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lrıönü Belgradda 
aşvekilimize çok büyük teza

hurat yapıldı. ziyafetler veridi 1 

Reksistlerle 
Flamanlar arasında 

anlaşma 

ey_etitniz geçerken Sofya istasyonunda da Bulgar 
calı hararetli bir karşılama ve uğurlama yaptılar 

~V<f)a: 12(R;c')o)- '•üıki}e 
p~ kl f 

J 
1 1 1 : n <t lı i ı ü 'e rafaka

'"a l . f L lır uıılar c' f n ı aa t döı tte 
) ad; n o • ı . d al rı eC\noı~.o H ı~ln}cr a 
~mına saray r.aztn H külcumet 

kına da baş vekil ve refikası , 
·ı·a~I antantı elçileri ve 'J üıkiye 
ığı e ek" r anı tarafından karşılan-

' ve uğurlar.mıştır. 
feJgr~d . 12 (L' ') T" 

, c • r,r!usı - ur· 
baş ve'- ·ı· 1 1 .. .. H · Ki ı ~ me·t nonu arı-

e v k'J' , 
t 

2 
f 11 Tevfik Rüştü Aras dün 

• J 1.JO de Belgrada muvasal~t 
ış erdir. 
Biit" . 1 
rakJun ~stasyon Türk-Yugoslav 
yod·arı ıle süslü idi. Bay ve bayan 

ınoviç ve bütün siyasi rical 
syonda h T azır bulunuyorlardı. 

ten ist . k T'"rk lal m asyona gırer en u 
alk arşı çalınmağa başlamış vr 
Ik· ış tufanı kopmuştur. 
haik baş vekil otomobile binmişler 

ın çdğın alkışlan arasında 
r>ndan uzaklaşmışlardır. Onlan 
•tından bayan ismet lnönün ve 

~~ St~yodinoviçın bindikleri oto. 
takıp etmiştir. 

••• Yeklllm1zln Sözleri 

''Tavazuu
rnuz istihkar 
edilmeme 

lidir ,, 
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Brı§rekilimi:. ı·c dost } ıı!!nslaı 
brt,p•ekilı Stıınulırıoı j,. 

Bayan Stayodinoviç garda ba· 
yan ismet f nönüne çok güzel bir bu· 
ket takdim etmiştir. 

Jsmet lnönü müfrezeleri selamla 
mış ve teftiş etmiştir. 

Belgrad Elçimiz Haydar da el . 
çilik erkanile merasimde hazır bulu
nuyordu. 

Bugünkü bütün Yuğoslavya ga. 
zeteleri biiyük şef Ata Türkün yeni 
kurduğu Türkiyeden ve yeni büyük 
Türk hükumetinin dinamik eleman· 
lanndan bahsetmektedirler. 

Bugünkü baş makaJeJerin mev-
zuu Ata Türke ve ismet fnöüne tah 
sis edilmiştir. 

ismet lnönü şerefine gece biiyük 
bir ziyafet ve suvaaa vtrilmiştir. 

Brüksel: 12 (Radyo) _ Kato
~iklerin Vanzelanda rey vermeleri 
ıstenınektedir. 

"Ateş haç reisi., Rcksistlerle 
Flam.an~arın birleşmesini tasvip et
memıştır. 

~e.ngol gazetesi Bumsah reko 
partsı ıle FJaman nasyonalistleri ara. 
sı.n~a yapılan gizli anlaşmanın met· 
nını neşretrıjiştir. 

Kısa olan bu metne göre Roko 
p~rtisi milli meselede bugünkü bel· 
çıka devleti kuruluş rejiminin fede. 
ra!. bir devlet haline getirilmesini 
mudafaa edecektir. 

. Siyasi ve ekonomik meselelere 
~elınc~: Reks partisi istiyorki plebist 
ıle seçı.lecek. si~asl bir parlemento 
vasıtasıle mılletın ve millet üzerin-
deki kontrolü ibka edilmekle bera. 
be~ r.nilletinin bundan canlı kuvvet
lerını kooperatif bir teşekkül izhar 
eylemesini sağlıyarak yeni bir sosyal 
tı:ıc:.kil~t lrnnıılm~lıclır 

Brübel: 12 (Radyo ) - Jnt ıhap 
neticesinde başvekilin mensup oldu. 
ğu parti Flaman'ar kazanmıştır. Baş 
vekil Raksistlere ( 250 ) din rey ka. 
zanarak galebe çalmıştır. 

ısır kapıtülasyonları 

meselesi 
/spaTI) ada felakete ııifrİ)'ln r'iıftı/,., 

Montrö: 12 (Radyo) - Bugün 
r hükumetinin talebi üzerine 
~arn Cemiyeti sekreterliği tara· 
arı davet olunan on iki hükumet 

releri ve Mısır heyeti huzuriyl~ 
ır kapıtulasyenlarının ilgasını mü 
re edecek olan kongre açıl

br. 

lık nutk .. 1 k . . u soy eyen angre reısı 
ırın tarih- f h . . M ı ve cogra i e emmıyetın 
İ ~sırın bugünkü terekkiyatından 
ngıltere • Mısır muahedesinden 

scttikten b 
1 sonra u kongrede ka-
asyon lar mesele . . b'" .. I" 
1 sının utun a a· ar arı mc 

edı'I k ın~un edecek şekilde 
ere nctı J 

· h . ce cnınesi temenni-
ız ar ctmış ve 
n .. mısır heyeti baş-
a soz vermiştir. 

Mustafa Nahas paşa .. 
und uzun suren 

a son muahede ile t'kl"I· "k 1 ıs ı a ı 1 o unan Mısırın bugünku·· . 

.ispanyadaki Harp yine şiddetlendi 

Kazablankadaki bütün 

1

demiryolla!. •. ~~hrib edildi 
MiLiSLER DÜNKÜ ÇARPIŞMALARDA KOMÜNiST MEVZiLERiNi 

TARUMAR ETTiLER VE SAUTIVEDO'YU IŞOAL ETTiLER. 

Balbao: 12 ( Radyo ) - A~nr 
topçular şchirlcı i boınbardnınn d 

mcğe başlamışlardır. . 
Kazabılankadaki dt•ınır yollaıı 

tamamen tahrip edilmiştir. Trenler 

işlememektedir, 
Balbao: 22 (Radyo) - Milisler 

kuvvctlı bir harp malzemesiyle diiş
man mevzilerini tarumar etmişlerdir. 

şimal cebhesindc sekız kiloınclrn 
yürümüşlerdir. 

Londra: 12 (Radyo) - ispanya 
lngiltere ve Fransaya göııdcrdiğ~ bir 
notada yardım istemişti. 

lngiltere bu notada ya veı eliği 
cevapta ademi müdahale kararını 
ileri sürmiiş ve ispanyanın menfaa· 
tının orada olduğunu söylemiştir. 

scvı. 

ve vaziyetinin kapıtulasyonların 1 

anıına tahammülü olmadığını ve 
rdaki ecnebilerin hukuku b··t·· 

Madrid: 12 (Radyo ) - Hüku
met kuvvetleri dün gece Santiyarla 
kasabasını işğal etmişlerdir· 

Fransa a}nı maalde cevap ver
miş ve ilave olarak ispanyanın evvel 
emirde eski itilaflara göre Fas me
selesi hakkında uyuşması icabettiği
ni söylemiştir. 

tlc u un 
• a medeni devletlerde olduğu 
ı muhafaza d"I w. • '"d il beli_ bi . e .ı ecegmı mu e el 
~ ~ r lıs~~ ıle anlatmış ve ka 

Ybntann ıiga.sını istem4'erdır. 

Valansiya: 12 (Radyo ) - Neş
redilen tebliğe göre; hükumet kuv· 
vctlutdün bütün cebhclerde mu· 
vaffak;retJı hu<:umlar yapmışlar 'e 

ispanya hükumeti hiç olmazsa 
-· r Jtrı.,ı uçun u ı>dlııft:d -

Demirgömlekliler 
.lükiimetten müsaade almaksızın 

budan böyle bir yere gidemiyecekler 
-rurkiye büyük kardeşirniz 

------. ------
Sadullah Cabiri beyanatında böyle dediler 
m : 12 [ Hususi muhabirimiz 1 

den - Suriye heyeti halepten ge· ı 

çetlo karşılıyanlara beyanatt<t bu- ı 
lunıışlardır : 

emil Merdem beyanatında : 

- Heyetimiz muahedt<nİrı tat· 
bik evkine konaıak bu mi.istesna 
vazi)tten kurtulmamız, lskenderun 
mesesi, cihadda bize iştirak eden 
fhsarCabiri, Emir Şekip Arslan, E
mir ,ıdil l'aşta olmak üzere bütün 
menfer hakkında umumi af mese· 
leleriiçin gitmiştik. Uzun müddet 
çalıfk ve muvaff akiyetle döndük. 
demştir. 

