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Cemiyetinde Çin - Japon meselesi 

ak Şark komitesinin ekseriyeti 
ÇiN TEKLiFLERiNi 

•• 

UVAFIK GORMEDi 
Cephelerde dün belli başlı bir hareket olmadı 

evyork'da 15,000 kişi Japon mallarına boykotaj 
yaparak propagandalarda bulundu 

60,000 kişilik bir 

"-C..- ı Z ( Ra dyo ) - •; 1 
k ••rk U komlteal dUn t =: vakıt toplanarak Çin- t 

Çin kuvveti çok sıkı bir muhasarada 

on ... 111..ıerını •llzden i 
:::lrdl • Azaların •k•erı. 

Çin tekllflerlnl muva
illrmedl • Vazl ,etln bl-

._. ...... tetkik ............ .. °"' -... ,.. .... ...... J ••• f 
caktar • f 

....... ............. -----· 
Ş.ftghay : 2 ( Radyo ) - Bütün 

tlerdelU mevzilerde pek farksız 
dttifiklik olmuştur • Alınan kati 

ata röre : 27 Eybildan beri 
ordusunun ıayi•tı 1893 ölü , 

Jarahchr. Çinlilerin ıayiitı 20,660 
• 3S,OOO yaralıdır • 

Nanklnda llUkGmel kuYYetler l b i r yUrUyU ... 

._ .. ~-=-2 ( Radyo ) - Japon· 
vı"'"Lolyea - 'Slflılr·-•"'!.· ... 

.. ._.._ y.nden mühim zayiit ver
dir . T<udOsteki tevkif at 
rhay : 2 ( Radyo ) - Japon 
bii Japon taarruzunun Şana-hay 

ında büyük bir betaetle ile
elcte cıldutunu teyid etmektedir. 

~york : 2 ( Radyo ) - Harp 
Plfizm aleyhdan 15,000 kişilik 
kafile dün nümayişler yaptı ve 

Tevkif edilen Arap Eşrafı dün bir 
lngiliz zırhlısına bindirildi 

ınallaruıa boykotaj propagan. 
•11ıda bulundu • 

300 kişi Hind denizinde bir ada ya sürgün ediliyor 

~~-------·--------~-
l'okyo :2 ( Radyo )- Çin kıtaları ' 

Sinin ıimalinde dağlara doğru 

FiLiSTiN M0FT0S0N0N EVi DUN KORDON AL TINA ALINDI 

at etmektedir . Kudüs : 2 (Radyo) - Çok şid-
Japonlarm iddialarına nazaran Çin· detli inzibat tedbirler sayesinde sü-

tr. ilk hamlede 800 telefat vermiş· kiin 24 saattanberi avdet etmiş bu. 
r Yine Japonların söylediklerine lunuyor · 

t Japon orclusu 60 bin kişilik bir Yüksek mahkeme tarafından 
il kuvvetini muhasara etmiştir . Bu tevkif edilen ve sayıları 300 zü ge. 
0 "'1etıerin içinde mühim mikdarda çen Arap eşrah ve komitecileri hah 
lrlGnist kıt'alan da vardır. hazırda bir İngiliz zırhhsma sevke-
Şanıhay: 2 ( Radyo ) - Ja . dilmişlerdir . Zırhh bugün akşama 
lataları çok ehemmiyetli iki doğru denize açılacak ve bu mev-

tayı işgal dmişlcrdir ~. Bunlar kutları bir adaya götürecektir. 

tlnenkeu ve Kaiseu mevkileridir . Şam : 2 (Hususi) - Gelen ha• 
, Japon ileri harekatı gittikçe in . berlere göre, Kahiredeki İngiliz ha• 

f etmekte ve Şanhi tam bir teh· I kimi ile muhafız askerlerden birinin 
katli dolayısile şimdiye kadar tevkif 

_,,.._Y,_e_ maruz bulunmaktadır . Çin 1 edilenlerin sayısı 237 yi bulmuştur . 
ı ıüratle gayri muntazam bir içlerinde cemiyet reisi, umumi ka-
e ricat etmektedir · tip, avukat , doktor, eşraf bulunan 

glliz Gazeteleri 
Panya hakkındaki Ce
e~re kararlarına büyük 
ehemmiyet veriyorlar 

londra : 2 ( Radyo ) - Bura. 
~n Akf8m gazeteleri Cenev

~ aLnan ve lıpanyadaki yabancı 
.. liileria yakın zamanda geri 

takdirinde Milletler Cemi. 
eti IZasa Devletlerin Ade~ Müda. 

ıiyuetinin t~rk edilmesini tet
edeceğini ,bildiren karar sure

tdi~k bir ehemmiyet vermek· 

lrlanda, f'.YUlturya, Macariatan 
r~ekiı mümeuiUqi müsteA; 
"«llDlflardar • 

bu şahıslardan Kahirede 65, Safadda 
40, Taberyada 40, Tulkerimde 25 , 
N ablusda 45, Hayfa ve Akkada bir 
çok kimseler tevkif edilmişlerdir. 

Yollarda ve çarşılarda silahh 
askerler , zırhh otomobiller dolaş

mak la ve ıüpheli görülen şah•slar 
tevkif edilmektedir . 

Kudüs : 3 (Radyo) - Arap Ban· 
kası müdürü de tevkif edildi. 

Kudüs : 2 (Radyo) - Son ha 
diselerden sonra lngiltere hükiime· 

. ti Filistinde çok şiddetli ve mühim 
tedbirler almıştır • Filistin müfetti· 

şinin evi aakeri müfrezeler tarafından 
çevrilmiı bir halde bulunmakta
dır . 
Bü~ Arap komitesi umumi 

katibi ile komite azisandıaa birisi 
firar ctmiıtir. 

Kudüs belediye reisi de tevkif 

~w~ 

Flll•tln mUftoau 

Kudüs : 2 (Radyo) - Firar tden 
yüksek Arap komitesi azaları ve 

Arap bankası Direktörü tevkif olun -

muşlar ve Hind Denizindeki Krey
şel adalarına götürülmek üzere va 
pura bindirilmişlerdir. 

lcabettiti zaman Mısır garnizon· 
larmda bulunan lngiliz kıtalanndan 
takviye müfrezeleri de götürülecek· 
tir . 

Londra : 2 (Radyo) - Hüku

met Filistin hükumetine örfi idare 
ilanına müsaade etmiştir. 

Son hadiselerden sonra alınan 
tedbirler Filistin Araplarını sinirlen-

dirmiştir. Selahiyettar Arap ma· 
hafili buna sebeb olarak alman ted 

birlerin sadece Araplara karşı olup 
Yahudilere karşı hiç bir tedbir alın 
mamış olmasını göstermektedir, 

Adolf Hitler 
Rom•Y• ziyareti kabul etti 

Berlin : 2 (Radyo) - B. Hitler 
Duçenin Romayı ziyareti davetini 
kabul etmiştir. 

Bu haber dün bir tebliğ ile neşro· 
lunmuştur. 

Tebliğde Hitlerin B. Mussolini· 
nin Berlinde iken yaptığı bu nazik 
daveti büyük bir sevinçle kabul etft 
miş olduğunu yazmaktadır. 

Azerbaycanda 
Milliyetperverler mücad~

ye girişmişler 

Bazı suikasdlar 
yaptılar 

Sevyet Pravada gazeteelnln 
bu fllnkU poeta ile gelen nu•· 
ha•ında akunmu,tur : 

.. Azerbaycanın merkezi olan Ba· 
kil şehrinde iktisad komitesi Keisi 
Ramazan Haydarla ( kadınlar ku . 
lübü ) müdü·ü Pervirdiye karşı bir 
( milliyetperverler çetesi )gruupu ta. 
rafmdan suikasd yapılmıştır . 

Ramazan Haydarla Perverdi 
Sovyet seçimlerile meşgul olmuş· 
lardi Ve dışarı çıktıkları zaman taar· 
ruza utramışlard1r. Ramazan Hay· 
dar yaralanmış ve "haydutlar " kaç· 
mışlardır. 

