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ALMANY ANIN HAREKETLERİ AVRUPAYI ŞÜPHELENDİRİYOR 
Sovyet Rusya ordu
sunu niçin aı tırıyor? 

. Bir Alman ve bir /11gilız gazetesi
tıın. mütalli.ası 

" BE.RL!NER T AGEBLA TI ,, dan : 

S 
ovyet hükümetinin, delikan
lılarına bir meslek intihap 
etmeden evvel askerlik hiz-

llı•t .. 
1 " ını bitirmek ve sonra da seçecek-
Cri mesleğe inkitasız devam edebil
llıek imkanını vermeyi düşünmüş ol
llıası muhtemeldir . 

Bundan başka sokakta dolaşan 
~Cnçler toplanmak istenmiş, veyahut 
ha bu çağdaki insanların askerlik ru
d~n~ daha kolaylıkla kabul edeceği 
uşunülmüştür . 

k· Bununla beraber bütün bu telak
~lerin kat'! bir rol oynamamış oldu
•~ da muhakkaktır . 
b· Dört sene mütemadiyen, her yıl 
ıt buçuk sınıf silah altına çağrıla

~aktır . Bu tedbir mevcud Sovyet kuv
Ctlerini yüzde 5 artıracaktır . 

b· Binaenaleyh görülüyor ki bu ted
n ır, her şeyden evvel Sovyet Rusya-
1~ silah kuvvetini artırmak gayesini 
~Udmektedir . 

ol Çünkü , yılda 500,000 kişiyi fazla 
h~r~k silah altına çağıran Sovyet 
k ukuıneti bu insanları silahlandırma 
Aa da hazırlanmaktadır . Bu vaziyet 
h Vrupanın kuvvetle muvazenesini bir 
il ayli değiştirecektir . işte , bir garp 
n aklının akdi için müzakerelere başla
bacağı bir sırada ehemmiyetli olan 
u noktadır . 

& Büyük Britanya ve Fransa bilhas
a Almanya ile kendileri arasında b ~elçika da dahil - kuvvetler nis
h Clıni nazarı dikkate alacak olan bir 
ı •11a lokarnosu vücuda getirmek ar-
0~5Undadırlar . Almanya buna cevap 

arak: 

tin· Bu iki devletin Sovyet kuvvetle
Y 1 de hesaba katmalarını teklif edi-

Ot · Vaziyet çok güçtür . 
Y Çünkü , Almanya Sovyet Rus
t ~ d_erecesinde kuvvetlenmek istediği 
~l dırde garp devletleri kendilerinin 
Y manyadan daha aşağı bir derece-
e düşmelerinden çekineceklerdir . 

leh Çünkü bu devletler için tek bir 
ın lıke vardır. Ve bu tehlike de Al-

•nyadan gelmektedir. 
h· F'akat bizim için Şark tehlikesi 
ş~t bir zaman bu kadar vahim bir 

ıl almamıştır. 
ın Sovyet Rusyanın 1941 de tama
ın en "hazır,, olacağı ekseriya söylen
ekıe ve iştilmektedir. 

I< Bu cümlenin ifade ettiğ'i mana, 
d 'Zılordunun son defa artırılmasın-

an da pek ala anlaşılıyor. 
k Bu suretle bizim noktai nazarımız 
le~;"'~t!enmiş oluyor. Ve Garb dev
Y ~tının Sovyet Rusyanın aldığı bu 
ı enı tedbiri hayretle karşıladığını 
annetmek lğzımdır. 

ın Bununla beraber diplomatların bu 

0
tseleden hiç bir suretle haberdar 

B 7~dıkJarına inanmak icah eder. 
h~~ı bu işten Fransız erkanıharbiyesi 

erdardı. 

b Yalnız şurasını söyleyelim ki, biz 
u ışe daha az hayret ettik. 

Y Filhakika bir kaç yıldanberi Sov
le~t ~usya, bilhassa bir teslihat mem-

etı olmuştur . 
si Nisbeten yekinmiş olan endüstri
!!" memleketin müdafaa ihtiyaclarını 
eçmek meylindedir . 

k Bu suretle önümüzdeki İlk teşrin 
konferansı kendisini yeni bir vaziyet 
A~tşısında bulacak ve bu konferansta 
d man noktai nazarının her zemankin
Çı~n daha fazla haklı olduğu meydana 

acakdır 

( MANCHESTER GUARDIAN ]DEN 

[ Liberal J 

S 
ovyet Rusyanın esnan ça
ğ-mı ( 21 ) den (19) a indir
mesi karşısında Almanya 

Çok endişeye düşmüş görülüyor . 

Dil Kurultayımızın Çalışmaları 

Güneş - Dil Türk dilini 
gövdelemiştir . .. 

Anadoluda yapılan hafriyat çalışmala
rından ve çıkarılan kültür eşyaların
dan bahsedildi. Hasan Reşit Tankut 

ana dilin rolünü izah etti 

Ankara : 28 (A. A.) -· Dil Ku I 
rultayı dün öğleden önce muhtelif 1 

komisyonlar halinde toplanarak mü
zakerelerde bulunmuş ve öğleden 

sonra umumi bir toplantı yapmıştır. 

tırma komisyonu bu sabah yine top 
lanmıştır . içtimalara yarın devam 
edilecektir . 

lstanbul : 28 ( A.A. ) - Ata· 
türkün huzurlariyle Kurultay bugün 
öğleden sonra Asbaşkan Nuri Con
ker'in başkanlığında toplanmıştır . 

Stalin'in 

Orduya hitabe verdiği 
yalanmış!. 

Londra : 28 ( A.A. ) - Siyasi 
mahfeller , Stalin tarafından orduya 
bir hitabe verildiğine dair olan ha
berin aslı olmadığının anlaşılması 
üzerine bu hadis~yi umumiyttle te
essüfe şayan bulmaktadırlar . 

Almanyayanotamı? 
Londra : 28 (A.A) - lngiliz si

yasi mahafili, Almanyanın ordusunu 
fazlalaştırılmasından dolayı bır nota 
gönderilmesi muhtemel olduğunu 
söylemektedir . 

Amiral T onko 
Mussolini ile görüşecek 

Viyana : 28 (A.A) - Amiral 
Tonko bu sabah hareket etmiştir . 

Amiral Mussoliniye mülaki ola
caktır . 

ispanyadaki akıbeti meçhul boğuşma devamda 

!Arap illerinin hükümdar
ı ları Kudüste toplanıyor 
Bir Yahudi gazetesi Ali Komisere hücum 
ederek : - İhtilali bastıramıyacağını 
anlı yan Komiser Araplara yaltak -

lanmağa başladı . diyor 

------·------
Baskınlar ve çarpışmalar şiddetle devam ediyor 

Kudüs : 24 ( Hususi muhabiri
mizden ) Son hafta içinde de Fi
listinin her köşesinde çarpışmalar 

olmuş, kanlar dökülmüştür. 

Araplarının dileklerini kabul etmesi 
ricasile lngiltere Kralına gönderdik· 
leri mektubun neticesi olarak bu 
mektuplarla tavassut etmeleri teklifi 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Kudüsteki misafirler lngiliz tah
kik heyetinin serbestçe işi bitirmesi 
için ihtilalin durdurulmasını istiye
ceklerdir . 

Atatürk te hazır bulunduğu bu 
toplantıda Asbaşkan Nuri Conker 
başkanlık etmekte idi. ilk söz alan 

Pr. Hasan Reşit dil mersei meselesi 
üzerinde 19 uncu asrın ikinci yarısın· 
dan itibaren başlayan muhtelif tet· 
kik şekillerini izah ederek Günej ve 

Dil Teorisinin ışığiyle bir prototürk 
dilinin gövdelenecek ve bu dil mil
letler arasında Lengüstik tetkikler· 
de ana dil rolünü ifa edecek de
miştir. 

Dünkü bir hücumda asiler hükumet kuv
vetlerinin elinden mühim bir tepeyi 

aldılar vetaşkın bir sevinçle 

Yahudi gazeteleri son günlerde 
lngiliz Komiserine ve Yahudi icra 
heyetine hiicumlarını artırmışlardır . 
Bir gazete , Komiserin Yahudileri 
zabtı nefse davet etmesi yüzünden 
Yahudileri, hasımları karşısında kor
kak vaziyete düşürdüğünü, şimdi de 
ihtilali bastıraıruyacağını anlıyarak 

Araplara yal taklanmağa başladığını 
yazmıştır. 