ıadullah Cabiri beyanatında : 

- Arkada~ım .sizin karşınızda 
ne kadar kuvvetli söyledise orada 
da aynı imanla çalıştı. Bazı miina
fıklar vatani kitlesi ricali arasında 

ihtilaflar olduSı'unu söylemişler fakat 
bunun aslı yoktur. Tam ittifak var
dır. Fransızlar ve Fransız asken bi · 
zim düşmanımız değildir. Onun için 
Halepteki hadist>ye teessüf ederiz . 
demiştir. 

Şimdi heyet Şamda bnlunmak· 
tadır. Suriye gazeteleri, Başvezirin 
ismet f nönü ile muhaberesini nakl. 
ederken kullanılan dostane sözleri 
hiisnü tefsir ediyorlar ve Sancak 
meselesinde Türkiye ile uyuşmak 

ınümkiin olacağı netİct'sini çıkarı~ 

yorlar. 
Sadullah Cabiri de bir gazele 

muhabirine: Suriye Türkiye dost· 
luğu kuvvetlidir. Suriye milleti büyük 
kardeşi Tiirkiyeyc büyük dost naza· 
rile bakmaktadır. Suriyeliler lskcn
derun meselesinin bu dostane müna
sebatı bulandıı m<ısını arzu etmezler. 
demiştir. 

BUGDA YLARIMIZ 

Son aldığım haberlere göre Su
• iye heyeti artık bir daha C:nevre
ye gitmiyecektir. Esasen Milletler 
Cemiyetine dahil olmadığı için res
men bulunamıyacağından ve noktai 
ı azarını Fransa hariciyesine bildi
rip müdafaasını onlara terketmiş ol
duğundan buna hacet görülmemek
tedir. 

Cebelidüruz liderlerinden ve mu· 
halif parti Başkanı Emir Hasan 
\ traş Suriye hayetinin geleceği gün 
Şama gelmeği münasip görmüş

tiir . 
Kaliteler gittikçe iyileşmekte ve re
kolte mütemadiyen yükselmekte Cebel meselesini doğrudan doğ 

ruya Başvezir ile görüşecektir. Ya
nında Cebelden bir heyette Şama 
rr,..lmiştir. 

-----. -----·--· -· ·-· -----ı ... uc TAAnlK F-DILDI 

Pariste yapılan itilaf üzerine ha· 
zırlanan listeye bağlı af kanunu Su
riye Parlamentosu açılınca tasdik 
edilecek ve menfiler memleketlerine 
döneceklerdir. 

Suriye heyeti, yan; kabinenin aı-rl 
azası Şama döndiikleri için Liibnan 
ile giinıriik miizaker<'leri <'saslı ve 
resmi suret lt• lrnşlanıilk ıiz.crcdir. 

Bu işin giinii de ) akr-d<l lcı} in 
edilecektir. 

Lübnan - Surİ) t' hanka·.iylc 

/.ı 11ıoı lı1111l.ın1 1111111m miuiiu Lıit.:ıı 

Lübnan hükumetinin aptığı gilıi 
akdedilecek itilMnamc de hazırlan
makta ve Parlamentoya derdest lcv 
didir, ancak bu mukavele imzalan
dıktan sonra Suriyenin istikraz akdi 
imkan dahiline girecektir. 

Ankara: 12 [Türk Sözü muha 
birinden J - Hükumetimizin, buğ
duyı koruma kanunlarıyle, silo ve 
ambarlar hakkındaki kanunun hü
kümlerine göre; Kamutay büdçe, 
Maliye Divanı muhasebat ve fktisad 
encümenlerinden mürekkep umumi 
heyet 930 -932 yıllarında Ziraat 
Bankasınca hükümet hesabına yapı 
lan buğday işlerini ve yine Ziraat 
Bankasınca yapılılıp işletilen silo ve 
ambarlara aid hesabları tedik ve 
tasdiK ctmi~tir. 

Genci heyet tedkiklerinin neti
cesini, toplantıya başkanlık eden 
büdçe enciimeni rei.si B. Müı:ıtaf a 
Şer~f 9lkan'ın ~u .sözleriyle ifade 
etnııştır: 

"-. Gerek buğday alımı \"e ge· 
rek sılo ve ambar m~scldcri meın· 
lc~etin ik~isaJi ve içtimai h~yatına, 
mudaf aasırıa taalluk l'dt•n esaslı 
mevzulardır. 

Bö 1 · • Y e muhtclıf gayelt·r taşıyan 
bu ışe memur rdilenler, hakikaten 
gayey! tam benıınsenıişdill'r, çalı". 
ınışlar vr. rnuvaffak olmuşlardır. 

~endileı İne lt'şekkür eder ve 
tebrık ederiz.,, 

... 
. ~e.n~I heyetin toplantısı, buğday 
ışlerımızın içinde bulunduou g""ı· 1 

• • t- ,,. ışme 

ye aıd sevındirici ve ümid verici r - j 
kamlann tesbitine ve bilin .· a . ı ~ . mesırıe 
ım .an vermı\. ır. 

Bıı rakamlar, bilhassa 9:14.935 
kampanyası içinde enteresan hıısu. 

- Gerisi iiçiincii sahifede Geris iiçüııcii sayfada _ 

Fransız sefiri Paristen döndü 

Bay Ponsonun ''Türksö
~~!' muhabirine beyanatı 

Turk-F ransız dostluğunun 
Mon_tr? günlerindeki hale gel- • 
mesını temenni ediyorum 

" lstanbul : 12 ( TUrksözU muhabi-
rinden ) - DUn Parlsten gelen Fran
samn Ankara sefiri Bay Ponso ile 
istasyonda görUftUm . Bay sefire 
nup hududumuzdakl hadiseler h ce. 
ktndakl fikrini sordum . Ba p ak~ 
cevaben : Y onsu 

- Türk-Fransız do 
nlden Montrö günler· Stluğunun ye-
mesini temenni ed :ndekl hale gel
için de durmad er m ve ••te bunun 
Fakat maalesef a~ çahşmaktayım • 
hudut mesel 

1 
. sıze ' bahsettiğiniz 

,ey söyliy e erı etrahnda yeni bir 
emıyece""tm dedi Ba ·p ııııı • • 

mi Y.. onso Ankaraya hareket et. 
H ş bulunuyor • Söylandljlne göre 

atay masaıeaı hakkınd• , mUzake r 1 • llol PtınM 

b.ue,er lçln
1 

Bay Ponao Fransa hükOmetlnden salAhlvet almıf unma ttildrr , ,, 

Kamura11 
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AMERIKADA 
Sosyal mücadele 

, ... __________ ..... ____________________________ ~ 

lşehr hab~rleri 
B ugün Amerikada vukua gel-

mek.te olan ~osyal mücadele 1 Yazan : PIERRE DOMINIQUE 1 
tahlıl ve tetkık edilmeye de· 

''-------------------------------·----------~ 
Amerikada 
bir heykel 
hemşireyi b 

seviyor ğer bir ehemmiyettedir . Bu mücade· 
Türkkuşu 

lenin başlaca karakterleri bence şun- m~n~ kad~r b~~I~. bir şey görülme 
lardır: mıştı ; çelık trostu ancak kendi atel-

Uçuşlara devam edik>r 

1 - Gitgide sosyalist veya ko- y ~)erini~ birlik.l~riyl~. müzakere et-
mü.ıist doktrinlerin tesiri altma giren ~ışlerdı. · Levvısm t~oste karşı zafe· 
hakiki bir proletaryanın doğuşu . rı ~ı~erıka~!n .. sen~ık~ ~areketleri 
Son cumhur reisliği seçilmesinde tarıhınde buyuk bır hadısedir . 

sosyalist namzedin almış olduğu çok Levis nereye kadar gidecek ? 

az rey bizi yanıltmamalıdır ; haki· 1..evis nereye k::1dar gidecek ? 
katte, bir çok seııdikalist işçiler rey- bu yarının sırrıdır . 
lerini B. Ruzvelte vermişlerdir : Her halde görünüşe göre bu a-

2 - .. Sosyal adalet " den bah· dam ancak bir askerdir; cesurdur, 
setmiş ve işçilere kati vaidlerde bu- tabiat sahibidir, hatibdir, fakat fikir 
lunmuş olan B. Ruzveltin doğrudan sahibi midir ? 