Sovyet idarecilerine karşı Baku 
civannda ve daha bir çok mıntıka
lara da vukubulan bu nevi hidise
ler, yerli fırka idarelerinin, nasyo· 
naJi4uasurlarla kafi derecede mü· 
cadef e etınediklerini göstermekte· 
dir • 

Suikasd gect-si milisler Sabir, 
Hasan, Hacı oğlu ve daha şüpheli 
eşhas üzerinde silah bulmuşlardır. 
Alçak nasyonalistlerin buralarda 
k~ndilerini serbest hissettikleri an. 
laşı)maktadır. 

.............. .. ............... ... 
i AKDENİZ VE i 
! iSPANYA İŞİ! 

Fransız - lngiliz 
• • ~-·-·- ·-·-·-~ notası dün 

Italya ya tebliğ edildi 
MİLLETLER SOSYETESİ DÜN GİZLİ BİR İÇTİMA

INDA AKDENİZ ve İSPANYA İŞLERİNİ GÖRÜŞTÜ 

Mülteciler memleketlerine iade ediliyor 

lspanyol - Fransız hududu ve mUltecllerln biriktiği kasaba 

Fransız - lnglllz notası 1 1 O Saat mUzakere 
Paris: 2 (Radyo) - İspanya ıne- Cenevre: 2 (Radyo) - Mıllet· 

selesi hakkında İtalyaya verilecek olan ler sosyetesinde İspanyol meselesi-
Fransa - lngiJtere notasının hazır- nin halli için devam eden müzake. 
lanması dün gece bitmiştir, reler on saat devam eden bir ko-

Nota bugün İtalyaya tebliğ edil. nuşma neticeeinde dün sabah sona 
miştir. 

Ko neeyln gizli içtimaı 

Cenevre: 2 (Radyo) - MiJlctJer 
Cemiyeti konseyi dün öğleden sonra 
gizli brr içtima yapmıştır. Bunun Ak. 
deniz ve İspanya meselesi etrafında 
müzakerelere ait old$ sanılmakta 

dır. 

Franka için iyin 
Talamanka: 2 (Radyo) - Fran

konun devlet reisliğine getirilmesi 
münasebetile büyük kilisede bir ayin 
yapılmıştır . 

Bu ayinda Alman ve İtalya n el
çileri de bulunmuştur. 

ermiştir. 

Milletler sosyetesi bulduğu bu 
formülün fngiltere, Fransa ve Sov. 
yet Rusya hatta bizzat ispanya ta. 
rafından kabul edifoceği kuvvetle 
umulmaktadır. 

Milletler sosyetesi asamblesi 
sosyete azalarından birçoğunun sar
fettiği gayrete rağmen ademi mü· 
dahale komitesinin yalnız ecnebi 
gönüllülerin ispanyadan çek=lmesini 
teminde muvaffak olamamasına 
teessüf etmiştir. 

---------------------------------------------------~ 
Ve bn ecnebi gönüllülerin çe · 

kilmesi hususunda yapılmakta olan 
diplomatik teşebbüslerin muvaffak 
olmasını dilemektedir. 

Jandarmalara silah atan katil 

Kız kardeşinden 
yemek istemiş 

Grandi ve Eden temasları 
Londra: 2 (Radyo) - B. Edenle 

B. Grandi arasında vukua gelen 
mülakatta B. Grandinin bazı müla
hazalar serdettiği kuvvetle söylen
mektedir. 

ltalyan sefirinin, ltalyanın ispan
yadan ecnebi 2'Önüllülerinin çekil· 
mesi hususundaki müzakerelere işti
raki reddetmediğini ve etmiyeceğini 
de söylemiş yalnız hükumetinin bu 
mesele daha birçok milletleri ala. 
kadar ettiği halde niçin yalnız ltal· 
ya - lngiltere - Fransaya inhisar 
ettirildiği sorduğunu ilava etmiştir. 

Zonguldak hapishanesinden kaçan 
Kahraman tutuldu 

Akhisar , ( Hususi muhabirimiz 
den ) - Zonguldak hapishanesin· 
den kaçan Akhisarlı Kahraman adm 
da bir kati) Akhisarın Şeyhler ma· 
hallesinde gizlenditi evde Jandar 
malara silah atmışsa da mermileri 
tükenince teslim olmuştur. Vak'a 
şu suretle olmuştur : 

Katil Kahraman , bundan 9 yıl 
evvel Akhisarın Süleymanlı köyün· 
de parasına tamah ederek analığını 
öldürmüş v~ yaşının küçüklüğünden 
istifade ederek idamdan kurtulmuş 
24 yıl ağır hapse mahkum edilmişti. 
Mahkumiyet müddetini doldurmak 
üzere Zonguldak hapişhanesine nak · 
ledilen Kahraman son zamanlaı da 
bu hapishaneden kaçmıştı , 

12 Eyliildenberi aranan Kahra
man zabıtaca bulunamamıştı . Katil, 
doğruca Akhisara gelmiş ve Şeyh · 
ler mahallesinde bulunan kız karde· 
şi Hat~cenin evine gitmiştir . 

Hatice , ağabeyisini karşısında 
görünce şaşırmış , ne istediğini sor 
muş ve , onun analığını öldürdüğü · 
nü düşünerek kendisine bir fenalık 
yapması ihtimalinden korkm01tur . 
Kahraman , kı~ kardeşi Haticeden 

yiyecek isteyince Hatice : 
- Komşudan getireyim , Bizde 

yok . Demiş , komşusuna geçmiş , 
oradan bir çocukla karakola h2 ber 
göndermiştir . Az sonra bir müfre
ze Jandarına, gelerek evi muhasara 
etmiş: 

- Teslim ol , diye bağırmışlar 
dır. 

Kahraman , bulunduğu evin Jan· 
darmalar tarafından sarıl~ığını gö· 
rünce tabancasını çekerek ateş et· 
mişse de bir müddet sonra kurşun· 
ları tükenmiş ve Jandarm,,.Jarın ken 
disini pusuya düşürmeleri neticesi 
olarak tutulmuştur . 

Kahraman, buradan Zonguldak 
hapishanesine gönderilecektir . 

ltalyanın vaziyeti 
Londra: 2 (Radyo) Diplomatik ma
hafil ltalyanın bu teşebbüsünün ln
gilterenin İspanyol işleri için ileri 
sürdüğü, bir konforans toplanması 
teklife mani olamıyacağı kanaatı 

vardır. 
MUttecller memleketlerine 

dönüyor 
Paris: 2 (Radyo) - Fransa dev· 

let veya cemiyetleri büyük bir yük 
teşkil etmekte olan lspanyol mülte· 
cileri memleketlerine avdet et· 
meğe davet olunmuşlardır. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

S o n Dakika: 
MAREŞAL ÇAKMAK PiREDE 

Atina : 2 ( Radyo ) - Yugoslavyada askeri mane alar da bulunmuş 
olan Genel Rurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak bu sabah Adatepe 
ile Pireye gelmiş ve rıhtımda merasimle karşılanmışhr . Halk kendisini le
zahuratla karşılamıştır . Mareşal Çakmak Başvekil müteakiben Kral tarafın
dan kabul edilmiştir • Şerefine ziyafetler veriJm ştır 



Amerikanın Ku-Klaks- Klayn 
gizli teşkilatı gibi Parisin de r 

Türksözü 3 Teşrinievvel 

KU ULET Li '----------------·----------------·-------------' 
Kitap meselesi ı Borsada alım , satım Mahkemelerde : Pis\koloji 

Ler 

isimli esrarengiz cemiyeti var 
---·······-

SON SiY ASi HADiSE
LERDE ROLi OLAN 

ELLER 
P aıbte son zam~nlaıda çok ts· 

rarengiz hadiseler cerayan et· 

mektedir: 

Son günlerde üstüsle gelır.esile 
göze çarpan bu hadiseler, bir Fransız 
ga zetesinin neşrettiği bilançoya 
göre, marttanberi başlamıştır: 

7 M~ı ta 7 Paris ekspre. 
sinin içirde bir ben. ba patlıyor. 
Aynı gün ba~ka yerlerde patlamak 
üzere korulmuş bombalar buluyor
lar. Anar şistler ispanyaya yakın bir 
Fran~ız şehrir.deki, lspanyol konso

loshanesini berhava etmek istiyorlar. 
Bu hadiseler etrafında yapılan 

tahkikatta bir ltal}anla bir lspan
yol tutuluyor. 

