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NETİCESİNE VARILMIŞTIR 

12,000 göçmeni 
miz geldi ve 
yerleştiriltli 

Ankara : 15 (AA.) - Bu sene 
ı Romanya ve Bulgaristandan alınma

sı takarrur eden 25 bin muhacirden 
iki bin doksan dokuz hanede onbir 
bin sekizyüz doksan nüfustan ibaret 
birinci parti Tokat, Kayseri, Yozgat, Türkiye istediği zaman muharib dev 

letlere Boğazları kapayabilecektir 1 

Çorum, bilecik, Konya, Niğde vila 
yetlenne sevkedilmiş ve bunların 
yerleşecekleri hazineye ait boş top
raklar hazırlanmış ve tevziine ve 
mallarına temlikine başlnamıştır .. ------·------

Ml\Jl©llhl®<dl® ~lUlglYın v~y©l 
y~rrun üm~©1D©llfi1oy©rr 

Önümüzdeki Ağostostan itiba
ren ikinci partinin alınmasına başla
nacaktır. Bunların da mürettep yer
lerinin tayin ve tesbitine devam edi
lecektir. 

Balıkesir köylerinde 
33 saat süren 

bir yangın 
Montrö ; 15 ( Radyo ) -Bogaz 1 

konferansında, Murahhaslar arasında 
tam. bir fikir mu tabak atı neticesine 
vanlmıştır. 

Türkiye; istediği zaman muh~rip 
d.evletlere boğazlan kapayabilecek
tır. 

!\ğustos ·sonunda 
Italyanlar büyük 

ınanevralar 
yapacak 

Ankara ; 15 (A.A.) - Ağustos 
sonlannda ltalyanın cenubunda mü
h· 

ırıı askeri manavralar yapılacağı 
Romadan bildirilmektedir . 

Von Papen 

Londra Büyük Elçi 
liğine mi tayin 

edilecek? 
Londra : 15 (A.A.) - Von Pa

ı:ı:nin Londra Büyük Elçiliğine ta· 
~n edileceğine dair kuuvetli bir şa· 
Yıa deveran etmektedir . 

Almanya - Avusturya paktın
dan sonra mumaileyhin Viyanadaki 
Vazifesine bitmiş nazariyle bakılmak
tadır . 

Blum sol cenahları 
kabul ederek F ran 
sadaki asayiş vazi 

yetini anlattı 

BJ Paris ; 15 ( Radyo) ~ Başvekil 
1 ~m; sol cenah fırkası ileri gelen
erı . k b F nı a ul ederek grevler dolayısile 
ransanın büyük zararlara uğradığı

~· ~e fakat yapılan tevassutlar neti-
esınde g · h h .. ·· revın emen emen onune 

geçiJd··· . 
ıgını ve fakat bazı yerlerde 

grevle · d .. rın evam etmekte olduğunu 
soyle · · ınıştır. 

Çin ınüthiş karıştı 
Garp ve cenubta örfi idare 

ilan edildi 

v .Nankin: 15 (Radyo) - Çinde 
aııyet fevkalade karışmıştır. Çinin 

ltarp ve cenup kısımlarında örfi ida
re ilan edilmiştir. Asiler üzerine kuv- . 
Vetler sevk edilmiştir. ı 

Muahede perşembe veya cuma 
günü imzalanacaktır. 