Şehrimiz askeri tayyare ırla
nında Türkkuşu talebeleri uçua 
devam etmektedirler. 

Şimdilik talebeler. muvazeıuf. 
ki uçuş tecrübelerile me;guldıır. 

Bundan sonra metod sırasiyer· 
de Rule ve sonra ufak sıçrarar; 
metreden süzülmeler gösteriek· 
tir . 

Şimdilik talebey .. • " A " bresi 
· ve bilahare imkan olursa "B 5 .. e 

" 

Adanahlar 
lzmir fuv=.rına iştirak 

edecekler mi ? 
lzmir fuvarında inşa edilecek 

olan odalar paviyonunda Adana ve 
Mersin ticaret odaıarının mıntaka 
mahsullerini beraberce teşhir etme· 
leri muvafık görülmüştür . 

Adana ticaret odası sergi inşası 
masrafım yalnız yüz lira ile iştirak 
edebileceğini bildirmiş ve bu parayı 
bankaya yatırmıştır . Mersin ticaret 
odası ise bugüne kadar iştirak his· 

Ekmek fiatları 
Kiloda on para tenzilat 

yapıldı 

Belediye encümeni karariyle ek
mek fiatlarında on para tenzilal ya· 
pılmıştır. 

Bugünden ıtibaren birinci ekmek 
on otuz para, ikinci ekmek dokuz 
on paradan satılacektır. 

Bu yüzden~ 
öldürdii 

Hmstiyanların geçdl 
bayramlarında Ameri . 
sokağında müthiş bir 
bir evde ikisi kadın_ ve bf 
üç kişi esrarengıı 

öldürülmüştü: Polis 'e 
dınların birisinin koca 
lenmiş, fakat malum ol 

doğruya müdahafesi , merkezi hüku- Bir doktrine istinad ediyor mu ? 
metin nakdi ve ekonomik meseleler- Onun her şeyden önce istediği 

si verilecektir. 

Geçen sene " A. B. C. " bve
leri alan talebeye P. S. 2 planle
rile otoremo yaptırılacaktır . 

ı sesini bildirmemiş bulunmaktadır . 

Memur ve müte 
kaitlerin borçları bu adam sonradan serbd' 

mıştı. Epiyce f>ir müdde 
de müdahalesi sendikalistlere sos- iş saatlerinin azaltılması. asgari bir 
yal meselelerde müdahalenin çok üçretin tesbiti ve ücretlerin artırıl- l 
ileriye gideceği , ve yalnız iş saatle-• ması, hatta karların ehemmiyetli kıs- 1 Bütiin uçuşlar mektep taine 

kadar devam edecek, nıuvaffaltlan 
talebeler lnönü kampına götü le
cek, yüksek yelken uçuşü göeri
lecektir. 

rinin azaltılarak ücretlerin artırıla- mının işçilere taksim edilmesidir. 
cağa değil , fakat aynı zamanda , O, aynı zamanda ve bilhassa 
mikdarları kalabalık olan işçilerin , sendikaların. yani kendi iktidarının 
reisi cumhurun yardımı ile , dünya resmen tanılmasını istemektedir. 
reformlara elde edebilecekierin dü- Diğer taraftan şüphesiz ki o, A- 1 

şünmüştüler ? merikan işçi konfederasyonu ile ken-
1 

3 - Yeni bir sendikalizmin do di teşkilatını birleştirmek istemek. ı 
ğuşu . tedir. Sonra, işçilerin hakiki mikda. 

B. JOHN LEWIS rına tekabül dmekten uzak olan 

Bay John Lewisin şahsiyeti bu
rada meydana çıktı . Bu kudretli 
tahrikçi , uzun zaman " Amerikan 
işçi federasyonu " na mensuptu. Ge
çen ilk teşrinde , cemiyetin metod
larına karşı mücadele açtığı için bu· 
radan çıkanldı . 

mensuplarını artırmak da istekleri 
arasındadır. 

Böylelikle, o bir seri mücadele
lere gi~iş.mek niyetindedir. Demir • 1 

Y?lları ıçın aça~~ğı .. mücadele müd. J 

hış ~lacaktır. Çunk11 madenlerde bir 
müddet için işlerin durması o kadar 
ehemmiyetli sayılmazsa da, df'mir· 1 

yolları servisinin oldukça uzun bir 
müddet atıl kalması nasıl tasavvur 
olunabilir ? 

f 

İnönünde muvaffak olan ta he· 
ler Ankarada açılan motorlu tıya
re mektebine amatör olarak işrak 
edebileceklerdir. 

Amele kafilelei 
126 kişilik bir grup dcna 

geldi · 

Şehrimize Elaziz , Kilis ve An· 
tepten daha 126 amele gclmişir . 
Bunun 36 tanesi Sivas ve Kayse·iye 
gitmiştir . 

Dün gece Karşıyakada anıele 
çadırlarında yapılan tedkikatta 80 
amelenin yatmakta olciuğu anlaşıl
mıştır . 

J-ljj llA": 

ihtilafın sebebi de şuydu : o za· 
mana kapar Amerika işçileri yaptık
ları işin nevine göre teşkilatlanmış· 
lardı . Mesela otomobil endüstrisi 
bir kaç ayn İş sahasına malik oldu · 
tu için , bir kaç ayrı sendikaya ay
nlmıştı . Bu sebebden , grevler çok 
inkısama uğruyor vo hir cndüstrivi 
umumi heyetiyle müteessir edemiyor
du . B. John Levvis , spesiyalitelere 
göre sendikalar yerine , endüstrilere 
göre , sendikalar kurmayı teklif edi
yordu . 

Amerikada büyük ,şehir demir· 
Y''lları ile beslenmektedir. Bu, bü· 
bütün halkı alakadar eden bir me
seledir . Ve halkın dli~iinr .. .,; a~M· 
cııere müzahır o'acak mıdır ? 

I Dün gece muvaffakıyetle 
1 temsil edildi 

Her halde, hiç olmazsa şimdi
lik, bu tahrikçinin daha ileri gidece· 
ği ve hatta bir işçi partisi kuracağı 
tasavvur edilemez. Olsa olsa koyu 1 

sosyalist bir cümhurreisinin yardım
cısı vazifesini görebilir. Fakat 8. 
Ruzvelt orada her gün, muhalifleri 
tarafından sosyalist diye anılmasına 
rağmen, bu kelime Ameıikada, biz· 
deki manasına gelmez. 

Meseli , maden endüstrisinrle 
çalı~an işçilerin hepsi , ister içerde, 
ister dışarda çahşsınlar , ayni sendi· 
kanın azaları olacaktılar . Bütün de
miryolu işçileri gene bir tek sendika , 
vücude getireceklerdi . Fakat B. Le· j 
vvis bu fikirlerini kabu 1 ettir meye 1 

muvaffak olmadı . 
Gemiyetten çıkarıld ı ,.. fa -

kat kendisiyle birlikte sendika aıa
lannın büyük bir mikdarını da sü
rukledi ve bugün , eski cemiyetin 
2,600,000 azasına karşı , onun arka
sında 2 milyon işçi bulunmaktadır . 
Bu suret'e B. Levvis , sendikalistle· 
rin hakiki şefi ve Amerika işç.ileri
nin tek ümidi haline gelmiştir 

FLINTGREVI 

Flint grevi işte bu şaıtlar altın· 
da meydana çıktı ve Levvis , kuvve· 
tini bu suretle ilk dtfa olarak dene· 
di . Onun tarafından dirije edilen 
Flint grevcileri fabrikaları işgal etti
ler ve ölünceye kadar mukavemete 
karar verdiler . Patronlar , mülkiyet 
haklan selamette bulunmadıkça mü. 
zakereye girişemiyeceklerini söyle
diler . Mahalli hükumet makamları 
müdahaleye girişemiyeceklerinj söy· 
lediler • Mahalli hükumet makamları 
müdahaleye cesaret edemiyorlardı . 
Ve eski sendikalistler bu hareketi 
tasvip etmiyorlardı . 