16 Martta bir şehrin büyük kili
sesinde bir bomba pat 'ayor. Bu ha
disedtn ıuçlu olarak ta bazı hal. 
yan ve lspanyol rnarşistleri aran
mağa başlanıyor. 

Keskin Kılıçlı Şovalyeler 

I• ş l-u safhada iken ortaya yeni bir 
hadise çıkmıştır: 

Polis, F eransada ihtilalcı karışık· 
!ıklar çıkarm< k gayesini güden bir 
gizli te~kilatı mfydana çıkarıyor. 
Bu gizli te~kilatın mensupları kendi
lerine "Kukuleteliler" i~mini veriyor 
ve "iki tarafı keskin kılıçlı şovalyeler" 
lakabını taşı orlar. 

Bu te~kilatın Amerikadaki meş
kur Kuluks Klay teşkilatile ala
kadar olduğu ve ayni şekilde Fran
sada bir tethişçi hereketi uyandır
mak istediği meydana çıkarılıyor. 

Bu cihetten, F ransadaki son su
ikast !arın htp bu "Kukuleteli. !erin 
eli altında çıktığı şüphr si pek haklı 
olarak doğuyor ve kolis bunları o 
hadisenin failleri imiş gibi görerek 
sıkı bir tahkikata girişiyor. 

Okutulacak kitapların 
ismini vekalet tesbit etti 

Dün alakadar menba[ardan al
dığımız malumata göre: Kültür ba
kanlığı, 1937 - 1938 ders yılında 
ilk mekt~plerde okutulmak üzere 
kabul edilen kitapların isimlerini 
teşkilatına bildirmiştir. isimleri bil. 
dirilen kitaplardan . gayri kitaplar 
ders kitabı olar ak talebeye aldırıl
mıyacaktır. 

Ders kitabı bir kaç tane göste 
rilmiş olan derslerin kitaplarını seç
mekte başmuallim ve muallimler 
.Serhest olacaklar, kültür memurları 
ilk tedrisat müfettişleri muallimle· 
rin kitap s çme işine karışmıyacak. 
(ardır. Her muallim ve başmuallinı 
talebenin kitaplarını vaktinde temin 
etmesine çalışacak vt keyfiyeti ba 
kanlığa bilbirecektir. 

ilk mekteplerin dördüncü ve 
beşinci sınıfları için yazdırılan ve 
basım işine başlanmış olan hendese 
ve hesap kitapları basılarak satışa 
çıkarılıncıya kadar hu dersler prog
rama göre talebeye ameli bir yolda 
okutulacaktır. 

ilk mektep kitapları bakanlıkça 
~ildirilen fiatlarla satılacaktır. Daha 
fazla fiatla talebenin kitap alması
na meydan verilmiyecektir. Fazla 
fiatla kitap satanlar derhal Bakan 
lığa bildirilecektir. 

5 Mayista bir trende bir bomba 
daha patlı}or \e bir kişi ölüycr, 
dört kişi yaralanıyor. 

1 Haziranda yine hir ltalyan a· 
rışisti bir tüneli berhava etmek is 
terken yakalanıyor. 

Kukuleteliler hakkında yapılan 

tahkikatta ~ omba kadisesi ile alaka
laı ını gösterecek deliller bulunama· 
makla beraber, iki silah kaçakçısını 
öldürmekten dolayı makkemeye ve. 
riliyoı lar. Eu iki silah kaçakçısı o 
teıkilata mrn~uptur ve tefkilatı 
meydana çıkaracak bir vaziyde 
girmeleri üzerine, "Kukuleteliler" 
tar.CJfından öldürülmüştür. 

Vilayet ehli hayvan 

16 Ağustosta bir Fransız hava 
i~tas}orurdan biıkaç tayyare .ha
valanıyor" ... 

Ondan on gün scnra başka yer 
de bir l:omba patlı} or ve üç tayya. 
reyi tahrip ediyor. 

Bundan sonra hadiseler arka 
yı gelmektedir : 

11 Eylülde, gece saat 10 da 
Paristeki iki caddede birer bom
ba patlayor. Bu bombaların patla 
dığı binalardan biri .,Patı onlar ce
miyeti. nin merkez binasıdır. Diğe
ri de "Madtn sanayi birli~i" nin 
merkezidir. Her iki binada harap 
oluyor, iki kişi ölüyor. 

Yapılrn tahkikatta bu işten kı· 
min mernl olduğu anlaşılamıyor.Fa 
k at yalnız, bombaları getiren ve i 
çerdekilere veren adamın 1,70 bo 
yunda birisi olduğn öğrenili 

yor! 
Bununla beraber, ondan sonra

ki diğer hadiselerin hep bir elden 
çıktığı kanaati gittikçe kuvetlenmek 

tedir. 
Son bombalar hadisesi o kadar 

esrarengiz bir hal alıyor ki, bütün 
tahkikata rağmen hiç bir ip ucu 
elde edemeyen kükumet, suçluları 
meydana kim çıkarırsa 100.000 F
rank ikramiye vadediyor. 

Yine bn tahkikat cümlesinden 
olarak bir kaç gün sonra, patlayan 
!xmbaların ecnebi malı olduğu 
meydana çıkıyor. 

Hadiseden dört gün sonra yine 
suçlu olarak bir ltalyan tevkif olu
nuyor. Ondan sonra yine ayni suç
la şüpheli bir ltalyan anarşisti ile 

iki Yogoslav tevkif ediliyor. 
Ertesi gün Pariste silah kaçak

çılığından dolayı bir şahıs daha tu
tuluyor ve daha birkaç tevkifat ya 
pılı yor. 

Bu tevkif edilenlerden, tabak 
kuk eden suçlarından dolayı, ikisi 
beş sene, biri de üç sene hapse 
mubkilm oluyor. Fakat, bomb hadi
sesindeki asıl rolleri ve bu hadise· 
nin asıl failleri bulunameınıştır. 

Öldürülen bu silah kaçakçıların· 
dan bir'niu cesedi ltalyada bulun· 
muşlı;r. Flıı na bu tf·şkilatın ltalyada 
da ~damları olclıı~unu göstermekte
dir ... 

Biitiin bu kaıı'!k h~diselerden 

sonra bir de ('ö 1 ınrn tahtelbahir 
meselesi ortaya çıkıyorki, o zaman 
mesele siyasi bir çehı e de almaya 
başla yor. 

19 Eylülde. F ransanın Bresi li
manında tamir edilmiş bulunan, V! 

Valenc!a l.ükumetine ait "C,2. tah 
telbahirinin içine meçhul kimseler 
girmiş ve tayfayı esir ederek tah
telbıhiri kaçırmışlardır. 

Tahtelbahirde bütün tayfa •a· 
bancılarla birleşmiştir. Bı•nlar gemi· 
yi Frankocu kuvv..:tlcre geçirecekler
dir. Fakat içlerinden yalnız biri asi
leri berleşmiyor ve gemiye girmiş 
olan yabancılardan birini öldürü
yor. 

Tahtelbahir Fransa sahillerin· 
den geçerler (Bordo) da Fransız 

hükumeti ıarafından tutuluyor ve 
c . 2 tahtelbahiri ile asilere geçmiş 
olan diğer C · 4 tehtelbahi•in ku· 
mandauları teıkif olunuyor. 

Bunlardan başka , ispanyadaki 
milliyetçi kükumetin adamlarından 
olan ve tebdili kıyafetle Fransaya 
gelmiş bulunan kumarıdan Tronkoso 
da tevkif ediliyor ve daha birçok 
tevkifat yapılıyor. 

Fakat, bütün Eransayı tedhiş 
içinde bir memleket haline ç•wiren 
bu hadis·lerden sonra, daha esraren
giz bir vak'a oluyor ki , bu gün he
nüz bütün karanlığı ile durmakta
dır . 

General miller ne oldu ? 

