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adrit düşmek üzere mi? lngiliz kralıKorfo'da Haydutlar bir kızı koçırı- Evvelki geceyi 

çlık başladı . Şehri asilerin bu hafta 
içinde zaptetmelerine muhakkak 

nazarile bakılmaktadır 

panya sahillerine Alman harp ge
ileri yığılıyor . Vaziyet çok meçhul ı 
M6drid : 21 ( Radyo ) - Hava 
etlerine karşı müdafaa silahına 

olan yegane isi harp gemisi 
yavaş batmaktadır . 

Cebelüttarik : 21 ( Radyo) -
e 40 kaıiar mülteci olan bir Al
torpidosu Malagadan gelmiştir. 
idoda bulunanlann söyledikleri

tôre , şehirde vaziyet çok kötü 
iı yiyecek , içecek hemen kal 
ıtır . Azami bir hafta içinde 
· şehri zabtetmelerine mubak· 
nazariyle bakmak lazımdır. 

Berlin : 21 ( Radyo ) - Amiral 
Redad Hitlerle görüşmek üzeretay
yare He hareket etmiştir . 

ispanya sularına müteaddit Al
man harp gemisi gönderilmnsi ka
rarlaşhrılmıştır . 

Londra 21 (Radyo ) - lspan· 
yol hükUmeti, ispanya sulannda ilan 
edilen Blokus'a ait ikinci bir resmi 
tebliğ neşretmiştir . 

lngiltere hükumeti henüz Blokus'u 
tanımamıştır . 

blusta İiıgilizlerle Araplar arasında 
çok kanlı bir muharebe oldu 

56 İngiliz neferi 25Arap' 
makt\11 düşmüştür 

~liz Harbiye Nazırı Filistine. gelecek 

, l<udüs: 21 [Radyo) -Teyir kö 
Civarında Lir Yahudi kadınla iki 
e
1
1c ibtililcdar tarafından öldürül 
erdir. 

Bu köy halkına beşyüz Filistin 
para cezası tarhedilmiş ve pa-

~ll da bir kısmı tahsil edilmiştir. 
l<udüs: 21 [Radyo] - Telebib

~. Doktor Nayman adında birisi 
e tabanca ile öldürülmüştür. 

'Bu hadise lngiliz makamatını 
halde kızdırmıştır. 

• F'evkalide komist r, bu müessif 
~ den dolayı teessür ve teessüf· 
\'-l bildirmiştir. Katil ehemmiyetle 

maktadır. 

lıiJ ~ı kimseler şüphe üzerine tev -
~rek tahkikata başlanmıştır. 

ile "Udüs: 21 [Radyo] - Hayfa 
" Lut arasında işlemekte olan bir 
'1 treni ihtililcılar tarafından yol

tıkanlmıştır. Bir Gardöfren ağır 
ette yaralanmışhr. 

ter Bu hat üzerince gerek yolcu ve 
İti ~e yük trenleri muvakkaten 
~ıyecektir. 

t, l<udüs: 21 [Radyo] - Şarki 
)ti~ hududu civarında Tubay kö
~~e Nadii ararda ihtitilcılarlarla 
~z rnüfrezeleri arasında mühim 
~ . derneler olmuştur. Tayyareler 
'ıhtililcılann üzerine müteaddid 
'~a~ar atmışlardır. lhtililcılardan 
~kı kişi yaralanmış ve beşi öl· 

r. 

~ l\udüs: 18 [ Hususi muhabiri
~ en 1 - ihtilalin başladığı 120 
~~ buldu_ Hadiseler hep ayni 
~~et ve fecaatı muhafaza etmek-

,~Ü~sek Arap meclisi bu ayın 
~~ lllcı günü umumi bir toplanbya 

tt edilm" ti" •ı r. 

Meclis, Filistindeki lngiliz man
dasını tanımıyacak, istiklal alıncıya 
kadar mücadeleye devam karan ve
recektir. 

Yine bu hafta içinde Kudüsde 

de bir Yahudi kongresi toplanacak
tır. 

Bu kongrede, Filistine Yahudi 
hicretinin yasak edileceğine da
ir çıkan haberler dolayısıyle lngilte · 
re hükumeti nezdinde teşebbüsa\ta 
bulunulması kararlaştınlacaktır. 

Evvelisi gün lngiliz sömürgeler 
bakanı Mister Gor bir harp tayya
resiyle buraya gelmiş ve yüce ko· 
miserden izahat almıştır. 

imamın yardımı 

Yemen imamı Yahya, Filistin 
felaketzed~lerine dağıtılmak üzere 
100 lngiliz lirası göndermiştir. 

Na~as Paşanı~ 
tavassutu -:--

Kahireden lforaya gelen haber 
lere göre Mısır - lngiliz muahedesi 
için Londraya gidecek olan Nahas 
Paşa Filistin hadiseleri hakkında 
hüku.ııet nezdinde teşebbüsatta bu
lunacakmış. 

Evvelki akşam Nablus civarında 
lngilizlerle Arap ihtilalcılan arasın
da çok çetin bir çarpışma olmuş ve 
3 lngiliz asksri ölmÜştür. Bunun üze· 
rine hükumet tarafından Nablus 
şehrine 5000 lngiliz lirası para ce· 
zası konulmuş ve bunun tahsili için 
askeri kumandanlığa emir verilmiştir. 

Ertesi günü Kudüsle Nablus 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Büyük tezahuratla ı d f 1~ t f 
karşılandı yor ar l aKa ••• Sabaha kadar bunaltıcı 

bir hava içinde geçirdik 
I 

Korfo : 21 ( Radyo ) - İngiliz 
krah sekizinci Edvard dün hususi 
yatiyle ve beraberinde iki lngiliz 
torpidosu olduğu halde buraya gel 
miştir . Sahilde görülmedik bir ka
labalık büyük bir tezahurat yapmış 
ve 21 pare top atılmıştır . 

Yunan kralı derhal yata gitmiş 
ve yemeği sekizinci Edvardla bera
ber yemiştir . Bundan sonra iki hü· 
kümdar karaya çıkarak Nibelli vil· 
lasına hareket etmişlerdir . 

lngiliz kralının burada iki üç ay 
kalması muhtemeldir . 

Şamda deliler 
çoğalıyormuş 

Bir timarhane daha 
açılacakmış 

Şam: 19 (Hususi ) - Son se 
nelerde akıl hastalannm müdbiş su
rette çoğalmasını gören Şam Sıh
hıye müdüriyeti Şamda ve Halepte 
yeniden birer timarhane daha açıl
ması için lüzum göstermiş ve bu 
hususta bir proje hazırlamıştır . 

~---------·----~--~-

Dlkkatıer: 

Bir karar münasebetiyle 

- · 
Bu günkü sayımızda Devlet De

miryolları idaresinin bir ilanı var . 
Bunda, Cumartesi günleri Adanadan 
Bozantıya giden ve Bürücek yolcula
rını götüren ve Pazartesi günü de ay
ni yolcuları şehrimize getiren tre
nin, bu ayın yirmi beşinden iti
baren lağvedileceği bildirilmektedir . 

Lakin biz bu kararı hiç de doğru 
bulmadık. Çünkü eu hususi tren, ge
çen yıllarda da olduğu gibi, sırf yay
la mevsiminde Bürüceğe gidip ora
dan gelecek yaylacılar için ihdas o· 
)unmuş ve yayla mevsiminin sonuna 
kadar devam edeceQ"i de halka ayrı
ca ilan edilmişdi . Sonra. bir kısım 
halk, bilhassa idarenin bu kolaylığı 
g-östermesinden cesaret alarak yayfa 
için Bürüceği tercih eylemişdi. Yayla 
mevsiminin bitmesine daha bir ay
dan fazla bir zaman varken idarenin 
bu treni lağvetmesi, yaylacılara karşı 
taahhüt ettiği bir vecibeyi sarahaten 
yok eylemesi ve yaylacıları müşkil 
vaziyete. sokması demektir ki , biz 
bunu Devlet Demiryolları idaresinin 
her zaman şahidi olduğumuz lutuf
karhQ"ı ile kabili telif bulamadık . 

ilanda , lağviçin sebep gösteril
mediğine göre , idarenin buna neden 
dolayı lüzum gördüğünü bilıniyoruı . 
Ancak, bildiğimiz bir şey varsa, ida
renin bu lağv kararının yersiz oluşu
dur . 