B. Ruzvelt . el altından işe mü· 
dahale etti ve bir uzlaşma zemini 
bulundu . Fakat netice itibariyle 
halk Levvisi bu hareketin galibi ola· 
rak tamdL Çünkü müzakereler onun -
la yapılmışb . Karnec: JIJinuva çelik 
şirketi onunla bir mukavele akdetti: 
haftada 38 yerine 40 iş saati , işçi· 
ler için asgati 5 dolar bir Ucret ka
bul ediliyordu . Nihayet çelik kor. 
porasyonunda sendikalar şirketler 
tarafmdan resmen tanılmı§tır . O za· 

Hakikatta basit bir demokrat o· 
lan B. Ruzvelt, pekala günün birin- 1 

de sendikalistlerin iradesile Ameri· 
kada hala çok sağlam olan mülkiyet 
fikri arasında kalabilir. ı 

Fakat tri5stler ve işçilerden baş· l 
ka, nizamı seven ve mülkiyete hiir· 1 

met eden orta sınıfların chemmiye· 
ti inkar edilmez. 

Bir ı,çı hareketi önündeki 
engeller 

Levisle arkadaşlarının, patronla. 1 

rın kendilerine karşı ihdas edeceği 
bir çok engeller le karşılaşabilecek· 
)erini de söylemeliyiz . 

Evvela, Amerika halkı, hala bir· 
birleriyle anlaşam~yan muhtelif ırk· 
!ardan mürekkeptir. Ve İşçiler ara
sında sıkı bir beraberliğin teessüsü. ' 
ne bu ırk anlaşmazlığı bir mani teş· 
kil eder. 1 

1 

1 

Ş~hrimiz Halk evi temsil komi· 
tesi dün gece Hülleci piyesini büyük 
bir muvaffakıyetle oynamıştır . 

Her zaman olduğq gibi halkımız 
büyük bir alaka göstermiş ve yüz· 
)erce~ k.şi ayalta kalmışlardır . 

Gençler bu akşam ayni piyesi 
tekrarlıyacaktar . 

P:uasız giriş kigıdlarmı Haıkevi 
sekreterliğinden almak lazımdır . 

Halkevinin 

Ar komitesinin Turu 

Şehrimiz Halkevi Ar komitesi 
Cumartesi günü Ceyhana g:tmiş 
ve Ce} h~n Halkevinin misafiri ol
muşlardır. 

Ar komitesi Ceyhan Halkevinde 
konser ve konferansçılar konferanslar 
vererek Pazar günü şehrimize dön
müşlerdir. Ceyhcınlılar çok memnun 
olmuşlardır. 

Hafta tatili 
Pek neşeli geçmedi 
Bu Pazar şehrimizde, havanın 

pek mütehavvil ve rüzgarlı gitmesi ı 
dolayısiyle halk, taili pek neş~li ge 
çirememiştir. 

Sendikalistlerin politika saha. 
sında karşılaşacakları diğer büyük 
bir engel de Amerika f politikasının 
hususiyetleridir. Amerika, bir kısım 
bazı Avrupa memleketlerinden da
ha büyük olan bir cok ayrı devlet
lerden mürekkep geniş bir ülkedir. 
Sonra iki ananevi parti o kadar kuv 
vetlidirler ki bir üçüncüsünün ken
disini ezdirmeden mevki kazanması 
çok güç olacaktır: bundan başka fe 
deral sahada meydana çıkmadan ev
veJ, her devlette ayrı ayrı mevkile· 
rini kuvvetlendirmek icabedecektir 
ve bu devletlerin birbirinden ayrı ve 
çok çapraşıl..: kanun ve nizamlar, u· 
mumiyetle bir üçüncü partinin mey 

ı Gerek Ziraat mektebi ve gerek
se Girid meydanına hemen hiç kimse 
gitmemiştir. 

- Cerisi dördüncü sahifede -

Halk yağmur korkusundan asfalt 
caddede birikmişti. Atatük parkı 
olddkça kalabalık olmuştu. 

Bu hafta bağlara gezmeğe gi 
den de çok olmamıştır. 

Maliye vekaleti memur
luğuna tayin edildi 

Tarsus avukatlarından Bay Ni
yazi, Maliye Vekaleti Milli emlak 
müdürlüğü takib amirliğine tayin 
edilmiş ve vazifeşine başlamıştır. 

Mersin odasının kaç lira ile pa· 
viyon inşasına iştirak edebileceğinin 
ve Adana odasının taahhüdünü faz
lalaştmp fazlalaştıramıyacı iktisat 
vekaletinden sorulmuştur. 

TÜRKSÖZÜ : F uvara iştirak 
için hiç mesabesinde olan bu mik 
dar paranın fazlalaştırılarak bu yıl 
olsun Adananın fuvarda yer alması 
lazımdır . F uvara iştirak etmemek 
Adananın iktisadi vaziyet ve ehem
miyetle hiçte kabili telif değildir . 

Lüzumsuz evrak 
saklanmıyacak 

Vilayetlerde kurulacak 
beş kişilik komisyonlar 

Başvekalet bazı lüzumsuz resmi 
evrakın ve deft. rlerin yok yere mu
hafaza edilmemesi için yeni tedbir· 
ler almış ve bu hususta bir nizam· 
name hazırlamıştır . 

Her vilayette azası üçten aşağı 
olmamak üzere bir komisyon kuru· 
ı ... -"'1' ı... •• ··--=--··-- ··-•-.:.ı_ ............ :. -
)erin saklanacak veya yok edilecek 
evrakını ayıracaktır . Bu komisyon
lara baş vekaletin seçtiği bir aza 
reislik edecektir . Vilayetler de bu 
işleri valinin seçeceği beş kişilik bir 
komisyon yapacaktar . 

Çok çocuklulara 
Hükumetimizin 

yardım 
yaptığı 

Sıhhiye vekaleti , çok çocuklu 
ailelere daha geniş mikyasta yardım· 
da bulunmağa karar vermiş ve yeni 
sene büdcesine 50,000 liralık bir 
tahsisat koymuştur . 

Yardım şekli hakkında bir tali
matname hazırlanmaktadır . 

Belediyeııin 

Müzayede ve milnakasaları 

Müddet sona ermek üzere olan 
sakatatın tekrar müzayedeye konma· 
sına belediye encümenince karar 
verilmiştir . 

* * * Belediye encümeni 2000 metre 
Toprakkale Bazalt Burdur taşı mü· 
bayaasıda karar vermiştir . 

1 

Yol tamiri 
Yeni C1mi · asfalt cadde ve 

Yeni Cami · Kuruköprü yolunun 
tamirine bir kaç güne kadaa başla· 
nacaktır. 

Askeri ve mülki memur ve mü· vam eden şiddetli bir 
tekaitlerin mahiyeti şüpheli zimmet· katı nihayet bir neticeye 
)eri hariç olmak üzere istihkakından hakiki katil olduğuna da 
fazla aldıktan paralar gibi kati ma · he bulunmayan genç bir 
hiyeti haiz barçlarım ödemedikleri hakkında tevkif müıekk 
takdirde aynca karar ve hüküm is- miştir. 
tihsaline hacet kalmaksızın maaşla- Evlendirilen iki 
rından tevkifi suretiyle tahsili ka· j güzel iki modeldir. Bu 
rarlaşmıştır. ana ve birisi de kızıdır. 

Seyhan Adana 1 Tahkikata memur 
1 genç heykeltıraşın hakiki 

spor ldmanyur- ,. duğunu ısrarla ileri sü 
Diğer delillerini şi . 

du maçı koymak istemeyen ko 
1 işlendiği salonda bulun .. 

Havanın fenalığından \ h ı . ...t ldu 
eytraş rvıne aı o 

yapılamadı koymuştur. 

Havanın fenalığı dolayısile Sey
han Adanasporla idman Yurdu ara· 
smda yapılması mukarrer olan maç 

1 yapılamamış ve önümüzdeki haftaya 
tehir edilmiştir. 