Montrö 15 (AA) - Bogazlar 
konferansı bu sabahki umumi celse
~~~e bazı tali meseleleri halletmiş- ı 

Konferans akşam üzeri ikinci bir 
toplantı yapacaktı . 

Fil stindeki boı!uşmaler 

Montrö : 15 (A.A.) Boğazlar 
konferansının bu sabahki umumi top 
lantısında ikinci derecede bazı me· 
sefeler halldilmiştir . 

Öğleden sonra yapılacak olan 
toplantıda on altıncı maddenin gö
rüşülmesine başlanacaktır . 

Arap çeteleri bir trene 
hücum ettiler 

Akkadaki lngiliz hakiminin evi yanına bir 
bomba atıldı. lhtilalcılardan bir çok 

ölü ve yaralı var. 

Beş saat müsademe ! .. 
Kudüs : 15 (AA.) - Filistine 

lngiliz askeri sevkiyabna devam edil 
mektedir . 

Bu gün Filistinde on bir tabur 

vardır . 
Aynca nizamı temin için motör

lü kıtalar, hücum arabalan , muavin 
kıtaat ve mühim mikdarda tayyare 
bulundurulacaktır • 

Yafa sokaklannın birinde bir 
bomba patlatılmıştır. Zarar yoktur. 

Kalonyada Üzerlerinde silah ta
şıyan ve ihtilalcılara erzak götür
mekte olad üç Arap tevkif edilmiş
tir . 

Filistinin bir çok yerlerinde bil
hassa geceleri silah sesleri halka 
korku ve dehşet vermektedir . 

Ankara 15 (AA.) - Balıkesir 

Vilayetinde Dursun Beyin Kökçedağ 
kamununda 33 saat süren bir yangın 
neticesi yüz kadar ev bir çok sa· 
manlık otluk b!r ilk okul tamamen 
yanmıştır . Açıkla kalanlar çadırla
ra yerle~lirilmiş, yiyecek ve giyecek· 
lı-ri temin <:'dilmiştir . lnsa ıca ve hay 
vanca zayiat yoktur . 

Zecri tedbirlerin 
}{aldırılması 

f . ' şere ıne ... 
Ankara : 15 (A.A.) - Roma

dan bildirildiğine göre zecri tedbir. 
!erin kaldırılması münasebetiyle Mu
solini bütün binaların donatılmasını 
emretmiştir . 

Fransız grevcilerinin işgal 
ettikleri yerler tahliye 

ediliyor 

Paris: 15 (A.A.) - Amele me
selelerine ait gerginlik devam etmek
tedir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
grevciler tarafından işgal edilmiş o
lan bir çok müesseseler tahliye edil
miştir. 

Kudüs ; 15 ( Radyo ) - Nablus 
yolunda ihtilalcılarla bir askeri müf
reze arasında beş saat kadar süren 
bir müsademe olmuştur . iki büyük 
askeri tayyare asiler üzerine müte
addit bombalar atmıştır. Müsademe 
yerine kuvvetli müfrezeler ve tank
lar ıtönderilmiştir. 

Suriyedeki vaziyet 

Mlisademede iki lngiliz zabiti ile 
on beş kadar asker yaralanmıştır . 
lhtilalcılardan ölenlerin ve yarala
nanların sayısı pek çoktur. 

lhtilalcılar, daha fazla mukave
met edemiyerek dağa çekilmişler· 
dir. 

Kudüs : 15 ( Radyo ) - lhtilal
cıler, Lütten Kudüse gelmekte olan 
yolcu trenine ateş açmışlard.ır.: ~e~de 
bulunan muhafız askerler ıhtılalcı
lerin üzerine mitralyözlerle karşılıkta 
bulunmuşlardır . Tren yolcuları bu 
suretle hiç bir zarara uğramadan 
Kudüse gelebilmişlerdir. 

Kudüs : 15 ( Radyo ) - Gazze, 
Yafa ve Kudüs civarında ihtilalci
lerle lngiliz müfrezeleri arasında dün 