Binaenaleyh eğer hu karar, birden 
bire zuhur eden teknik bir imkansız
lık tan ileri gelmiyorsa - ki böyle bir 
imkansızlığı, diğer trenler muntaza
man işledij'ine nazaran varid görmü
yoruz. - Devlet demir yolları idaresi 
ne yapıp yapıp verdiği sözden dön
memeli ve halk arasında da idyenin 
yüksek otorite ve şahsiyeti mane
viyesine karşı her hangi bir güven
sizliğ'in yapılmasına meydan verme
melidir, 

" ~ararın neresinden dönülürse 
kardır ,, sözü her zaman ve her işte 
doğru değildir. 

Kızın ağabeğisi otomobilli haydutları 
takip etti ve şöförü vurarak kaı deşini 

kurtardı kendisi de yaralandı 
- --.... ~ .. ·---

Diğer haydutlar kaçtılar. Jandarma
lar izleri üzerinde ! .. 

Ayas: 21 ( Telefonla ) - Bu
gün, Ayasın Yeni köyünde Yusuf 
onbaşı isminde bir adamın kızı , ay· 
nı köyden Süleyman oğlu Salih ve 

ve akrabalan ile mücadele bir hayli 
' devam etmiştir . Hatta bu boğuşma· 

bir kaç arkadaşı ile şöför Mehmet 
tarafından zorla kaçınlmıştır . 

Hadise daha zabitaya aksetme· 
den , kızın kardeşi Raif ile akrabala
nndan bir kaç kişi derhal , kız kar· 
deşlerini kaçıranlann arkasına düş· 
müşler ve nihayet onlara yetişerek 
şöför Mehmedi öldürmüşlerdir. Kızı 
kaçaranlarla , kızın atabeğisi Raif 

L 

da Raif de yaralanmıştır . 

Salih ve arkadaşlan , kızın akra· 
balannın mukavemeti karşısında da- ı 

ha fazla dayanamayarak kaçmı,Şlar-

1 
dır. 

Bu esnada takibe koyulan zabita 
da haydutlann izini ıaramağa başla· 
mışbr. 

Hadise hakkında tahkikat geniş
letilmektedir . 

ı &J == :: 

Şirin Dörtyolun ehemmiyetli bir ihtiyacı 

Devlet dairelerine ve 
mekteblere birer çab ... 

Dörtyql : 21 ( Husuiİ m ı 1nbi· 
rimizden ) - Heman her yazımda 
Dörtyolun ihtiyaclarmdan birer mi· 
SJ\I ele alarak bu yoklukların halli 
gayesi etrafında fikirler öne sürmüş 
ve temin taraflarını araştırmış bulu
nuyorum . 

Bu yazımlada Dörtyoldaki res
mi dairelerin oturduklan binalan ele 
alıyorum. Bu güzel, varlıkli şirin, 
küçük kasabada çok yazıktırki res
mi dairelerimiz bir arada buluna· 
mamakta ve ayn yerlerde isticar su 
retile oturmaktadırlar . 

dar mübrem bir istek ve ehemmiyet 
doğurduğu anlaşılır . 

Memurlanmızın istirahati, yavru
lanmızın sıhhati, devlet ve millet iş· 
lt-rinin sürat ve selameti noktasın. 
dan, dairelerimizi bir arada topla
mak, mektebimizi münasib yere al
mak göz önünde bulunan hakiki bir 
ihtiyaçdır . 

1 

Mevsimin en bunaltıcı gecesi , 
hiç şüphesiz evvelki gece idi . 

Gündüz hararet derecesinin en 
çok 37,6 santigrad olmasına rağmen 
akşamdan başlıyan durgun ve ratıp 
bir sıcaklık bütün gece sabaha kadar 
devam etmiş ve hemen hiç kimseye 
rahat ve de'liksiz bir uyku nasip ol
mamıştır diyebiliriz . 

Filhakika bizim şahsen bir üzün 
tünün kurbanı oluşunu bir tarafa bı-

rakarak dün lcime rastladıksa ayni 
şikayeti işittik ve bilhassa ova köy
lerindeki halkın vantilatör vesair~ 

gibi medeni vasıtalardan mahrum 
oluşlariyle sebebi ile bütün geceyi 
derin bir sıkıntı ile geçirdiklerini öğ · 
rendik. 

Sabaha kadar devam edc.:.n ba 
bunaltıcı vaziyet, saat dörtten itiba 
ren eksilmeğe başladı ve muhitimi

zi saran sis halindeki bulutlar TorOI· 
lara doğru uzaklaştı da dün gündüz 
nisbeten serin diyebileceğimiz bir 
havaya kavuştuk . 

Dünkü hava durumu hakkında 
askeri rasad merkezinden aldıtmuz 
malümat şudur : 

Saat 14 de hararet en fazla 34,6 
en az sıcak 2S,5 idi. 

Tazyiki netimi 751 ,8 milimetre 
rutubet SS i gösteriyordu . 

Rüzgar lod01 ve saniyede dört 
metre sür'atle esmişti . 

1 Hava 24 saat zarfında hep çok 
bulutlu geçmiştir . 

Rüiyet sahası 15 kilometre ka· 
dardı . 

Bağdatda sıcaklar 

On beş kişi öldü 

hararet gölgede 60 
Bağdat : 17 ( Hususi ) - Bir 

hafta içinde başlıyan müdhiş bir sı· 

Bugün Dörtyolda esaslı bir hü 
kumet konağı yoktur, Hususi muha. 
sebenin emlaki milliyeden aldıgı bi
nada kaymakamlık, nüfus, jandar
ma, hususi muhasebe, kif'a mukabi
linde bulunmakda, adliye, maliye, 
tapu, baytar, polis, daireleride yine 
emlaki milJiyeden çınarlı mevkiinde 
ve memleketin münasip bir mahal· 
linde bulunan dairede vazife görü-

Bunu temin içinde yegina çare, 
dahiliyeyi, maliyeyi, adliyeyi, tapu
yu, nufusu, hususi muhasebeyi vel
hasıl bütün kazadaki Devlet teşki· 
!atını bir araya, bir çatı altma top
lamak için mutlak surette bir bina 
yaptırmak lazımdır . 

Bu işin temini içinde lizım ola 
cak mali gücün sarfında Dörtyollu
larımızın da ortak olacaklarına ve 
şimdiden yurdlarının şerefi demek 
olan bu işde büyük bir alaka gös· 
tereceklerine şüphe yoktur . 

, cak dalgası lrakda büyük tahribat 
yapmış ve Bağdatda hararet derecesi 
gölgede 60 ı bulmuştur . 

R. 

Şimdiye kadar görülmiyen bu 
müdhiş sıcak dalgası iki gün sür
dükten sonra havalar biraz serinle
miştir . 

Yalnız Bağdatda iki gün zarfın 
da sıcaklardan 15 kişi ölmüştür . 

yorlardı . ,. 
Bundan bir kaç sene evvel fen 

memuru tarafından verilen rapora zı· f'• uhake 
binaen bura( .. ;dan çıkılmış adliye, novye ın m me -
maliye ve tapu dairesi ayrı ayn yer- b 1 d 
lere çıkmışlardı. Mahzurlu görülen sine aş an } 
evvelki binada ise halen polis ve 
baytar daireleri hulunmakda üst ka 
tındada bir aile oturmaktadır . 

Memleketin tam ortasında (Gazi) 
ilk okulu ayni şekilde binanın sakat 
o duğundan boşaldılmış ve kira ev
lerine çekilmişdir, ki bu yüzden mek· ! 
tebin az bir tamirle meydana gele· 
ceği ve bir kaç senedir verilegel~n 

para ile hazinenin zarardan vikaye-
si iş adamlannında mahalle içinde 
muhtelif yerlerde dolaşmadan çek
dikleri müşkülata okuldaki yavru
cuklannda sıhhat ve selameti göz 
önüne ahnacak olursa bu işin ne ka-

Maznun, " Bütün dünya amelesi önünde 
mücrim olduğumu ilan ederim ,, dedi 

Mosko'a: 21 ( Radyo) Bu-
gün suikastçılardan Ginovyef'in mu· 
hakemesi yapılmıştır. 