Çok geçmeden Filistinde bir an 
!aşma yolunun bulunabileceğini ümit 
etmek fazla nikbinlik sayılmaz 1 .. 

Irak Hariciye Veziri Nurissait 
Kudüse gelmiştir . Maverayi Erden 

Nurissait Filistin müftüsü Eminil
hüseyniyi ziyaret etmiştir . Muma · 
ileyh Yafanın yıkılan yerlerini de 
gördükten sonra lbrahirn Haşimle 
birlikte yemeği Komiserin sofrasında 
yemiştir. 

Bu esnada Arap ileri gelenleri ta
rafından sürülen istekler meyanında 
14 kişinin tahliye edilmesi ve diger
lerinin de tahliye edilecekleri söy
lenmesi Arap muhitinde iyi bir tesir 
bırakmıştır . 

Hasan Reşidden sonra Ankara 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesin

den Sabahat Türkay söz alarak Gü
neş ve Dil Teorisine göre T opono-

mik dil tetkikleri mevzulu tezini oku
du. Türk Tarihi Kurumu geçen se
ne Alahöyükte başladığı hafriyata 
bu yıl da devam edilmektedir. Ku

rum bu hafriyattan başka Trakya· 
daki höyüklerde de ikinci bir hafri
yata başlamağa karar vermiştir. 

Alacahöyükte bu yıl yapılan haf
riyatta arkeoloj tarihinde çok değer · 
li sayılacak kültür eşyası meydana 
çıkarılmıştır. 

lstanbul :28 ( AA. ) Dil araş-

Filhakika silah yarışında sebeble 
tesiri fark ekseriya güçtür . Fakat bu 
defa vaziyet en küçük bir şüphe bile 
bırakmamaktadır : 

Sovyet Rusyanın silahlanması , 

1 esnan çağını indirmesi Almanyanın ye
niden sitahlanmasının ve daha zail 
bir derecede de Japon ordusunun 
modernize edilmesinin bir neticesidir. 

Sovyet Rusya bizzat kendi top
raklarının pasifit bir surette methile 
ve bu toprakların Kültürel ve eko
nomik tekamülü ile meşguldür. Bina
enaleyh ordunun teslihatı sadece mü
dafaası için olup ve bunun içindir ki 
de muazzam ve korkunçtur. 

Hiç bir düşmanın onu yenemiye
ceğine inanılabilir . Fakat Tecavüzi 
kuvveti hiç bir suretle ehemmiyetli 
bir şey değildir . Ve teslihatının ma
hiyeti bu çeşit kuvvetinin artırmasına 

müsait değildir . 

Sovyet Rusya, kendi hudutları 
haricinde vukua gelecek bir harpte, 
hiç bir zaman kat'i netice üzerine 
müessir olabilecek bir rol oynıyamaz. 
Binaenaleyh siliihlarını artırması ne 
dünya ve ne de komşuları için bir 
tehlike sayılamaz. 

Almanya da Japonya gibi tema
miyle ekspansiyonist bir memleket 
olup ve teslihatı da bariz olarak ~e
cavüzi bir mahiyettedir, 

Bunun içindir ki, bütün dünya 
Almanyanın tuttuğu yolu takip edi
yor. Fakat hiç bir kimse Sovyet 
Rusyanın teslihatı yüzünden zerre 
kadar uykusunu kaçırmamalıdır. 

Kral bayrağını dikerek 
zafer marşları söylediler 

' Başveziri lbrahim Haşim de Kudüsi e 
' bulunmaktadır . 

Gelen haberler , yakında Suudi 
Krallığı Veli ahdi Emir Faysalın da 
Kudüse gelerek işe el atacağını bil
dirmektedir. Veliaht gdemediği tak
dirde Lübnanda yazı geçiren Suudi 
Krallığı Maliye Veziri Ahmet Sü
leyman gelecektir. 

Londra : 28 ( A. A.) - lspan- 1 

yadaki dahili muharebeler etrafında-, 
ki günün haberleri, asi kuvvetlerin 
lruıı üzerine yapdıkları şiddetli hü
cumların akim kaldığını ve asi kuv 
vetlere mensup tayyarelerin sen se
bastin ırun cephesinde devamlı fa_ 
aliyette bulunmakta oldukları bil 
dirilmektedir. Asi kuvvetlere men
sup bir general ile lıir miralay 
kurşuna dizilmiştir . 

EDENiN TELGRAF! 

Londra : 28 ( A. A. ) - Eden 
ispanyadaki İingiliz elçisine gönder
diği bir telgrafta, ispanya ihtilalini 
insani şekle sokmak için elinden ge
leni ve hissesine isabet eden her fe
dakarlığı yapmasını bildirmiştir . 

IHTILALCILARIN ZAFERi 

Londra : 28 ( A. A. ) - Hüku
met kuvvetleri şimal cephesinde bir 
tepeye yerleşerek hakiki istihkam· 
lar vücüde getirmişlerdir. Fakat asi 
kuvvetlerin dörtlük üç tayyare filo
su hükumet kuvvetleri üzerine arıi 

bir hücum yaparak bombalar yağ
dırmışlardır. Bu ani hücumdan hü. 
kumet kuvvetleri şaşalamış ve peri
şan bir vaziyette yüzlerce ölü bıra
karak kaçmışlardır . 

KRAL BA YRAGI 

Londra : 28 ( A. A. ) - ihtilal 
kuvvetleri dün yaptıkları bir taarruz
da şimal cephesinde mühim bir te- / 
peyi işgal etmişler ve hükumet kuv 
vetlerini bozmuşlardır . 
lhtilalcılar derhal aldıkları tepeye 
sarı Kral bayrağı çekerek zaferle
rinin verdiği sevinçle milli marşlar 
söylemeğe başlamışlardır . 

lTALYA AMBARGO KOYDU 

Londra : 28 ( A.A. ) - ltalya 
hükumeti ispanyaya gönderilecek 

silah ve mühimmat üzerine ambar
go koymağa karar vermiştir . 

Londra : 28 (A. A.) - Dün ak
şam çok çetin muharebeler cereyan 
etmiştir. Hükumet kuvvetleri asilere 

Arap memleketlerinin tanınmış 

ricalinin Kudüste toplanmaları se· 
bepsiz değildir. 

Arap hükümdarlarının Filistin - Gerisi ikinci sahifede -
1 

Mıntıkamızın hu __ b_u_b_a_t _p_i_i 

yasa vaziyeti ne halde? 
Arpa 

yastan 
için ltalya iyi fiyat veriyor 

dört milyon kilo buğday 
ihraç edildi 

Pa-

-- . --
Mıntıkamızda buğday durumu 

geçen haftanın hemen aynıdır. Yal
nız fiyatlar bu hafta içinde ve bil
hassa İç mıntakalarda bir parça da 
ha düşmüştür . Piyasaya hakim o
lan kanaat gerek Almanya ve gerek 
se Yunanistan ve ltalyanın külliyet-
li miktarda buğday alacakları ümi
di ihracatcıları mütemadiyen buğ
day toplayıırak stok yapmağa sevk 
etmektedir. 4.000 ton buğday Pa
yas iskelesinden bu hafta içinde ls
viçreye ihraç edilmiştir . 

lsviçrenin 4.000 tonluk verdiği 
kontenjan müsadesi de bu suretle 
daha şimdiden kapatılmış olduğun· 
dan lsviçreye yapılan bu ihracatları 
başka hububat üzerine daha hiç bir 
ihracat yapılmamıştır . 

1 verişli ise de Anadolu sert ve bil
hassa Konya buğdaylarının kilosu 

Mersin borsasında 6-6, 12 kuruştan 
muamele gördüklerinden şimdilik 

ihraca müsait değildir . 

Daha örıtmli ihracata başlanmış 
olan buğday ürünün bütün mıntaka· 
mızda alım ve satımı pek hararetli· 
dir . Yalınız Mersinde bir haftada 
300.000 kilo buğday satışı olmuş
tur. Bu külliyetli buğday alışlarının 
istihdaf ettiği gaye artık gün mese. 
lesi olan dış ülkelerin müsait talep 
ve fiyatlarını hemen karşılamak için 
ihracatcıların stok yapmalarıdır . 