P aristeki eski Rus muhariple 
ri cemiyetinin reisi olan Be-

yaz Ruslardan General Miller bir 
gün ortadan kayboluyor . 

ilk tahkikatta Generalin bir mek- J 

tubu bulunuyor. General Miller bu 

• • 
sergısı 

Bu gün törenle açılıyor 
Vilayet .-hli hayvan sergisi bu 

gün şehrimiz Hipodromunda tören

le açılacaktır. 
Açılma merasiminde bulunmak 

üzere, dün Baytar Müdürlüğü bütün 
alakadarlara davetiye göndermiştir. 
Sergi saat 10 da açılacaktır. 

Radyo taksitleri 

Radyo kullanma resmi taksitle
rini 30 Eylul akşamına kadar öde
memiş olanlar bu taksitleri kanunun 
tayin ettiği yüzde cezasile birlikte 
ödeyeceklerdir. 

mektubunda kendisinin arkadaşı 

Skoblın'le beraber, Alman zabitle· 
rile görüşmek üzere çağırıldığını , 
bu daveti kendisine General Sko
lin'in bildirdiğini yazmakta, fakat 
bunun bir tuzak elmasından korktu· 
ğunu ve onun için de bu mektulıu 
bıraktığını ilave etmektedir, 

Bunun üzerine, mektupta ismi 
geçen General Skoblin aranıyor! 

Geneı al Skoblin hadiseden ha· 
beri olmadığını söylüyor : 

Fakat, bu Generalin de biraz 
sonra ortadan kaybolması kendi>i 
hakkında biraz şüphe uyandırmış · 

mıştır. 

Acaba General Millerin kaçırıl· 
ması ile alakadardır da onun için mi 
ortadan kayboldu ? 

Bu mesele hakkında isticvap 
edilen Bayan Skoblin'in ifadeleri bu 
şüpheyi büsbütün kuvvetlendiriyor. 
Çünkü, Generalin karısının , kocası 
ile beraber bir gün evvel ne yaptık· 
lan hakkındaki suallere verdiği ce· 
vapla. diğer taraftan tesl:ıit edilen 
hakikatlere uymamaktadır. 

I' unun üzerine, hakikaten zıd ifa· 
dede buiunmaktan suçlu olarak, Ge 
neral Skoblin'in karısı da tevkif olu

nuyor. 
Bundan başka, Paristeki bütün 

Rus mahafilinde tahkikata giritili-

Şehrimiz ticaret ve zahire borsa· 
sında 1 O gün içinde yapılan alış ve 
rişlerin bilançosu şöyledir : 

Piyasa parlağı ( hazır ) en az 
27 ve en çok 31 kuruştan olmak 
üzere 85,521 kilo ; klevland 1 ( ha 
zır ) eı. az 39 , en çok 40 kuruştan 
olmak üzere 825,580 kilo; klevland 
il ( hazır ) en az 3 7,50 ve en çok 
39 kuruştan olmak üzere 8,375 kilo; 
koza en az 6 ve en çok 7 kuruştan 
olmak üzere 1,900,000 kilo , çiğit 
klevland ( hazır ) en az 2,50 ve en 
çok 3,90 kuruştan olmak üzere 
181,000 kilo ; çiğit yerli ( hazır ) 
en az ve en çok 2,50 kuruştan ol· 
mak üzere 50,000 kilo ;1 buğday 
Anadolu ( hazır ) en az ve en çok 
5, 15 kuruştan olmak Üzere 15,000 
arpa ( hazır) en az ve en çok 3,375 
kuruştan olmak üzere 112,000 kilo; 
susam ( hazır ) ~n az 14,75 ve en 
çok 15 kuruştan olmak üzere 66,971 
kilo satış yapılmıştır . 

Dünkü ekspres 
yine geç geldi 

Dünkü Toros ekspresi de şeb· 
rimize iki saot rotarle gelmiştir . 

Zirai durum 
Bölgelerimizde bu günlerde hu 

maiı bir ambarlama faaliyeti vardır. 
Pamukların yüzde 95 tarlalardan 

kaleırılınıştır . 
Yerli pamuk 'piyasada mahsüs 

derece bir tereffü temayülü görül· 

müştür . 

Hafta tatili 
ruhsatiyeleri 

Sanıldığına göre belediyemiz bJ 
günlerde hafta tatili ruhsatiyelerini 
kontrol edecektir. 

Sinemalar açıldı 

Havaların serinlemesi üzerine 
şehrimizdeki kışlık sinemalar açılmış 
ve dünden itibaren film çevirmeğe 
başlamışlardır. 

yor . 
Bu gün F ransada hakikaten bü · 

yük bir beyaz Rı.:s casusu bulun· 
maktadır. Vrangel'in ordusu boz
guna uğradığı zaman bu ordunun 
bütün efradı ve ku nandanları, Av
rupanın her tarafın1 ı olduğu gibi. 
Fransaya da kaçmışlarJı. Dah'I son
ra, diğer memleketlerden daha iyi . 
bir hüsnü kabul gördükleri için, he 
men hemen bütün Beyaz Ruslar 
F ransaya toplandılar ve orada muh
telif işler tutarak yaşamağa başla · 1 

dılar. ı 
Bu gün F ransada, taksi şoförü 

İşçi ve küçük esnaf olarak yaşıyan 
bu beyaz Ruslar, kendilerinden an
cak biraz daha iyi işlerle hayatlarını 
kurtaran eski kumandanları ile dai
mi bir tesanüt halinde bulunmakta· 
dır . 

Adeta, bütün Rusyadaki hükG 
ınete aleyhtar olan bu Beyaz Rusl~r 
Fransada ikinci bir vatan bulmuş
lar ve burada ikinci bir millet teş
kil etmişlerdir. 

Fransa hükumeti son vakalarda 
alakadar olarak ltalyaıı ve lspan
yol anarşistlerini gördüğü için F ran
sada yaşayan ecnebiler hakkında sı
kı tedbirler ittihaz etmiş ve onlar 
hakkında uyanık bulunmağa başla
mıştır, 

Cezası tecil edildi Posta güvercinlerinin <;abuk 
gelmeleri için garip bir çare 

Reşadbey mahallesinde oturan 
Halit kızı Ayşeyi ve kardeşi Aliyi 
bıçakla yaralamaktan suçlu aynı 
mahalleden Mehmet oğlu Basri 
hakkında :lün birinci sulh ceza malı · 
kemesinde duruşması yapılmış ve 
duruşma neticesinde suçlunun suçu 
sabit olduğundan 52 giin hapsına 
karar verilmiştir. Fakat suçlunun 
hiç hir sabıkası olmadığından bu 
cezanın teciline karar verilmiştir. 

lundu. Kuş;,' h;"eketinden bir 
evvel dişisinden ayırıyorlar, hll' 
günü gene dişisinin yanına b 
yoı lar, kuş dişisinin yanında 
bir erkek güvercin görüyor, Ü 

hücüm ediyor. Tam bu sırada 
hareket mevkiine götürüyorlar. 
valanıyor ve çabuk gelip rakib" 
intikam almak için var hızile 
ve sahiden de mutaddan çok 
çabuk geliyor!. .. 

Şaka değil, moda Hırsız şebekesinin ilk 
duruşması dün yapıldı 

Dün adliyede görülmemiş bir 
kalabalık vardı il inci asliye ceza 
mahkemesinin kapısı önünde 30 - 40 
küçük büyük kıptı t<Jplanmıştı. Bu· 
na sebeb de öteden beri Ceyhan ve 
Adana havalisinde birçok hırsızlık
lar yapmış olan ve kıptı aşiretinden 
mevkuf bulunan elebaşı Hacı oğlu 
Kör Zekeriye ve 14 arkadaşınm du
ruşmaları yapılmaktadır. Küçüçük 
oıahkeme salonları bu 14 suçludan 
başka suçluların çoluk çocukları ile 
dolmuş ve tuhaf bir manzara teşkil 
etmişti. 

1 A merikada bir moda kon 
toplandı. Kongrenin müzak 

Yapılan duruşma sonunda ma· 
kamı iddia dosyaları tetkik ede· 
Cl'ğinden durufma başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Esrarcı tevkif edildi 
Kalekapısında garsonluk yap

makta olan Avanoslu Hasan oğln 
Ali üzerinde esrar görülerek yaka
lanmış ve adliyeye teslim edilmiştir. 