Mücrim iki saat süren ifadesi es· 
nasında Stalin ve Sovyet şeflerine 
karşı tertip ettikleri suikast hakkında 
izahat vermiş ve demiştir ki : 

- "Bütün dünya ameleleri önün
de - Biliyorum ki burada rre söy
lersem Radyo ile dünyaya yayıla
cakbr - Kendimi mücrim •1=-n edi

yorum ..• Bütün Sovyet 
Zinovycf hakkında idam k 
lep etmektedir . 
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Mussolini ve Faşizm 
VII 

Bu güne kadar : Mussolininin ne 
şekilde işe başladığını; Faşizm hare· 
ketini nasıl yürüttüğünü anlatmış· 
bk . Bu gün de, Faşizmin ne oldu
ğunu; programile ne yapmak istedi
ğini ve programını kısaca anlata • 
hm : 

- Faşizmin; içtimai bir meslek / 
olduğunu idia eder ... Şöyle bir prog- 1 

ramı vardır : ı 
1 - Hükumette bir ademi mer- I 

keziyet viicude getirmek ve bu mak
sadla bir reforma yapmak; 

2 - Alakadar eden meselelere 
ve mebusan yüksek hak ve menfaat
lerini gözetmeğe ve teyide çalışan il 
devletin işlerine kanş masını azalt· 
mak; 

3 - Bir korpasiyon sistemi ya· 
ratmak; 

4 - Devletin dahil memleket• 
te otoritesini t'!Sis eylemek 1 ; 

5 - ltalyanın tarih huzurunda
ki tamamiyet mülkiyesini yar ve ağ· 
yara tasdik ettirmek; 

6 - Mülki yet hakkını tanı • 
mak; 

7 - Sınıf mücadelelerini orta· 
dan kaldırmağa yarayacak içtimai 
tedbirler almak ; 

8 - Devletin bütün borçlannı 
tanımak; taahhüdlerini yerine getir· 
mek; 

9 - Cemiyeti akvama pek faz· 
la bel bağlamamak, 

1 O - Silahsızlanma işine pek faz. 
la önem vermemek; 

11 - Genel silahsızlanma hare 
reketi karşısında mütereddit davran· 
mak; 

12 - Yeni harplerin önünü al· 
mak maksadile, - ama, Avrupada, 
ha 1 ... -, eski müzakerelerin göz· 
den geçirileceğı esası üzerinde dur
mak; 

13 - Fiyuneyi ltalyan toprağına 
ilhak etmek; 

14 - Dalmaçya sahiller ndeki 
ltalyanların haklannı korumak; 

15 - Avruparun plütokratik dev· 
letlerinden tedricen uzaklaşmak; 

16 - ltalyanın menfaati namına 
bazı düşman uluslara yaklaşmak! ; 

17 - ltalyayı ve müstemlekele
rini hariç nazannda değerlendirmek; 

18 - ihtilal koparacak, doğu
racak ber türlü demagojiye muhalif 
kalmak; 

19 - Ahkamın sabit oluşuna mu· 
halefet; 

20 - Bütün ltalyanlarda bir mil· 
li şuur ve Romalılık ruhu yaratmakL 

Maddeleri uzatmak mümkün
dür 1 ... Fakat, en .mühimleri bun
lardan ibarettir .. Faşizm; ilk doğ· 
duğu zaman, sadece, vatan toprak
larını kurtarmak gayesini güdüyor. 
du .. 

Muayyen bir programı, nizamna· 
mei esasisi, talimatnamesi yoktu .. 
lık zamanlarda, her ltalyanda, ( bir 
ltalyanlık ruhu ) uyandırmağa; ve 
zaferden azami şekilde istifadeye 
yelteniyordu .. 

Hele milli şuuru uyandırmak me
selesi; çok mühimdi ... ltalyayı seven 
muharrirlerden bazıları : . 

( Roma imparatorluğunun suku. 
tundan sonra, ltalya , daima ecne· 
bilerin hücumuna uğradı; ve kendini 
mütemadiyen müdafaa ile vakit ge· 
çirdi 1 ... 

Kendisinin futuhatı düşünmesine 
esasen imkan ve vakıt olamazdı 
ki 1 ... ) Tarzında yazılar yazıyor

lardı .. 
Herkes ltalyanlann harbi sev 

mediklerine hüküm etmekte idi . 
Faşizm; işte, her şeyden önce, 

bu ruhu ortadan kaldırmağa çalışb 
ve maksadına da az çok muvaffak 
oldu .. 

Bu, dinamik faaliyetleri neticesin
de, Faşizmin 1022 senesinde nazır. 
lan devirdiğini gördük ,. Kral; baş. 
vekil bulamaz oldu .. 2 Şubat tari-

hinde düşen Bonomi kabinesinin ye. 
ri, tam 22 gün açık kaldı 1 ... Bu za· 
af hali, Faşizme olan iltihakları ar· 
tırdı . Bundan sonra, Faşistler, ba· 
sit bir prensip mücadelesinde bu
lunmıyarak, mümkün olan yerlerde 
zayif ve gevşek idarelerin yerine 
geçtiler .. Ve böylece, hayal saha
sından hakikat sahasına geçerek , 
halk üzerindeki hakimiyetlerini gös· 
termeğe koyuldular .. 

Şu vaziyet karşısında müfrit-Sollu 
mücadeleden çekinmediler . . Mus
solini ile , - Sonradan Faşizm ka
tibi umumisi olan , benim de Roma 
ve Napolide gördüğüm , nutuk ve 
Cerbezeli bir adam olan - , T ureti 
arasında imzalanan mütareke ; filen 
infisağ etmiş sayılabilirdi. 

Her gün, suikastler ve hücumlar, 
yekdiğerini takibediyordu .. Fakat , 
artık, çok kuvvetli bir hale gelmiş 
bulunan Faşistler, meşhur tedip fa· 
sıllarına devam edip duruyorlardı I?. 

Hatta, şehirleri bile işgal eyle· 
mekten çekinmiyorlar; ve Sosyalist 
hareketlerini darbeleyip duruyor
lardı 1 .. Bütün bu kaynaşmalara , 
o zamanki hükilmetin Başvekili olan, 
F akta, hiç bir şey yapamıyor; olanı, 
biteni görmemezlikten geliyor ; ve 
hatifi bir kudretin bu , Faşist bela· 
sının önüne geçmesini Cenap Kib
riyadan tazarru eyleyordu 1 ? 1 .. 

Bu adamcağız da daha fazla ik 
tidar mevküne kalamıyarak 10 Tem· 
muzda düşünce, ltalya, ta 1 Ağustos 
tarihine kadar hükumetsiz de kal 
mışbr 1 .. 

Fırsatı gaip sayan Sosyalistler , 
artık, son kozlanru oynamağa karar 
vererek 31 Temmuzda yine umumi 
grev ilan edince : Mussolini, şimşek 
gibi çakıyor . Bütün Faşyolanru top
lıyor ve şöyle bir ilanda bulunu 
yordu : 

- . . ( Hükilmete; yapmağa mec • 
bur olduğunu millet ve memleketin 
mevcudiyet ve bakası namına yap· 
ması için 48 saatlık bir mühlet ve
riyoruz 1 .• 

Bu mühlet geçince, Faşizm, hare
ket serbestliğini eline alacak ve ik
tidarsızlığını gösteren hükümeti is
tihlaf edecektir l?L. ltalya Faşistleri 
iş başına .. .1 ) 

Bu hataya uğrıyan Faşistler, grev
cilerin yerini alıyor; büyük şehirlerde 
siyah gömlekli Faşist devriye kol
lan sayesinde irtibat teessüs edi
yor ; mukabil hareketler boğulu
yordu . 

Böylece, 8 gün zarfında greve ni· 
hayet verilmiş ve Faşistler , Sosya
listlerin son mücadele arzu ve ha
reketlerini de tamamen söndürmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu andan itibaren, şeflerine karşı 
itimadlannı kaybeden amelede Fa
şist sınıflarına iltihaka başlamışlar· 
dır . 

Parlemanter rejim, iflas bayrağını 
çekmek üzere bulunuyordu . Bütün 
bu kargaşalıklar arasında hiç bir şey 
yapamıyan Başvekil F akta, yeni bir 
nazaret daha tesis eyleyince, Duçe· 
nin, ona karşı sert bir sesle şunları 

söylediğini görüyoruz : 

- .... ( Bizler, ltalyanın, ihmal ile 
alçaklık arasında daimi suret.e me· 
kik dokuyan adamlar tarafından 
idare edildiğini görmekten yorul • 
duk 1.... ) 

Bunun üzerine, hükumet , Musso 
liniye bir koltuk teklif ediyor .. Bun· 
dan maada, Faşistlere , bir kaç na· 
zaretsiz nazırlık ile bir iki müste. 
şarlık da verilmek isteniyor •. 