Arp .ı mıntakamızda arpa ürü· 

nü geçen haftaki duı umunu muha
faza etmektedir. ltalyanın verdiği 
fiyatlar elverişlidir . Almanlar son tekliflerinde şark 

ve sert buğdaylarımızın çif kilosuna 
6 kuruş vermektedirler. Şark buğ- 1 

dayları bu fiyat üzerinden ihraca el-

Edilen tahkikata göre daha şim
diden ltalyaya arpa satışları yapıl
mış ve fakat ticaret muahedesinin 

Mamafih bu, ihtilalcilerin Yahudi 
Kolonilerine ve lngiliz askerlerine 
baskınları ve hücumların şiddetini 
azaltmamıştır . ------·------
İngiliz - Mısır mu
ahedesinin askeri 

maddeleri 

Londra : 28 ( A A. ) - lngiliz 
· Mısır muahedesinin başlıca aske

ri maddesi lngiliz askerlerinin ted
ricen ve şerait müsaid olduğu tak
dirde Süveyş kanalı mıntıkasına geç
melerini ve Mısır ordusu kafi dere
cede kuvvetlenmiş bir vaziyete ge· 
lince, İngilizlerin 20 sene sonra Mı· 
sırı temamen tahliye etmelerini İcab 
ettirmektedir . 

Suriye-Fransa 
• Muahedesi sona ermış .. 

Kahire 22 ( Hususi ) - Bu gece, 
geç vakıt aldığım bir habere göre 
Suriye delegasyonu ile Fransa ara
sındaki muahede müzakereleri sona 
ermiş ve maddeler ; protokollar ta
mamen hazırlanmıştır. 

Yalnız mesalihi müştereke ve 
Cebeli dürüz ile U:Cıbin mıntıkasının 
bazı hususiyetlerine dair mesai! üze
rinde dış bakanlığın reyine müra
caat ciheti kalmıştır . Bunlar üze· 
rinde de anlaşma olacağı ve imzanın 
yakında ilan edileceği bildirilmek
tedir. 

temdit veya tecdidi neticelenmemiş 
olduğundan henüz sevkiyata baş
lanmamıştır. Arpa fiyatları bütün 
mıntıkamızda hafif miktarda yük
selmektedir . 

Arpa fiyatlarının bu yükselişine 
sebep ltalyaya olan satışlarla ,hra· 
catcıların buğday da olduğu gibi ha
raretli mal toplamaları ve stok yap
malarıdır . 



Sahife : 2 Türk sözü 

HARB NE ZAMAN? ı 
; 

1 
Oeıııre ·daıı Yazan : Ara m Kamarası mulıa/efeı lideri 1 

1914 ağustosunda, tıpkı şimdiki 
gibi, insanlar tatilden dönüyorlardı. 
Bir çokları harb tehlikesinin yakınlı
ğından bahsediyorlardı, fakat bun
lardan pek azı, kavgaya ne dere
ceye kadar şahsan karışacakları hak
kında bir fikir sahibi bulunuyordu. 
lngilterede, hatırlanan tek harb tec- 1 

rübeleri, uzak kı talarda küçük ölçii
de yapılan sömürge seferleriydi. Ce· 
nubi Afrikadaki harb, daha ehemmi
yetli olmasına rağmen, milletin bü- t 

tün kuvvetlerini seferber etmiş de . 
ğildi. Herhangi biri, ·o zamanın İn
gilizlerine, bir iki sene sonra İngil
terenin Avrupada Fransız orduları 
kadar kabarık rakamlı ordularla harb 
edeceğini söylemiş olsaydı, inanmaz
lardı. 

Binbaşı ATTLEE 

Devletler, Kanada, Avusturalya, Bel
çika, Almanya ve Rusya'nın her ai
lesine 500 isterliuglik bir e~l;aJ° 
yüz elli isterlinglik möble -vı:rmek,r. 
her yirmi bin aile için bir hastahane 
ve mektebler inşa etmek ve bunların 
bütün masraflarını görmı:k mümkün 
olurdu. Sokak adamının son harbın 
mahiyetini bilmediğini söyledim. Mü
tehassıslar da yanıldılar. Generallar 
senelerce devam edecek bir mevzi 
muharebesi yapılacağı, gazların tank
ların yeni silahlar teşkil edeceğini ve 
başka bir unsurun, havanın da harbi 
sıvil sahalara kadar götüreceğini dü
şünememişlerdi. 

Müstakbel harbda ne olacaktır? 

Şehrimiz 
borsasnda 

Alım satım hararetlendi 

Şehrimiz Ticaret ve zahire bor. 
sasında dün satışlar oldukçaharetli 
idi. 

Klavland 44, iane 41 üzerinden 
alım satım yapılmış, satıcı ve alıcı 
mikdarı çoğalmıştır. 

Mercimek 6,5, buğday 4-5, 
arpa 3, 25-3,50, yulaf da 3,25 ku
ruşa alınıp satılmıştır. Bütün dünya bilmelidir ki, bu harb 

eğer patlarsa, yapacağı tahribat, 
Harbın dört sene süreceği, hemen geçen defakinden son derece daha 

bütün milletlerin buna iştirak ede i fazla ve daha caniyane olacaktır. Dünkü hava vaziy~ti 
cekleri, lngilterenin bütün disponibl j Tahrip unsurlarının kudreti şim-
insan kuvvetlerini ortaya koyacağı !di yüz misline çıkmıştır. Müdafaa im
ve denizaltı gemilerinin yaptıkları ' kanları çok daha zayıftır. 

Hava rasattan aldığımız mafü. 
mata göre: 

tazyikin bu memleketi mağlubiyeti Siperlerin gerisinde bir milletin 
ni eşiğine kadar gı-tireceği bunlara normal hayatiyle meşgul olması, ar-

Dün saat 14 de tazyiki nesimi 
751,l , en çok sıcak 32,1 , en az 
sıcak 23,5 du . söylenmiş olsaydı, bu neviden mü- tık kabil olmıyacaktır. 

1 
lahazalar, deli saçması telakki edilir· H b 1 h · h" t 1 Rüzgar saniyede 7 metre sürat· 

le daima Lodos esmişti . 
ar , ya nız cep eye ın ısar e -

di. miyecektir. Her tarafa, hatta harb e-ı 
Tatild -n dönen insanlar arasın· 1 denlerden çok daha uzaklara bile , Rutubet 46 , bir metre mikabı 

havada mevcut su baharının mikda
rı 16,1 gramdı . 

da, dünydyı felakete sürükliyen ha- harbin tahribci elleri uzanacaktır. ı 
<liselerin yürüyüşü hakkında bir fikir Geçen harbda henüz daha emek-
sahibi olanlar pek nadirdi. Şüphesiz leme çağında olan bombardman tay· ı 
silahlanma hususunda büyük devlet- yaresi, vaziyete hakim olacaktır. j Vilayet idare heyeti azalığı 
!er arasındaki rekabet kendilerince Bu harb, savaş meydanlarında 
tamamen meçhul değildi. Arasıra, askerlerin kahramanca ınücadelesin-
büyük bir siyasi gerginlik husule ge
tirmiş olan hadiselı-rden bahsedildi
ğini işitmişler, fakat sulh gene de
vam etmişti. Bir Avusturya arşidü· 
künün katli keyfiyetinin bir dünya 
harbına nasıl sebep olacağını bir tür
lü anlamıyordu. Ekonomik vaziyetin 
ihtiva ettiği harb tehlikeleri hakkın
da efraflı bir fikirleri yoktu. Emper- ı 
yalist rekabetlerle mahreçler husu-

1 

sundaki mücadeleden haberdar de
gillerdi. Şurasını da işaret etmeye I 
değer ki, büyük harbdan Önceki üç 
sene zarfında, Avam Kamarasında 
dış politika hakkında yalnız iki bü 

Açık bulunan Vilayet Sldare he
yeti azalığına tayin edilen lslam F e
rid dün gelmiş ve vazifesine başla

mıştır. 

) ük münakı.şa geçmiştir. Sokak a 
damı, hükümeti ellerine almış olan 
aristokratların girişmiş oldukları te· 
ahhüdler şebekesini bilmiyordu. 