gece yeniden müsademeler olmuş- il 
tur. iki taraftan ne kadar zayiat ol
duğu belli d<!ğildir . _ 

Kudüs : 15 ( Radyo ) - Akka 
da, İngiliz hakiminin ikametgahının 
yanında bir bomba patlamış ise de 
bir zarar verm~ınlştir. 

Saydada nümayiş yapmak isteyen hal 
ka mani olmak isteyen jandarmalar taşa 
tutuldu . Verilen ateş emrinde altı 

erkek iki kadın yaralandı 

Protesto maksadiyle bütün dükkanlar kapatıldı · 

Berut : 13 [ Hususi muhabiri-
:mizden ] - Lübnan Cumhuriyeti· 

nin hukukunu ve Suriyenin de 
müstakil bir hükumet olarak tanın 
ınası için hariciye nezareti nezdinde 
de müdafaada bulunmak üzere el
yevm Pariste bulunmakta olan Su
riye vatanperverleri Reisi Haşimül
enasiye vekalet verileceği hakkında 
çıkan haberler burada büyük bir hay 
ret uyandırmıştır . 

Çünkü; Fevkalade Komiser Kont 
dö Martcl, buradan hareketinden ön
ce Cumhur Reisi Emil Ede ile bu 
hususta uzun uzadıya gÖriişmüş ve 
lazımgelen vaadlerde .bulunmuştu·. 

Bunun için Suriyeye istiklal verildi
ği takdir de Lübnana da ayni istik
lalin verileceğinde hiç kiınrenin şüp
hesi yoktur , 

- Fransızların Milli bayramına 
tesadüf eden yarinki gün Sriyeli 
siyasi menfi ve mahkumları hakkında 
umumi af ilan edileceği bekleniyor. 

- Pazar güııü Saydada, halk 
tezahüratta bulunmak istemiştir . 

Bunların üzerine heman jandar
ma kuvvetleri gönderilerek dağıtıl

mak istenmiştir . Halk, jandarmaları 
taşa tutmuştur . Bunun iizerine jan
darma kumandanı dağılmak istemi-

- Getisi ikiıici ":;i\_hıfe.:ie -

Habeşliler İtalyanlara karşı yeni 
mücadelelerini nasıl hazırlayorlar? 

• 
''imparatorun başına ne 
gelirse gelsin biz, müca 
deleyi terketmiyeceğiz!,, 

" Deyli Herald ,, muhabirinin görüşleri 
-- ·-·----- -·--------------...... ------ -------- "" 

,1 Londra ; 15 ( A. A. ) - Mançster Gardian gazetesi : ltalyanın Habe-
şistandaki büyük müşküllerle karşılaşmakta olduklannı yazmaktadır. 
Yağmur mevsimleri, ltalyanların bütün tedbirlerine rağmen kendilerini 

çok uğraştıracak ve büyük zorluklar karşısında bırakacaktır . Diyor . 
Ve ilave ederek : 

Demiryolunu tahrip eden Habeşlere karşı ltalyanların yaptıkları taarruz 
akim kalmıştır. '. iabeşler ikinci bir taarruz için hazırlıklarda bulunuyorlar. 

Habeşistanda sulhun temini için ltalyanlann çok yorulduğu anlaşıl- ~ 
maktadır . l _______________ ___,, _____ --________ ___.. ___ ______.._ ___________ _ 

l lr11/ı,ırılar11 /.arşı ıcniden nıiicndeleyr gir•şnı Habeş şefleriııdrn ı/J,; 

Londra: 15 (A. A.) - Habeşis
tanda yolların çoğu keçilmez bir 
haldedir, 

ltalyanlann en çok güyendikleri 
Addis'ababa - Cibuti demiryolu mü- ı 
temadiyen Habeşlerin tehdidine ma-
ruz kalmaktadı. ·• 

Organize edilmiş bir mukavemet 
göstermiyen Habeşler buna muabil 
çetelerini mütemadiyen takviye et