Duçe, bunlan reddederek, ( Ha· 
riciye-harbiye bahriye - mesai 
ve nafia nazaretlerinin ) kendisine 
verilmesini, - onları esasen alacak 
kadar kudretli olduğunu ilave et
mek şartile - , bildiriyor • 

Napolide büyük , misli görülme-

Şehrimizde 

Pamuk vaziyeti ne halde? 

Yeni pamuk mevsiminin başla 
mak üzere olmasından ve eski pa- ı 
muk stoklannın çoktan bitmiş bu· 
lunması yüzünden bütün mıntıkada 
pamuklann alım ve satımı hemen 
durmuş gibidir. 

Yalnız Borsamızda evvelce de 
yazdığımız veçhile ucuz devreler de 
parça parça pamuk toplayan küçük 
tüccarların fiyatların çok yüksek 1 

bulunduğu şu sıralarda, aldıkları pa -
mukları tekrar piyasaya sürmelerin
den ve gün geçtikçe mevcudu ve sa· 
tış mikdan azalan pamuk muamele
leri olmaktadır. 

Hafta içinde Borsamızda geçen 
haftanın 11804 kilo pamuk satışına 
mukabil bu hafta ancak 5. 721 kilo 
pamuk satışı kaydedilmiştir. 

Bu satışlar 15-20 gün sonra pi· 
yasaya helecek yeni mahsul pamuk
lularla daha fazla kabaracaktır. 

Son hafta içinde Mersinden Al· 
manyaya 91.391 kilo ağırlığında ve 
38.200 lira değerinde pamuk ihraç 
ediJmiştir. 

Pamuk ihracat mevsimi başlan· 
gıcından son haftaya kadar Alman
ya, Japonya, Macaristan, Çekoslo
vakya, ltalya, Romanya, Filistin ve 
Amerikaya 5 milyon 195 bi11 695 
lira değerinde 14 milyon 22V bin 
742 kilo ve iç limanlanmıza ~ mil
yon 27 4 bin 254 lira değerinde 3 
milyon 301 bin 380 kilo pamuk 
ihraç adilmiştir. 

Bir yanlışlık 

Dünkü zabıta vukuatı arasında 
Taş çıkanda bir para yüzünden çı 
kan kavgada fail, Demirci Duran 
olduğu halde yanlışlıkla makinist 
Duran olarak yazılmıştır. Bu v anlış

lığı makinist Duranın isteği üzerine 
düzeltiriz . 

miş bir kara gömlekliler toplantısıl. 
ltalyanın her tarafından oraya gelen 
gelene 1. Her taraftan ( Romaya . 
Romaya 1. ) sesleri yükselmekte 1. 
Ulus , yüksek heyecan dalgalan 
içinde .. Mussolini'nin 20 senedir bek
lediği saat , çalmıştır 1. 

Parlamento bataklığı içerisinde 
boğulup gitmiş olan Sinyor Fakta'ya 
müthiş bir ültimatom !. kendisine , 
48 saatlik bir istifa müddeti veril· 
miş 1. F akta' da basit bir mukavemet 
arzusu !. Faşistler Roma kapıların· 
da göründüler 1. Bir kaç top patla· 
ması 1. Tiber , veya ltalyanların ta· 
biri ile T evere nehrinde dikenli tel 
maniaları .. Kral ; alelacele , bulun· 
duğu San Rassore sarayından pay· 
tahtına koşuyor 1. 

Son , heyecanlı saatler 1. Başve· 
kil Fakta , kraldan , idarei örfiye 
ilanını imzalamasını istiyor . Kral , 
bı•nu büyük bir kiyaset göstererek, 
reddediyor . Hiç şüphesiz , bu red 
hareketi sayesindedir ki , Savoya 
hanedanı yine iktidar mevkiinde 
kalmış dahili bır harbin önü alınmış 
ve Faşizmin önderi bulunan Benito 
Mussolini ; 29 birinci teşrin 1922 ta
rihinde Milanodan Romaya gelerek 
iktidar mevkiine geçmiş; ve böylece 
Faşizm zaferini kazanarak ltalyayı 
idareye koymuştur . 

işte : ( Türk Sözü ) nün sayın 
okurlarına , Faşizmin biraz uzun sü· 
ren hikayesi ile yaptıklan , düşünce 
ve hedefleri 1. 

Ragıp M•Oden 

• 

3 üncü Dil kurultayımızın ' 
açılış günü 

24 Ağustos için Halkevi dolgun 
bir program hazırladı 

._......_ .... 

24 Ağustos Pazartesi günü ls
tanbulda açılacak 3 üncü Dil Kıı
rultayımızın açılışını kutlamak için 
Halkevi dolgun bir program hazır · 
lamıştır . 

Bu programı aynen alıyoruz : 
1 - 24 Ağustos 936 Pazarte

si günü açılacak olan Dil Kurulta· 
yının devam edeceği dört günde 
Parti kurağı , Halkevi okullar ve 
genel müesseselerle dükkanlar ve 
dileyen özel evler bayraklarla ve 
geceleyin ışıklarla donanacaktır . 

2 - 24 Ağustos Pazartesi gü· 
nünden başlıyarak 4 gün devam 
edec"k olan Dil Kurultayı neşriyatı 
Halkevi salonuna, Belediye Ziraat 
Bankası balkonlarına ve Seyhan Par
kına konacak radyolarla halka din
lettirilecektir . 

3 - Kurultayın birinci günü sa 
at 20 de Halkevi bahçesinde top
lanacek olan halka bando tarafın 
dan Kurultay marşı ile diğer seçil· 
miş parçalar dinlettirilecek . 

4 - Saat 20,30 da Halkevi 
bahçesinde toplanmıs olan halka 
üyelerimizden ( Taha T oros ) tara· 
fından dilimizin zenginliği yönünden 
bir konferans verilecek ve bir öğ
renici tarafından bu konu üzerinde 
şiir okunacaktır . 

Gerek bu konferans gerek mü· 
zik neşriyatı hoparlörle şehrin ka. 

Musiki Muallim mektebi 
talebeleri 

Turne' den 
döndüler 

Komşu kazalarda konser vere
rek halkımızın musiki zevkini yük· 
seltmek üzere, Mersin, Tarsus, Dört
yol, Ceyhan ve Osmaniyeye gitmiş 

olan, Musiki Muallim mektebi tale· 
heleri, buralarda muvaffakiyetli kon· 
serlerini verdikten sonra dün başla
rında musiki muallimlerimizden Nuri 
Çelik ve Hilmi olduğu halde şehri· 
mize dönmüşlerdir. 

Sıtma mücadele kadrosu
na bir doktor daha 

936 Tıp Fakültesi mezunların
dan Doktor Bedri, Seyhan Sıtma 
mücadele tabibliğine 17 5 lira ücret. 
le tayin edilmiştir . 

Mezuniyetler 

Mercimek aygır deposu ayniyat 
memuru Ahme'de 20 gün mezuniyet 
verilmiştir . 

Dilaver gitti 

Ankara Mahalli idareler müdür· 
lüğü 4 üncü şube müdürlüğüne ter 
fian \ayin edilen vilayetimiz Hukuk 
işleri müdürü Dilaver dünkü ekspres
le Ankaraya hareket etmiştir. 

Dilaver, Garda, Vali muavini 
Emin, Mektupçu Hilmi Dağcı, daire 
müdürleri ve bir çok dostları tara· 
fından uğurlanmıştır. 

!abalık yerlerinde halka dinlettiri
lecektir . 

5 - Kurultayın ikinci Salı günü 
saat 20 de Halkevinde hoparlörlerle 
şehrin büyük toplantı yerlerine ersı 
ulusal ve ulusal müzik yayınlan ya
pılacak ve bundan soura dil. tarih, 
edebiyat kolundan Rasim Göknel 
tarafından bu hoparlörler önünde 
toplanan halka dil devrimi konusu ü 
üerinde konferans verilecektir . 

6 - Kurultayın 3 üncü Çarşam· 
ba günü: Adanada misafir bulunan 
Ankara Nusıki Muallim Mektebi ta
lebeleri tarafından Halkevi bahçe
sinde bir konser verilecektir. Bu kon 
serde bir ve iki sesli korolarla ralk 
türkülerine çok yer verilecektir . 

7 - Dördüncü Perşembe günü: 
Halkevi salonunda hoparlör vasıta

sıle üyemizden Ömer Sanver tara
fından Türk Dil ve gelişim konusu 
üzerine bir konferans verilecektir . 