Bütün bunları bugün hatırlatmak
ta ne fayda var ? Çünkü hadiselerin 
takip ettiği yol 1914 dekine garip 
bir surette benziyor. Yeniden millet
ler silahlanıyorlar. Hü11.iiınetler mil
letlerine, milli müdafaa hareketleri 
nin büyük masraflar İcab ettirdiğini 
söylüyorlar. Yeniden bir çokları Ö· 

nüne geçilmez harbden bahsediyor· 
!ar. Artık " harb olacak mı? ,, diye 
değil, "harb ne zaman ? ,, diye so
ruyorlar. Herkesin gözü önünde Av
rupaya barut saçılıyor. Bir kıvılcım 
kolayca burasını atcşliyebilir. Bugün 
son harbı, ancak ınübhem hatıralar ı 
ardından veya bir masal gibi tanıyan 1 

bir nesil var. 1 

1914 de patlıyan harbın Avrupa 1 

medeniyetini yoketmcsine remak 
kaldı. Yeni yapılmış olan istatistik 
ler harb meydanında veya aldığı ya· 
ralardan ölmüş olanların sayısını 40 
milyon olarak gösteriyor. Yalnız ln
giliz imparatorluğu bir milyon ölü I 
ve iki milyon yaralı vermiştir. Bu ya· 
ralılar arasında iki bin kör, altı bin ı· 
deli ve dört bin saralı vardır. 

Harbın masrafları korkunç oldu. ' 
lngiltere 6 milyar isterlinğlik bir bor-1 

ca girdi ve Lord Snovden'in dediği 
gibi : "Borçlarımızın senelik taksidi- 1 

ni ödemek için bütün ömürleri müd
detince kazanacakları para kafi gel
mez,, Bu yalnız İngitere için değil. 

Harba girmiş olan bütün milletler için 1 

ayni hikaye tekrarlanabilir. 

Manchester Guardian'ın 1931 de 
yaptığı bir hesaba göre harp masraf- 1 

!arının rküniyle lngiltere, Birleşik 

den iparet kalmıyacaktır, insanların, 
çocukların, kadınların, hayvanların 
insafsızca katliamı olacaktır. Dünya
nın en büyük şehirleri ateşler içinde 
kül olacaktır. 

Bugün bildiğimiz şekliyle mede
niyet kaybolacaktır. 

Büyük dcmanmalar inşa etmek, 
karadan nıuaznm ordular çıkarmak, 
pilotlar yetiştirmek ve binlerce tay
yare yapmakla emniyet arttırılmış 

olmuyor... Bombardman tayyaresi 
her şeye rağmen geçid bulacak ve 
vazifesini görecektir. 

3ütün tehlikelere rağmen, dev
let adamlarının 1914 de olduğu gibi 
diplomatik oyunlarına devam ettik· 
lerini görüyoruz. 

O zaman, iktidarı ellerinde bu 
lunduranlar, harbı istiyen adamlar 
değillerdi; milletlerini katliama gö
türmek istemiyorlardı; bununla be· 
raber, ergeç kendilerini harba sürük
leyecek olan bir politikaya devam
dan da vazgeçmiyorlardı. 

Bu adamların o zaman takib et
miş oldukları gayeler hemen sebe
biyet vermiş olduğu feci neticelerle 
kıyaslandığı zaman, bunların ne ka
dar ehemmiyetsiz kaldığı görülür. 

Onlar, bir uçurumun kenarında

ki çiçeği koparmak için hayatlarını ' 
tehlikeye koymaktan çekinmiyen bir jl 

insanı andırıyorlardı. • 

Is lam Ferid iki şene evvel Ko 
zan Kaymakamı idi. 

Yeni vayifesinde başarılar dileriz. 

Defterdarımız 

Halil Erol terfi etti 

Vilayetimiz defterdarı Halil Erol, 
yüksek mesaisine binaen vekaletçe 
10 lira zamla terfi ve taltif edilmiş
tir . 

Bir müddettenberi mezunen ls
tanbulda bulunan Halil Erol , Mayıs 
kadrolarının gelmesi dolayısiyle ls
tanbuldan evvelki gün şehrimize 

dönmüştür . 
Yeni kadroların tatbikini temin 

işini başardıktan sonra Halil Erol 
mezuniyetinin gerisini kullanacaktır . 

Jan~arma bölük 
kumandanı 

' 
Jandarma bölük kumandanı Yüz 

başı Ziya birinci Teşrinde Harbiy·~ 
mektebinde tahsile devam etmek 
üzere bir kaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir . 

B 1 ---·---------ugün bunların zihniyeti değiş· i 
ınemiştir. 1 şu memleketin milli müdafaasını ken-

Bir çok hükümetler, milli haki- disine müteveccih bir tehdid addet· 
miyetlerinden küçük fedakarlıkta mektedir. 
bulunmadansa, yeni bir harb mace- Yeni bir zihniyet yaratmalar, ye-
rasına atılmayı tercih et ıı ektedirler. ni bir konferansın toplanmasını ister· 

~u milli prestij idealistleri ar· dim ki mümessillerinin lier birinin 
dında ekonomik menfaatlerini mil- gözü önünde harbın mahiyeti serili 
!etçilik mantosuyle örten harisler olan, bu mümessillerin, bir müddet 
bulunmaktadır. yüzlerinde gaye maskesiyle, ~omba 

Kütleye, maruz bulunduğu teh- infilakları ve tayyare gürültüleri al-
likeyi haber vermek lazımdır. Çün- tında oturmaları her halde fena bir 
kü kurban olacak odur. şey olamazdı. 

Eğer harb patla; sa, kendileri ve Sonra onlar, mütevazi insanların 
aileleri için hayat hakkından başka meskenlerine götürülsün, ve onlarla 
bir şey istemiyen basit insanlar bi- harbın önüne geçilmesi, imkanları 
çilecektir. üzerinde konuşturulsun. 

Bunlar, lngilterde, Fransa'da, Al- Murahhaslar harb telılikesini dü-
manya'da, Rusya'da veya ltalya'da şünecek yerde sağlam Lir sosyal 
otursunlar, hep birbirlerine benzer· adalet esası üzerinde sulhu tesis için 
!er. birbirleriyle görüşsünler. Henüz va-

Bunlara, hatta bu silahların "milli kit vardır. 
müdafaa,, için elzem olduğu ileri sü· Halk adamları harekete geçmek 
rülebilir. Halbuki her hükumet kom- için birleşirlese dünya kurtulabilir. 

Arazi tahrir 
komisyonlarının 

Faaliyeti duramaz 

Vazif~ye gelmiyen tahriri arazi 
komisyon reis ve azalarının yerine 
yedek azaların getirilerek faaliyetin 
sekteye uğratılmaması hakkında Ve
kaletten Vilayete dün bir tamim gel
miştir. 

Kendisini tedavi 
ettirirken 

Dikkatsızlığı yüzünden 
çocuğu ölüyordu 

Firengi iğnesi tedavisi yaptır· 
mak için evvelki gün Kala köyün
den Mehmed ve kansı Ayşe Beledi
ye dispanserinde iğne yapbracakları 
sırada, beraberlerinde getirdikleri 
bir yaşında, Mahmud ismindeki ço
cuklarını dispanserin penceresine 
koyarak içeri girmişler; biraz sonra 
çocuk uyanarak oynamağa başlamış 
ve birden sokağa düşmüştür. 

Dikkatsiz ana baba koşup çocu
ğu soka 'ctan almışlardır. 

Çocuğun ağır olan yarası tedavi 
ettirilmiş ve ihmalcı ana baba hak
kında kanuni takibat yapılmıştır. 

Dörtyol meteoloji istas 
yonu memuru 

Dörtyol meteoloji istasyonu me
muru Ahmed Hamdinin ücreti 55 
liraya çıkarılmıştır . 

Belediye Baştabipliği 

Şehrimiz Belediye Baştabipliği
ne Tarsus Belediye Tabibi Abdül 
hakim 40 lira maaşla tayin edilmiş
tir . 

İspanyadaki akibeti ı 
1 

mechul boguşma İ 
devamda 

- Birinci sahifeden artan-

karşı mukabil taarruza geçmişler ve 
bir miktar ilerlemişlerdir. 

Lizbon : 28 (A. A.) - lhtiliilci
lerle yakından alakası olan bir adam 
ihtilalcilerin Madridi elde etmeden 
sulh müzakeresine asla girişmiyecek
lerini söylemiştir. 

LONDRA BÜYÜK ELÇiSi 
iSTİFA ETTi 

Londra : 28 ( A. A. ) - ispan
yanın Londra büyük elçisi bu sabah 
istifa etmiştir . 