Dün yapılan ilk duruşmasında 
Alinin tevkifine ve lıazı şahitlerin 

dinlenmesi için mahakeme başka 

bir güne bırakılmıştır· 

2 Tefrlnlevveı:cumartesl 

Gökyüzü sisli, hava hafif rüz. 
karlı, sıcak gölgede en çok 30 san 
tigrand derece . 

Gaziantepte 
ve endüstri 

ticaret
1 

hayatı 

Gaziantep, (Hususi) - Şehrimi 
zin yurd ticaret ve endüstri haya
tında oynadığı rol gün geçtikçe da
ha büyük bir ehemmiyet kazanmak· 
tadır. Bilhassa fıstıkçılık ve tütün. 
cülük memleketimize mühim mik
tarda para getirmektedir. 

Hükumetimiz fıstık istihsalini 
arttırmak ve fıstığı iç ve dış piya 
salarda kıymetlendirmek için müte · 
hassıs profesörlere tetkikat yaptır -
mış ve bu mevzuu ehemmiyetle eline 
almıştır. ilk iş olarak şehrimizde l:ıir 
fıstık enstitüsü açılacaktır. 

Mucur fıstık fidanlığı genişlefr 
lecek ve bu sene yeni bir fidanlık 
daha ilave edilecektir . Bilhassa 
fıstık ihracatının 1.eşkilatlandır ılına. 
sı, i~tihlakin artırılması müstahsil 
için en büyük bir te~vik olacaktır . 
Bugün Amerikaya Suriye yoluyle 
ihracat yapılmaktadır. 

Mısıra sevkedilen ve Nil vadi
sinde oturan köylülerce Cevza ac!ı 
verilen deli tütün ihracatını tanzim 
için de bir kooperatif kurulmuştur. 
Bu tütün orada narkilelerde tümbe· 
ki yerine kullanılmakta ve bir kısım 
yerlerde de ağız otu olarak i~tihlak 
edilmektedir. Bu mahsulümüz Ame
rikalıların deyrüccebel mahsulünden 
ve Trablüsgarp mahsulünden üstün 
tutulmaktadır. 

Bugün şehrimizde doku m a işle. 

si ha .. Ji enteresandır. 

Meselii size sorsalar: Kaç 
çorap vardır? ... 

Ne kadar düşünseniz, nib• 
beş on cins olacaktır, cevabını 
receksiniz .. 

Halbuki yer yüzünde kaç 
çorap varmış biliyor musunuz? .. 
bin yedi yüz altmış beş cinsi ... 

Seyyar dişçi 

Ç ı:koslavakya köylülerinin d' 
bozuktur. Maarif Veilt ti 

nu nazarı dikkate alarak otom 
!erde seyyar diş muayenehan 
ihdas etti. Bu otomobiller, dişçi 
beraber köyleri dolaşıyor ve Dl 

tebli köylü çocuklarının dişlerini 
da vi ediyor. 

Bir ay da 15 bin 
tedavi edilmiştir. 

iş Bankası küçük hesa 
cariler piyangosu 

Ankara ; 2 (Radyo) - Tür ' 
iş Bankasında en az yirmi beş 
tevdiatı bulunan küçük cari hesa 
arasında bu gün yapılan ikra01İ 
keşidesinde bin liralık ikramiye 1:4''-.ı 

remid de:t 156 Numaralı hesap .... l!ti..I 
hibi Lutfiye, 250 liralık ikrami 
lstanbulda 24603 numaralı hesap 
hibi Savaya isabet etmiştir. 

Keşidede bvnlardan başka ya 
zer, ellişer liralık ikramiye 205 
mara vardır. 

F ransız-lngiliz 
notası 

13irinci sahifeden artan -

Mülıciler istedikleri budu 
dan ispanyaya girebileceklerdir. _...,, ... ,. 
kararın verilme! ine son günler-~, ..... , 
mültecilerin sebeb oldukları ka 
şıklıklar ve bir de bunların hük 
met büdçesirıe fazla yük olmala 
sebeb olmuştur. 

Yalnız hasta 
nakledilemiyec~kler 
lacaklardır. 

mülteciler 
Fransada 

Bugece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir ---
rinde 3000 dokuma tezgahı çalıt 
maktadır. Ayrıca bir mensucat, iki 
iplik fabrikası vardır. Buralarda 
6300 yurddaş çalışmaktadır. Yıllık 
ihracat şehre büyük mikyasta kit 
temin etmektedir. Vilayet, her sene 
5 milyon kilo zeytin yağı ve bir bil 
çuk milyon kilo sabun ihraç etıne·· 
tedir. Bakırcılık da son senelerde 
büyük bir inkişaf göstermiştir. Yıl 
5 ton bakır yapan bir fabrika ku 
rulmuştur. 
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ZiRAATTA 
ST AKANOViZM 

e ovyetler Blrllğl ziraat ekonomisi Stakanovlstıerl , bu 
~muazzam ve verici hareketin ikinci yıldönUmUnU, çok 

zengin bir hububat rekoltesi çıkarmakla kutlulamı,ıardır. 
llıı seneki rekolte , geçen senekinden pek çok fazlasıyla, 7 

~llsur milyar pud tutmaktadır. 
llrlalarda ayni zamanda zer-

tıııvat , pancar ve saire de çok 
llıebzul bir haldedir. 

Stakanovizm hareketi , ziraatın 

TOPRAK 
REJiMi 

Amerikadaki Gan-\ 
gster hakim 

On beş sene evv~l Kulaks 
- Klayn cemiyetine 

mensup olduğunu 
itiraf diyor 

Nevyork : 2 (Radyo) - Yüksek 
mahkeme hakimlerinden Blak, ken· 
disinin Ko - Kulaks Klayn cemi ye. 
tine mensup olduğu hakkında gaze. 
lelerin yapmakta olduğu neşriyatı 
tekzip etmiş ve ayni ,zamanda, tam 
on beş sene evvel Ku-Kulaks
Klayn cemiyetine girdiğini itiraf et. 
mekte ve fakat 13 senedir bu cemi. 
yetle -alakası bulunmadığını bildir: 

Türksözü 

Kral Faruku 
görmek için 

İzdihamda 163 kişi yara
landı 23 kişi öldü 

Kahire : 30 ( Hususi ) - isken. 
deriyedeki tüyler ürpertici boğul· 
ma hadisesinin ne şekilde olduğunu 
bildiriyorum . 

bütün şubelerine yayılmıştır. Ziraat 
lekniğinin daha ziyade islah edil· 
!lıiş metodlarile, makinelerin daha 
•asyonel kullamlmasile , hayvanlara 
daha iyi bir surette bakılmasile, zi 

(1 '~at Stakanovistleri , daha yüksek 
ır verim için muvaffakiyetle müca. 

jhal dele eylemektedirler, 

Memleket ziraatinde esaslı ha· 
reketler yaparak, köy ve köylü kal· 
kınmasını tez elden temin için top· 
rak meselesinin ilk iş olarak ele 
alınması lüzumunu bundan evvelki 
yazılarımla tebarüz ettirmeğe ça 
lışmıştım . Bu yazımda da aynı 
maksed üzerinde duracağım. Köy 
ve köylünün her bakımdan rejimi· 
mizin istediği seviyede olmaması

nın hakiki sebeblerinden biri de, 
köylünün elinde ailesini geçindire· 
cek asgari arazinin olmayışıdır, Şu 

halde aileler için asgari arazi me· 
selesini her şeyden önce halletmek 

lazımdır . 

1 
mektedir. 

iki yüz binden fazla amele, ka · 
dm, çocuk, Kral F aruku selamla· 
mak ve kendisine tazimatlarmı bil· 
dirmek üzere Kralın bulunduğu sa 
rayın önüne gelmişlerdir. Kral bal. 
kona çıkıp bunları selamlayınca 

Halk fevkalade galayana gelmiş ve 
kendisini daha yakından görüp al· 
kışlayabilmek için ileri doğru iler. 
(emeğe başlamıştır. Polis kuvvet· 
feri bunları yerlerinde durdurama. 
yordu. işte bu ilerleyiş esnasında 
on sekizi çocuk olmak üzere yirmi 
üç kişi ayaklar altında kalarak ezil. 
ıniş ve 163 kişi ağır ve lıafif olmak 
üzere yaralanmış ve hemen hasta· 
neye kaldırılmışlardır. 23 Kişinin 
cenazesinin kaldırılma \'e gömme 
ması afları Kral tarafından öden
miştir . 