Tahkikata nazaran bu ge!IQ 
sinirleri bozuk ve müt 
hastanelerde tedavi aiti 

Kendisi hayatının ku 
Gedeonların yanında 
pansiyoner olarak kaim 

Damızhklar 1 Heykeltraş bu kısa 
sında Veronika adıadaki 
h,.m,ire.:İn@ birden atık 
Cinayetin tesbitine ger 
olduğu meydana konmu 
Gedet'n ailesi kendisiniıt 
çıkması kati surette me 

Ziraat vekaleti müesses.deri için 
lazım olan damızlıkların iç memle
ketten ve bilhassa yarış sahalannda 
iktidar ve kabiliyet gkstermiş yarış 
atlarından tedariki vekaletçe muva· 
fık görülmüştür . Bundan sonra ya· 
rışlarıla birinci ikinci ve üçüncü ge· 
len ve irsi kusurlardan salim olan 
yarış atlarının eşkali puvantajlı tak· 
dir kıymetli bir cedvel yarışla -
rının ikmalini müteakip vekalete 
gönderilecektir . · 

Namrun ·yolunda 
Otomobil faciasının 
muhakemesi bitti 

1 

l 
Geçen sene Tarsusun Namrun 1 

yaylasından • dönerken otomobilin · 1 

devrilmesiyle 3 kişinin ölümüne ve 
bazı kimselerin de yaralanmasına 
sebebiyet yeren kamyon sahibi Os
man ve şoför ihsanın Mersin ceza 
mahkemesinde devam etmekte olan 
muhakemeleri bitmiş , Osman ve 
şoför Ihsan ikişer yüz lirk para ceza· 
siyle 1000 er lira tazminata ve ay 
rıca ihsan 3 ve Osman da iki !ene 
hapis cezasına mahkum olmuşlardır. 

Türkiye 
Baş pehlivanlık 
müsabakaları 

Polis onun ciyanettetl 
evvelden itibaren genç . 
katını ve yaptıklarını taki 
cinayetin işlendiği apart 
rıuda görülmüş olduğUnd 
etmiştir. Genç heykeltraf 
daima bir kalt"m tıraş ge 
nayet kurbanlarından bi 
sahibi Bym ise böyle bir 
dürülmüştür. Bundan b 
gününden itibaren lrvin'"aP 
kaybolması da çok dikkt 
bir hal olar ak görülmekt 

Genç heykeltraşımın 
na yetin faili olan itham 
en büyük sebebi giizel 'I 
hatıra defterinin bulunm 
kız 15 yaşından itiu•reCI 
!arını kaydetmeğl! başla 
beş sene zarfında bir giill 
madan hatıralarını tesbit 

V eroniko defterine ( 
olciuğunu söylediği bir aŞ 
başlamıştır . Fakat bu 
kadar yanlaş olduğu def 
rıştırıldıkça anlaşılmak! adıt 
orada birbirini takibedell 
aşk ve aşıklara rast geli 

Sayım ikramiyeleri . Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 
merkezi tarafından her sene tertip 
edilmekte olan ve stadyomun bit
mesine inti .. aren bir iki senedir ya· 
pılamıyan Türkiye b~ş pehlivanlık 
miisabakaları bu sene 21 Mayısta 
Ankara stadyomurıda başlıyacaktar. 
Güreşler üç gün sürecektir . Baş 

Polis Veronikooun bal 
terlerinin nqrine müsaade 
Bu defterler mühim ve 
lilleri ihtiva etmektedir. 
kız hatıraları arasında 
tıraşın çifte aşkından k 
şerisini ayni zamanda 
ğinden uzun uzadıya 

936 yılı hayvan sayım ikremiye· 
)erinin verilmesine~ dair olan emir 
vilayetlere gönderilmiştir . 

Bu ay içinde ikramiyelerin ve· 
rilmesine başlanmıştır . 

Askerlik işleri azalığına pehlivana 500 lira ile bir madalya, 

Türkocağı mahallesi askerlik iş· 
leri azalığına ayni mahalleden Os· 
man seçilmittir , ...... ..... .. 

digerlerine derece ile 700 lira mü· 
kafat verilecektir . Bu milli güreşe 
bütün Türkiye pehlivanları davet· 

lidirler. 

dir. 
Bundan başka, heykel 

hastaneye son nakledild 
rinde çok garip bir adle 
pılmasım istemiş ve buna 
rak da iki ht:mşireye kart' 
çifte aşkın hayatını nasıl 
edilmez bir hale soktu 
mışbr. B .. sözleri de onlJll 
him, itham sebeplerinddl 
kil etmektedir . 
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YIL BÜYÜYEN 

16,000,000,000 d 
Hindistanda 

-çarpışmalar Resmen davet edildi 

14 Nisan çarşamba günü gündüz matinesinden 

itibaren iki film birden 

- 1-

r 

------· 
T lıalya Başvekili B.Mussolinini~ 

rablusgarbe yaptığı sayahat, bır 
fırtınalı zamanına tesadüf etti. Bu 
münasebetle dünyanın nazarı dikkatı 
bütün Afrikanın mamureleri için bir 
afet teşkil eden Sahra yikebirin kum 
kasırgalarına ve bunun tahribatına 
çekildi. 

Sahrayikebir kumları }'illnız ita! 
'.anın Bingazi ve T rablusgarptaki 
ıınar ve iskan işlerini ve müessesa
tın değil Afrikanın garbindeki ve 
Gine körfezindeki lngilizlerin ve 
Fransızların mamur müstemlekeleri
ni de tehdid etmektedir. 

Kum tepeleri fırtınaların sevkiy~e 
:-- Afrikanın büyük nehirlerinden (Nı

jer) e doğru ilerlemekte olduğnndan 
bir gün bu nehrin mecrasını tehlike
de bırakacaktır. 

1908 senesinde meşhur çoğraf· 
a alimi Tomson altın sahilinde ucu 

~ucağı bulunmıyan bu. büyük orma· t 
tesbit etmişti. Şimdı bu ormandan r 

nı o k' az bir şey kalmıştı. zaman ı or· 
manlar şimdi step ve çöl bulunu-

yor. 
Son yapılan tatbikata göre on 

beşinci asırdanberi Sahrayıkebirin 
kumları her sene bir kilometre ya· 

yılmıştır. 

Ormanların kalkması 

Sah.ayıkebir evvelce küçük bir 
öl iken sonradan dünyanın en bü· 

~ük bir çolü olmasının se~ebi asır: 
lardan beri bu sahranın cıvarındakı 
büyük ormanların yerlilar tarafından 
tahrip edilmesidir. 

---
Delhi: 12 (Radyo) - Hindistan 

şimal hududunda çarpışmalar devam 
ediyor. Sekiz lngiliz zabit 20 Hintli 
zabit maktul düşmüştür. 

Otuzu Hintli olmak üzere 41 za. 
bit de yaralanmıştır. 

Asi kabailin zayiatı tesbit edi
lememiştir. 

Şimali Hindistanda_ ihtilal mıntı· 
kası olan Veziristana lngilizler iVi 
fırka asker ile bir çok tayyare gön 
dermişlerdir . Asilerin zayiatı (200) 
maktül olarak tesbit edilmiştır . 

Mısır Kralı 

Kahire : 12 (Radyo)- Kral Fa. 
ruk Londra civarında bir tenezzüh 
şeyahatı yapmıştır. Hafta nihayetine 

Paris: 12 ( Radyo) - Havasın 
Roma muhabiri bildiriyor: 

Türkiyenin Roma elçisi. Kont 
Cianoyu resmen Ankaraya davet 
etmiştir. Kont Ciano son baharda 
Ankarayı ziyaret edecektir' 

Bulgar kraliçesi 

Sofya: 12 ( Radyo) - Bulgar 
Kraliçesi Juvana çocuk getirmek 
için ltalyaya gidecektir. Mayıs ba· 
şında doğuracaktır. 

Çocuk erkek olursa veliaht ola
caktır. 

Bulgar kraliçesi ltalya kralının 
üçüncü kızıdır. 1 

1 
Akşehirde 1 

kadar kalacaktır. Göçmen işleri eyi 
1 

1 

Umumi istek Üzerine 

( lvan Petrovich) 
Marta Beling-Eliza llliard - Apele Sandroc 

gibi büyük ve tanınmış artistlerin iştirakile vücuda getirılen emsalsız şaheser 

( Paganini) 
- 2-

Sergüzeşt filmleri kahramanı 

( Buck Jones ) in 
En heyecanlı ve son derce·~ merakaver sergüzeşt filmi 

(Memnu Kafile) 
PEK YAKINDA : 

Şehir tiyatrosu darülbedayi tekmil kadrosile 

geliyor 

1 

Şimdi ltalyan ve lngiliz vf'c Fran· 
s~z gazeteleri hep bir ağızdaıı "Af· 
'

1'tadaki müstemleke ve mamurele· 
riıniz müthiş bir dü~man olan kum· 
!arın istilası kaı şısında bulunuyor., 
d' 

Yerliler ziraata başladıktan son
ra ormanları kökünden baltalamış
lar ve ekseriya yakmışlardır. Orman· 
dan temizlenen yerleri yağmur mev· 
siminıle ekmişlerdir. Bu arazinin 
inbat kuvveti azaldıktan sonra bir 
parça ormanı daha tahrip ederek 
yeni tarlalar açmışlardir. Bu suretle 
eski ormanların yerlerine sauanlar 
ve steplere nihayd çöller kaim ol· 
muştur. Ormanlar bol iken yağmur 
da mebzul yağıyordu. Ormanların 
bitmesi ile yağmurların da arkrsı 
ke~ilmiştir. Ormanın yağmur için ne 
kadar Wznmlu olduğu Sahrayikebir· 
deki tecrübe ile pek barizi sabit ol
muştur. 

