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Hazin bir mülakat 
Habeş imparatorunun 

genç kızı memleketinin 
felaketini anlatıyor. 

Kamutay tatil yaptı 

" Deyli Herald ,, gazetesinin mu
harrirlerinden birisi Habeş imparatoru 
Haile ::ıelasiyenin kızı ile hususi bir 
~öri4me esnasında bır mülakat yap· 
mıştır . Genç Prenses bu mülakatında 
memleketinin brı,<ına gelen felaketi acı 
bir dille anlatıyor : 

Dün son toplantı yapıldı . Layihalar müzakere ve kabul 
edildi . Kamutay başkanı Renda bir söylevle kamutayın 

yaz tatilini bildirdi 

Saylavlarımız tatil 
yerlerinde köylü ile, 

günlerini boş geçirmiyerek, intihap 
yapacaklardır halk ile temaslar 

11..-11 harp, bizim saadetimizi ha
u-ıJ rap etti . Ben, bu memle-

kete geldiğim zaman beni 
güler yüzle selamlıyan bütün genç 
kadınlara bu günkü harbın ne demek 
olduğunu anlatmak istiyorum . 

Onlara hitab etmekten çekinmi
yorum; onların da beni dinleyeceğini 
umuyorum. 

Londraya sığınmış olan Habeşis
tan İmparatorunun on yedi yaşında 
bulunan narin ve mahcup tavırlı kızı 
Prenses Tsahai, dün bana bu sözleri 
söyledi . 

Bu sözleri bana hususi bir gö
rüşmede söyliyen prenses, Londraya 
gelir gelmez , İngiliz kadınlarına bir 
hitapta bulunarak sulh uğrunda yar
dımlarını dilemeyi, esasen, tasarlamış 
bulunuyordu . . 

Bu hitab , İngiliz kadınları sulh ı 
cemiyetinin önümüzdeki pazartesi gü
nü akşamı saat sekizde Cueen Hali' da 1 

Yapacağı toplantıda söylenecektir . 
Böyle genç bir kızın , büyük bir 

kalabalık önünde ayağa kalkarak 
memleketinin geçirmiş olduğu fela
ketli hadiseleri anlatmak mecburiye
tinde bulunması acıklı bir şey olsa 
ırerektir . 

Prenses sözlerine devam ·ederek 
dedi ki : 

- Yurdumu kaybettim . Annem 
bu felaket yüzünden kahrolmuş bir 
haldedir. Memleketimde harp devam 
ettiği her gün çocuklar ve kadınlar 
savaşın kötü sonuçlarından kendile
rini kurtarabilecek bir yardımın gel
mesini göz yaşları içinde dilediler . 

Ankara : 13!(A.A)-Kamutay dün
kü toplantısında gündeliğinde bulunan 
kanun layihalarını müzakere ve ka
bul ı-ttikten sonra birinci teşrin 1936 
tarihinden beri hükumetten gönderi 
len kanun layihaları intac edilerek el-

Kamutay toplantı halinde 

de mühim bir iş kalmamış olduğun
dan üyelerin intihap dairelerini do
laşmaları ve halk ile temasa gelme
leri için teşkilatı esasiye kanununun 
14 üncü maddesi mücibince mecli
sin her sene toplantı tarihi olan ikin-

Zecri tedbirler meselesi 
Zehirli gazın tesiriyle yüzleri göz

leri yanmış, gözleri kör olmuş, ciğer
leri paralanmış adamların evlerine dö
llüşleri ve sonra ne yapacaklarını bil-: 
ırıeyişlerini anlatmak leci bir şey. An-

nem.' ?:r gün bu adamcağızların tc- Deyli Telgraf gazetesi : " Zecri ted-
davı ıçın ne yapacaklarını şaşırmış 1 

bir halde bulunan karılarına gönülle- birlere de b" t" • k 
Tini hoş edecek teselli haberleri yol- vam, ır ne ıce vermıyece 
hyordu. Bunlara şifa verecek kimse b tedb" l • d H b • t d 
yoktu. ve u ır erın evamı a eşıs an a 
tuğn~~~ b~ır:~~~al~~:~~a!mduaz:;: ;0~- hüriyeti iade edemiyecektir. Diyor 
sesleri gelmiye başlamıştı. Bunun üze-
rine artık kaçmamızın zamanı geldi
ğini anlıyarak yola çıktık. 

Babamın kahraman askerlerinden 
bir çoğunun yüzlerinde gördüğüm 
Zehirli gaz tahribatını, o tanınmaz 
Çehreleri ve körleşmiş gözleri bütün 
hayatımda hatırlıyacağım. 

Ben, İngiliz kadınlarına bir hita
ede bulunacağım. Fakat bir çok hi
abelerde yapılsa bu faciaları kendi 
özleriyle görmüş olan kadar anla

llıalarına imkan yoktur.,, 

Eden Milietler sosyetesine gitmezden evvel zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını Avam kamarasında söyliyecekmiş 

Belgrad : 13 ( Radyo ) - Bu- Hem, zecri tedbirlere devam bir 
günkü Deyli telgraf gazetesi şunları netice vermiyecek ve bu tedbirlerin 
yazmaktadır : devamı Habeşistanda hürriyeti iade 

- lngiltere hükumeti , zecri edemiyecektir . 

tedbirlerin kalkmasını veya kalkma- Belgrat : 13 ( Radyo ) - Deyli 
masını tam bir noktai nazarla ifade Meylin bugünkü nüshasında zecri 

etmiş değildir · tedbirler hakkında şunlar yazılıdır : 

J ci teşrin birinci pazar gününe bıra-

1 kılmasını dileyen takrir okunarak ka-

• bul edilmiş ve başkan Abdulhalik 

Renda bir söylevle kamutayı tatil 
etmiştir. 

Vehbi Demirel 

C.H. Partisi genyönkurul 
üyesi oldu 

Bu Prenses gibi, ince, narin boyun
da al tın gerdanlık ve kollarında altın 

, ~ bilezikler bulunan genç bir kıza ya
tancı bir paytahtta modern bir jan 
arklık vazifesi verilmemeliydi. 

Bir çok bayanlardan aldığım mek
tuplarda kendilerinin hana ve annem
le babama karşı derin bir sempati 
besledikleri bildiriliyor . 

- Bir çok devletler, lngiltere ta 
rafından zecri tedbirlerin kaldırılma
sını istemektedir. 

Ve bu arzuyu taşıyan devletlerin 
milletler cimiyetine bu yolda mura
caat etmek tasavvurları pek katidir. 

Vehbi Demirel 

Eski dahiliye müsteşarı Vehbi 

Demirelin Cumhuriyet Halk Partisi 

genyankurul üyeliğine seçilmiş oldu
ğunu haber aldık . 

Prenses güzel ve zarif şeylerden 
hoşlanıyor. Londranın mağazalarını pek 
teviyor: sık sık oralara gidiyor. 

Kendisi kılığını değiştirerek oto-
büslerde ve tramvaylarda seyyaha! 
etmek, bu suretle halkın kendi babası 
Ve memleketi hakkında neler konuş
t~ğunu duymak arzusundadır. 

Bir çok kimseler kendisine karşı 
~aıik davranmışlardır. Bana dedi ki: 

"- Hiç tanımadığım kimselerin 
hana göndermiş olduğu şu güzel çi
Çcklere bakınız. 

Buraya geldiğim gündenberi her 
lhirı sepet sepet çiçekler alıyorum . 

Bir çok taraflard:ın çay davetleri 
aldım . Bu ne kadar şefkat 1 Bunun 
karsısında sevincimden ağlamaklı olu
yorum . 

Prenses istikbal hakkında hiç bir 
şey söylemek istemedi : 

- Bunları babam düşünür , dedi. 
Kendisi , memleketine karşı dün

yanın iyi niyetler beslediğine , işle

rin düzeleceğine iyice inanmaktadır . 
Prenses beş dil konuşuyor; fak:ıt 

dikiş dikmesini bilmiyor . Kendisine 
yazı makinası kullanıp kullanmadığı

nı sorduğum zaman kahkahalarla 
güldü . 

Belgrad : 13 (Radyo) - siyasi 
mahafilin beyanatına ve dolaşan kuv- ı 
vetli şayialara göre . 

İngiliz dişişleri bakanı Eden Ce- \ 
nevreye hareket emezden evvel' zecri 
tedbirlerin kaldırılması lüzumu hak- 1 

kında avam kamarasında beyanatta 
bulunacaktır. 