Londra : 28 ( A. A. ) - Ligoden 
cephesinde bu sabah yapılan çar 
pışmalarda her iki tarafta mühim 
miktarda mühimmat tüketmiştir. 

ARABLARIN ROLÜ 

Cezayir: (Hususi) 24 - Fıransız de· 
mokrat mahafili ile temas ettikten sonr:ı 

Suriyeli Riyasınsulh ispanyada ihti
lalcilerin saflarında çarpışan Faslı 
Araplara bir beyanname neşretmiş
tir . 

Bu beyanname radyo ve gazete
lerle neşredilmiştir . 

Bu beyannameler, tayyarelerle 
Arap askerlerinin bulundukları yer
lere atılmıştır . 

Beyannamede : Abdülkerimin 
idaresinde istiklal için çalışırlarken 
bütün dünyanın muvaffakiyet temen
ni etmiş olduğu, Madrid hükumeti 
prensiplerinin müstemlekelere daha 
yumuşak olduğu, Frankonun ve ar· 

Kazanç vergisi 

Vilayet ve Belediye 
hisseleri 

Memurlarla müstahdeminin ma· 
aşlarından tevkif edilen kazanç 
vergisinden Vilayet ldarei Hususiye 
ve Maarif hisseleri olarak ayrılan 

yüzde 34 ler için gönderilecek tedi
ye emirlerinin , bütçelere masraf ve 
nazım varidat faslına irad kaydedil

dikten sonra maliye bütçesinde açı
lacak nazım masraf faslından her 
ay tahakkuk nisbetinde Hususi ida

re ve Belediyelere verilmesi bildiril
miş ve şimdiye kadar bu şekilde 
muamele yapılmıştı • 

29 Ağustos 1936 

Kocasızlığa mah -
-ı<um 70,000,000 

kadın 

29 A 

r ra" 

E limize geçen bir istatistikte 
dünya yüzündeki bir çok meOl'ı 

leketlerde kadınların erkeklerdeıı '\n 
fazla olduklarını öğrendik. V' 

1 
Mesela Rusyada yüz erkeğe mu• C 

kabil 138 kadın var mış. Fransada ~el div 
ve Amerikada bu nisbet yüzde yüı ~llıa -· 
ona kadar iniyor muş. 1ınısın 

Bunun aksi yalnız üç memlekette~ Evet 
mevcut muş , onlar da Romanya , suyu 
Kanada, ve Avusturalya imiş . liiııün 

Ve kürremiz üzerinde bir milyar _ 
erkeğe karşı bir milyar yetmiş mil· 
yon kadın var mış . 

Demek ki bütün erkekler evlen 
seler yine 70 milyon kadın açıkta 
kalacak mış . . . Müthiş rakkam . 

illi 
Sen· 
bütü 

ekte 
Yılda bir defa gazete çı~ lıYaın 
karan adamın prensibi Şay 

Bir Fransız muharriri anlatıyor : ~tsun 
" Her sabah kahvaltımı yaptığıfll laııç ve 

dükkana bir adam gelir . O da be· . Ya 
nim gibi kahvaltısını yapar , fevka · liı kad 
iade hürmet görür ve giderken de 1'1ıuya 
dükkan sahibine para yerine kıy· ı l .. 
metli sigaralardan bir tane verir . l\a 

Bu şekilde muamele devam ettik· Ilı l 
çe ben de bu adamın kim olduğurıd~yıa;; 

1 inerak ettim. Nihayet . bir gün ken· I! 

disini bana takdim ettı : ve 

Dün Maliye Vekaletinden Vila
yete gelen bir tamimde , 2781 sa
yılı kanunun 5 inci maddesiyle 1 Ha

ziran 936 tarihinden itibaren kazanç 1 

vergisinden Belediye hissesinden , 
başka hisse ayrılmaması kabul edi- I 
!erek diğer hisseler hazineye bırakıl- . 
mış olduğundan belediye hissesinın 

tefrikinde şimdiye kadar tatbik edi
len usulün de sadeleştirilmesi düşü · 
nülmüş ve memur maaşlarından ke

silen kazanç vergisinin hazineye ka
lan kısmı hakkında şimdiye kadar 
tatbik olunan mahsup usulünün be
lediye hisselerine de tatbiki takar 
rür ettiği bildirilmiştir . 

. tç 
- Ben dedi , Fransa gazetesı ~~ o 

başmuharririyim . ~ tala 
Ben böyle bir isim duymadığını n bıı 

için şaşkın şaşkın bakarken : t 'lıek 

Ceyh~n Malmüdürlüğü 

Ceyhan Malmüdürlüğüne 20 li
ra maaşlı Çorum Vilayeti tahkik şu 
be memur muavini Hüseyin tayin 
edilmiştir . 

- Evet, dedi, geçinmenin yolun~ çltıe 
' buldum. Fransa gazetesi diye senedi 'ya 

bir defa bir gazete çıkarıyorum.Va• ~I ol 
zifem her gün gazeteleri takip et· ttcııı 
melctir. Orada bir ziyaret ilanı gö· ~b~ 
rünce derhal telefona sanlıyorum : '-ıısa 

Feke Malmüdürlüğü 

Göksun kazası Malmüdürü Veci· 
hi Feke Malmüdürlüğüne 25 lira 
maaşla tayin edilmiştir . 

Romanya Kralı 

Boğazlar mukavelesini 
tasdik etti 

Ankara : 28 ( A.A ) - Roman
ya kralı boğazlar mukavelesini tas
dik etmiştir . 

kadaşlarının müstemlekeleri ezen zih
niyete bağlı bulundukları binaena- 1 

leyh Arapların, ispanyanın dahili iş
lerinde bitaraf kalmaları lazımgeldi
ği yazılmıştır . 

Faslı Arapların ileri gelenleri Ge
neral Frankoya müracaat ederek 
milli dileklerinin kabul edilmesini is
temişlerdir . 

General, ihtilalin diğer reisleriy
le görüştükten sonra Araplara tat
min edecek cevaplar vermiş fakat 
btından sonra F astan asker getiril
memesi kararının verildiğini de bil
dirmiştir . 

Tancadan gelen son haberler 
Ceneral F rangonun Faslı Arap ileri 
gelenlerinden üçünü idam ettiğini , 
diğer Arap reislerine de ihtilal mu. 
vaffak oluncaya kadar sükünet için. 
de kalmaları lüzumunu ihtar ettiğini 
bildirmektedir . 

Beni Ahmed ve beni Hasan ka 
hilelerinin reisleri Tatvan askeri mu
hakemesince idam edilmişlerdir . 

•Mehmed Nihani adındaki bir 
reis de yediği dayaktan müteessir 
olarak ölmüştür . 

Franko ordusunda bulunan Faslı 
kuvvetler bu şiddetli muameleden 
çok bedbin olmuşlardır • 

- Nasıl oldu da bizim gazetey_e ~ k~ğ 

davetiye göndermeği -~~-uttu.n~z dı· 'ıııedi 
ye çıkışıyorum, onlar ozur dılıyor - tııı 
lar, ve azizim böylece bütün bir se· e 
ne yemeklerim çıkıyor . ~ . 

Gazeteme gönderilen kitapları 1~ ıç 
sabyorum. Bununla yol paralannı ~ ş 
ve harçlığım çıkıyor. Bazı müesse· llh 
selerden d~ ilan ücretin~ ma~subeıı'. ~ l!ı 
sigara ve gıyecek tedarık edıyorulll' .,Iaş 
Ve işte böylece sizden daha ferah ~le 
yaşıyorum .• 

Pul merakı .yüzünden 

N· 
~ltıa 
n t 

Dünyada ne kolleksiyon merak· 11lın 
lıları var . Bazı insanların pul topla- ~ın 
mak merakının ne kadar fazla oldu· t 
ğunu herkes bilir , fakat bunlanıı '-klı 
içinde bazıları ender bir pul ele ge· lı 
çirmek için ne hatıra gelmez çılgııı ~ 
mesailer sarf ederler . ~ 

Geçen gün Nevyorkun en ileri t 
g'.d_en tüccarl~~ndan ~iri~i~ göst-~r: h0 
dığı çılgınlık numunesı butun du~ ~ls 
yada emsaline tesadüf edilmemıŞ 
derecede gariptir . N 

Pul toplıyan ticarethanelerrlefl et 
birisi gazetelere verdiği ilanda "düıı · 
yanın en büyük pul kolleksiyomınu!l• 
satılmakta olduğunu ve bunlar ~ra· 
sında dünyanın en meşhur pulların· 
dan 500,000 dolar kıymetindeki Sen 
Murik pulunun da bulunduğunu bil
dirmiştir . 

