi , 
mektup getiı diğini bildirmiştir . l katlin tahmin edilmiş o'an netice-

Mahkeme bundan sonra suçlu !eri vermemiş olduğu mu alaasında 
Sokolnikofu isticvap etmiştir . bulunmuşlardır. Zira katil hadisesi, 

Sokolnikof , daha 1932 de ken· ne merkezi komitede ne de halk 
disine birleşmiş bir Troçki - Zinov- kütleleri üzerinde bir frsir hasıl et-
yef merkezinin mevcudiyetini Kama· memiş ve bir p~nike seS ebile ver· 
nefden öğrendiğini , daha 1934 son memiştir. 
bahatında Kirofe karşı bir suikast Mamafih , Radek ve Boukharine 
mevcudiyefoıden haberdar olduğu tethiş hareketlerine devam etmeğe 
nu söylemiştir . karar vermişler. Ancak Sovyet Rus. 

Bir yabancı devletin diplomatik yanın taksimi ve kapitalizmin ihyası 
mümessili ile yaptığı görüşmeler esaslarına ınüsteeid olan Trotsky 
hakkındaki ifadesinde , Sokolnikof , \ planının Troskizim'de bir nifaka 
bu mümessilin Troçkinin hariçte ken- bais olacağı mutalaasında bulun· 
di adına mı müzake elerde bulundu- muşlardır. 

ğu yoksa arkasında bir teşkilat mı Radek, nihayet 1934 senesinde 
mevcut olduğu hakkında kendisine Trostky'niıı direktiflerini kabul et-
bir süal soracağını 1924 yılı başla- miş. Çünkü bir harp halinde Sov-
rında Kamanefden öğrendiğini , ni yetlerin hezimete duçar olacakları 
sanda dış işleri komiser muavini kynaatinde bulunmuş olduğunu tas 
iken bu mümessille yaptığı görüş- rih etmiştir. 1935 senesinde Sovyet 
melerden birinde bu diplomatik mü , Rusya, bir harp yapmağa hazır bir 
messilin kendisinden Troçkinin Srw- vaziyette idi. 
yet hükumetine tekliflerde bulvnup Radek demiştir ki : 
bulunmadığım sorduğunu ve verdiği • O zaman Trostky plamnın ha-
cevapta bundan malumatı olduğunu yal mahsulü olduğunu, iktidar mev-
ve bu teklifleri çok ciddi telakki kiini ele geçirmek için değil, ve bizi 
ettiğini söylemiştir . iktidar mevkiine gelmemizden evvel 

Sakolnikof bu görüı;meyi dahıı perişan edecek olan ecnebi kapita-

son~a r?d~k ile Pita~of ve Tro~~~ye ı ~lizminin hedemonyasını temin ıçın 
bıldırmıştır . Radek ıse, bu goruş- mücadele etmekte olduğumuzu an· 
meyi daha evvel Troçkinin bir mek ladık . 

Adana Borsası Muameleleri 
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Sahife : 4 Türk sözü 

•• 
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•• n u e 
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sesı 
•• ess 

•• u 
i
l Gazete 1 Türksözü ınatbaası "Türksözünden,,başka 
________ I her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

j İtap ı .E:.serleıinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıyınetlenecektir . 

il ilan 1ı Reklam bir ticarethan nin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan l iirksözüne verınız . 

il Cild 1 Kütüphc;ınenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 kitaplarınızı Türksöziinün nıiicellithane , 

--------------~ 
s·nde yaptırınız. N fis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. o 1 T ah il Resmi evrak, cedveller, defterler 'çekler ' 
karneler k ~ ğat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• 1 Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
/ 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-u rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmak a_d_ır-=. ========================" 

--------------------------------------~------------=-------=-----------

İnşaat yaptıranlara müjde 

Kereste fabrikamızda ip i.iç kuruş , seçme ke
restenin beher p:ırçası 360, seç"lmeden 350 kuruş
tan yapılıp satılınaktadır . 

Fazla alıcılara ayrıca tenzilat y pıhr. 