Ve Eden bu iş hakkında yalnız 
beyanatla kalını yacak, bu !uzumu 
kuvvetle öne sürüp israr edecektir. 

Adananın çok iyi tanıdığı ve 
sevdiği bu değerli idarecimizin böy

le mühim ve bu yüksek bir işe me
mur edilmesinden duyduğumuz se

vinç çok büyüktür . Ve şimdiye ka
dar her bulunduğu yerde büyük li

yakati ve sempatisi ile kendisini sev

dirmeye muvaffak olan Vehbi De
mirelin bu yeni vazifesinde de bü

yük başarılar göstereceğinde şüphe
miz yoktur. 

··~........,._ .. ...__._. .. _........... ........ - ...... _...-... _ ....................... ......__..._ ....... .._._ ................ '1-\ 

1 Boğazlar konferansında 

Türkiyeyi temsil edecek heyet dün 
Rüştü Arasın riyasetinde hareket etti 

Ankara: 13 ( A. A. ) - Boğazlar konferansında Türkiyeyi temsil 
edecek olan heyet bu akşam şehrimizden hareket etmiştir. 

Heyeti murahhasamızın başında Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Aras 
bulunmakta ve murahhaslar Dış işleri Genel sekreteri, Büyük Elçi Numan 
Menemenci oğlu geni kurmay ikinci başkanı General Asım ve Milletler 
cemiyeti nezdinde Türkiye daimi murahhası Necmeddin Sadıkdan mü
rekkep bulunmaktadır. Ayrıca müşavirler. katipler ve gazeteciler de he
yete refakat etmektedir. 

Arap diyarında anarşi 
.Her gün bir az daha büyümekte. Hay

fa -Lüd arasında yine bir tren bom
balandı bir çok yahudi öldü 

Filistin deki hareketler artık bir Yahudi -
Arap çarpışması deiğl, bir İngiliz-Arap 

harbidir 
Kudüs: 12 (A. A.) - Filistin'de 

vaziyette henüz bir salah yoktur. 

Münferid suikasdlar çete muha
rebeleri tahribat devam etmektedir. 
Hayfa' da deniz kulu buna, Kudüste 
polis karakoluna bombalar atılmıştır. 

Kudüs: 13 [Radyo] - Bir tef· 
tişten dönerken üzerine ateş edilerk 
yaralanan Emniyet direktörü mua
vini Sikrist hastahaneye !laklolun
muştur. 

Katillerden birisi tutulmu~tur. 
Kaçmağa muvaffak olan diğeri de 
şiddetle takib olunmaktadır. 

Sikrist'in son zamanlardaki ha
reketleri Arabları sinirlendirmekte ve 
hoşnudsuzluklarını celbetmekteydi. 

Dün gece Emniyeti umumi di
rektörü başmuavininin de evine ateş 
açılmıştır. insanca telefat olmamıştır. 

Atatürk 
Dün İran büyük elçisini 

kabul ettiler 
Ankara : 13 ( A.A )- Atatürk 

saat on sekizde lran büyük elçisini 
hususi olarak kabul etmiş ve elçi 
Cumhur reisine lran Şehinşahının el 
yazısı ile bir mektubunu vermiştir . 

Balkan antandı 
Basın kongresi açıldı 

Ankara : 13 ( A.A ) - Balkan 
antandı basın kongresi dün Bükreş
te Romanya dış işleri bakanı Titü
leskonun bir söyleviyle açılmıştır . 

Polonya ve Bulgar 

Büyük elçileri Atatürke 
itimatnamelerini takdim 

ettiler 
Ankara : 13 ( A.A )- Polonya 

büyük elçisi ile Bulgaristan elçisi 
bugün Cumhur reisi Atatürke iti
matnamelerini takdim etmişlerdir. 

Kudüs: 13 (Radyo] Hayfa - Li· 
da hattı istasyonunda bir bomba 
patlamış, dört Yahudi ağır ve 12 
Arabla Yahudi de hafif surette ya
ralanmışlardır. 

Hastahanye nakledilmiş olan po
lis direktörü muavini olmüştür. 

Kudüs: 13 [Radyo] - Bu gün 
bir Arab çetesi iki Yahudi köyünü 
basmıştır. 

Asiler üzerine polis ve asker 
kuvvetleri gönderilmiştir. 

Kudüs: 11 [ Özel ] - Filistin· 
de ilan edilen med.,ni silahsız isyan 
harekatı, lngilizlerin yaptıkları şid
detli tazyikler karşısında silahlı is
yan harekatına inkilab etmiş ve bu 
isyan her türlü Arab vasıtalarına 

malik bulunan çöl Arablarına da 
~irayet etmiştir. 

Kudüs cihetinde yüksek tepeleri 
işgal etmekte olan asiler, lngiliz ileri 
harekatını durdurmağa çalışmakta 
ve otomobillerin seyrü seferlerine 
mani olmaktadırlar. 

Bu cephede yapılan müsademe
- Gerisi ikinci sahifede -

Almanya 

Eski müstemlekelerini 
ne zaman isteyecekmiş? 

-
Ankara : 13 ( AA ) Deyli tel

graf gazetesi Almanyanın olimpiyat 
oyunlarını müteakip eski müstemle
kelerini isteyeceğini yazmaktadır . 

r. -, 
iç !ahif elerimfade : ----·----Meçhul his belirince 

(Hikaye) 
Yazan : Nihad Tangüner 

Küçük devletler 
G. F. 

Japonlar Çine karşı bir 
hareket mi hazırlıyor 



Sahife : 2 

Küçük devletler ___ .......... ___ _ 
Depeche de - Toulus gazetesinde 

Guglielmo Ferreo yaıı yor : 

Milletler Cemiyetinin son top
lantısı esnasında , Cenevrede küçük 
milletlerin telaşlı hareketleri göze 
çarpıyordu . Konseyin kararları üze
rinde kısmen amil olan , onların giz
li nüfuzları olmuştur . . 

Aynı zamanda , uzaktan , me· 
sela Belgraddan ve Prağdan , çok 
endişe verici şayialar geldi . Bu şa
yialarda mübalağa olması muhte
meldir ; fakat gene de büyük bir 
endişenin işaretidirler . 

Haklı bir endi~e Milletler Cemi
yetini reforme emek imkanı üzerinde; 
hayallere kapılmak imkanlı değildir: 
Milletler Cemiyeti Afrikadaki emri 
vaki önüude boyun eğecek oluusa 
işi bitmiştir . Paktın metnini değiş
tirmek bir şeye yaramıyacaktır : 
illet , şimdiye değin , paktta değil , 
büyük devletlerin bunu tatbik husu
sunda dürüstlük ve enerji gösterme-
melerinde idi 1 1 

Zayıf bir devletin Milletler Cemi
yeti garantisi ile tekrar kendini em
niyette hissetmesi için , müesseseye 
olan itimadı canlandırmak lazımdır; 
ve bunu canlandırmak için de me· 
tinlerde bir tadil yapmak kafi gele -
mez ; büyük devletler tarafından 
yapılacak filiyat lazımdır . imdi , 
Milletler Cemiyetinin yıkılması veya 
uzun bir müddet için sönükleşmesi , 
Avrupanın küçük devletleri için ha
kiki bir felaket olacaktır . 

Pek az farkında olduğumuz çok 
vahim bir mesele karşısındayız. Onu 
anlamaya çalışalım . 

1814 den 1914 de kadar, Avru
pa büyük ve küçük devletlerden 
mürekkeb bir müzaikti . Küçük bü
yük , bunların hepsi , kuvvetleri ara· 
sındaki büyük farklara rağmen , bir
birlerinin yanında sükunetle yaşadı
lar . Çünkü küçükler monarşı siste· 
minin garantisi altındadırlar . lsviç
renin ve 1870 den sonra Fransa is
tisna edilirse , o zaman bütün Avru
pa monarşiler tarafından idare edili
yordu. 

Büyük dinastilerden her biri 
muayyen bir mikdar küçük dinasti
leri himaye ediyordu ; büyük saray
larla bir akrabalık ve dostluk rabı
taları sistemi teessüs etmişti ; bu
günkü büyük saraylarda küçük di
nastilere dokunulmayacağı keyfiyeti 
malumdu . Bu adeta gizli fakat çok 
sağlam bir garanti sistemi idi . Av
rupa bütün bir asır bunun sayesinde 
yaşadı. 