Mısırda pamuk 

1 

Konya : 12 (Husrsi) Akşehirde 
göçmen işlerini tetkik eden vali bay ' -------------7~9;::8~3~-----------

Kahire: 12 (Radyo) - Mısır Bardakçı göçmenlerin tamamen yer- '----------,-----------------: 
ziraat nazara~ioin tebliğine göre bu "leştirilmiş ve müstahsil vaziyete ge 
sene yeni pamuk mahsulü sekiz mil· tirilmiş olduğunu ve yerli halkın 

ıye bagırıyorlar. 

Büyük çölün eski hududu 

. Bu gazeteler hüyk çölün ku'." 
ısti~asına karşı Avrupalı devletlerın 
elbırliğile ciddi mücadtle açmalarını 

\ 

yon kantardan fazla tö.hmin edilmek· göçmenler~ '."üzaharat gösterdiğini 
tedir. beyan etmıştır . 
------------------·--

israrla istiyorlar. . 
Şimdiki halde Sahrayikebır kum· 

!arının en ziyade tehdit ettiği ıııüs· 
temlekeler Fransız Sudanı, Fildişi 
sahili ve Çad gölii havalisi. lngil.i:· 
lcrin altın sahili, Nijerya ve lngılız 
l<arneronu müsteml!keleridir. 

Geçen yüz st>ne içinde Sahrayi· 
kebirin kumları mütemadiyen ilerli
Yerek binlerce mamureyi harabe ha
lıne çevirdiği kumların içinde kalan 
büyük ,şehirlerin beka yasından anla
şılıyor. 

Eski Arap coğrafya alimleri 
Sahtayikebir kumlarının hududunu 
140 ila 1490 senesine kadar mü· 
kcınmel surette frsbit etmişlerdi. 

Bu büyük çölün şimdiki huduıl~ 
Arap coğrafyacıların gösterdıklerı 
hududu çok gitmiştir. 

Senede bir kilometre 

On sekizinci asırda Tahna ve 
Gao ve Agades'n şimalinde ~irçok 
mamureler vardı. Buralarda mılyon
larca ahali yaşıyordu. Şimdi ise bu
radaki şehirler ve köyler kumların 
altında kalmıştır. 

35 sene evvel Dunkana havali
sinde aslan ve fil gibi' büyük av hay
vanları varken şimdi Lurada ördek 
ve fareden başka mahlük yoktur. 

Zabıtada: 
Kadına tecavi:z etmiş 

Kayserli Mehmed oğlu Abdul
lah adında birisi Meıniş adında bir 
adarnın karısı Pembeye hak ıret ~e 
t~c~vüzde bulunduğu şikayet ed_ıl· 
dığınden zabıto. tahkikata g'rişmış· 
tir. 

Arazinin inbat kuvveti bittikçe 
yerli ahali ziraatı bırakıp hayvan 
yetiştirmek işine başlamıştır. Şimdi 

Sahrayıkebirin e1 rafındaki yerlerde 
halkın başlıca medarı maişeti ko· 
yun ve keçi yetistirmektedir. 

Milyarlarca ağaç 
Sahrayıkebirin kumlarının önüne 

geçmek için yegane çare henüz tah
ribe uğramıyan yerlerde muazzam 
ormanlar yetiştirmektir. Bu rııaksat 

la lngilizler ve Fran~ızla'. ~ahrayi 'ı 
kebir ile Gine körfezı sahılı arasın· 
da 1370 mil uzunluğunda ve 7,5 mil 

1 eninde bir orman mıntıkası vücuda 
getirmeği düşünüyorlar. Bu ormanda j 
ağaçların' iribirinden 180 santı~~t
re uzakta kalmasına lüzum gorul • 
mektedir. Bu hesap üzere bu mıntı · 
kada tam 15,914,000,000 ağaç dik· 
mek lazım geliyor. 

Bu kadar ağacı bulmak ve dik
mek çok büyük masrafa muhtaçtır. 
Lakin bu gibi çarelere müraca~t 
edilmediği takdirde Sahrayıkebır 
kumları bütüıı Afrikayı harap ede-

cektir. 

Bir kızı 
Fena halde döğdüler 

Kara kuyumcular köyünden Ve· 
li kızı Meryem aynı köyden Durmuş 
oğlu Mehıııed tarafından fena halde 

döğülmüştür: 
Haber alındı~ ına göre; Mchme

din, kızı, tekliflerini kabul etmediği 
için diiğdüğü anlaşılmıştır. 

Kumar yüzünden kavga 
Hanedan mahallesinden Ali oğlu 

Mehmed, Halil oğlu Mehmed, Meh· 
ıncd ve Ahmed adındaki adamlar 
sokakta kumar aynarlarken arı;la· 
r'nda k vga çıkmış ve biribirlerini ' 
~~a halde döğmüşlcrdir, Zabıta hep· ı 

sını Yakalamış ve haklarında kanuni 
muemele yapmıştır. 1 

Zabıta suçluyu yakalamış ve ad· 

!iyeye teslim etmiştir. 

Yumurtalık nahiye 

müciürlüğii 

Miinhal bulunan Yumurtalık n~· 
1 . .. du" rlüö-üne ' Bolunun Yenı 

80 lira düşürınüş 1 
ııye mu " ş· t 
çağa nahiye müdürü bay ınası a· 

yin edilmiştir . Paşanebi mahallesinden Mehmet 
oğlu ~asan isminde birisi, caketinin 
ıç cebınde bulundurduğn 80 lira pa · 
rt~sıııı düşürdüğünü zabıtaya bildir· 

1-~~~~----~-~-~~ 

ır 

Polis tahkikata d vam etmekte· 
dir. -.. ... - - ...... 

Bugece nöbetçi eczane 

Eski orozdibak civarında 

Fuat eczanedir .. • 

Buğdaylarımız 
- Birinci sayfadan mabad-

siyetler ifade etmektedir. 
Bu kampanya rekoltesi, bundan 

evvelkine göre ikiyüz bin ton nok
s~niyle iki milyon beşyüz bin ton 
tahmin edilmiştir. 

Bakanlar heyeti evvelki karar· 
namenin bu sene için de aynen tat· 
bikini tensib etmiş ve her iki buğ· 
day """ilerinin alım fiatını okkadan 
kiloya tahvili suretiyle 4,25 ve 3,80 
olarak tesbit etmiştir. 

Bu kampaııyada 38 alını meıke 
zinden 124,867,221 kiloda 4,39.." ,776 
liralık buğday alınmıştır. 

Bir kilonun satın alma vasatisi 
4,51 pir. Vasati fiatın kararnamede 
teı.bit edilen asgari fiatın dahi tut · 
maması, satışa çıkarılan buğdayların 

vasıflarının genel olarak elverişli 

olmadığını anlatmasına karşı, iyi va
sıftaki fiatlara yüksek fiat verilmesi 
usulünün çifçiyi temiz buğday ye 
tiştirmeğe ve hazırlamaya st>vket
miştir. 

Bu itibarla devletin buğday po · 
litikası, bu vasıta ile de, buğday ka . 
!ilesinin yükseltilmesi için değerlı 

bir vazife başarmış olmaktadır. 
Üretmen, en iyi ve sağlam alı

cısı olan devletin, bilhassa kaliteye 
ehemnıiyel verdiğini görmesiyle iyi 
tohum davasını benimsemiş oluyoı. 