8 - Ayın yirmi ikisinden baş. 
lıyarak kurultayın sonuna kadar dil 
devrimi yönünden halkın bilgisini ar 
brmak için Adanada çıkan gazete
lerde bu konu üzerinde yazılar ya· 
zılacaktır . 

9 - Bu progı am bütün halkı
mız için 4 ve 6 ıncı maddelerdeki 
Halkevi toplantılanna çağrılık yeri
nedit . 

Bir .küçük çocuk 
Arabanın tekerle~<leri a
rasında parçalanıyordu 

.Karşıyakada oturan yedi yaşla· 
rında Ayhan adında bir çocuk, dün, 
Abdullah isminde birisinin idaresin· 
de bulunan körük arabasının arka
sına asılmak isterken muvazenesini 
gaib etmiş ve arabanın arka teker
leği ile yaylar arasına başı sıkışara '.{ 

yaralanmışdır . 
Çocuk heman hastaneye kaldı

nlmış ve arabacı hakkında tahkika
ta başlanmıştır . 

Bir eve hırsız girmiş 

Y arbaşınddan Koca Faruk Re
şad Bey mehallelerinde oturan Said 
oğlu Halil ve Süleyman oğlu Abdul
Ieh adlarındaki adamlann evine hır· 
sız girerek bir çok eşyalarını aşır· 
mıştır: 

Halil ve Abdullah işi polise der
hal anlatmışlar ve zabıta faaliyete 
ge~erek Ahmed oğlu lbrahim ~e 
Riza oglu Ömer Hayri isminde iki 
kişiyi hadise ile alakedar gördüğün
den yakalanmıştır. 

Tayinler - terfiler 

Şehrimiz sıhhiye müdürü Hüsnü 
Muhiddin Artö!'erin sınıfı 3 üncü ve 
maaşı 6 ıncı dereceden 70 liraya 
çıkarılmıştır. 

.. .... 
Yirmibeş lira maaşlı merekz ta· 

pu başkatipliğine, merkez tapu me· 
muru Sadık tayin edilmiştir. 

• •• 
Tapu katibi Liitfi, kadastro mü-

Dünyada 5 milyon 
köle var 

Milletler sosyetesi tarafından 
dünyada esirlik ve kölelik mesele 
nin tetkine memur edilen hususi k• 
mite raporunu hazırlıyarak sosyell 
ye vermiştir . 

Komitenin raporu , Aus~ 
Chamberlain'in [ insan nesline ka ç 
işletilen cinayet 1 diye tavsif etti . .ı. k 
bu işin henüz dünyada muhtelif nıır'' • 
keler altında vasi mikyasta mev 
olduğunu isbat etmiştir . 

Komisyonun raporuna göre , 
leliğin en büyük kısmı , zavallı 
çok insanların borç altına sokular n 
hayatlarını s~tmak mecburiyetin ·

0 
kalması ~ure~yle yapılm_aktad~r : . ~e 

Kölelık bılhassa lngilterenın ıdır~. 
resi altında olan yerlerde mevcuttu 
lngilterenin esarete karşı takip etti. n 
politika ve şiddetli tedbirlere rağlt 
men kölelik bu yerlerde hala gen' 
mikdarda mevcuttur . .. tak 

Mesela , Hong - Kong'da ko 
lelik , lngilterenin elli senelik şidd 
ti mücadele politikasına karşı mukl 
vemet göstermiştir . . 

Aden'de kölelik meşrü bir şekle 
de devam etmekte olup bugiiı~ 
( 5000 ) insan bu şekilde yaşamak r 
tadır . Bunlardan ( 800) ü sultan 
aittir . 1 

Küveyt'de 1930 yılında( 2000 e 
esir vardı , Yalnız bu mikdar şiınJ a 
bir hayli azalmıştır . el 

Afrikanın bazı mıntakalarınd ~ 
bilhassa şimal Nigeri' sinde ve I<• 
merunda da kölelik mevcuttur . Q' Ve 
gölüne doğru giden esir tüccarla~ bir 
nın yolu ekseriya buradan geçer · İnk 

Afrikanın diğer bir çok meın11 tlc 
kederinde kadının vaziyeti de hak ket 
katte bir esirden farksızdır . Bur3 ~ 
tarda kadınlar köleler gibi satın alı ~r 
mr. ~ 

Hindistandaki vaziyet ise şaya~ !ah 
nefrettir . ltr 

Milletler sosyetesinin komisyO' ili 
nu lngilterenin Hind hükümetlt~ lır. 
nezdinde teşebbüste bulunarak esır be 
liği lağvetmeleri için tavsiyede btr ~ 
lunmasını teklif etmişti • Fakat bO) tıı~ 
le bir teklifin tesiri çok mühim ola •rr 
cağından , ( lndiaa Offio ) bunu ki ~ç 
bul edememiştir . )' 

Şurası muhakkaktır ki vaziyt
1 leti 

çok elimdir • Yalnız söylenecek bİ' llıe 
şey varsa vaziyetin götülüğünü in' bıı 
giltere hükumetinin saklamamasıdı1 va 
Bilakis lngiliz bu hususta elindetl la 
geleni yapmaktadır . 1

3f 

Bu cümleden olmak üzere yalrı11 hır 
Cidde' de 135 köle lngiliz hükümt~ lin 
tarafından satın alınarak azad edil· ~o 
miş ve lngiliz Legasyonunun himaf leş 
sine alınmıştır . &a 

ltalyanlar Habeşistanı işgal el· ~a 
tikten sonra köleliği ilga etmişlerd11 1n 
Yalnız bu ilga şimdilik kağıt iizerin' ~u 
dedir . .. . dıy 

Dün iki milyonluk bir nufus ut'. ke 
rinden bir milyonu köle olan Habt. 1 ~1) şistanda ilga keyfiyetinin nasıl ta1 

U 

bik edileceği belli değildir . ter 

Milletler sosyetesi gelecek toP ~ 
lantısında bu esaret meselesini ki" llıa 

Ilı 
nuşacaktır . kaı 

Bugün dünyada beş milyon in 
san köleliğin zincirleri altında inlC. lar 
mektedir . Milletler sosyet.,sinin h1

1
'. 

olmazsa bu meselede muvaffak 0 

masını diemek lazımdır . 

.... ----------------------
Vatandaş! 

e~a 

Hiç durmadan milyanları emen la 
havacılığa para yetiştirmek, anc~~ tııe 
bütün ulusun ayni cömertlikle yat' )'~ 
dıma koşmasına bağlıdır . 

-Türk hava kurumu_.... 

8\ı 
dii dürlüğünde açık bulunan 20 lir' 
~ ~[ 

maaşlı katipliğe tayin edilmiştir. 



Cumhuriyetin realizasyonları 

Ormanlarımız için 
----·*4••··---

-3-
Tü.rkiye'nin atacı ve ormanı bol mtmlekeıler ara~ında yer alma!ı cumuriyeıin 

büyük davularından büidir. Asırlarca devam eden bir yok etme ve sömürmenin 
t;ok kısımlarını çöle çevirdiji bu topraklakda, bol nufU!Lu len ve ileri 1'ürkiye 
~mak yolunda olan cumuriyet bozkırı yeşile çevirditi gün kurtuluşun bir cep· 
lıi gerçekleştirmiş olacaktır. 
Bu yazı inkılabtan evelki vaziyetle, cumuriyeuen bugüne kadar yapılanları 

Üu.ndan sonra yapılacak olanları anlatmaktadır. 

- Ulus -

Çağdaş devletlerde ormanlar i , kaddr getirmek, istif t"tmek, ötekide 
kurulan muhafız teşkilab ençok istif yerlerindeu ahp orman dışıba 
hektara bir muhafız kabul edil- herhangi şekil ve surette kıymetlen-
cdir. Kamutayda, muhtelit en- dirmektir. Orman kanunu projesinin 

enlerde görüşülmekte olan Or· 1 umumi hatlan, devletin doğrudan 
Kanunu pr<>ieai bu esaslarda 8 doğruya müdahale edeceği ve bizzat 
muhafızın kullanılmasını teklif idare edeceği kısmı pek az müstes · 
· tir. Bunun gerçekleşmesi iledir- nalan hariç olmak üzere tamamen 
Ofınanlann muhafaza teşkilab an- orman içindeki birieci faaliyet saf· 

bir varlık gösterebilecektir. hasım ihtiva etmektedir. Zaten dev-

an Kanunu Projesi let orman içindeki ~letme işini de-

As 1 d be 
. ed 

1 
vamlı bir hay:1ta mahk olmak bakı-

ır ar. an n devam ege ~n mından takibe tab'an mecburdur. 
tahnb~erine ~tmen elan 11- Orman dJşındaki kıymetlendirme işi 

UK"'llllllıı:·L e kıymeti olan birçok ormanlara ferdin faaliyetine terkedilmektedir 
bulunmaktaYJz. Bununla bera· 1 ve bunda tamamen ıerbest bırakıl-

1285 tarihli orman nizamna- Bu ı · · d k' · •L9P-·' . k d . ha h mışbr. surete orman ıçın e 1 ış-
ınıkn ~ a~d çerçc.vesmc

1 
• ~ letme işini devlet üzerine almakla 

esım ve ı are sıstem enmız- 1 k hasa daki f d'" · 
devletin mühim bir gelir sağhya- ormanda 

1 
k'sal ."tir. Ormer 

1 
me

1
S::: 

Türle sôzü sahile : ! 