Büyük harbın , bir büyük , bir 
de küçük dinasti arasındaki ihtilaf 
ve bir başka büyük dinastinin teh
dit edilen küçük dinasti lehine mü
dahalesi neticesinde çıkmış olması 

bir tesadüf neticesi değildir . 
Büyük harbla , Avnıpanın bü

tün büyük monarşileri , ltalyan di
nastisi müstesna olmak üzere , yı· 
kıldı . Ve ltalyan dinastisi de küçük 
dinastiler üzerindeki hami rolünü 
terketti. Küçük devletlerin faydalan· 
mış oldukları bütün bu garanti sis· 
temi büyük dinastilerle beraber 
çöktü . O zamana kadar emniyet 
içinde yaşamış olan küçük devletler 
dişine kadar silahlanmış bir kaç dev 
arasında kendilerini yapayalnız ve 
garantisiz hissettiler . Sulh kongresi 
esnasında , iki ay Pariste kaldım ; 
sulh andlaşmalarını yapmış olan 
adamlardan bir çoğunu gördüm ; 
meselenin viicudundan bile haber 
dar olan bir tanesine rastlamadım , 
Avrupa yeniden inşa etmek isteni 
yor , fakat böyle bir Avrupa inşası
nın bu meselenin halini icab ettirdi
ği ve bunun eski ve yeni on beş 
kadar devlet için hayati bir mahi
yet taşıdığı· akla bile getirilmiyordu. 

Bu garib bir vaziyetti. Fakat o 
zaman bundan da garib bir vaka 
oldu: Bu meselenin kimsenin ara
madığı hal suretini, tesadüfen, Mil
letler Cemiyetinde bulduklarını şan-

dalar. Milletler Cemiyeti Vilson ta· 
rafından tasarlanmış ve teklif edil
miş, ve büyük devletle~ tarafından, 
birbirinden ayrı maksadlar ve ga
yeler gözetilerek, az veya çok hoş
nutlukla kabul edilmişti. Bunu ya -
ratırken, küçük Avrupa devletlerini 
ve büyük dinastilerin yıkılışıyla bun· 
!arın ne vaziyete girdiklerini kimse 
hatırına getirmedi. Fakat, bir kere 
Milletler Cemiyeti yaratıldıktan son
ra küçük devletler, onda emniyet
leri için yeni bir garanti buldukla
rını sandılar. Onun içindir ki Mıllet
ler Cemiyetini, müessesenin hakiki 
zihniyeti içinde tutan ve inkişaf et
tirmiye çalışan yalnız küçük dev
letler oldu. Halbuki büyük devlet
ler onu kendi politikalarının muti 
bir aleti haline koymıya çalışıyor
lardı. Hakikat veya hayal, küçük 
devletler, Milletler Cemiyeti saye
sinde şimdiye kadar nisbi bir sü
kun içinde yaşadılar . 

Fakat gene bu sebebledir ki İtal
yan - Habeş harbi, Avrupa tarihi 
için, Mançuri için Çin - Japon har
bından çok daha ehemmiyetlidir . 
Gerçi, Japonya daha önce paktı 
çiğnemişti; fakat Japonya bir uzak 
şark devletidir ki tehdidi yalnız Çi
ne, Rusyaya, veya Birleşik devlet
lere karşıdır. Halbuki esasen bun
ların her biri birer büyük devlettir. 
Japonyanın hareketi, esef edilecek 
bir fena misaldi; fakat bir Avrupa 
devleti. paktı çiğnemediği müddet
çe, A vrupanın küçük devletleri is· 
tiklal ve emniyetlerinin garantisi o· 
larak pakta itimad edebilirlerdi . 

Paktın büyük bir Avrupa dev
leti tarafından çiğnenmesini önle· 
mek hususunda Milletler Cemiyeti 
nin aczi, yarın kat'i surette sabit o· 
]ursa, ayni zamanda bütün Avrupa
nın vaziyeti sarsılmış olacaktır. Kü
çük devletler, yani Avrupanın üçte 
biri, tamamiyle garantisiz kalacak· 
]ar, ancak kuvvet tarafından yutul
mıya hazır birer sınıf teşkil edecek
lerdir . 

Farzedin ki yarın Almanya Da
nimarkayı veya Hollandayı istila et
mek istesin: Eğer Milletler Cemi· 
yeti aciz kalırsa, bu iki küçük dev
let için, lngiltere veya F ransanın 
müdahalesinden başka ne ümid ka
lacaktır? Eğer Fransa ile lngiltere 
Avrupanın jandarması olmaya ve 
küçük devletler üzerine kuvvetleri
ni denemek istiyen büyük devlet
lerle harb etmiye hazır bulunmaz. 
!arsa, Milletler Cemiyetinin kaybol
duğu veya bir gölge haline geldiği· 
zaman, en cüretli hareketleri hangi 
maniin karşılıyacağı tasavvur edile
mez. 

Tabii tarziyeler üzerinde konu
şuyorum. 

Almanyanın şu esnada Hollanda 
veya Danimarkayı fethetmeyi düşün
düğünü söylemiyorum . Fakat bu 
neviden faraziyelerin, büsbütün ha· 
yalden ibaret olduğu da sanılmasın, 
Küçük devletlerin Avrupada büyük
ler tarafından yutulmaya mahkum 
oldukları doktrini eskidir . 

Hatta on dokuzuncu asırda da 
bu doktrinin zaman zaman ortaya 
atıldığı görülmüştür· 1914 T. evvelin 
Almanyasında bu fikir çok taraftar 
bulmuş; Faşizmle ltalyaya girmiş
tir . Şimdi uyuklamaktadır; fakat, 
on beş senedenberi bunu çılgınca ve 
tahripçi fikirlerde vaki olduğu gibi 
bu doktrinin de birdenbire patlak 
vermesi ve felaketlere sebep olma
sı kabildir . 

Zamanın alametleri fenadır . 
Yalnız kuvvetin muteber olduğu n;,ı
zariyesi zemin kazanıyor ; ve hadi
seler, geçenlerde bunu Afrikada te
yid eder bir mahiyet almıştır . 

Avrupada iki büyük devlet var 
ki bütün sermayelıırini silahlara ve 
askeri mahiyette teşebbüslere yatır
mışlardır . Onlar için askeri itibar 
ve fetihlerin şerefi, halkın hoşnutsuz-

.Şehir 

Soy adları 

Tescil müddetinin bitme
sine pek az zaman kaldı 

Soy adlarının tescil müddetinin 
Temmuz akşamına kadar olduğu 
ve bu tarihten sonra, soy adlarını nü
fusa tescil ettirmeyenlerden ceza a
lınacağını kısa fasılalarla çoktanberi 

yazmaktayız. 
Vatandaşların kendi hesaplarına 

olan bu ictimai vazifelerini seve seve 
yapacaklarına şüphe yoktur. 

Ancak zamanın pek yaklaşması 
dolayisile son bir kaç gün içinde 
davranmanın, dairelere pek fazla yük 
olacağı ve büyük karışıklıklara sebep 
olacağı şüphesizdir. 

Bunun için şu günlerde rahat ra
hat bu kısa ve parasız muameleyi 
yaptırmak her yurttaş için yarım sa
atlık bir iştir. 

Her sahada olduğu gibi, her yer
den evvelbu işte de Adanalılarımızın 
gayretlerini görmek iftiharlı bir ne

tice verir. 
Soy adları işinin tamamlandığı 

günde vilayetlerden vekalete çekile
cek ilk telgrafın Adana tarafından 
verilmesi şüphesiz ki inkılaplara o· 
lan intibak hassamızın kuvvetini 
gösterecektir. 

Mektep müdürlerinin 
izinleri 

Kültür bakanlığı büyük tatil gün
l~i için izin isteyen mektep direktör 
ve yar direktörlerine maaş kanunu 
nun 1) nncü madde~i mucibince an
cak 13 gün izin verileceğini ve mü
racaatların buna göre yapılmasını 
teşkilat.ına bildirmiştir. 

Hastalık halinde mezuniyet iki 
aya kadar uzatılabilmektedir. 

Ziraat mücadeleleri 
Mayısta bir ay içinde şehrimiz 

arazisinde mahsulata büyük zararlar 
veren hayvanlarla çok alakalı bir su· 
rette mücadele yapılmıştır . 

Bu bir ay içinde 1250 domuz, 
60 çakal, 7 tilki, 2 kurt, 7 yabani 
keçi, 4 porsuk, 1 sırtlan, 2 kunduz 
itlaf edilmiştir . 