mekte ve bu çeteler bir inzıbat da
hilinde çalışmagtadırlar. 

"Deyli Herald. gazetesinin mu
habiri yazı yor: 

Hadeşistanı işgal etmiş olan ltal
yanlar, mütemadiyen bir Habeş te
cavüzü korkusu içinde yaşamakta
dırlar 

Harpcu kabileler tecavüze baş
lamak için büyük yağmur mevsimi 
nin baş amasını bekliyorlar. 

Habeşler evvela Addis ababa -
Cibuti şimendöfer hattını atacaklar
dır. Ye bu çok müşkül bir iş de de
ğildir! 

Bu hat çok geniş çöl gibi bir 
araziyi kat'etmektedir ki, bura
larda binlerce Habeşli en küçük bir 
ltalyan tazyikine bile maruz kalma
dan hareket edebilirler. 

Yalnız bazı istasyonlar ıı'skeri 
mnhafaza altındadırlar. Uzun hafta
lar bu hatda münakalatı durdurmak 
için birkaç adam ve birkaç kilo di
namit kafidir. 

Diğer taraftan Auash köprüsünü 
atmak da pek güç bir şez değildir. 
Ve burada yağmur mevsimi bitme
dikçe hiç bir tamirat mümkün değil
dır. 

Bundan sonra Habeşliler Pondor, 
Dessie, ve Harrar'daki küçük garni
zonlara tecavüz edeceklerdir. Yağ
nıurlıır dolayısıyle yollar işleıniye-

• celctir. 

Muhtelif ltalyan kıt'aları arasın
da irtibatı yalnız tayyareler yapabi
lecektir. 

Bununla beraber, yine sel gibi 
yağan bu yağmurlardan, tayyare 
meydanları o kadar: çamur olacak 
ki tayyarelerin inişi büyük bir tehli
ke içinde cerı-yan edecektir. Habeş 
cengaverleri köşede, bucakta bulu -
nan ltalyan garnizonlarını imha için 
bundan çok istifade edeceklerdir. 
En nihayet, başlarında tahsillerini 
Avrupada yapmış genç Habeşlilerin 
bulunduğu müsellah çeteler Paytahtı 
muhasara edecekler, ve şehre gece 
girmeğe çalışacaklardır. Yağmur ve 
karanlık içinde yapılan bu baskın da 
ltalyan askerlerinin şaşıracakları mu
hakkaktır. 

işgal kuvvetlerini tehdit eden di 
ger bir tehlike daha vardır : Ras 
lmrunun ordusu . Bu ordu son mu· 
harebede heman heman muzaffer 
olmuş ve hiç ziyan görmeden şimali 
Habeşistanın yüksek dağlarına çekil
mişti . Bu ordu şimalde İtalyan ra· 
bıtaları ve münakalatını kesecek ve 
düşman gamizonlannı kolaylıkla İm-

- Gerisi üçüncü sahifede -

------. ------
Lokarno konferan 
sı gayrı muayyen 
bir güne kaldı 

Londra : 15 (Radyo)- 22 tem
muzda Brükselde toplanması karar
laştırılan Lokamocular konferansı, 
Almanyanın konferansa ademiiştiraki 
dolayısile ve Fransanın isteği üzerine 
gaynmuayyen bir laı ihe bırakılmış· 
tır. 

• 



Sahife : 2 

lngilterenin istikbaldeki 
en büyük rakibi 

Japonyadır 
----····~· .. ----

Dünya barışını tehdit eyleyen U
luslar arasında : ( ltalya - Japonya 
ve Almanya ) başta geliyorlar .. U· 
zak doğunun bir ada imparatorluğu 

olupta Çini yutmağa ve Sibiryaya sal
dırmağa hazırlanan Japonya ile: çiz
mesinde yersizlikten boğulduğunu 
söyliyen ve yedi ayda Habeşistanı 

midesine indiriveren ltalya; ve 68 
milyonluk nüfusuna İş aradığını var
kuvvetile haykıran Almanya arasın 