Gene bu kampanya senesi i, in 
de, aylık ve genel masıaflara 

615.821.10 lira, gönderme alma ve 
navlun gibi hususi masraflara 
2.284.729.40 lıra bu işte kullanılan 

para faizine 499.828 lira, panayırla
rın 2,500 lira, tohumluk ve yemek. 
lik dağıtılması masraflarına 2.263.91 
lira olmak üzere "3.409. 143. 11., lira 
sarfedilmi~tir ki. alman buğdayların 
beher kilosuna aşağı yukaıı 2.8 ku
ruş isabet etmekte ve satıııalma be
delinin yüzde yetmiş yedisini geç
mektedir. 

Gene ayni sene kampanya sene. 
sinde alınan ve evvelki seneden 
devredilen buğdayların yekunu 
246.152.367 kilo ve maliyeti de 
11.788.126.16 olur- bir kir kilosu 
4.783 kuruşa gelmektedir. 

Sene içinde 75.414.589 kilosu 
içerde ve 69.980.118 kilo da dışa. 

rıda olmak üzere 145.392.707 kilo 
buğday satılmış ve 6.081.599 lira 

alınmıştır. 
serıÇinde 26 merl<eicf'e-t~um. 

luk ve yemeklik olarak 375.761.21 
lira maliyetinde 8.053.528 kilo buğ. 
day dağıtılmış ve bunun 637.472 
kilosu aynen ve 15.348 kilo'u da 
parası alınarak geriye çifçi zimme 
tinde 342.931 lira kıymetinde 

7.610.438 kilo buğday kalmıştır. 
Stokun sene sonundaki piyasa kıy 
meti maliyetinden 20 bin lira kadar 
fazlasiyle 3.926.788.55 liıadır. 

Bu hesablara göre; bu kampan 
ya senesinin zararı 455.139 liraya 
inhisar etmektedir. Bir evvelki se 
nenin 2.300.000 liraya }aklaşan za· 
rarına mukabil bu rakamın dikkat 
değer derecede azlığı, kampanya 
kıymPtlerinin evvelki sender gibi 
maliyetten aşağı olmak şöyle dur. 
sun halla bira da fazlaya çıkmasın 
dan ileri gelmiştir. 

Ziraat bankasınca açılan silola· 
rın 935 sonundaki vaziyeti de şu · 
dur: 

Ankara, Eskişehir Sıvas, Derin. 
ce, Konya silolariyle Balıkesir, Ak· 
şehir, Denizli, Çerikli, Yerköy, Şe 
faatli ambarlarının bina nıaliyeti 
859,530, m~kiııe kıymetleri 495,723, 
faiz ve muamele vergisi 104.325, • 
olmak üzere siloların kıymeti 
1.539.187 lirayı buLııaktadır. 

- -----. ------
İspanyadaki harp 
yine ş!ddetlc:niyor 

- B irınc i sahifeden •rtan -

Fastan istifade etme. i için yardım 
istemışti. 

Londra: 12 (Radı o) - Maclrid 
civ.ırında ihti ı alcılar hükümet kuv· 
vetlerinden üç makinistin Maktul 
düştüğünü iddia ediyor. 

Bugün harL olıııamıştıı. Yalnız 
Bilbao şehrinin teslimi için müzake
re cereyan etnıektedıı. 

Londra: 12 (Radyo) - Mister 
Baldvin meclisi umumiye lngiliz ge
milerinin topçu tehlıkesine maruz 
yerlerden aynlaeagını bildirmiştir . 

ispanyanın ispanya Fasında bazı 
ihtiyacat ve anlaşma yapmak nıu. 
kabilinde yardım istemesiııe Fransa 
nıevcud mualıelielere riayet şartını 
ilave ederek lngiltere gibi ademi 
müdahale mecburiyeti cevabını ver 

-~·. mıştır. 

TAN SİNEMASINDA 
14-4-937 Çarşamba akşamından itibaren 

( İstanbul Halk Opereti heyeti ) 
Meşhur 

(ZOZO DALMAS) 
ın iştirakile ve 30 kişilik büyük ve tam kadrosile temsiller vermeğe 

başlıyacaktır 

İlk temsil: İstanbulda aylarca oynanan ve emsalsiz 

bir rağbet kazaııan 

( Pf PIÇA ) 
Operetidir. KAPUÇELLI ıdaresinde fevkala:le bir orkestra takımı , çok 

güzel bir Balet heyeti ve şehrimizde hiç görülmemiş olan yı·p yenı 

numaralar vardır. 

Dikkat: El ilanlarımızı okuyunuz 

Türksözü gazetesi y a z ı 
Direktörlüğüne 

işleri sayın 

Bay Habip Karazincir , fabrikamın gerek umumi 

vekilliğinden ve gerekse direktörlüğünden 1 4 -937 
tarihinden itibaren rahatsızlığına binaen kendi arzusile 

ayrılmıştır . 

Şimdiye kadar olan hüsnü hizmetinden dolayı ken

disine alenen memnuniyet hislerimin ve bu ayrılıştan mü

tevellit duyduğum teessürlerle sıhhat temenniLrimin ib

lağına sayın gazetenizin tavassutunu saygılarımla dilerim 

7981 T oros fabrikası sahibi 

O. M. Kokinaki 

Demir gömlekliler 
- Birıncı sahifeden atlan 

Hükumet demir gömleklilerin ve 
izcilerin mezuniyet almadan bir yere 
gıtmemelerini tebliğ etmiştir. 

Paristen alınan haherlere göre 
Fransa hükumeti yirmi mayısta Su
riye ve Lübnan nıualıedelerinin ıki · 
s ıni birden parlementoya arzede 
cektir Ve tasdikinden sonra tatbiki. 
ne geçilecektir. 

Ozamaııa kadar Suriye - Lüb· 
nan mesalihi müştereke müzakere· 
!eri bitmiş olacaktır. ·------YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 
Kızılay genel merkezinin çıkar

makta olduğu "Çocuk,. mecmuasının 
29 uncu sayısı da çıkmıştır. 

Bu sayı, geçenkilerden daha 
dolgun-ve daha· zariftir. Tavsiye . 
ederiz. 

Askere davet 
Vilayet ınakamından: 

937 Nisan celbinde muvazzaf 
hizmetlerini yapmak uzere : 

1 - Hiç askerlik c tmemiş olan 
316 dan 328 doğum dahil piyade· 
ler kamilen ve 329 doğumluların 
y a rısı . 

2- Teplıl hava müddelleıi bit
miş olan hava teptılleri. 

3- 316 dan 331 doğumlu da· 
hil jandarma kamilen. 

4- 316 dan 331 doğumlu da· 
ı hil gümrük kaıııilen. 

5- 316 dan 329 doğum dahil 
ınuzika sınıfından olanlar kamilen. 

6- 316 dan 330 doğumu da
hil gayri ı~ıam erler kamilen celp 
ve sevk edilecektir. Hangi gün şu
bede bulunacakları celp puslalarıııda 
yazılacaktır . . . • _ - - -

Sevka'"iiibi erlerin şinıdıden ha· 
zırlıklarını yapmaları ilan olunur • 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

1 Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. s. K. S. Kilo 

'i{apımalı 
~ ı -------

pamuk - = 

Piyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi .. 33 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 ı -=-~. Siyah ,. 

ÇIGIT - -Ekspres ı -=-iane 
~ --

Yerli "Yemlik,, - -
-- ı - --"Tohumluk,, - 37J°Ö-- 1 -- - --.. 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs ---- -- -

Yerli 5,90 - - -.. 
Men tane - -- - - - -.. 

Arpa --- - --~ ~-

Fasulya ---- - - -- --
Yulaf --- --- -
Delice ---- - -
Kuş yemi - ~ 

1 Keten tohumu ---- -------'-Mercimek ----
l 

Susam L 
UN 

ı 
Dört yıldız Salih 1 870 
üç " ,, ,-740 ---

:.6 ~ 1- Dört yıldız Doğruluk ,-775 ---,JI, - üç 1 - 725 
::ı c .. .. 
o .= Simit .. l l!Oö ___ :-:: ~ Dört yıldız Cumhuriyet ,JI, ::ı 

~ "'I üç .. " 1 750 
Simit .. 1 

Liverpol Telgrafları 
. 

Kambiyo ve Para 
12 I 4 I 1937 iş Banka~mdan alınmıştır. 