Elli eser tercüme ve 
tabettirilecek 

Üniversitenin Avrupadan getirt
titi çok kıymetli eserler arasında 
Avrupa ilim aleminde pek maruf 
olan elli kadar eserin behemehal 
talebe tarafmdan tetebbü edilmesine 
l~zum görülmüştür. 

Üniversite bu .eserleri bir ilim he
yeti tarafından tercüme ettirmeğe 
ve hem basbrmağa karar vermiş
tir. Eserler muhtelif ilim şubelerine 
taalluk ediyor . 

Teşkil edilen heyet derhal faali
yete geçecek ve bu eserler kısa bir 
zamanda tercüme ve tabedilecektir. 

Kayseri-Ankara 
telefonu 

Ankara ile Kayseri arasında ya 
pılmakta olan telef on hatbmn inşası 
çok ilerlemiştir. Eylw 15 e kadar 
tesisatın tamamlanarak hatbn işle· 
meye açılacağı kuvvetle umulmak· 
tadır . 

Ayni tarihte Kırıkkalenin de An- ı 
kara ve lstanbulla telefon muhabe· 

1 
relerine başlaması imkan dairesine 
girecektir . 

------·------

Asrımıza hakim olan kuvvet 

Çıplak kadın modası, 
tahttan inmiyecektir 

1 

1 

1 
1 

Bu moqa, günah, ahlakı düşünmiyor. ! 
Sadece çirkinliği istemiyor. Bu uğur- 1 

da sermayeler işlemekte. 

Ne kadar cazib, ne kadar güzel 
ve ne kadar rağbete mazhar olursa 
olsun hiç bir moda, üst üste iki se
ne devam etmemiştir . 

Moris Vernenin bu hususta "zevk 
fabrikasında n ismi altında cidden 
nefis bir eseri vardır . 

Muharrir : " Bu muhitlerde ahla· 
km yeri yoktur ; burada her şey gü
zelin hakkıdır , buralar için en büyük 

1 

Seyhan Valiliğinden : 

Ceyhan kazasının Muradiye ma
hallesinde kain olup, tapuda madam 
Sipatya namına müseccel iken ölü
mile fabrikatör Şarloya intikal eden 
fabrikaya muttasıl yedi dönüm ve 
bilmesaha 5297 metre murabbaı 
bahçe ile~ ev vergi borcundan dolayı 
tahsili emval kanununa tevfikan açık 
artırma suretile müzayedeye kon
muştur. Talip olanlann birinci ihale 
müddeti olan 31 -8 - 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ikide 
Ceyhan Kaymakamlığına ve satış 
şeraitini anlamak üzere de Hususi 
Muhasebe müdürlüğüne müracaat-
)an ilan olunur . 7212 

22-25-27-20 
Fakat, çıplaklık, daha doğrusu 

çıplak kadın modası, görülüyor ki 
tatbik edildiği zamandan beri geç· 
memiştir . 

günah ve ahlaksız "Çrkin ! "tikten Devlet Demiryolları 6 ıncı 
ibaretti~ ! "A diyor 1 . mıntıka müdürlüğünden: 

1933 senesi yazında " Çıplak ka
dın modasının tahttan indirileceği 

sene herhalde içinde bulunduğumnz 
sene değildir l " 

Bugün de biz 1936 senesinin ya
zında ayni cümleyi, bir harfini bile 
değiştirmeden tekrarlıyoruz 1 

Fakat hangi çıplak kadm mo
dası? 

Harıkulade zeng.nlenn de çıplak 
kadın modasına en fazla düşkün 

olması , Pariste olduğu gibi Londra-

1

1 

da da ve bilhassa Amerika büyük 
şehirlerin~ kadın vücudu güzelliği 1 
üzerinde büyük sermayeler ve sayi- 1 
ler sarfına sebep olmaktadır . 1 

• 1 

Sudi Arabistan hükumeti 
1 

1 

İsmini değiştirdi 1 

Bürücek yaylasına gidecek yol
culara : 

Bürücek yaylasına gidecek ve bu
radan dönecek yolculann seyahatini 
temin maksadı ile cumartesi günü 
Adanadan ve pazartesi günü Pozan. 
tadan kalkan tenezzüh trenleri 25-
8-936 gününden itibaren lağvedil
diğini sayın halka bildiririz. 7211 

22-25 

lllP''Wlllııı.... kökl" b d ye se çc ı memış . ancı ı5u. 
ış, u ır sermaye vücu a . ti'fd ki safhası tand . 

. .h hassis b' ıs en sonra va aş ı -
....... ıumemış ve m ayet müte ır . • 1 b' k bası · ·--.L da . . çın gen11 ve ası ır azanç sa • 

.... un yetişmcmııtır, dır. 

Ormancılık, devletin el atacağı 
. bı kati ve cezri tedbirler alacağı 

Bütün bu maksatların gerçekleş
mesi için ormanların tahdidi, tasar· 
ruf haklannın &YJrt edilmesi. imar, 
ceza hükümlerinin modem telakki· 
lere göre yenilenmesi orman kanu· 
nu projesinin hükümleri içindedir. 

Nablusta İngilizler-: 
'le Araplar arasında 1 

Bunu biraz da tarif ve tavsif 
lazıml Çünkü, ltalyan müstevlileri
nin Habeşistan'da da bir sürü çıp 
lak kadın gördük~rine fakat bu 
man7.aradan zevk almadıklarına şüp
he yok l 

Çıplaklık, endamı mevzun ve a· 
henkli. ten lekesiz, yüzü güzel ve 
gülcrr, saçları cazip kadınlarda gü
zeldir . Çıplaklık modasın1 ancak 
bunlar ikame ve idame edebilirler . 

Sudi Arabistan namile bilinmek-! Adana Ziraat mektebi 
te olan Sudi Arap memleketi hüku· 1 
metinin ismi : müdürlüğünden : 

[ Elmelektül Arabizet Essuu
diye ] olarak değiştirildiği, Cidde 
Türk maslahatgüzarlığından bildiri(· 

12-7-936 tarihinden '27-7-
936 tarihine kadar ( 15 ) gün müd· 
detle eksiltmeye konulan mektebin 
937 Mayıs sonuna kadar bir senelik 

,._. __ 
mevzu halinde ve her zaman için 
· istidatlariyle beklemektedir. 

aU""'llK.&o-

omik ışlerde çok serbest hare· 
eden hükumetleriyle ormancih· 

devlet ekonomisinin ehemmiyetli 
fltbesi olarak tanumuı ve yalnız 

"bi · elindeki ormanlan değil fakat 
t..... bli onnanlan bile kendi haline 
~ etmiycrek umumun menfaatmı 
'- kuvvetli kayıtlar albna alllUf
l.: ~ suretle hareketin mücbir se
~erinden en ehcmmiyetlişi bizzat 
.. ....,. mevzuunun hususiyetidir. Or· 
~r değeri i~tisadi tqcklcüllürdcn 
ftı vasıflar taşırlar, orman başlan
~ geç yetişen fakat daimi büyü· 
t:ı bir servettir. iyi bir idare ve iş-

. ~ineğe tibi tutulmak! şartile bit· 
L~ bilmezler. Aksi bal ise pek ça· 
~olduklanm belirtir. Ferdin mu· 
._ t ve mahdut olan işleri, bilhas. 
i..:..~ gidi intifaı iki insan ömrü 
c~n bir mevzuun idaresine imlcin 
~nıamaktadır. Bu mütcabidler e
-~ orman işlefilmcsinde de tesiri 