da; emperyalist duygular ve menfa· 
atler bakımından gerçek ve samimi 
bir yakınlık bulunacağı meydanda· 
dir . 

Yer depremeleri, yangınlar ve ka 
sırgalar, tayfunlar memleketi olan 
Japonya; ötedenberi yersizlikten ve 
sömürge ihtiyacından bahs edegel
miştir , 

14 - 15 yıl öncesine kadar 300, 
000 kilometre murabbaından fazla 
müstemleke araziye sahip bulun· 
ıiıasına rağmen yine de gözü doy 
mayan bir ulus 1 .. 

Mançuri, Jehol ve !şimali Çinde 
kuvvetli nüfuz bölgeleri hazırlayan 
bu millet; kendisini, arzularında ta. 
mamen tatmin edilmiş saymak1j; ve 
etrafa çatmak için adeta bahaneler 
icad eylemektedir . 

Devletin ve nasyonal - sosya · 
lizmin Başkanı Hitler'in ( Mein Kam
pf ) adındaki eserinde (bildirdiği ve 
1933 Haziranında ( Londra ) Arsı· 
ulusal ekonomi kongresinde tebliğ 
eylemiş olduğu gibi Aalmanya , 
yalnız şarka doğru genişlemeyi de 
ğil, belki de Afrikadaki eski sömür 
gelerini de istiycr .. 

ltalya ise; hiç beklenmedik bir 
sırada, meşhur Kuro - Kozu hika· 
yesini habrlatacak şekilde. 4,000 
yıllık Habeşistanı bir anda ortadan 
kaldırıvermiş, yok edivermiştir 1 .. 

Bir yanda ; lngiltere ile Fransa 
ne vaziyetteler ? 

Vaktile. bir çok deniz satvtlerini; 
lspanyol, Fransız, Hollanda ve Al· 
man donanmalarını birer birer tepe
leyerek denizlerdeki hükmüranlığı 
sayesinde çok geniş bir müstemleke 
imparatorluğu kuran lngiltere !ile ; 
lngiltereden sonra '.dünyanın en bü
yük müstemleke imparatorluğu olan 
Fransanın vaziyetleri ne merkezde· 
dir. 

Kollektif güven sistemi, son acı 
tecrübeden sonra, iflas etmiş sayı· 
labilir . 

Fransa için, bu : vaziyet, hiç de 
müsait değildir . 

Bundan sonra, o dahi, eski itti 
fak siyasetine dönmek zaruretinde 
kalacaktır .. 

Esasen bu yolda çoktan yürü 
meğe başlamışdır bile .. 

Zecri tedbirlerde ortadan kaldı 
rıldıktan sonra. artık kollektif emni· 
yetten bahse kalkışmak: zaten gü. 
lünç bir şey olur . 

lngilterenin karşısında ise kuv· 
vetli, fedakar, cefa çekmesini .bilir, 
felaketten yılmaz, pişkin, ileri gitmiş, 
büyük bir Asya milleti yer almıştır. 

Japon milleti !.. Zraatı ile, ticaret 
ve sanyli ile, iktisadiyatı ile, dev 
asa hamleleriyle uzak doğuda hakim 
olmak mevkiini geçmiş olan bu mil
let; daha çok şey istemekte; meşhur 
Monroe nazariyesine Asyada tatbika 
ve bütün Pasifik'te Japon nüfuzunu 
tesise çalışmaktadır .. 

Japonlar, bu ;faaliyetlerinin lngil· 
tere, Rusya ve Amerikada iyi karşı· 
!anmadığını ve her taraftan mümana· 
at göreceğini takdir ediyorlar. fa. 
kat, bazı mahfellerde, daha şimdiden 
bir Japon - lngiliz ve bir Jabon -
Amerikan :ihtilafından bahsedilmege 
başlanmıştır .. Mütekait Japon bahri-

ye zabitlerine bakılırsa ; 

Yakın gelecekte, Japonya ile A
merika ve lngiltere arasında savaş, 
mukaddardir. Bu adamlar, böyle bir 