ını , Daha 1936 sonbaharından iti. 
u D 
1
aren, niepropetrovsk mıntıkası 

~olkhozlım , hektar başına 20 ifa 
ç c 10 kental buğday alabilmek için 
·· ~~sabakata girmiş bulunmaktadır. 

•ger mıntıkalar kolkhozları da sor. 
~adan bu harekete İştirak eylemiş· 
~rdir , Sibiryada hususi birigadlar 
teşkil edilmiş ve bunlar hektar ba· 
r~a 60 kental mahsul almışlardır . 
937 senesinde ise bu hareket, da-

el ha ziyade umumileşerek hemen he
llıen bütün memleketi kaplamıştır. 

Stakanovistler, bir çok yerlerde 
;ekor teşkil eden rekolteler almış-

di ~ardır . Mesela, Azak denizi mıntı· 
.asında Krılov civarında çalışan Va 

&ıfenko, kendi sahasında hektar ba. 
''.na 7 5 kental buğday elde etmiş. 
~r • Kuybişev mıntıkasında Kızıl 1 

ab b 01 kolkhozundan Zalipukin, hektar 
aşına 70,6 kental , Garbi Sibirya 

llııııtıkasından kolkhozcu kadın Ak
kİnia Makarova hektar başına 70 

. l ental, Moskova mıntıkasından Glu. 
rkı) 

1 
ov da gene hektar başına 68 ken· 

lı ~I hububat almıştır. Bunlara müma. 
a~ 'ti daha bir çok mıntıka rekorları 
mEı ~Vcuttur'. Bu yüksek rekoltelerin 

1 
tıımiyetı , bütün kolkhoz köylü 1 

y 
s _anin çalışma metodlarında tesirler 

nı ~0stermesinde ve binnetice bütün 
P 'tıılekette rekoltenin umumi yük· 

cı· · ışıne saik olmalarındadır. 

. Traktör, harman makinesi ve 1 

'~er zirl 1i makineleri üzerinde 1 

lışanlar da, kendi sahalarında re· 
~tlar tesis etmekle, yüksek rekoJt .. 

1 

•nıııasına çok büyük yardım et· 
1ılerdir. Bu sahada bir iş alımın. 
an 181 hektarlık arazide hasat 
aı:ıarı ve bu suretle rekor tesis e. 
'n Kostenko gibi işçiler var 
ltdı r • 

ud , Sovyetler Birliği şeker pancarı 
B ~atı sahasında ela geniş bir mü· 
dı 1 

akat havası etmektedir. 1935 
r rı· nesinde Mariya Demçenks ismin· 
~ı'i· ~ !rrnç bir kolkhozcu kız tarafın· 

1 11 
n Ukranyada başlanan bu feyizli 

a .t'ket, 1936 senesin de geniş 
t 

1~Yasta neticelerini vernıeğe baş· k: ltııştır. Ukranya'da 1935 senesin 

1
hektar başına 500 kentalden 

~ a rekolte alan ancak 23 brigad 
dı. Bunların mile darı 1936 sene· 
e 1.250 ye çıkmış, 1937 sene· 
e ise binlerce brigad bu hare· 
e Şevk ile iştira'< eylemiştir. Bu 

~tkctin neticesi olarak, bu sene· 

1 
.. Pancar rekoltesi, geçen senenin 

ış <ılt . . h b. ·1ci 1 ~sını ma sus ır surette geç. 
1 ~te<l' da ır. 

lık "--------
ar h 
ne \ı as - Erzurum hattı 
b~ tay döşenmesi 
, • Sıvas : 2 ( A. A. ) - Sıvas -
e u.rum hattında ray döşenmesinin 

(dl 11k istasyonuna bağlanması mü 
u· cbctile bugün Divrikte büyiik 

'tn }apılmıştır 

Filistin;n taksim projesini 
yapan. öldü 

Londra : 2 - Filistinin taksim 
projesini yapan Lord Pil, 71 yaşın. 

da olduğu halde evvelki akşam öf. 
müştür . 

Tataresko 
Pek yakında geliyor 
Bükreş: 2 (Radyo) - Başvekil 

Bay Tataresko bu ay sonuna doğ· 
ru Ankarayı ziyaret edecektir. 

Zira Cumhuriyet rejimi köyün 
mamur, köylünün mesut olmasını 
ister. Bu işin tahakkuk edebilmesi 
için, güzel ülkemizin her yerinde 
köylüye beş nüfuslu bir aileyi ge· 
geçindirecek mikdarda toprak te· 
min edilmesi lazımdır. Bu, rsas p· 
rensip olarak kabul edilecek olur
sa muhtelif mıntakalarda bulunan 
ailelere ne mikdar arazi verilmesi 
işi, nihayet bir tetkik meselesi ola
rak kalır. Bu işin kolaylıkla tahak
kuk ettirileceğinden eminim . 

j Bir Yunan yolcu tayyare-
! sinin uğradığı kaza 

Çok müzeyyen bir surette yapı 
lan bu merasimde Kralın mümes 
silleri, Başvekil Nahas Paşa ile, bü. 
tün Nazırlar, Ayan ve Mebusan 
azalarile yüz binlerce lıalk bulun 
muştur. Başvekil mez.ır başında 
Kral ve şahsı namına çok tesirli 
bir hitabede bulunmuş ve herkes 
ağlamıştır . 

Evvelki yazımda da işaret ey 
lediğim gibi, bugiin memleketimi· 
zin ziraate elverişli beş yüz milyon 
dönüm arazisi vardır. Son seneler
de bir yıl içinde ancak yetmiş mil
yon dönümlük bir arazi işlenmek· 

tedir . 

Ziraate elverişli 280 milyon dö· 
nüm arazisi bnlunan Romanyada 
ancak yüz yirmi milyon dönümlük 
ziraat yapılırken , bizde yetmiş mil· 
yon dönüm içinde ziraat yapılmak. 
tadır . Bizde iki milyon çifçi 
ailesinin elinde , bilhassa bir kaç 
asırdanberi parçalana: parçalana 
ancak yirmi beşer dönümlük cüce 
ve yama halinde arazi kalmıştır . 

Şu halde köyleri mamur ve köy· 
lüferi meşut edebilmek için , iyi 
bir hesapla köyünde çalışan her çif. 
çi yuvasına yetişecek mikdarda as
gari bir geçinme arazisinin verilme· 
sini temin etmek gerektir . Filvaki 
bazı devletlerde çifçilerin ihtiyaçla· 
rını karşılayacak mikdarda arazi 
verilebilmesi için büı ük sıkıntılar 
görülmüştür . Oralarda bir reform 
yapmak zarureti hasıl olmuştur . 

Nüfusumuzun iki mislini ferah· 
lıkla geçindirecek genişlikte ve ka · 
biliyetle obn topraklarımızda , bir 
arazi reformuna ihtiyaç yoktur . 
Sırf iktisadi ve teknik bakımlardan 
küçük çifçiler için bize uyğun yeni 
bir arazi rejimi bulmak ve kurmak 
lazımdır . 

Vasati olarak yirmi beş dönüm· 
itik arazisi bulunan bir Türk köylü· 
siL , bir sene içinde bütün ailesile 
ne kadar çalışırsa çalışsın , bunun 
üzcrinJe teknik bilgilerin tatbikine 
ne kadar uğr Jşırsa uğraşsın , parça 
ve c:ice halinJeki tarl ılardan elde 
edeceği netice ile rejimin onu kal· 
dırmak istediği seviyeye tez elden 
yükselmek çok 111üşkül olur . işte 
bu bakımdan da çifçi aileleri için , 
büyük zirai nııntakalarda aşgari bir 
arazi mıkdarına mikdarıuı bulmak , 

Atina : 2 (Radyo) - Jemperial 
kumpanyasına ait yolcu tayyaresi 
bugün meydana indiği sırada bir 
kazaya uğramıştır. Bu kazada üç 
yolcu ölmüş ve dördii ağır surette 
yaralanmıştır. 