Klark Stuart isminde olan bü· 
yük tüccar senelerdenberi, Sen Mu· 
rik pulunu elde etmeği düşünmekte 
olduğundan hemen ilan sahibine mü· 
racaat ederek 500,000 doları veril' 
bu pulu almak istemiş, fakat kollek· 
siyon sahibi kolleksiyonun bozulma· 
sınıı imkan olmadığı cevabını ver· 
miştir. 

Bunun üzerine Sen Murik pulu
nu elde etmek için bütün ticaretha· 
nesini satarak kolleksiyonu almış, 

ve kendisi de işsiz güçsüz sokaklar· 
da sürünmeğe başlamıştır. 

Sen Murik pulunun bir kopyesi·. 
ni bizim para ile 125 bin liraya lngr 
liz kralı satın almıştı. 



~ ..... *_ ... 
F'ran s ızcadan Nihad Tangllner 

KISKANÇLIK 
11 \n avrum hava o kadar sıcak, 

)7' güneş o kadar yakıcı ki .• 
• G. . şimdi dışarı çıkmıyalım .. 
a ~ .J dıvarun üzerine .. Ha şöyle ya
ı 1ıtıa .. Başını omuzuma daya .. Ra-

'<tıııısın ? 

e I Evet biliyordum . Sen şu kolon
' ; ~U~unun kokusunu ve altın telli 

liinun kokusunu seversin .. 
r 

- Hayır . diyorsun biraz evvel 
1bestçe muamele ettiğim için mi 

11a küsüyorsun 1 •• Bana gücen 
illi ? Ne tuhaf kadınsın 1 •• 

3 
Seninle bu kadar samimi olmak 
~Ütün kafamın içindekileri söyle

~~ te haksızım ... Birbirimizi daima 
• 

1Yaınıyoruz 1 • 
l:ı Şayet ben ısırsam sen tırnaklı
~sun .. Sen öfkeli, ben, çok kıs-

ç ve pek hiddetli 1 •• 

lit Yavrum Ben bir erkeğim sen 
lıı~kadınsın .. Birbirimizi asla anlı 
L~·~:acağız 1 .. Ancak sevişebili-

ııı !\adın ruhu, halli müşkil bili-
! ·· Gülüyorsun değilmi küçük 
tan .. 

Senden başka, hayatımda o ka
~ Çok kadınlara tesadüf ettim ki 
taları bile kalmadı 1 Fakat bü-

~ bunların ruhlarım tetkik ve teşrih 
~ek hiç bir dakika hatırımdan 

llıeıııişti .. 

I '( avrum, ben hep kendimle meş
ı Oldum . Henüz yazmasını bile 
'llıediğim ve cuma günü vermek 

~b~yetinde bulunduğum konfe
k~ aıd masamın üzerinde duran 
ahtlara bak, onları daha ezber
td· 

1 
11ll bile .. Okuyarak konferans 

llıeğ; sevmem 1.. Hafızamda yok .. 

ııı ~ni bana karşı nazlandırmaklı
tçin bütün bunlardan vazgeçe 

'pb:~da kalmamı tercih edersin .. 
ız .. Ben de ... Şurada .... 