Ziraat kontrollerimizde olanca 
güçlerile, tarla tarla ·etrafı gezerek 
haşarat mücadelesi yapmışlar ve bu 
suretle muzir böceklerin türemesine 
meydan vermemişlerdir . 

luğunu boğmak için bir vasıta ol 
maktadır. 

Bu iki devletin önlerinde, yal
nız kamuyun aleyhlerinde oluşuyla 
lngiltere ve Fransamn askeri kuv
vetlerinden başka bir mani görme
dikleri giin ne olacaktır ? Avrupada 
umumi bir dağılışa sebebiyet vermek 
için bu iki devletin tereddüdü veya 
aralarındaki bir ihtilaf kafi gelecek· 
tir . 

Avrupa, birbirlerine o derece 
bağlı bir devletler sistemidir ki bir 
tek küçük devletin - İsviçre, Hollan
da, Çe'mslovakya, Yugoslovakya -
ortadan kaldırılması sisteminin da
ğ-ılınasını intaç edebilir . Avrupa da
ha evvel bunun tecrübesini görmüş· 
tür. 1797 de Venediğin Avusturya 
ve Fransa tarafından yok edilmesi, 
Avrupada bütün müvazeneyi kırmış 
ve bütün garbi öyle bir kavs içine 
atmıştır ki, yüz kırk senelik görül
memiş gayretlere rağmen, hala için
den çıkmış değiliz . Bu günün me 
selelerini biraz enerji ve azimle tet
kika karar vermediği takdirde Av
rupa pek ala bu neviden ikinci bir 
maceraya sürüklenebilir , 

! ·:Orta tahsil 
mekteblerinde 

f Ağustosta talebe namzedi kaydına 
başlanacak. Eylülde mazeret, ikmal 
ve olgunluk imtihanları yapılacak 

Bakanlık bu hususa dair talimatı mektep idarele
rine gönderdi 

Kültür bakanlığı , bütün orta 
tedrisat mekteplerine gönderdiği bir 
tamimle , orta mektep ve liselerde 
20 agostos Perşembe günü talebe 
namzedi kaydına başlanmasını em· 
retmiştir . Eylül ayı içinde engel 
( mazerel ) , bütünlenme ( ikmal ) 
ve olgunluk imtihanları yapılacak 

ve biı inci Teşrinin birinci günü ders· 
lere başlanacaktır . B.akanlık orta ı 
mektep , lise ve muallim mekteple-
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rinde Eylül içinde yapılacak bu imti· ı· 
hanların günlerini de şimdiden tes
bit etmistir . 

Yeni talimatnameye göre , fen 
şubesinde olgunluk imtihanına gire
ceklerin riyaziye , fizik - kimya , 

tabiiye , Türkçe kompozisyon grup
ları ile edebiyat şubesinde imtihana 
gireceklerin tarih , edebiyat , Türk 
çe kompozisyon gruplarının yazılı 
sualleri bakanlıktan gönderilecektir. 

Orta mektep ve li$e talimatna
mesi hükunılerine göre fen Vf' ede
biyat şubelerinden mezuniyet im ti· 
hanına gireceklerin riyaziye . ede· 
biyat , fizik - kimya gruplarının 

imtihanları yazılı olacak ve bunların 
süalleri de bakanlıktan gönderile 
cektir . 

Olgunluk ve mezuniyet imtihan
larının günleri de gene bakanlık ta
rafından şimdiden tesbit olunarak 
mekteplere bildirilmiştir . 

.. Halk evi 

Temsil kolu dün Dört -
yola gitti 

Halkevimizin temsil kolu , dün 
temsil vermek üzere, gösterit komi
tesi mümessil ve rejisörü ' gazetemiz 
direktörü Coşkun güven ve doktor 
Ürfinin idaresinde ve öğretmen res 
saw Necmi Şenel ile birlikte Dört. 
yola gitmişlerdir. 

'Portakal ağaçlarının 

Yüksek daldırma ve tene-J 
ke usuliyle çoğaltılması 
hakkındaki yasaklar 

Gençler oynayacakları piyeslerin 
bütün dekorlarını da almışlar ve 
çok mükemmel ve hazırlıklı bir şe · 
kilde gitmişlerdir. 

Gençler Dörtyoldan döndükten 
sonra,yaz tatilinden istifade ederek, 
Kozan, Osmaniye, Ceyhan ve kabil 
olursa bütün ilçelerimizde bir tur 
yapacaklar,hazırladıkları büyük eser· 
!eri buralarda temsil edeceklerdir. 

Ziraat işlerinde 

Kullanılan arabaların 
sevkinde büyük tenzilatlı 
bir tarife tatbik edilecek 

Ziraatte kullanılmak üzere trenle 
sevkedilecek arabalara, devlet de
mir yolları tarafından büyük bir ten 
zilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Tarife şudur. : 
1 - Alelitlak yalnız ziraatta 

kullanılacak arabalara yüz de 25 
2 - Derhal ziraatta kullanılacak 

arabalara mezkur yüz de 25 tenzilli 
ücretlerden aynca yüz de 50 

3 - Bir ziraat sergisinde teşhir 
edilecek arabalara da keza yüz de 
25 tenzilli ücretlerden ayrıca yüz de 
25 tenzilat yapılacaktır. 

Bu tarifenin tatbiki için, araba 
s~vkedecekler, arabaların hangi sı
nıftan olduğuna dair ziraat dairele
rinden birer vesika almaları icap et
mektedir. 

Zabıta yoklamalar yapıyor 

Dün akşam şehrin muhtelif yer· 
!erinde sabıkalı adamlar üzerinde 
polisler tarafından aramalar yapıl· 
nıış ve Mehıned oğlu ibrahimle. Ça
vuş oğlu Kurban isminde iki sabıka-

llıda kama ve bıçak bulunarak mü- ı 

1 

Ziraat Veka.Ieti, nebatatın has
talığından ve zararlı böceklerden 
korunması hakkında olan kanunun 
13 üncü maddesinin ( B ) Fıkrasına 
temas ederek portakal vesair Na
renciye ağaçlarının teneke usuli de· 
nilen yüksek daldırma ile çoğaltıl

masını yasak etmiştir . 
Çünki bu usul ömrü az hastalık

lı ve böcekli ve bunları bir taraft?n 
diger tarafa nakleden Fidanlar ye
tiştiril rse, bahçeleri sık sık gezecek 
olan Ziraat kontrolları bu fidanları 
derhal sökecek ve sahipleri hakkın
da kanuni takibat yapacaktır . 

Çocuğunu boğan 
kadın 

Dört sene iki ay hapse 
mahkum oldu 

Kimden kazandığı belli olmayan 
çocuğunu boğmaktan suçlu ve mev
kuf Koıanlı Mustafa kızı Ayşenin 
muhakemesine dün ağır ceza hak 
yerinde bakılmıştır . 

Ayşenin, yavrusunu boğduğu 
mahakeme neticesinde sabit oldu· 
ğundan katil kadın dört sene iki ay 
hapse mahkum olmuş ve karar dün 
kendisine tebliğ edilmiştir . 

Bir katilin muhakemesi 

Misisten Cabbarı yaralamaktan 
suçlu ve mevkuf Muharrem oğlu Şa
banın duruşmasına dün ağır cezada 
devam edilmiştir . 

Esas hakkında mutalaa 
mek üzere Müddei umumi 
tetkike almış ve muhakeme 
bir güne bırakılmıştır . 

yürüt
evraki 
başka 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Merkez eczanedir 
sadere edilmiştir . 1 :..-------------~ 
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Arap diyarında 
• 

anarşı 

- Birinci sahifeden artau -

de bir İngiliz zabitiyle beş lngil" 
polisi ölmüştür. Asilerden ölenler' 
mikdarı ise üç kişidir. Her iki taraf 
tan yaralıların sayısı pek çoktur. 

Nablıs cihetinde ise müsadem~ 
!er şiddetle devam etmete olup öl 
ve yaralıların mikdarı henüz bel 
değildir. 

Asiler, Gaze civarındaki köp ' 
!erle hattan iki yüz metrelik bir kı. 
mını tahrib ettiklerinden şimend' 
fer münakalatı bir müddet inkıt 
uğramıştır. 

Nablıs ile Tulkerim arasında 
lngiliz askerleriyle asiler arasın 
şiddetle müsademele olmuştur. ti 

Kudüs, Nablıs, Cüneyn ve Tul 
kerim'de bombalar patlatılması d 
vam ediyor. 

Bazı müslim Arab asileri, Nu 
şems hapishnesine hücum eder 
mahpusları kaçırmak teşebbüsün 
bulunmuşlardır. 