San tin' Pe11e 

Hazır 
1 

7 1 84 -iirt:l 

-ı-/% 
Mayıs vadeli 7 72 Rayişmark 

1 
- Frank ( Fransız ) -ı7-,23 

Temmuz vadeli 7 86 Sterlin ( İngiliz ) 620- -50 
Hint hazır 

1 

6 ,~ Dolar ( Amerika ) 1 78 _,-88 
Nevyork 14 20 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAV ACELEN 
lştihasızlığın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kapl~ıına kin )8~< ılrn ı < li!e (ı( , 1 c'11111l; n Lir ~ıi,.ıaldır 

Kayadelen Fennı cifıazlaıla, ıa}la ıııı 1 ·7nı n<!e \ ;ıgrrı:a ra ekılrlır 

Kayadelen Mrnfaı ndan ~.nk )Cıınr gaJ,,ııi1li l oıubla getırılııc•ı 

Kayadelen Bir sıı değil, sıl·fıat ve giirlıiizlii~ıın ıbiıidır 

Kayadelen Ga7Clzlarını alııkrn ~ı~rlrr(ltkı kıın.111 K~pdelrn tapala 

rına dıkkat ediniz 

Kaya delen Tıansitleri: Mersin \e Adaı" l\;ıy;ıılrlrn dq olarnıır 

Büyük damacanalar : 100 kurıı ;ı rvl<'rini1c giim.krılir 
7953 6 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unultuı ur,evinize 

1 
sıhhat ve neş'e 

verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi mu~afa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 7966 

5 

1 

1 
1 

Türksöıü 

Amerikada sosyal 
mücadele 

- ikinci sahifeden arlan -

dana çıkmasını önliyecck hususiyet
lere sahiptir. 

Buna mukabil, hususiyle B. Ruz
velt, sosyal politikasını biraz daha 
kuvvetlendirirse ve sendikalistler bir 
tek orgarıizasyon halinde birleşme· 
ye muvaffak olurlarsa, bu organi 
zasyonun yalnız demokrat parı isine 
müzı1haret etmesi, bu suretle de 
sosyalist liderin demokrat reisi üze
rinde bir nüfuz kazanması, bu saye. 
de demokrat bir cümhur reisi tara 
fından geniş sosyal reformların ta
hakkuk ettirilmesi mümkündür. 

.Şüphesiz ki, demokrat partisinin 
içinde bütün bir endüstri alemi ve 
bütün bir burujuva zihniyeti vardır 
ki, bunlar bu manevraya müsaade 
etmiyeceklerdir. Fakat Ruzvelt ve 
Levis ne yaparlarsa yapsınlar, bun
dan böyle, Amerika işlerinde yeni 
sendikalizmin ve teşkilatlanmaya 
başlayan işçi aleminin kuvvetini he
saba katmak ieabedecektir. 

John Levis, bir kaç zafer daha 
kazanırsa, Amerika poiitika h2yalı · 
nın manzara değiştirmesini sosyal 
görüşün gitgide politikaya, sendika
list hayatın partiler hayatına hakim 
ulmağa şahit olmağı bekliyebiliriz. 
Gel~cek cümhur reisi seçiminde B. 
Ruzvelt namzedliğini koymayacaktır . 
O zaman John Levis'in şahsında iş
çi kitlelerinin namzedi ile karşılaşa 

cakmıyız ? 

Seyhan Ziraat müdürlü
ğünden: 

Mıntakamızın amele işini komis
yonu mahsusu marifetile temin edil
mek üzere muktazi tedbirler alın

maktadır . 
Gerek çapa ve gerek koza top

lamakta çalıştıracakları ameleyi ko· 
misyondan lemin edeceklerle ken
dileri tarafından doğrudan doğruya 
\cdarık eden çiftçiye çiftlik sahibi 
ve köylülerin bir haftaya kadar Zi
rn<1l müdürlüğüne müracaatları . 

7')82 
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Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜ R KS ÖZÜ 
'ı Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

•• u 
1 K" / Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
_l __ ıt_a_p ____ I nız. temi: ı ~ ,ı._ nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . r 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlannızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . k 

S 1 
Cild j Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
'---------1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. o 1 T ah 1 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 1 
Renkli t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

,_ _____ a __ ,I ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nrıda yaptırabilirsiniz • 

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

1931 

zilat yapmaktadır . I 
• 

Alakası kesildi tJ 
K k .. "d Y · C · · d k" ' h'b" b 1 d ğ ın C,r1 

T. H K. Adana şubesi 

başkanlığından 
.. d mu optu e enı amı cıvarın a aın sa ı ı · u un u u ~' 

Koylerdcn gelen 350 tane avar E . d k' I .. d.. .. C l'I M 't B · 1 mu .. dıı ,, I czanesın e ı n.esu mu urum eczacı "a acı ayerı mesu . "' 
ve koyun derileri açık artırma ile azled<"rf'k yiice Sıhhat ve içtimai ırıuavend vekaletinin clr te:ısipffr~t>ı 
nisanın 15 inci perşembe günü ~aat i rine rcıan ·den 8 ti 937 tarihinden itil.Mrrı merkeı hükü111et ıahı 
15 (k satılacak lır. isteklilerin kur ıı zabıta hurnrıvl<' kendisinin aliıkasını krs< r .. k .-cıanrdf'n çıkarı tını. Jrf' 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

10 1 ~ MıınıaılPylı Cclalın bıı tarrlır kadar ol.rn hiç hır horclJnıı tar•.' .". '~, ,ı 
ınıımıırn g<·lmelrri. ı . 

1 

vr ccrnıırmlP l.iç lorr al<tkası k .. lnı.clığrnı ve ~lacaklılarrrıın krr · dı~ıl' k~ı 
7973 raoat •tmcsirıi ılan ,.drrinı. 0111 eczacı lsm.ıl H~ 

1 

"/970 Erhan c-~i 

1 - ı\dana Tar,us yolunun ıl 

lisakı olan bıı yo'un 1 500-2 300 
arasındaki kısmın ınşaalı 9118 lira 
16 kuruşla açık eksiltmeye konul 
muştur, 

3 3 F~thrye Erhd~ j 

Cey ho n beledi ye sir el en : ------~~------------/--

- 2 ihale 15 4.937 tarihind" 
perşembe günü saal on birde vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe iıit keşif evrakı, hu 
susi şartn~me, P.ksiltme şartnamesi 

' ve mukavelename örneği 46 kuruş 
mukabilinde nafia dairesinden alına· 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 683 ilra 
86 kuruştur. 

5 - f,tcklilcr ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair ticaret oda
sının ve bu i~i yapabileceklerine dair . 
n~fıa müdiiıliiğündtn tasdikli vesika 
!arını göstcrmeğe mecburdur. 

7937 3149 13 

Satılık dükkan ve 

arsa 
c~yhanda Konakoğlu mahall<'- 1 

sinde ve çarşıya yakın bir yerde ma· 

kinist Mehmet ustanın evine bitişik 

Sakarya mektebi karşısındaki mc· 
zarlık arsasının pamuk, ve hububat 
hali olarak kullanılması ve tanzim 
kılınan plan veçhile parsellerinsa. 

tılması belediye daimi encümeninin 
-130- sayı ve 30- 3-937 gün 
kararı iktizasından olup bu suretle 
1226 lira 50 kuruş muhammen kıy
metli han arsanın açık eksiltme ve 
diger parsellerin muhammen kıy
metleri iki yüz lirayı geçmediği için, 

180 liramuhammen kıymetli 240 
metre murabba 5 ve 6 numaralı par· 
scllrrlc 3530 lira muhammen kıy· 
metli 7060metre murabba sair ya

zıhane, depo, ve dükkan yerleri pa · J 

zarlıkla satlığa çıkarılmıştır . ihale, 
16 4 937 cuma günü saat 14 de J 

yapılacaktır. Bir yazıhane ile bir de
po sahası 95 mdre murabba olup 
muhammen kıymeti 47,5 liradan 

ilıare ttir. isteklilerin yüzde yedi bu
çuk ilk teminat par al ırı Üzerlerinde 
oldukları halde ihale gün ve saatın
da belediye salonunda hazır bulun· 
malan. 7939 2- 4 - 9 - 13 

ve mumaileyh tarafından işgal edil-
miş bir demirci dükkanı ile buna ,_ 

muttasıl 794 metre murabb.aı ~ 1048 Kaçakçılar vatan 
arşın ) arsa satılıktır. lsteklılerın A· 

danada Macar Ziraat makineleri şir- hainidir 
ketine müracaat etmeleri ilan olu-
nur, 79-1 3 -1-11-13~15 
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