~I n.rak saçlarının arasında ellerim 
~~~Şsın .. Başını boynuma koy :. 
N~ rahatız sevgilim .. 

Ilı 1~ın daha evvel birbirimizle ta
~ adık ? ,. Seni daha çok evvel
tanıınak isterdim .. Genç kızlı
~ kahkahalarını işitmek .. Genç 
1~ şuhluğunu tatmak, işittiğin ilk 

l<kı trennümünü fısıldayarun ben ol 

1 
ığımı isterdim .. 

~ - ~ ~efa olarak buseni alan ağ
~ nım ağzım olduğunu ister-.. 

tvet eski sahiplerini 1 ben çeke
Oıuın .. Senelerimi kaybettirdin .. 
ıı mıyım ? N .. 

et' o, kaşlarını kınştırıyorsun ... 
Öte haksızım değilmi ? .. 

8 
Yle suallar vardır ki bir kadı

llrın amalıdır .. 

----------------~--
'°t't:raK. •öz Wi 

Gündelik siyasi gazete --· 
Abone şartları 

Kuruş 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

l ..._ 
,,

1
• Dış memleketler için Abone 
~ dcAişnıcz yalnız posta masrafı 

'dilir 
< .... 

·ı llAnlar için idareye müra-
'dilnıerd· ......... ı ır. 

..J 

Fakat ... işte o kadınların ceva 
hını insan anlamak hırsından kendi
ni alamıyor 1 •• 

Yalnız sana muğberim yavrum .. 
Bana öyle geliyor ki seni incitmek
ten, seni döğmekten haz duyaca
ğım 1 •• 

Hayır kımıldama ... Bırak yüzü
mü yüzüne dayayayım .. 

Kendimden utanıyorum . Demek , 
iğrendirdiğim ilk kadın sensin!.. Sev
diğim ilk kadın da sen olsan ge
rek 1 •• 

Yavrum başka şeylerden bahse
delim değil mi ? Senin temenni etti
ğin de zaten bu !. 

Fakat mevzu .. Bu haftaki kon
feransım ne hakkında biliyor musun?. 
Aşk hakkında .. 

" Ptolemece zamanında aşk n 

... Şüphesiz , lakin ne de olsa : 
aşktır. Biz o vakıttanberi çok değiş
miş değiliz sevgilim .. 

Zahiren belki .. Fakat erkek da
ima o kadar vahşi , o kadar kıskanç· 
tır 1. 

Hayır ben kendimden bahsetmi
yorum . Mevzu beni icbar ediyor .. 

Söyle bana sevgilim , küçücük 
bir sual .. Sonra .. Sonra artık• on· 
dan bahsetmiyeceğiz . 

E ... Eğer ... Onu tekrar görsen .. 

Şimdi .. gene .. gene sever misin ? 
Fakat hayır kaçmağa çalışma 

kollarımla seni öyle sıkı sarmış bulu· , 
nuyorum ki 1. 

Onu tekrar görmedin .. 
Bilemezsin .. içinden , belki ben· 

den ziyade onu seviyorsun .. 
Ah 1. Bu defa cidden darıldın .. 

Haksızlık yaptım 1. Ne yapayım ki 
kasten değil .. Bütün bu sualler ka
famdan çıkmıyor . Beni istila etmiş

ler 1.. 
Beni boğuyor musun .. Alışkın 

değilim .. Ben daima kendimi düşün. 
düm. 

Mamafih bu pek basit , eğer sen 
ona tekrar varmak istersen •. Yav
rum seni gebertirim 1.. 

Korkma canım .. Onu yapmaz· 
sın değil mi ?. 

Beni seviyor musun .. Söyle sevi· 
yor musun beni !. 

Onu bir daha söyle 1. Bu sözün 
her şeyi yola getirir 1. 

Her sabah , her akşam gazeteyi 
açtığımda onun ölümüne dair güzel 
bir sütun yazı bulmak istiyorum .. 
Bu bende tarifi kabil olmayan bir 
arzu anlıyor musun !. 

Evet o meşhur ve maruf bir 
adamdır . Şüphesiz en küçuk bir şe
yinden gazeteler bahsedecektir . 

Nasıl müthişim değil mi ?. 

Fakat hayır arzu etmem .. Ken· 
di kendim<! söyleniyorum .. 

Bilinmez belki bir gün bu ola
caktır . 

Oh ., Küçük çehren sap sarı 1. 
Seni incittim değil mi ?. 

Ben beceriksiz bir adamım ben
den istigrah edeceksin L 

Ağlıyorsun ha !. işte buna razı 
değilim biliyorsun ki ağladığın vakıt 
beni mahvediyorsun 1. 

Yavrum .. Sana yalvarıyorum 

beni affet .. 
Gel .. Dışarı çıkalım .. 
Biraz dolaşalım ve artık onu 

hiç mi hiç düşünmiyelim .. 
Bak yanakların , göz yaşlarından 

sop soğuk 1. 
Artık ağlama ... Oh ağlayamaz

sın .. Çünkü dudaklarım , gözlerini 
kapamıştır !. 

Artık konuşma .. 
Seni seviyorum .. Kuzum 1. 

Türk sözü • sahife : 3 

Almanya 
Harb için lazım 
olan şeyleri top

luyor mu -
Belçikada 

bir casusluk!. 
Belçika'da, şimdiye kadar gö

rülmemiş der cede mühim bir casus 
luk hadisesi olmuştur. 

Hadi enin cereyan ettiği mahal, 
Versay muhedesi mucibince Belçika· 
ya verilen bitaraf Cahamine mınta
kasıdır. 

Şarki Anadoluda 

ilmi tedkikler yapan 
ecnebi heyet döndü 

Prag ve Berlin üniversitelerine 
mensup 36 kişilik bir kafile ilmi 
teı:lkikatta bulunmak üzere geçen
lerde Anadoluya gitmişlerdi . 

Bu heyet, 41 gün dolaştıktan 
sonra refakatlerinde Türk Doçent
lerinden Ahmed Hulusi olduğu hal· 
de dün lstanbula dönmüşlerdir . 

Heyet, bütün şark vilayetlerin
deki başlıca kazaları veErzurum, Trab 

zon, vilayetlerini dolaşmışlar ve il· 
mi etüdlerde bulunmuşlardır . 

1 BELEDİYE iLANLARI 1 
,__ _________ ~-~----·--------------------------

1 -Taş köprü başındaki kahvehane ile fınnın önlerine yapılacak 568,42 
kuruş bedeli keşifli ve parke ile yaya kaldınmı açık eksiltme suretile yap
tınlacaktır . 

2- Bu işe ait keşif şartnameler heyeti fenniyeden parasız olarak alı
nabilir. 

3- Eksiltme 14- Eylul - 936 pazartesi günü saat on beşte belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat kırk üç liradır . 
5 - Teminat ihale saatından bir saat evvel yatınlmak lazımdır. 

29-2 - 6-10 

Kafile Gümüşhanede üç gün kal· 1- Müzayedeye konulan şey : Haziran 936 dan Mayıs 937 gayesine 
mış, yaylalara çıkmış, tarihin dör- kadar kanaradaki toplanacak olan boy 
düncü devrine aid cümudiye eserle- nuzlar . 
rini aramış, Yanda 15 gün kalmış, ı 2- ihale : Açık artırma suretile yapılacaktır. 
gölün etrafi otobüslerle devredilmiş, 3- Artırma : 3-Eylul- 936 perşembe günü saat 15 de daimi en· Bu mıntakada, şimdiye kadar bu 

nevi bir hadiseye tesadüf edilmemişti. 
Vak'a kahramanlannın, burayı, sırf 
bu sebeble intihab ettikleri anlaşılı· 
yor. 

1 teşekkül tarihi ve tt:kemmül safha· cümende . 

Cal?mint, "Aix la Chapellen şeh
rine bir elektrikli tramvayla bağlı 
olduğu için, casuslar, Alman ajanla 
lariyle, bu sayede çok kolaylıkla te· 
masta bulunmakta idiler. 

Bundan birkaç hafta evvel, Be
verloo karargahından üir makineli 
tüfek kayolmuştu. Askeri makamat, 
Adliye ile müştereken cindi tahki
kata girişti. işte bu tahkikat netice
sinde altı kişi tevkif edilmiştir. 

Mevkufların hepsi Calamine ·aha
lisindendir. Maznunlardan başlıcası 
Arets isminde b!r kime olup karı
siyle birlikte tevkif edilmiştir. 

Tüfeği çalan, ayni mıntaka sa 
kinlerinden Merssens isminde bir 
as erdir. Bu asker, tüfeği çaldıktan 
sonra, Arets ve karısının iştirakiyle, 
bunu Alman hududuna hududuna 
kadar götürmüş ve 30,000 Belçika 
frangı mukabilinde satmıştır. 

Mevkufların hepsi suçlarını itiraf 
etmişlerdir. Bunlardan Mauvvelun, 
Battice istihkamında çalışmış oldu
ğu için, şark istihkamlarına dair Al· 
manlara çok mühim ifşaatta bulun 
muş olmasından şüphe f"dilmekte 
dir . 

Bu tevkifatttan sonra Balkry is
minde bir şoförün kansı da tahtı 

tevkife alınmıştır. Hadisenin çok şü
mullü olduğu, tevkifatın gittikçe ar
tacağı söy' eniyor . 

Türkiye - Mısır 

ları tetkik olunduktan sonra Nem- 4 - Bedeli mu ham mini : 140 liradır . 
rut, ve Aydos dağlarına çıkılmış, 5 - Teminat akçesi : Muhammin kıymdinin yüzde yedi bııçuğıı hesabi! 
eski kraterlerle halen bu kraterlerin 6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir . 
yerlerini işgal eden göller tetkik edil· 7219 25- 27-29-1 

miştir. '----------·-- _______ .._ .................................... __ 

Suriyede bir · 
zır deli 

Kendini Cumhur reisi 
sandı 

Berııı gazeteleri yazıyor : 
Dün sabah erkenden , Mehmet 

adında Havranlı bir genç hükumet 
konagına gelerek kapıdaki jandar· 
maya; Reisi Cumhur sıfatile kendi· 
sine selam resmini ifa etmesini em
retmiş ve koşarak ikinci kata fırla
mış; odalara girip çıkararak memur
ların kendisini tebrik için koşuşma
larını emretmeğe başlamıştır. Fakat 
vakıt erken ve konakta polis ve jan
darmadan başka kimse olmadığın
dan delinin sözünü dinliyen kimse 
bulunamamış ve yakalanarak dok· 
tora; oradan da timarhaneye gön
derilmiştir . 

Kiliselerde gramofon 

Olur mu olur 1 •• 
insanın işini makineye gördüren 

bir asırda niçin olmasın 1 • 
Londrada çıkan Star mecmuası 

yazıyor . 

Muhterem Bürücek yolcularımıza 

Cumartesi günleri Bürücelr treninin ilgası üzerine yolculara kolaylık ol
mak üzere her cumartesi günü saat ikide Kolaylık Evinden yalnız yolcu 
almak ve yolcuların her birisinin 20 kilo yüklerini bedava götürmek üzere 
ihtiyaca göre bir kaç kamyon gidecek,pazar günü orada kalıp, götürdüğü 
müşterilerini pazartesi sabahı saat dörtte Bürücekten alarak Adanaya 
saat sekizde vasıl olacaktır. Gidip gelme 2 liradır .7234 2 - 2 

--'-----·---------------------------------------~ 