Muhafızların şiddetli muka\ 
metlerine raömen asiler, gecenin k 
ranlığından bilistifade bunların 
him bir kısmını kaçırmağa muvaff 
olmuşlardır. 

Kudüste. akşama doğru muht 
lif yerlerde patlatılan beş bom 
dan yirmibeş kişi yaralanmıştır. 

Yaralılardan ikisi hastahane 
ölmüştür. 

isyan harekatının büyümesi in. 
!izleri büyük bir telaşa düşürmüş! 
Mısırdaki kuvvetlerin büyük bir k 
mı buraya getirilerek muhtelif y 
!ere dağıtılmışlardır. 

lngiliz fevkalade komiseri; bs 
Arab gazeteleri hükumetin Filisti 
Yahudi hicretini bir sene müddet 
menettiğine dair olan neşriyatı te 
zib etmiştir. 

Gazellere şiddetli sansürler k 
muş, Filistin hakkında doğru na 
veren ecnebi gazetelerinin Filisti 
sokulması yasak edilmiştir. 

Muhtelif hapis cezalarına m 
kum edilen isyan suçluları başka , 
hirler hapishanelerine gönderilın 
!erdir. 

Nablıs tüccarları; durumun gii 
den güne fenalaştığını gözönüıı 

tutarak dükkanlarını açmamağa 
anahtarlarını götürüp hükumete t 
lim etmeğe karar vermişlerdir. 

Otomobil ve kamyonlar, lngi 
kuvvetlerinin mütekasif bulundu 
!arı yerlede ve muhafaza altında • 
rü sefer yapabilmektedirler. 

Filistindeki nıezruatın kısmıa 
mı yakıldığından bu yıl FilistiJI 
büyük bir kıtlık olacağından kork 
maktadır. 

İngilizler, Nablus i],,. Cüneyne ar 
sandaki telefon ve telgraf telleri 
tahrib ederek muhaberatı inıtl 
uğraştıklarından dolayı Berka kô, 
halkına dörtyüz lngiliz lirası nak 

ceza tarhetmişse de halk, bu kaj 
şiddetle red ve medeni isyan kar 
rına tevfikan bu parayı kat'iyen ' 
remiyeceklerini hükumete bildirı 
le beraber lngilizlerin tazyikine o 
raınamak için köye ateş vererek 
lara çekilmişlerdir. 

19 N;sandan bu güne kadar 
sak hilafına olarak sokakta dol 
tıklarından dolayı Arablordan t 
kif edilenlerin ınikdarı 1313 o 
bunlardan 754 ü mahkum ve 226 
beraet etmiş ve mütebakisiniıı 
muhakemelerine elan bakılmakta 

Y nhudilerden ise 128 kişi ya 
lanmış, 104 ü mahkum, 26 sı b 
el etın;ş olup mütebakisinin mu 
kemelerine devam olunmaktadır. 

Liccnnetü T l'nfiztyc' den bir 
yet, Filistinde yapılan mezalimi 
sırlı kardaşlarına bildirmek ve oıı 

1111 yardımlarını temin etmek ÜZ' 

Kahire'ye gitmiştir. 
Yeni müstemlekeler nazırı; Av 

kamarasında beyanatta bulan;ır 

selefi Tomas tarafından kamara 
Filistindeki durumun ehemmiye 
olduğuna dair olan sö.derini tek 

ve burada durumun çok kötü old~ 



~ 

öl 
el 

rii 
ı~ 

do 
ta 

r 
n 

" k 
ııı 

ft 

d 

\ı< 
tir 

n 

u 
s 

• JJ 

k 

arı 

ril 
ıt~ 

;ı 
d 
at 

[J'l 

u 
d 

l• 
ı 

6 

e 

ııı 

' ıı 

ıı 

!· 

14 Haziran 19~6 

* 
• 

·' ... 

Yazan : Nihıod Tangüner 

Meçhul his belirince 
- Kuzum neye böyle duruyor

sun ? 
- Hiç ..... Ağabey .. 
Saranın dudaklarından bu , 

"ağabey. kelimesi o kadar zoraki 
döküldü ki ... Fakat genç adam 
bunu bir aynlış acısın. n muztarip 
şivesi sandı :: Ve teselliye geçti : 

- Sara bak artık koskoca de
likanlı bir kız oldun sana çocukluk 
hiç de yakışmıyor .. 

Gideceksen döneceksin .. Üzü
lecek şeyİnibu !.. 

Bak Mısırın cazib hayatı seni 
nasıl oyalıyacak bize mektup bile 
yazmağa vakıt bulamıyacaksın . 

- Ben mi?. 
Semih, bu soruşa karşılık olmak

tan uzak bir ifade ile devam etti : 
- Ve döndükten sonra da ar

tık hayatını tanzim edecek ve o za
man başka bir yaşayış devresine 
gireceksin .. 

- Nasıl bir yaşayış? 
·- Canım tabi evlenecek değil-

misin .. 
- Evlenmek mi ? 
- Pek tabii Sara .. 
- Benim evlenmeğe asla niye-

tim yok .. 
- Neden? 
- Bilmem., 
Sara düşünür gibi dalmıştı ... 
Biraz sonra, bir fikir bulmuş gi-

bi ilave etti : 
- Peki sen neye evlenmiyor 

sun ? Vaaz vermek kolaydır .. 
Bu defa güç bir cevabın sırası 

Semihe gelmişti . Amca kızının 
bu suali ne münasebetsizdi 1 .. 

Acaba bunu kendisi de biliyor
ınuydu ki ona cevap versin .. 

Acaba böyle bir düşünce otuz 
yıllık hayatında bir gün kafasını 
İşgal edebilmiş miydi ? 

Neden evlenmiyordu ? .. O da 
bunu bilmiyordu ki 1 .. 

Gözleri, loş salonun per · 
delerinden sızan ve kırmızı mo
bilyelerde dantelleşen donuk 
ziyalara dalmıştı . Onunla be -
raber Sara da susmuştu .. 

Biraz sonra genç kız vaktı ha
tırladı ve kolundaki saata bakar 
bakmaz fırladı : 

- Aman bütün evdekiler ayak 
Üzerinde beni beklerler .. 

- Gidiyormusun Sara ?. 
- Allaha ısmarladık .... 
- Güle güle kuzum . Mektup 

yazmağı unutma sakın .. 

* * * 
Sara gider gitmez olduğu yere 

tekrar çökmüştü .. 
Bu gün neden bu kadar dalgın 

ve hatta meyüs olduğunu düşünü

yordu . Saatlerce, günlerce, yalnız 

meç~.ul hissile baş başa kalmak ar
zusunda idi . Fakat Semihi rahat 
bırakmadılar . 

Salonun kapısı birdenbire açıldı. 
ve kapıdan Orhanm pürtelaş girdi
ğini gördü : 

ğunu söylemesi, kamara azaları tara
fından büyük bir infialle karşılan 
mış ve hükumetin bu isyan hareka 
tının önüne geçilmesi için acil ted
birlerin alınması istenmiştir. 

Milletler cemi yeti konseyinden 
bir zat; Filistindeki hadiselere dair 
istenilen izahatın şimdiye kadar ve
rilmemesinden dolayı cemiyetin ln
giltere hükumetine karşı olan tees
süflerini bitdirmiştir. 

Kudüs: 13 [Radyo] - Bir teftiş 
seyahatından dönmekte olan lngiliz 
zabitlerinden Sigris ve arkadaşı 
Konstaynl, asilerin taarruzuna uğrı
yarak yaralanmışlardır. Bunlar has
tahaneye kaldırılmışlardır. 

- Aşkolsun sana Semih. Diyor 
du . Saat kaç biliyormusun ? 

Sanki dili tutulmuştu . Cevap 
veremedi .. 

Her zaman yüzünde neş'e <!ksik 
olmayan Orhan, arkadaşının bu ha
lini görür görmez tuhaflaştı : 

- Ne var Semih?. 
Sanki daha şimdi Orhamn mev

cudiyetini his ediyordu .. 
- Senmisin Orhan? Bir şey yok 

canım uyuya kalmışım .. 
- Ne uyuması, gözlerinapaçık

tı .. Bir şeyinmi var? . 
- Yook .. 
- E peki neden beni bu kadar 

beklettin ., Vallahi hastalandın san
dım heman geldim . 

- Bizim Sara amcamla beraber 
Mısıra gidiyor. Bana vedaa gelmiş 
tabii çocuğa, sana randevu verdi
ğimden bahsedemezdim .. 