Irak Hariciye Veziri 
Şama geliyor 

Şam : 2 ( TÜRKSÔZÜ muha· 
birinden )-Irak Hariciye Veziri bu 
ay içinrle Şama gelerek hükumetle 
temaslar yapacaktır . 

Suriyede altın 
fiatları 

Şam : 2 ( TÜRKSÔZÜ muha
birinden ) - Frank kıymeti dün ak. 
şam tekrar birdenbire düşmeğe baş· 
lamış ve dün piyasada bir altın 1162 
kuıuşa kadar yükselmiştir . Bunun
la beraber altın satıcısı hemen he
men yok gibidir . Fiatların biraz 
daha yükselmesi pek muhtemel gö
rülmektedir . 

Hastahanedeki yaralılar Kral ve 
Baş ekil mümessilleri tarafından 

ziyaret edilerek hatırları sorulmuş 
ve kendilerine muhtelif yardımlarda 
bulunulmuştur. Kral tarafından ö· 
!enlerin ailelerine par alıor dağıtıla· 

caktır . 

Hapishanelerden Gardi
yanlar kaldırılacak mı? 

Ankara : 2 ( TÜRKSOZO Mu· 
habirinden )-Arlliye Vekaleti, Şim. 
di lmralh Adasında oldu~u gibi, bü· 
tün Hapishanelerde yavaş yavaş 
Gardiyanları kaldırmak kararında· 
dır . 

Bu Vazifeyi hüsnü hali sabit ol· 
muş mahkumlar yapacaktır. Buna 
m•1kabil, bunların mahkumiyetlerin
den tenzilat yapılacaktır . 

bunu hiç olmazsa yüz sene parça ha., ği gün memleketimizde bir yılda 
tinde satıştan ve taksimden kurtar· yetmiş milyon değil ayni kuvvet ve 
mak lazımdır . ayni zaman içindeki çalı. ma ile yüz 

Bugün yaşamakta bulunduğumuz yirmi milyon dönümlük bir ziraat 
mesud devrede beş nüfuslu bir köy. yapılacaktır. Zira hakikattır ki, par· 
lü ailesinin eline , tarlasındaki ça· ça parça erazisi bulunan köylerde 
hşması mukabilinde bir sene içinde bir ailenin btı yüzden bir sene için-
(tohum, hayvan kuvveti ve bütün deki çalışına ziyanı 0/0 30 dır. Şiın-
emekleri de sermaye sayılarak) hiç diye kadar yapılan araştırmalardan 
olmazsa altı yüz ila bin liradan aşa elde edilen neticeleı e göre, bir dö-
ğı bir verim geçmiyecektir. nümden alınan vasati dane miktarı 

Bu neticeyi elde etmek için, hu· yetmiş beş ila seksen kilo arasında· 
bubat mıntıkalarımızda ne kadar dır. Asgari arazi hadleri kabul edi 
tarlaya ihtiyaç olduğunu ve gene !ip de toplu arazide çalışına teksif 
bu neticeyi bulmak için pamuk, İn· edilecek olursa , göz önündt: fazla 
cir, üzüm, fındık, zeytin ve emsali bir dikkat ve itina ile , c ide edilecek 
mahsul yetiştirilen yerlerimizde bir neticeler seksen kilosunu ı üstüne ve 
ailenin ne kadar yere malik olması hemen asgari olarak yüz kiloya çı· 
(azım geldiğini bulmak gayri miim· kacaktır. Bunun teknikle ve bakım· 
kün değildir. la yüz yirmi kiloya çıkaı tmak hiç te 

Köyde bir aile için asgari top· müşkil değildir. 
rak rejimi kabul edildikten sonra , Ben, memleketimin en kur.ık 
yurdu ıklim ve ziraat bakımından farzedilen bir yerinde bile ufak bir 

' 
8 -10 mıntıkaya ayırarak, her mın· çiftçi ailesi elife yapılacak iyi \C ba· 
tıka için bir toprak haddi bulmak kımlı bir ziraatle her sene bir dö· 
kolay ve mümkün olur. Her ne su· nümden yüz kilodan aşağı dane el· 
retle olursa olsun bir aileyi n·jimin de edilemiyeceğine inanırım . Şu 
istediği seviyeye yükseltmek için ve- halde köyün ve köylünü:1 tez elden 
rilecek arazi üzerinde işletme bakı· kalkınması içinde küçük arazi me· 
mından hükumetin her zaman çok selesini göz önünü almak bu nokta 
yakından sevk ve mürakabe hakkı dan da harekete geçmek lüzumuna 
olacaktır . işte bu noktaya erişildi· kaniim. 

Sahife:3 

Ceyhan Halke vi 
Ceyhan : 2 [ Hususi ] - Cey. 

han Halkevine Parti Genel Sekreter 
fiği tarafından bir piyano hediye 
edildiğini evvelce yazmıştım, Bu pi· 
yano gelmiştir. 

Bu münasebetle artık, diğer kı· 

sımlarda da çalışan gençler filen 
faaliyete geçeceklerdir. 

Halkevimizin Ar şubesi bu gün. 
ferde açılacaktır. 

Halkevimiz, büyük bir kış prog. 
ramı hazırlamaktadır. 

~-~-----------------------------------· 

Asri Sinema 

Bu akşam 
Zengin ve muhteşem bir programla sinema mevsımınc girer. 

Sinemacılık dünyasının en dilber ve en cazibedar İspanyol yıldızı 

Dolores del Rionın 

KALiENTE 
1 Filmile kapılarını muhterem müşterilerine açar. Mest eden 11usiki... Ruh 
1 okşayan bir ses ... Zengin mizansen . ., Göz kamaştırıcı dekor... Yüzlerce 

genç kızların haı ikulade ispanya! dansları ... Aşk ve ihtiras bankası ... 

'I 
1 

Ayrıca : Ankara sergi evinin resmi küşadı. 

ilaveten: Ken Maynard'ın 
Müdh:ş macera ve sergüzşet filmi 

Dikkat : Sinema tam saat 8,45 de başlar . 

Telefon : 250 Asri 

8573 

- • Evren dilek kitap ve kağıt cvı 

Devlet Basım evi; Seyhan bayii kitap aPtıcılığını geçen sene ol
duğu gibi bu sene de müessesemize vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart 

!arla müessesemizde bulabilirsiniz . 

8575 1 7 . ________________________________________________________ ... 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

A.arııırı Sıı. JUOB : 

-
iş kanunu 

f..abal tarihi : 8161936 

ı\'rşri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-
ve ıslah eder. Bu cihetl.rin ikmalinden sonra faaliyete devamlarında mıh· 
rnr görülmiyen hu,usi i::larehanelere. 65 inci maddede yazılı mühlet ve 
karar ile mukayyed olmak üzere ( muvakkat izin kağıdı ) verilir. 

Maddt 67 - Yukarıki maddelerde yazılı hususi idarehanelerin faa. 
liyet ve mu:ım~leleri, ilgili makamların daimi teftişi altındadır. Bunların 
hizmetlerine mu:Cabil alacakları ücretleıi gösteren tariteler, salahiyettar 
makamca kontrol ve tasdik edilmiş olarak y:ızıh·,nelerinde herkesin göre· 
ceği surette büyük levhalarla ilan edilmiş bulunur. 

Madde 68 - Muhtelif iş ve sanat zümrelerine mensup işverenlerin 

veya işçilerin kendi aralarında yahut muhtelit olarak tesis edilmiş teşek· 
külleri tarafından veyahut menafii umuıniyeye hadim olan veya böyle ol· 
mayıp da munh-ısıran hayır işlerile iştigal eden cemiyetlerce iş ve işçi bul. 
ma faaliyetine geçilmesi ve bu husus için kendi çevreleri içinde yapa. 
cakları teşkilatın çalışması, ancak ilgili makamdan izin almak ve bu ma
kamın her zaman teftişine tabi bulunmak kaydiyle, caizdir. Şu kadar ki, 
bu yolda açılacak büroların görecekleri hizmetlere mukabil işcilerden 
her hangi bir ücret almaları yasaktır . 