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:-delenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet ıabunları, pudra, krem V. S Lulu '•ll 

Celal Bayer 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarım 
kabule başlamışbr. 

Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 3-30 

1 

Arasında 25 senelikbir ade- 1 

mi tecavüz paktı mı 
yapılacak? 

fford'da yeni bir kilise vücuda 
getirilmiştir. Bu kilise dünyanın en 
asri kilisesidir. Zira çan yerine gra
mofon ile Hıristiyanlan ibadete ça 
ğırmaktadır . 

Kilisenin idarecileri yaptıkları in
kılaptan fevkalade memnundurlar . Urfa Vilayeti Daimi En- Yitik şahadetname 

cümeninden : 1 
Londrada çıkan Daily Fxpres 

gazetesinin Ankaradan aldığı bir ha
bere göre, Ankara hükumetiyle Mı
sır hükumeti Süveyş kanalının emni
yetini temin için yirmibeş sene müd
detle bir ademi tecavüz paktı imza
lamaya karar vermiştir. 
Bu pakt Londrada imzalanacak olan 

yeni lngiltere - Mısır anlaşmasın
dan sonra Ankarada imzalanacaktır. 
Bu meseleye dair şehrimiz Mısır ma
hafilinde yaptığımız tahkikata göre 
Mısır hükumeti şimdilik sade Lond · 
rada yeni Mısır - lngiliz muahede. 
sin imzasiyle meşguldür. 

lngilizce Daily F.xpres gazetesi
nin yeni bir Ankara muahedesine 
dair verdiği haber hakkında hiç bir 
resmi malumat yoktur. 

r -"' 1 Vatandaş! 
Biz ışık yakmadan, su ıçme

den, midemize lokma indirme
den yaşamasını bilen, fakat açken 
de, çıplakken de bayrağını saygı 
ile selamlatan bir ulusun çocukla
rıyız • 

-Türk hava kurumu-

Muamele vergisinin de
ğiştirilmesi istenilen 

maddelerı 

Muamele vergisinin değiştirilme· 
si istenen maddeleri etrafında gö
rüşmek üzere lstanbul Ticaret Oda
sında bir toplantı yapılmıştır. Bu top· 
lantıda, muamele vergisinin eski ci· 

bayet usullarile yeni şekillerini kar· 
şılaştırmak üzere bir heyet seçilmiş
tir. Heyet tetkiklerini bitirdikten son
ra neticeyi heyeti umum

0

iyeye ~rze
decektir. 

Seyhan Vilayeti 
encün1eninden : 

daimi 

( 9243 ) lira (16) kuruşla ve pa
zarlıkla eksiltmeye konulan Feke
Kozan yolunun 18 000-18+ 500 

ı arasındaki betonarma iki köprüye 
istekli çıkmamış olduğundan 936 
senesi Eylülünün sekizinci salı günü 
saat onda ihale edilmek üzere ek
siltme müddeti uzatılmıştır . istekli
lerin bu gündı: Vilayet Daimi En
cümetıine ve keşfini görmek için 
de Nafia Müdürlüğüne müra~aatlan 
ilan olunur. 

1 Namıkkemal !ık okulundan 931-( 14,970 ) lira (70) kuruş bedeli 
keşifli Urfa ldarei Hususiyesine ait 
yanık yatı mektebinin tamir ve ta- , 
dilatı 14-8 - 936 gününden itiba
ren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile ve aşağıdaki şartlar dahilinde 
eksiltmeye çıkarılmışbr. 

1- Keşifname , şartname , plan 
ve sairesini görmek istiyenler Vi-
layet daimi encümen kalemine mü
racaat edecektir. 

2 - Eksiltme Vilayet daimi en
cümeninde yapılacak ve müddet 1 

14-Eylul-936 pazartesi günü saat 
on ikide sona erecektir . 

3 - Bedeli muhammenin D/0 de 
7,5 muvakkat teminatı olarak Hu· 
susi Muhasebe namına Urfa Ziraat 
Bankasına nakden yatırılacaktır.2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanunu- ı 
nun bildirdiği banka mektubu ve 

932 ders yılında almış olduğum şa
hadetnamemi kaybettim yeni -
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim . 

Harap bahç.e mahalle. 
sinde Hafız Mehmet o. 

TURAN 

Muhasip aranıyor 
511 deposu ve gazozhanemizdeki 

hesapları tutacak bir muhasip arı 
yoruz . Talipler şeraiti öğrenmek 
üzere : üratle licarethanemize mü
racaat etsinler. 

1- 4 KAYADELEN 

oGULLARI 

tahvilatta kabul olunur . ı ---
4- Talipler inşaat ve tamirat İş· 

!erinde ehliyetli olduğuna dair vesika 
gösterecektir . 

5 - Teklif mektupları 936 yılı 
Eylulunun 14 üncü pazartesi günü 
saat on bire kadar Vilayet Daimi 
Encümeni reisliğine verilmiş olacak· · 
tır . 

6- Bu tamirat ve tadilat için ev
velce getirilmiş olup ldarei Hususiye 1 
anbarında mevcut bulunan beş bin 

küsur lira kıymetindeki demir, ahşap 
kereste ve çimentolar maliyet fiatı 
üzerinden bedeli ihaleye mahsuben 
nakıt makamında müteahhide devir 
edilecektir . 

7- Her on beş günde bir alına
cak istihkak raporuna xilre bedeli 
ihaleden tediyat yapılır.7221 

25- 29 - 3- 8 
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Liverpol TeJiraflan 
. 

.J Kambiyo ve para 
28 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'""'"'' - -- Liret 
Hazır 1-{ 71 

1 \= -~ Rayşmark 
Temmuz vadeli 22 --·- Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli / 6 16 . 

-Sterlin « İngiliz ,. - 635 ()() -
Hit hazır 5 14~ -Dolar « Amerika ,. ·- -
Ne~ork 11 48 Frank « İsviçre ,. 

SAN 

~tMI 
6748 78 

SOCONY-VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : · Develi 
Benzin : Kanadlı atlı 
Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf .. iyi servis teşkilatımızla her za-
man hizmetinize amadeyiz. 6457 

ADRES : Abidin pqa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

1 
1 

1 
1 

1 

l 

Türlcsözü 

Seyhan defterdarlığın -
dan: 

Köy : Abdioğlu 
Cinsi : tarla 
Dönümü: 192 
Beher dönümünün muhammen be

deli : 9 lira 
Hududu : Şarkan : Havaca Selim 

Bedros . Garben : Gemi sıra yolu 
Şimalen: yol kavuştu. cenuben tari
kiam. 

Sahibi evveli : Nazar evlatlatlan 
Simon ve Leon ve Ağop ve Takohi. 
Ağop ve Viktor. 

Yukarıda mevkii,dönümü ile mu
hammen bedeli ve hududu yazılı tar· 
la ilk müşterisinin taahhüdürıü yap
mamasından dolayı ihalesi feshedil
miş olduğundan ihale bedeli sekiz 
sene müddetle ve sekiz müsavi tak
sitte ödenmek şartile ve açık artır
ma yolu ile 20 gün müddetle yeni
den müzayedeye çıkarılmıştır . Ta
liplerin pey akçalarım yatırmak ve 
ihaleye iştirak etmek üzere ihale gü
nü olan 9-9-936 tarihine müsa· 
dif çarşamba günü Defterdarlık Milli 
Emlak satış komisyonuna müraca-
atları .7202 20 - 25-29-2 

____ ._. __________________ _ 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

-------------------------
Vilayet daimi encüme
ninden: 

Seyyar Etibba için alınacak olan 
muhammen bedeli 1701 lira 52 ku- 1 
ruş bulunan 54 kalem edviyei sıh
hiye 11- 8- 936 gününden itibaren 
açık eksiltmeye konmuştur . ihalesi 
936 senesi Eylıilünün 1 inci salı gü 
nü saat 10 da yapılacağmdan talip 
olanların vakti mezkiirda Vilayet 
encümenine ve edviyenin cins ve 
miktarile şartnamesini görmek isti. 
yenlerin de Vilayet Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğüne müra· 
caatlan .7199 20- 25-29-7 

-. 
:.. 

.!"-------------.... -----------------------------------
Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza lşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 3 

1 
Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

I 

1 

T~O..KiYE 

llRAAT 
BA.NKA51 
~11 

;~D~RA 
BiRiKTiREN. 
.~~T'bD~Q 

- --

''NORGE,, 
Dünyanın en mükemmel ve ek·ftftı'I..._ 

buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolap orge,, birincilikle temayüz 

mektedir. Her evde bulunması lazım 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sa~yeri : 
ıcamı eaddesınde 

Mehmet Ôzbozdoğ 
ve Ömer Başeğmez ti 

==J::. ret hanesi dir. 
7183 

Seyhan Defterdarlığından : 
Çok ucuz 

1 Mevkii 
Yılanlı 1 

Beher dekarının 
muhammen bedeli 

Miktarı 
lt~ far 3785 

Lira 
12 

Hududu 
Doğusu : dere. Babsı 

Hasan tarlası.Güneyi 
Hüseyin. Kuzeyi: köt

ker usta Şaban 

Satılıyor ! 

Ayakta Bardağı 10 Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( " ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur 1 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara 'Bira Fabrikası Ôz Türk sermayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici satlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Ad t • Rıza Salih Saray Posta kutusu ana acen eSl : 95 Telefon No: 265 
Bel:1ekli Kilise sokal< N: 11 A. + 11 R. 7230 3 

metre murabbaı 

" 
2 hektar 2975 12 

" " 
metre murabbaı 

Yukarıda mevkilerile miktarlan ve muhammen bedellerile 
zıh iki parça tarlaıun tamamının mülkiyeti açık arbrma yolu ile 20 
müddetle müzayedeye çıkarılmışhr. isteklilerin pey akçasını yabrm.k 
müzayedeye iştirik etmek üzere ihale giinü olan 9-9 - 936 tarihine 
sadif çarşamba günü Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna m"" ... ---
atlan ilin olunur.7201 20-25-29-2 

------.-... --------.-------------------,---------" 
Umumi neşriyat mü~ 

Celil Bayer 
Adana Türk sözü ma 