- Ha .. Peki ama neden böyle 
duruyorsun ? 

- Bilmem. Tenbelliğim tuttu 
Orhan Burada uyuşuvermişim .. 

Orhan, Semihin bütün ruhunu, 
bütün düşüncelerini bilirdi . Ta 
mektep sıralarındanberi bir gün bile 
görmeden '. duramadığı arkadaşının 
şimdiye kadar hiç te böyle bir gayri 
tabiiliğini hatırlayanuyordu. Semihte 
bir kederin mutlaa vucudunu sezmiş 
ti .. Israrla sordu : 

- Semih saklama benden ne 
var?, 

- Vallahi . Orhan ben de bile
miyorum ne var .. Fakat teşrih ede 
mediğim bir his beni meşgul ediyor,. 

- Tuhaf .. 
- inan buna Orhan bende bi-

lemiyorum •. 
Aynı salonda biraz evvel Sara 

ile geçmiş olan düşünce faslı şimdi 

de Orhanla oluyordu .. 
Şimdi iki genç erkek, bir meçhul 

düşüncenin düğümünü aramakla 
meşgullerdi .. 

Çok geçmedi Orhan bomba gibi 
patladı : 

- Buldum .. 
N '? - eyı ... 

- Senin bulamadığım 1.. 
- Ney miş bu ?. 
Orhan yutkundu .. Ve ayağa kal

karak ciddi bir tavurla arkadaşım 
omuzlar.mdan sarstı : 

- Semih sen Sarayı seviyorsun .. 
Güneş batıyordu . Küçük salon 

bir kat daha loşlaşmıştı . 
Semih ağır ağır aralık pencereye 

yürüdü. Gözleri, boğazın koyu ufuk
larında bir şeyler aradı .. Ve bir ara
lık Orhana dönüp baktı . Arkadaşı
nın müstehzi bir tebessümle kıpışan 
gözlerine yaklaştı ve zamanın kısa 

tarihine karışmış bir sualin cevabını 
verdi: 

- Evet Orhan .. 
Ve bunu söyler söylemez saatına 

baktı. Ve telefona koştu .. Çünki da
ha vakıt vardı. 

Fransa' da 

Grevciler işbaşı yapmağa 
başladı 

Paris: 13 [ Radyo ] - Meclisi 
meb'usan; kırk saatlık çallşma ka
nununu kabul etmiştir. 

Paris: 13 [ Radyo ] - Gelen 
haberlerde bir çok yerlerdeki grevci 
ameleler işlerinin başına dönmğe 
başlamışlardir. 

Asiler; Hayfa • Lüd arasında 
seferini yapmakta olan trene bomba 
atmışlardır. Trenin içerisinde bulu
nan Yahudilerden onikisi yaralan 
mıştır. 

Tiirlcıözü sahife 3 

Japonlar Çine karşı bir 
taarruz mu hazırlıyorlar? 

Asri sinemada 
~~-------------·----------------------------------~ 12 Haziran cuma güuü akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filmi 1 
Japonyada akim kalmış olan şu

bat hükumet daı'besini takibetmiş 
olan reorganizasyon devresi , artık 
sona ermiş görünüyor . 

Kabinede yapılan değişiklik, or 
duda da sivil hizmetlerde ve hatta 
büyük kapitalist birliklerin idare
sinde yapılan tadiller , bir yandan , 
gayri mesul vaziyette harekette bu. 
lunan açıkça faşist müfrit militarist 
unsurlan uzaklaştırmak, öte yandan 
da umumiyet itibarile militaristlerin 
vaziyetini ve hükumet üzerinde icra 
ettikleri kontrolü kuvvetlendirmek 
neticesini verdi . 

Japon militaristlerinin programı 
malumdur : Japonyarun dışardaki 
taarruzunu ve silahlanru kuvvetlen
dirmek ve hızlandırmak . 

Bu taarruzu Sovyetler birliğine 
ve Mogolistan Halk Cumhuriyetine 
karşı yapmak munzam bir askeri 
ve diplomatik hazırlık icap ettirdiği 
ortada olduğu ve Sovyet uzak şar
kında kuvvetler arasında nisbet dü · 
şüncesiz maceralara müsait bulun
madığı için, yakın bir istikbalde vu
kua gelecek olan Japon taarruzu , 
muhtemeldir ki gene Çine karşı ola
caktır. Bir çok alametler buna de
lildir ve Japon idare makamlarının 
milletler arası vaziyet hakkındaki 
görüşmeleri de bu tahmini teyit ede
cek mahiyettedir. 

Japon emperyalizminin Çine 
karşı yeni taarruzu , bütün cephe
lerde birden tezahür edecektir. 

!ık önce Japon basını , Hirota 
hükumetinin askeri mahfillerin gö
rüşünü kabul ettiğini yüksek sesle 
ilan etti. Bu görüşe göre Nankin 
hükumeti Çinin tek hükumeti değil, 
fakat bu memleketin muhtelif ma
halli idarelerinden biri olarak te
lakki edilmektedir. Bu,Nankini emri 
vaki karşısında bırakmak ve Çin 
topraklarını tedrici surette istila hu 
susundaki eski politikayı eskisinden 
daha geniş ölçüde tatbik etmek teh
didine muadildir . 

Nihayet üçüncüsü, yabancı ve 
Çin gazeteleri şimalden gelen endi
şe verici haberlerle doludur . 

Fukyee vilayetinde ve Kvantun
ga komşu mıntakalarda, Japon em
peryalistleri, Çin şimalindeki aynı 
metodları kullanarak, bir " muhta
riyelçi hareket " yaratmakta, soy
guncu çetelerini vazifelendirmekte, 
onlara para ve silah vermektedirler 
ve bu suretle görünüşe göre. Çin 
topraklarına yeniden el koymaya 
hazırlanmaktadırlar . 

Japon ilerlemesinin aldığı bu is
tikametlerin her birince, yakın bir 
istikbalde, ciddi hadiseler beklene
bilir . 

Ekonomik ve politik buhran, Ja
pon emperyalistlerini kendi mem
leketlerinde rahatsız etmektedir . 

Japonyada beliren halkın ayırtı
cı hoşnutsuzluğunu yenmek için, ay
ni zamanda hazırladığı muhteşem 

" büyük harp " hazırlıklarııun men
faatine olarak , Japon militaristleri
nin yeni zaferlere ve yeni topraklar 
ilhakına ihtiyaçları vardır . 

Bundan başka, acele etmek ge
rektiği kanaatindedirler . ltalyan -
Habeş harbının başlangıcı Japon 
emperyalistlerine, İngilterenin uzak 
şarkta mecburi olarak hareketsiz 
kalacakları ümidini vermişti. Bu har
bın sonn, Japonyanın lehinedir. Çün
ki hem lngilterenin hem de kollektif 
emniyeti temsil eden Milletler Ce
miyetinin itibarına darbe indirilmiş
tir; fakat Japon görüşü bakımından 
bu son vakıtsız surette hızlı olmuş
tur. 

Japonlar , şimdi lngilterenin 
uzak şarktaki politikasının faaliyete 
geçeceğinden korkmaktadırlar . Bu 
ihtimal , Japonları , bizzat Çinde 
geçmekte olan hadis~ler göz önünde ,. 
tutulduğu için daha fazla endişeye 
düşürmektedir . 

Bu esnada da, bir tereddüt dev
resinden ve hatta bir gerileşme ze
vahirinden sonra, yeniden ve katago
rik bir şekilde bütün Çin milletinin 
reddettiği üç meşhur "Hirota pren
sipi., nin Nankin hükumeti tarafından 
kabul edilmesi hususunda israra baş
lanıyor. 

- Kaçakçılar peşinde -
Aşk, kıskançlık, ve serküzeşt filmi 

İlaveten Pata Jurnal 

ikincisi, bir zamandanberi şimali 
Çinde vaziyet hissedilir derecede 
vahimleşmiştir. Beş şimal vilayetinin 
istiklalini ilan etmek hususunda ikin
ci teşrinde neşredilmiş olan proje ta
mamile gerçekleşmedi 

Pek yakında veda filimi : 

Düzdaban - Basdıbacak - Mucid 

Bunun başlıca sebebi Japonların 
mahallinde şimali Çin generalleri ü
zerinde tazyiki devam ettirmeye y..:
tecek mikdarda askeri kuvvetlere sa
hip olmamalarıydı. 

l
bugün gündüz iki buçuçukta matine - iki film birden 

1 - Garbe hücum 2 -Kaçakçılar peşinde 
6989 

Tavzih 
1 

Adana Asliye hukuk 

1 

kimliğinden : 
ha-

Bu gün Japon garnizonları artı
rılmıştır ve iki fırkadan fazla kuvvete 
sahiptir .. 