İşbu kanun mer'iyete girmeden önce mevcud olup böyle mesleki te
şekküller veya yukarıda yazılı vasıfları haiz cemiyetler tarafından idare 
olunan iş ve işçi bulm1 faaliyetlerinin tarz ve usullerile buna müteferri 
muamelelere ve saircye dair gerekli malumat ve izahatı ihtiva etmek üze· 
re, 66 ncı maddede hususi idarehaneler hakkında yazılı suretle ve kanunun 
mer'iyetinden sonra üç av içinde salahiyettar makama bir beyanname 
verilecektir . 

MadJe 69 - 63 üncü maddede yazılı ( G~nel merkez dairesi ) tara. 
fından görülecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin işçi ihtiyaçlara ve 
bazı vasıfları haiz işcilerin İş ihtiyaçlarını her halde resmi iş ve işci bulma 
teşkilatına bildirmeleri ve u,num;yetle veya bazı vasıfları haiz bir kısım iş· 
çilerin her hangi bir işe alınmazdın önce mutlaka resrni teşkilata müraca· 
atla kendilerini kaydettirerek " işçi karneleri ,, almaları usulleri ve hususi 
idarehanelerle İş zü nrder nin m:5leki te,ekkülleri yahut menafii umumi· 
yeye hadim veya mun hasıran hayır işleri le müştagil cemiyetler tarafından 
idare olunan iş ve işçi bulma faaliyetlerinden muntazam surette rapor· 
farla resmi teşkilatın haberdar edilmesi mecburiyeti, çıkarılacak nizam· 
nameleorle tesbit olunur . 

Madde 70 - Otel, han, pansiyon, lokanta ve aşçı dükkanları veya 
kahvehaneler gibi umuma açık olan toplantı yerleriııWtletenlerio dot· 

rudın dotruya veyı bilva11ta İf ve İKİ ~ -bJI nıpiillİ)an wya 
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Adana Borsası Muameleleri ,-- ., \ r-----------·--------------., 
-- z -- 29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 1 

Kilo Fi}alı 

CiNSi KEn a\ J ;n ço~. _ Satıla;,1~iktar 
~apımalı pamuk -:........_..;.__, ____ _ 
Piyasa parlağı • -28,62,5 
Piyasa temizi~,, --ı----I--·-- ---------

iane 1 
iane 2 
Ekspres 

1 __ Kı_ev_ıa_n_t~~~~....:..~~~--'--4~0.ı.:..;,50~---'~~~~~~~-ı 

YAPAGI 
-;;;------~-
,_,.B~e y~a _z _____ ı il 1-·------Siyah 

Ekspres 
ÇIGIT 

iane 1 ·ı 1 
•-v"e-.rl"'i -,,,.,,Y,...em...,l~ik-,, -- -2;50 ı------·-
•--., --,.,=T,-o'h_u_ml~uk-,,-- ---- ı-2,87,5--. -------

!i U BU BAT 
Buğday Kıbns ---·-" Yerli 5,15 

Gündelik siy~! gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 D.,, meınlekclleı ıç :ı Al o.~ 
bedelı değişmez yalnız ı asla m .. srafı 
zammedilir. 

1 
2 - ilanlar ıçin idareye re ra 

caat edilmelidir . 
l. _J 

Aşçı ve hizmetçi 

" Arpa 
Mentane --ı----•--------1 aranıyor 3,37 

Fasulya 
·~~------ -----·----1---------Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 
·~-•~:---ı-'---Susam 14,50 

UN 

1 
~ört yıldız Salih 1 650-725 

~u-ç~'-.-. ------'-,,------, 66~50ç-
;S 'l6 Dört yıldız Doğruluk 
..:ııı: \;: • üç ,, ,, ,- 60Ö 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı) or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

ULU .-1-................ .. Gazetesini isteyiniz 

Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 
makinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacaktır 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocuk 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan antantı ve Sadı 
abad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikaye, 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

Falih Rıfkı, Yakup 
Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız U L U S 

Adana sahifeleri aça
cak, Çukurovadan rö-

• 

.... __ portajlar neşredecek ------ ------------------------------ ---------------

1 
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1 
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! 
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i 
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1 
ı 
1 
1 1 
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Hankurbu mahallesinde fevk 
ve tahtani sekiz odo ve müşteıııİ' 
!atı saireyi havi ve 25 I 27 numarat 
hane ve Bahçe Köyünde 206 dönii1' 
ve Çotru Köyünde 54 dönüm tarll 

satılıktır, ve ayrı ayrı kiraya verilif 
Talip olanların mezkur 23 numar• 
lı hanede sahibine müracaat edil 

.. 

iş Bankasından alınmıştır. 

Sonu"' Pene 
-~,----~------~ 

Hazır 
1 

4 1 96 Liret 

B. Teşrin vadeli 4 74 Rayişmark 1 38 
Frank ( Fransız ) -23- 02 

lk. Kftnun vadeli 4 86 Sterlin ( İngiliz ) 628- - 00 
Hint hazır 4 29 Dolar ( Amerika ) 

1 78 - 90. ---
Nevyork 8 35 Frank ( İsviçre ) 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz ala11 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni !\' ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
36 7967 

---------,~---------------------------------K 

1 

KAYADELFN A· 
ıraros lf re!uircrn 
rn fenni circ zlaıla 

ve kaplarla ı akle. 
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAYADELFN su 
ları \e gazozları sıh· 
hat • ve grnçlik kay 
n~ğıdır . Daiffia KA 
YAD ELEN içiniz . 

KAVADELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları rn 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozlaıı e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YACELEN gazozlarır. ı alııken şişl'leıdeki kıttııızı ( KA y ACE 
LEN ) tapalarına dikkat edinir. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN deFolarıdır. Eü)~k daır acaralar : lCO kuruşa ev. 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vrgcnlar her fefeıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 8494 38 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
mesi. 856l 

il .,.. 1 Reklam bir ticaretha- Cildler Kütüphanenizi güzelletişrmek an ar nt:nin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözkün,.ün müc_efllbit.haknesinkdeb.~lapdtırınız. NkeTfi~. kbi~ -~ildd, 

3 - 3 

Kayıp 
934-935 senesinde Adana ren ı ve · zarı ır apa o ge e anca ur sozun e 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan \ yapılır . 

Türksözüne veriniz . 
kek Lisesinden almış olduğum ş 

detname ve olgunluk kağıdımı kay 

Renkli işler r~n~~n~:v; Tablar Resmi evrak, cedveller, defler· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 

tim. Yenisini çıksracağımdan e5 
sinin hükmü olmadığını ilan ederi 

135 Tekin Muhtar lir 
c türlü tab ·şlerinizi ancak Türksözü

niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin • .ı • 

ı yapılır. ----------"ı'-o, 
Malatya Bez ve İpli 

Fabrikası T.A.Ş. Adan 
Mensucat fabrikasındall Kl•taplar ~~e.:Ierinizi Türk-

sozu ınatbaasında 
bastırınız . ten1İz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T Ür ksö

z ünden,, başka her boyda gazete,mec
ınua , tabeder . 

TO •• 
K 

•• • K · ğat piyasasının lereffüüne rağnıen aldığı bü-
11 tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Fabrikamızın Çırçır kısmı 11-11> 
937 tarihinden itibaren koza çek 
crği için evvelce Klevlant çektirJll 
olanların çiğitlerini bu tarihe kad 
kaldırmalannı reca ederiz. Aksi ta~ 
dirde yerine yerli çiğidi verilece 
sayın n.üşterılerimize ilan olunur. 

\ 

TiR 
TOR.l(a'"YE iŞ BANK.•:. 1 

293 

3-5-6 8574 

Bayanlar Dikimevi 
(Sahibi) ZAHİDE GÜNSOY 
Mevsimin şık ve yeni modellerile gelmiştir. 

3 - 5 8558 

1 Doktor Muzaffer Lokman 
Bugün öğleden sonı a muayenehanesinde hasta

ları muayene ve tedaviye başlıyacaktır. 

'----------------------------·-----" 
-- İlk okullar için--·-" r sıhhat cüzdanı 
Matbaanuzda yalnız S kuruş 

maktadır. 

o;_.---------------------------"!" Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 