' Ağaçlandırma: 

·Orman ve ağac varhtının çoğal-
1 

mBfl mevzuundaki gayretler ve e
meller ilci veçhe üzerinde toplan· 
mıştar. Bunlardan biri seyrelmiş or
manların zenginleştirilmeşi; ikincisi 
de bülbütün boş ve çıplak toprak 
lann ormanlaşbnlmasadir. Filhakika 
hayat topluluğunu gösteren şehirle

rin, kasabalann ve köylerin ağaçlar· 
la parklarla. korularla bezenmesi ne 
kadar sıhhi ve estetik bir ihtiyaç ise 
saygısız kesimden seyrekleşmiş or- 1 

manlann sıklaşbnlmasa ve bir zaman 
orman iken türlü hidiseler ile bo· 
şalmış topraklann ormanhşbnlması 
da o nisbette göz önünde tutulmuş· 
tur. 

fV"'"t~tuttı"ı -üştür. Ferdlerin veya hususi Kuraklıktan korunma: 
~ülldrin orman işletmelerindcla 

~eleri, koyduklan sermayenin az 
~da azami randımanla geri a-
"'naaıdır. Onlar için ormanlann u
~~ fayda ve hizmetleri ve mevcu· 
~.tıni muhafaza etmesi varit daei 
~delir. Son sekşen senedenberi ta
'1 zaruretinde bulunduğumuz usu
ltt heticelerindcn memnuniyet gös 
~ ~eyiz. Yalnız sahillerde yünler· 
lba....~l~etre uzaklaşmJŞ veya tabii 
._........., arkasına gizlenerek varhtı
b.~oruyabilmiş ormanlar elimizde I 
ı;n"br, En kuvvetli kaYJd ve şart· 

...... ,-.......tıı kudre"i mukaveleler, en kesif 
q. · : t ferdlenn veya ~ususi teşek· 
~tın eline baralalan ormanlan bu 

' alınyazısina düşmekten kurta· 

Fenni tecrübelerin verdiği neti
celerin kurakhğı gideren rutubetin 
daha ziyade ormanlardan varbldu · 
tunu göstermektedir. Ormanlar ne 
kadar kapalı ve kesif iseler rutube
tin mikdan da o kadar ziyadedir. 
Ormanlarda kalıan bu rutubet topra· 
ğa girmekte ve bundan da suyun 
taksim ve tevzii ve bir müddet mu
hafazası, buharlannın tazyiki imkan-
lan ve nihayet su kaynakları sayısı
mn çoğalması doğmaktadır. 

Toprak ve havarun zararlı olan 
fazla hararet ve rutubet tahavvülle
rini defetmek için en büyük tesirin 
gene ormanlar oldu~ meydandadır. 
Su kanallarının çoğalması hususun· 

da ormanların faydası ise memleke-'- ~br. işte bu kati kanaat do
~1Yledirki devlet. ormanlanmızm 
~ e ve isletilmelerini bizat ele al
b.~tı lcararla~tımufbr. Yeni orman 
~un proicsinin temeli; bir tek 
~budur. Memleketimizin tabii 

' rı bu idare sistemini hatti 
~r: tutmaktaeır. Memleketin 
~ le menfaatini ne ormanların bu 
~"etle tahriben devam edilmesine i 'de sermayelerin gelişi güzel dağ-

ı timiz için başb başma bir nimet sa
yılsa yeridi.r. Bunun ehemmiyet ve 
kıymetini bilhassa layiki derecesinde 
sulananuyan ülkemizin bazı taraflari 
için iki mişlidir. Ziraat verimlerinin 
emniyet albnda tutulması için mev
cut sulann itinah bir surette muha· 

IÖOıülmeline müsait değildir. 

"-ll ~anlann ifletilmeleriyle mah
cl.ı ... ~den faydalanmayı iki safhada 
)~ele icab eder. Biri mahsul 
'"'ftirlp, hazırlayıp o::nan kenarına 

fazasma ve mümkün olan yerlerde 
artınlmasma ormanın faydalan apa· 
çıkbr, Bugün Anadolumuzu yıkayan 
nehir sulanmızın göz ile seçilecek 
kadar azalmasını baıı yerlerde ise 
f eyezanlann belirmesini yalnız na· 
zım rolünü alan ormanların mevcut 
olmaması ile düıüacbiliriz. Bu neti-

- Birinci sahifeden artan -

yolundaJ İngilizlerle Araplar arasm~ 
da ikinci bir çarpışma yapılmışbr. 
Bu çarpışma çok kanb olmuş ve lo
gilizlerden 165 nefer ve zabit ölü 
ve yaralı düşmüştür. lhtililcılardan 
da 25 kişi ölmüştür. 

lhtilil batlangıcından bu güne 
kadar demiryoUanna yapdan tahrib 
teşebbüsleri 780 vak'a olmuştur. 

Petrollara ateş 
Evvelce de yazdığım gibi petrol 

borularına hücumlar devam etmek
tedir. Vukuatsız bir gün bile geç. 
mi yor. 

Araplar kmlıklan borulardan 
fışkıran pctrollara ateş vermek usu· 
lünü de tatbik etmektedirler . 

Elbiseler altında heyecanlar u
yandJmuş nice kadınlar vardır ki 
plajda sukutu hayaller doğururlar l 

Plajlarda harikulade çıplak güzel
likleri görmek mümkündür . F.akat 
çıplaklık modasmm en mütekamil 
şekillerinin Pariste Foli Berie'de , 
Mulen Ruj' da veya bunlara benziyen 
muhitlerde olduğunu unutmamak la
zımdır . Buralara giren çıplak , mut
laka ve mutlaka her noktadan güzel 
olduğu tasdik edilmiş çıplaktır . 

Sovyetler Birliğinde 

Japon çiçekleri 

miştir . f 

--- ----------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir ______________ ,_ ________ __ 

Yitik şahadetname 
1 

Namıkkemal okulundan 1936da 1 

aldığım şahadetnamemi kaybettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü kalmac:hğını bildiririm . 

7214 

Adres : Namıkkemal ilk 
okulu sınıf 5 No. 417 

MOIZ AMADO 

ihtiyaCJ olan 6000 - 7000 kilo ko
yun eti ile ( 21 ) kalemde muhtelif 
erzak ve meşe kömürü ve çam odu 
nun istekli çıkmadığından eksilt· 
:nesi (10) gün uzablmış ve yine is
tekli çıkmadığından ( 2490 ) sayılı 
kanunun ( 46 ) ıncı maddesinin 
(R) fıkrasa mucibince pazarlık sure· 
tile eksiltmesine karar verilmiştir . 

isteklilerin şartnameyi görmek ve 
malumat almak üzere mektep mü
dürlütüne ve pazarhk günü olan 
2- 9 - 936 çarşamba günü saat 
(14) de 0;0 15 nisbetinde dipozito
larını malsandığma yabrarak Vilayet 
Ziraat müdürlüğünde müteşekkil ko· 
misyona müracaatlan ilan olunur • 

7215 

Tesisatın geçtiği sahalar petrol 
bataklıtı ve bazı kısımlıar alevli bir 
haldedir. 

lngiliz Harbiye Nazırı 
gelecek mi? 

Moslcova : 18 ( Tass ) - Japon· 

yada ve Çinde bu memleketler ne- 1 A 1 
1 

batab üzerinde tetkikler yapmış BELEDİYE İLANLARI 
olan Sovyet heyeti Leningrada dön· 

1 

müttür. -=--------------------------------------------~-
Dolaşan şayialara göre, burada 

bulunan müstemleke Nazırı gittik· 
ten sonra lngiliz Harbiye Nazın Ja 
Filistine gelip vaziyeti gözleriyle 
müşahede edecektir. 

••• 

Nebat Enstitüsü nıütehassıslann-
dan Şlıkov'un başkanlığında bulu· 
nan bu heyete, Ziraat Halk Komi
serliği tarafından verilen vazife,Sov- 1 

yetaüptropik arazisine yeni manda. ı 
lina, limon ve portakal nevileriyle ' 
ayni zamanda lak ağacı. dut ağacı, 
Japn hurması, Japon krizantemleri, 
leylakları, kamelyaları. azaleleri ve 

:celenn bazı taraflardaki ziraat far· daha diği" o meml~ketler çiçek ve 
kının ve kurakhğınm sebeblerini or· kıymetli ağaçlen cinsleri getirmcktir.