Japon emperyalizmi, şimali Çin
deki üç "muhtar" · rejimden faydala
narak son zamanlarda Hopey ve Ça
lan vilayetlerinde nüfuzunu hissedi
lir derecede artırmıya muvaffak ol
muştur. 

Hopey'in şark tarafı Mançuku'
nun bir şubesi haline gelmiştir. İç 
Mogolistanda, Japonlar gitgide daha . 

1 

açık bir surette hükümlerini artın- ı' 
yorlar. 

Nihayet, "Hopey ve Çahar muh- 1 

tar konseyi., adı verilen şeyle, komü
nizme karşı müşterek mücadele için 1 

yapılmış olan anlaşma şimdiden ye- i 
mişlerini vermiye başlamıştır. Şöyle- I 
ki antı - Japon hareketine karşı I 
tethiş gitgide daha haince bir şekil 1 

almakta ;ve bu "muhtar konsey. in I 
biitün toprakları gitgide d:ıha fazla 1 

Japon militarizminin kontrolu altına 
girmektedir,·. ı 

Bu anlaşmanın, Japonların şimali 
~ 

Çinde sahip oldukları araziye ilave ı 

etmek istedikleri Şansi vilayetlerin-
1 

de Japonlar veya emirlerinde bulu
nan insanlar tarafından bir istila or
ganize edilmesi için temel vazif~si 
görmesi beklenebilir. 

Gazetenizin 4 Haziran 936 gün 
ve 3542 sayılı nüshasının ikinci sa 
hifesinin dördüncü sütununda Osma -
niyetle iki kaçakçı eşyalarla yaka· 
landı serlevhasını taşıyan yazınıza 
cevaptır . 

Matbuat nizamnamesinin olbap
taki maddesine tevfikan ayni sütu
nunda işbu cevabımın ilanını rica 
ederim . 

Bendeniz kaçakçılığın devlete , 
vatana, millete ihanet olduğunu bi
lenlerdenim ve namusu ile yaşayan 
insanlardanım. Vatanıma hadim,mil- 1 
!etime sadık bir ferdim . 

Ne kaçakçılık yapaı ım ve ne 
de yaptırırım. Kaçak eşya ile tutul
madım . Adliyeye de verilmedim . 
Matbaanızın kıymetli sütunlarım ya
lanla dolduran ve çekememezlik 
hissi ile şeref ve haysiyetimle oy
nayan ve hilafı vaki aleyhimde ga
zetenize yazı yazan şahıs hakkında 
ait olduğu makama müracaat ede
ceğimden vaki ilamının tekzibini rica 
eder , derin saygılarınu sunarım. 

Osmaniyede 
Ahmet Çalıkoğlu 

Türksözü ; Gazetemiz bütün 

malumatı salahiyettar menbalardan 
alıp neşreder. Kıymetli okuyucumu
zun bu haklı iddiasını tekrar· tahkik 
ettik. Fakat mülhakattan"bu işlerle 
uğraşan büroya. gelen malumat bu 
yoldadır . 

Dörtyol Belediye riyase
tinden: 

Çinde Japon aleyhtarlığı aşan bir 
süratle yürümektedir . Bu hareket , 
şimdiden', bir talebe galeyanı saf
hasından çıkmıştır , ordu ile Kuomin- 1 

tang'in büyük bir kısmını kazandığı : 
muhakkaktır ; bu hareket o kadar 

1

, 

ınühim bir unsurdur ki Çin hükume· 
b 1- Keşif ve şartnamesi gere-tinin onu iti ara almamasına imkan 1 

yoktur . I ğince bedeli keşfi altı yüz lira olan 
Bu zihniyetin ne kadar terakki 1 ummumi helanın yaptırılması Bele-

etmiş olduğunun bariz bir delilini , diyemizce 27-5 - 936 tarihinden 
Çinde sivil harbin durması ve Ja- itibaren yirmi gün müddetle açık 
ponya ile mücadele için müşterek eksiltmeye konulmuştur. 
bir cephe teşkili hususunda merkez 2- Keşif ve şartnamesini gör-
tarafından ileri sürülmüş olan paro- mek istiyenler Belediyemize müra-
lanın uyandırdığı akislerde buluruz : 1 caat edebilirler . 

Müşterek cephe lehinde itibarlı l 3 - isteklilerin ihale günü olan 
kolitika şahsiyetlerinin müdahaleleri 1 16- 6-936 salı günü saat 16 da 
çok manalıdır . Bundan doğan vazi- teminatlarile berab<!r gelmeleri ilan 
yet karşısında Nankin hükumetinin ı olunur . 6946 2-6-10-13 
Japonlar karşısında boyun eğmeğe · 
siyasetinin devamı gitgide güçleş- 1 

------~-------~-
mektedir . Ve bu siyasetin değişme- 1 

• 

S. N k. ·· · · eli t. . · karşı bazı tarızlerde bulunmak su-
ı an ın reJ1mının mevcu ye ı ıçın . . .. 

ana şart haline bile gelebilir . ~etiyle Çınde teşe~kul ~tmekte olan 
Çinde sosyal terbiye büyük bir tek h_~Ik cep_~esı ... m dağıt~ıya 

hızla inkişaf etmektedir . Çin milli t~şebbus edebılırlerdı, fa~at ~?y.le 
burjuvazisi , mançuri istila edilirken bır hareket Japonların Çıne buyu_k 
bunun kendisiyle yakın bir alakası bir gerileyiş yapmalarını icab ettı-
olmadığı kanaatinde bulunurken , rirdi ki, Japonlar, dış po~~tikal~rı~m · 
bugün harita üzerinde bizzat Çinin iflasını kabul etmeden boyle bır ışe 
mevcudiyeti mevzuubahs olduğunu girişemezler · 
idrak etmektedir . Bunun içindir ki, değişmiş olan 

Japonların hususiyle Hopey ve milletler arası vaziyetle Çinin muka-
F ukyen mıntıkalarında yaptıkları vemeti kuvvetlenmeden açıkça taar. 
geniş ölçüde kaçakçılık Çinin nor- ruza geçiyorlar . 
mal ticaretine yüz milyonlarca dolar Japonyanın Çindeki politikasını 
zarara mal olmakta , Nankin hükı1- her zamandan fazla ellerinde tutan 
metinin maliyesini ve itibarım altü~t Japon militaristlerinin, yakında 1932 
etmekte ve memlekette ekonomik Şanghay taarruzu veya 1933 şimali 
buhranı artırmaktadır . Çin istilası kabilinden bir taarruza 

Çinde vaziyet bu merkezdedir . geçecekleri ihtimaline inanılabilir . 
Bu vaziyet , Japonyanın uzak şark- Böyle bir darbenin bir kaç sene 
taki milletler arası vaziyetten do· müddetle Çini mukavemet kudre-
ğan meselelerin vahimliğini artırmak- tinden mahrum bırakacağım ümit 
tadır . edebilirler . 

Gerçi Japoıı oıilitarisleri, Çiııe İtalyanın Habe§istanı istila için 

No: 67 
Adananın Kuru köprü mahalle

sinden 19 numaralı hanede Ömer 
kızı Eminenin müddea aleyh ayni 
mahalleden ve çarşı bekçisi Şarkış
lalı İsmail nam diğeri Şaban aley
hine Asliye ikinci hukuk mahkeme
sine açtığı boşanma davasının yapı
lan muhakemesinde müddea aleyhin 
ikametgahının meçhul olduğu na
mına çıkarılan davetiye arkasına ve. 
rilen mahkeme mubaşirinin meşru

hatından anlaşılmağla davetiyenin 
ilanen tebliğine ve muhakemenin 
7- 7 .. 936 tarihine müsadif salı 
günü saat 9 za talikına ve bir nüs
hasının mahkeme divanhanesine ya
pıştırılmasına karar verilmiş oldu
ğunJan yevmi mezkurda bizzat mah
kemeye gelmesi veya bir vekili ka -
nuni göndermesi aksi takdirde mu
hakemenin gıyaben icra kılınacağı 

tebliğat makamına kaim olmak üze
re keyfiyet ilan olunur.6994 

Seyhan İnhisarlar baş mü
d ·irlüğünden : 

.ı - G. Antep inhisarlar baş
müdürlüğü ile müskirat fabrikasına 
ve baş müdürlüğün mülhakatı olan 
Kilis, Besni, Maraş, Pazarcık, Nizip, 
Birecik , Suruç Urfa idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma· 
hallere gidecek mamul ve yaprak 
tütün, müskirat, tuz , ispirto ve su
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtalan,boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1-Haziran-936 dan 31-Mayıs-

937 tarihine kadar icra edilecek nak
liyatı 5- 5-936 tarihinden 20 gün 
müddetle iki kısma ayrılarak ek
siltmeye konulmuş ise de sürülen be. 
del layik hadde görülmediğinden iş 
bir ay zarfında pazarlıkla ihale edi
lecektir. 
. 2 - Pazarlıkla ihale G. Antep 
inhisarlar başmüdürlüğünde topla
nacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3- Talipler bu ilanın yapıldığı 
İnhisarlar idaresine müracaatla şart
nameleri alabilirler. 