Adana Yeni Salcılarda Kurt 

lı 1 6 7750 Kerest Fabrikası 

--=-----
Radyo al ak ister is.niz ? 

PH 
Adana bayiliği: 

Evrendilek kitabevi 

I 

Her markayı görüp din
i dikten sonra muhakkak 
p • raJyo unu gö 

CO r"ip dinle) iniz 

( 

d 

ç 
Lfrı Rad oya 

t < l b J k (.( tll 
l> ka ... ıdıı . 

ne,iı de 
J () 

ı t'li.'d)O'a. 

kaz ıır. ı lır. 

~ a ı t rafın 

4 - Pu tne Aı.kara 

Halhvi genel sekreterliği 

tarafından 12 m.:uka ara
sında yapılan müsabakada 
birincilıği kazanmıştır · 

Osmanlı Bankası 

, 
Gıindelik siyası gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Dış ınenılcketlcı için Abone 

bedt lı dl'gişnıe1. yı.ılnız poslC1 masrafı 

zammedilir . 

2 İlanlar için idareye müra-

caaı· c lilınclidir . \. ________ J 

Cey , n Belediyesinden: 

49 n·ı .. "ı: lı rnkakta Meydan ile 

Y t.:r ir<ırşı ar;ısıııd:ı 166,50 ıııetr e 

t uld kı eskı /\ rııa vut kaldırımı s~). 

kiik·ı ·k b rı,lı la~ı ile yrnidcıı 1165, 

50 .n lr' rmıı.ıb1ıa kaldırım iıış::ı ı 

kt>~if lı Jeli 8.f l lir.1 10 kunrş olLı ;) 

8 2 917 rcızarle,,i giinü saat 14 Je ' 
açık p<ızarlık rnretile ihale cdilecl • 
ğiııdeıı, isteklilerin yüzd.:! yeıli bu· 

çuk ilk teminat p::ıralarile ve bu işi 
yapabil ·ccklerine dair fenni ehl iyet 

ı karşısı. 7706 13 

vesikası ve 937 senesine ait Ticaret 

Odası kayıt makbuzları Üzerlerinde 

olduğu hnlde ihale gün ve saatında 

Ceyhan Belediye salonunda hazır 

bulunmaları ve şartnamelerini gör 

mt:k istiyenlcrin her gün Beledıye· 

miz Fen işleri bürosuna müracaat 

eylemeleri. 7736 24-28-2- 6 
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' BELEDİYE İLANLARI ı-Bu-ge-ce __ n_öb-et-çi-ec-za~" 
--------__ ...,__._ __________ _... Kalekapısı civarında al 

Belediyeye ait üç yatak odası ve bir yemek odası mobilyası Belediye 
mezat salonunda takıffi , takım nıi.izayede ile satılacaktır . 

Satış 4-2-937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
Mobilyalar Belediye mezat salonunda teşhir edilmektedir . İsteklilerin 

muayyen gün ve saatta müzayedeye iştirak etmeleri ve şartnamesini gör
mek isti yenlerin her gün Yazı işleri kalemine müracaatları ilan C' lunur . 

28-29-30 31 7749 
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Müjde ile 

( İki Kitap ) çıktım 
Ali Hadi Okanın matbaafll l 

basılan bu nefis şür kitabı b,iz 
çıktı. Fiyatı elli kuruştur. O~ 
cularımız ( İki Kitap ) ta şairi~ 
g-iİZt' l, ulusal ve isel şiirle rirıİı 
iııce nüktelerini, yurdumuzun t 

r ıış şahsiyetlerinin karikatürle 
ka~i<le ve ıncdhiyelerini bulıı' 
laıJır. 

Bu kıy.ııetli eserden edirı 

i t iyenler Lurıen (Sadık Aldat~G 
ve ( Evrendılek ) kitap e\'le' 
b.1şvurnıal1dıılar. ~ 
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Umumi Neşriyat Müdüriİ :rıeı 

ldr 
M M. Bakşı 

Adana Türksözü matbaası ·ınc 