1 mansızlıkta aramak pek tabiidir. Aeyet dönerke beraberinde 50 

Yeni mezarlık için gerekli 9600 adedi 88 - 90 santim boyunda ve 2400 
adedi 48-55 santim boyunda olmak (diğer vasıfları şartnamesinde ya
zılıdır ) üzere ( 12,000 ) adet mezar tahtası açık eksiltme suretile sabn 
alınacaktır . 

ihalesi Ağustssun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı seksen beş liradır. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de teminatı ile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 7174 9- 13-18- 22 

işte bu sebepler dolaYJsile cum· binden tazla müsmir, dekoratif ve· 'ı 
~ri~~ku~~~ ~~~beri~r uh~endü~ridfid~~birbç too ~--------------·--,----------~ 
dun ağaçlanmasmı bir ana dava o· tohum getirmiştir. ·I ''N O R G E 1 
ı ak Getirilen J fidanlann bir kısmı, ı r l 
ar ele almış ve yurdun türlü yer· 
lerinde kurduğu fidanhklardan mey· bunların bunların teksiri için kullana. 1 ' ' 

nılacaktır. valı ve meyvaaız milyonlarca ağaç 
Fidanlar esasen Poti'de karanti· 

dağıtmıştır. : 924 den 936 ya kadar na fidanlıklarına dikilmiştir. • 
oniki sene içinde dağıhlan fidanla. Sonbaharda bunlar buradan kal· 
nn saYJsı, 5.181.747 dir. Ve bu da- dınlarak cenup kolkhoz ve sovkhoz· 
ğrtma nisbcti son yıllarda büyük Ü- lanna dağıtılacaktır. 
midler verecek derecede çoğalmış· Dekoratif fidanlar, Kafkasyada 

tır. 924 de 24.349 fidan mukabili Karadeniz kıyısında Adler civarın· 
936 da ve daha daha dağıtma mev. daki Cenup kültürürü sovkhozunda 
simi bitmediği haide bu sayı 634.926 teksir olunacakbr. 
YI bulmuttur. Buradan da bu fidanlar Sovyet· 

Üzerinde bol nufuslu şen ve me- ler birliğinin bütün iklimi müsait ara
sut şehirlerin kurulacağı yeşil ve bol zine ditıblacaktır. 
ağaçh Türkiyeyi yaratmak davasm· Heyet aynı zurnanda tetkikatı 
da Kemalist rejim, yan yolu çoktan baklanda da alakadar makamlara 
geçmiştir. • büyük bir rapor haz1rlamaktadır. 

___ .. _ ~ ......... 

Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
buz dolabıdır. 

"N orge n~n. rc:-~1i buz do~?prarı 
'' bırıncılık e temayuz et· 

mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağhk cihazıdır. 

Adana Hav?lisi sat~şyeri : Ulu· 
ı ı camı caddesmde 

Mehmet Ôzbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğme ztica

• 41rethanesidir. 
7183 6- 15 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo l!'iyaıı 

C1NS1 En En çol.. Satılan Mikdar az 
K. s. K. s. .Kıto 

Kapım ah pamul< . 
Piyasa parlağı .. 
Piyasa temizi .. 
iane 1 38 40 
iane 2 
Ekspres 40 
Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si;ı:ah 

Ç 1 G l T 
Ekspres 1 iane 

1 
Yerli " Yemlik ,, 

1 .. " Tohumluk ,, 
HUBUBAT 

Buğday Kıbns 1_3,75 ,_5)s __ 

" 
Yerli 3,75 4,26 

.. mentane 
Arpa 2,55 
Fasulya 
Yulaf 2,55 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumu --Mercimek 
Si sam 1 1 

UN 
1-?(;r~ yıldız 'Salih 675 

1 
i 
' 

.!:: - uç "' » -600 
1 .e>- - ----· 

.!!! Dört yıldız Doğruluk 700 
1 --" üç " " 625 
1 

.E c: 
800 --o..: Simit " == cU 

-" ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
"" '-'" üç 625 ~ ..... " " 

Simit " 800 

Liverpol Telgraflan 

p .... ı 
Kambiyo ve para 

1 
21 I 8 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

.4'anhm 1 

1 
6 65 Liret l \ ' Hazır _ı 

Temmuz vadeli 6 19 Rayşmı!:rk 

Frank « Fransız " 
6 

,_ 
Birinciteşrin vadeli 12 Sterlin « İngiliz " 
Hit hazır 5 146 Dolar « Amerika " 
Nevyork 11 64 Frank « İsviçre " 

-
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayc.delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulunu( .... 

1 

Türksôzü 

Ceyhan belediye reisli • ı 
ğinden: 

1- Belediyemizin Ceyhan nehri 
üzerinde işletilmek üzere yeni olarak 1 

yaptıracağı kayığın muhammen be
deli 632 lira 50 kuruş olup açık pa· 
zarlıkla ihale edilecektir . 

2- ihale : 1 Eylfil 936 salı saat 
16 da belediye salonunda daimi en· 
cümen tarafından yapılacaktır. 

3- isteklilerin ev~elce bu kabil 
kayık yapmış olduklanna dair daimi 
encümeni tatmin edecek vesika ve 
ya delail göstermiş olması meşrut
tur . 

4- İsteklilerin Ticaret Odası ka· 
yıt makbuzu ile muvakkat teminat 
akçası Üzerlerinde olduğu halde iha
le gün ve saatında belediye salo· 
nunda hazır bulunmaları lazımdır. 

5- Keşifname ve şartnameleri 
görmek istiyenler her gün belediye 
fen işleri bürosuna müracaat ede
bilirler. 7195 19-22-26-30 

Satılık ev 
Ağca Mesçit mahallesinde iki aile 

oturabilecek taksimatı havi bir ev 
satılıktır. lstiyenler Çinkoğraf Ah
met Rifat atölyesinde Latif Arişe 
·baş vursunlar, Hane No. 117-119 

7208 2-4 

İkmale ~alanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi, Cebir, :-lendese 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,. nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat-
ları , C. 

Ortak aranıyor 
Ceyhanın Mercimek mevkiinde 

bir parçada 3600,bir parçada 2000 
bir parçada 1000, bir parçada 500 
ve Mustafabeylide sulanır bir vazi
yette ve şömendüfer durağına iki 
buçuk kilometre mesafede iki par
çada 3000 dönüm ki 10100 dönüm 
tarla toptan veya ayrı ayrı ortak· 
lama ekilmek isteniyor. Şeraiti öğ 

renmek isti yenlerin Matbaamıza baş, 
vurmaları 7192 5-5 

1 ~ ---------------------'··--~----------~~~ 
Celal Bayer 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

• 

Bebekli Kilise sokak No'l 

A. + No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

: '• •• 
• • 

Ôz Türlr sermayesile kurulmuştur 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

105 
385 
32 
82 

325 
3,Ş 

Yarım litre Ankara Birası 

Gram kmekten 

" .. 
" 
" adet 

:~ ten 
Teı,) ağından 

Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 

Alınacak gıdayı eder . 

• 

Herkes gibi siz de 
ı rasını içiniz. Her ~~~d4e 

temin 
: Bu 

israrla 
besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

61 

1 

• 

F 
• "d • Soğuk 1 rıgı aırelıavado 

labında muhafaza edeceğini 

Sıhhatınızı koruyunu:ı ve 1936 mo-

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

1 kompresörü ile mücehhezdir. 

gıdalar ve her nevi içkiler 

' bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Ekovat Kompresörlü Frigidaire 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

sahip olanlar elek 
trik faturası ~1-

F 
• • d • 'd daha üstün ve daha idareli soğuk hava 

rıgı aıre en dolabı yoktur . 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-

dikten sonra satın alınız. 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 33 

Muharrem Hilmi 

• 

1 

22 Ağustos 1936 

ı-LJ Q.. K i '~ (,,. Z..: 
_, ll R~A_i_ 

BA.N KA~.~:;: 

I 

9 

Yitik tasdikname 

1933-1934 de Adana Erkek 
Orta okulundan almış olduğum tas· 
diknamemi zayi ettim . Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü ol· 
madığını ilan ederim . 

Adana Döşeme mahallesi 
Ev No. 28 Kıbrıslı 

7213 HASAN 

748 68 

f 
I 

Adana Tecim okulunda": 
20-8 - 936 dan itibaren talebe 

kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 
7200 20-21 - 22 

___,...,..-..;_--,,,--,,,---,,,,,,,_..,_...-/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

d 
t 

n 
ti 
b 

• 
l 