4 - Birinci kısım nakliçatın mu
hı:mmen nakliyesi ( 13500 ) lira 
ikinci kısmın muhammen nakliyesi 
( 7 500 ) liradır . istekliler her iki 
kısım için ayrı ayrı zarf verecekle
rinden birinci kısım için ( 1015 ) 
lira, ikinci kısım için ( 57 5 ) lira mu 
vakkat teminat akçası yatırılacaktır. 

5 - İstekliler eksiltmeye git
meden evvel şartnamede aranılan 
ehliyet ve kabiliyet vesikalarını ib
raza mecburdurlar.6917 

28-5-15 
-

tayyarelerden ve gazlerden fayda
lanmış olması muhakkak ki japon o 

askeri mahfillerinin dikkatini çek
mekten geri kalmamıştır. Her halde 
şunu müşahebe etmek lazmdır ki, 
Japoııyada taarruzi militarizm ha
kim bir tavurla konuşur ve Çinde 
Japon tecavüzüne karşı mukavemet 
hususunda halkın iradesi kuvvetle
nirken uzak şarkta vaziyet yeniden 
vahimleşmek tehlikesini göstermek
tedir . 

N. Tereotiev 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -
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Satılan Mikdar az 
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Antalya Nakliyatı umu-il BELEDiYE iLANLARI 1 
miye Adanaac~t~ığı: ~~~~~----~~~ 

K. !:i. K. s. 
' Kapımalı pamuk 
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Piyasa parlağı ,, 35 
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Liverpol Telgraflun 

"J 
Kambiyo ve para 
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Adana Türksözü gazetesi direktörlüğüne : 

Antalya Nakliyatı umumiye şirketi Adana acantahğını yapan Abdullah 
ve Hasan Nadir Beylerin mezkfir şirket ile olan mukavelenameleri görü
len lüzum üzerine fesih ve şirketin Adana Acantalığı Mersin şimendifer 

ticaret komisyon evi sahibi Veysel Arıkol ve şürekasına tevdi edilmiştir . 
, . Alakadarlarca malum olmak üzere keyfiyetin gazetenizle neşrini say· 

gılarımla dilerim. 6999 İstanbul Antalya Nakliyatı Umumiye 
Şirketi Muhasebecisi 

Sait 

Adana 
ğundan 

Orman muamelat memurlu -
. 

Karar No: 
54 

• 
• 

Tarihi 
5-6-936 

Adet Kilo 
18850 

Cinsi 
Çam odunu 

Beher parça 
ve kilosuna konan 
muhammen bedeli 

L. K. P. 
30 

Devlet ormanlarından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere oluna 
rak idare anbarı ve yedi eminlerde bulunan ve 8 numaralı mezat kaime
sinde dahil yukarıda cins ve miktarı yazılı emval orman ihale komisyonu
nun 5-6-936 gün ve 54 sayılı kararla 20 - 6 - 936 cumartesi günü 
saat 10 da ve aşağıda yazılı şeraitler dairesinde açık arttırmaya konul
muştur : 

1- Talipler yukarıda cins ve miktarı yazılı emvala pey sürmeleri için 
evveli emirde bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçasını 

1 
emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göstermeğe 
mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez . 

2 Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona 
göre pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve testllüm 
esnasında malın çütük ve ebadının noksanlığı hakkında vukubulacak iddia 
ve itirazları mesmu olmıyacaktır. 

3- İhalei katiyesi icra kılınacak emvalin tahakkuk edecek bedeli sekiz 
gün zarfında müşteri tarafından tamamen teslim ve tesellümü meşruttur . 
Bu müddet zarfında bedel verilmediği takdird~ ihale münfesih addoluna
cak ve teminat akçası irat kaydedilmekle beraber emval yeniden müza
yedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dun olduğu 
ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden alınacak 
ve buna karşı talibi evvelin bir gGna zarar ve ziyan iddiasına bir hakkı 
olmıyacaktır . 

4 - İşbu kaimede yazılı emvalin bulunduğu mahalde teslim ve tesel
lümü meşrut olup dellaliye pul ve tezkere vesaire masrafları müşteriye 
aittir . 

5 - Bu kaimede miktarı gösterilen anbara kadar nakli için sarfedilen 
17 lira 95 kuruşun da müşteriye ait olup hazineye yatmlması lazımgelen 

emval bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur. 6983 11-14- 18 

c: .------------------...... ------------------------------
3 i Ankara Birası Fabrikası 

1 

Gaz • 

Benzin 
Mazot 

• • 

• 

Develi 
Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 
Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

VE 

Goodyear : Otomobil- ~amyon 
lastiklerini arayınız • 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
5-8-10 -12-15-17-19-22-24-26 - 29 1 

____ ..,.. ____ ,_,, ______ ~=...=---,....., .......... .._..,.,......, ..... ____________ __ 

Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

İnsan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak oz-
• 

mın Diş macunu ile yıkayınız. Fiab her yerde 15 kuruşhır. 6821 
3 

Öz Türk sern1ayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

Orman çif liğinde yetiştirilen hususi Öir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Biras1 
Hepimizin rnalıdı r . Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarmdan üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

1 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A -r No. 11 B. - T eJefon No. 265 

35 6984 4 
-~------....... ---------..----------·--------------;.;..----.&. ____ _,,.. ______________ _ 

Yerli halkımızın Soyadlarını ellerindeki nüfus cüzdanlarına kaydet
tirmek üzere biran evvel nüfus dairesine müracaatları ve bu ay içinde kar 
dmı yaptırmıyanlann kanun mucibince (5) liradan (15) liraya kadar ceza
landmlacağı ilan olunur.6996 

Temizlik işleri için 10-15 adet kapaklı çöp arabası açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. 

İhalesi Haziranın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı : Altmış liradır. 
isteklilerin şarbıamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka

lemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur. 6997 
14-19-23- 28 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
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Hastalarını İstiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an ,

1 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 26-30 h 

Devlet Demiryolları Adana İşletme Müdürlüğünden : 
1, 

2 

li 
h 

1 Temmuz 936 tarihinden itibaren Mersin iske- ıı b 

lesinde ve civarındaki tahliye hatları da Mersin is
tasyonunun umumi tahliye hatlarından sayılacali- 1 ır 
tır.Bu itibarla Mersin iskelesinde doldurulmak veya ti 

boşaltılmak suretile dahilden Mersine veya Mersin- ~ 
den dahile tam vagonla yapılacak doğru nakliyatta 
Mersin istasyonu ile iskelesi arasındaki mesafe için 
manavra ücreti alınmıyacaktır. 6995 

O. Demiryolları Adana İşletmesinden : 

n 
k 
h 

H Adana şehir istasyonunda 6, 11, 14 No: lu üç adet Antrepo bölmesi .. 
ayrı ayrı birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya kon 
muştur. 

Artırma 27 Haziran 936 cumartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

Her birinin muhammen bedeli icarı ayda 6 liradır. Bu husustaki şart
name parasız olarak işletme kaleminde görülebilir . 

İsteklilerin artırma günü ve saatmda muhammen bedeli icarın senelik 
tutarının °/0 7,5 nisbetinde muvakkat teminat idaremiz vel.{le makbuzu ve 
2490 No:1u artırma eksiltme kanununda yazılı vesaiki lazimeyi hamilen 
işletme A. Eksiltme komisyonuna müracaatJarı.6998 14-19- 23 - 26 
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Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde d 

3 tanelik yeşil kutularda ki 

bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 

Nevrozinden 
6820 

6748 

3 35 

40 

Umumi neşriyat mldlrii 

Celal Bayer 
Adana Türkeö:.ü -tNa11 
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