savaş vukuurıda 2 · Japonların ve si 
yahilerin sayesinde-, derhal Pana· 
ma kanalını tahrip edeceklerini; tuhaf 
bir şekilde yazmaktadırlar. 

Ahiren, diğer bir Japon zabiti de 
Japonya ile lngiltere arasında bir sa
vaşın kaçınılmaz bir zaruret haline 
geleceğini iddia iylemiştirl. 

Bu zata göre; ekonomik sahada 
aralarında imüdhiş, amansız bir mü
cadele bul~nan Japonya ve !ngiltere 
bir ölüm - dirim savaşı yapmak za· 
ruretinde kalacaklardırl.. Çünkü, İn
giltere, Japonyanın iktisadi genişle· 
mesine ve yayılmasına karşı en belli 
başlı bir engel hükmündedir!.. Binaen
aleyh, er veya geç bu engelin ortadan 
kaldınlması lazımdır!. 

Japon zabitinin dedtğinekılırsa: 
Pek yakında lngiltere, Japonyanın 
Çindeki istila teşebbüslerine mani 
olmak istiyecek; yahut Japonyayı si· 
lahsızlandırmağa veyahut ki . genel 
savaştan sonra Almanyadan alınnuş 
adalar üzerinde tesis etmiş bulunan 
Japon mandasını kaldırmağa çalışa· 
cakbr. Ve Japonya bunlari kabule· 
demiyeceğine nazaran da, bir Japon 
- Amerikan veya Japon - lngtliz 
harbi patlak verecektir!. 

Bu konferans mesela iyi neticeye 
varmakla da iş bitmiş olmaz .. Arkada · 
iktisadi meseleler vardır. Bunlar Ja. 
ponya ile lngilterenin arasını herha(. 
de açmağa yetecektir. Bu yüzden her 
iki rakip, (Rusya-Amerika ve Holr 
landayı) elde etmeğe çalışmaktadır. 

Hollandanın; lngilterenin şarkta 
en kuvvetli askeri ve bahri üssü olan 
Singapur civarındaki müstemlekeleri 
itibarile bu iş üzerinde tesiri meşhut · 
olabilir .. 

Japonlar, sanki her şey olup bit· 
mişcesine, - böyle bir savaş vuku· 
unda -, lngilterenin deniz kuvvetle
ri eğer vaktında Singapur da topla· 
nır ve Hanglcong'ı tutarsa, Japonya. 
nın talii fena :halde tehlikeye düşer; 
bunun ıçin: Japonlar: !ngilterenın de. 
niz kuvvetlerine ani ve nağıhani bir 
darbe indirmeğe mecburdur, diyor 
lar !?!. 

Diğer yandan da, yine Japon'ar, 
(Hindistan) ve (Mısır) da milli ayak 
!anma ve istiklal lehinde şiddetli 
propagandalara girişecekler; lngilte· 
renin Çin filosunu teşkil eyleyen 4-
5 tane hat harp gemisini batıracak. 
lar; ~imşeklemesine bir darbe ite 
Hongkong ve Singapur şehirlerine 
saldırdıktan sonra, Avusturalya, ye
ni Zelanda ve Borneo'yu ele ge· 
çireceklerini söylüyorlar !?!. 

Yine bu, Bahriye zabitlerine ba. 
kılırsa; lngiliz donanması ile Japon 
donanması müthiş bir mücadele ya
pacak. lngiliz donanması bu savaş 
tan mağlup çıkarak sahayı Japon 
donanmasına bırakacak ve Singapura 
çekilecek 1 ; Ve ... Bütün bu di
dinmelerden, çarpışmalardan sonra, 
lngiltere : ( Eh, artık ne yapalım ?I.) 
diyerek Avusturalya , yeni zelanda 
ve Hongkong'u Japonyaya bırakı
veretektir 1 l . 

lngiltere bu savaşı kaybederse 
Hindistan dahi kendisinden ayrılmak 
mecburiyetinde kalır .. Çin pazar. 
ları da lngilterenin elinden gider 1. . 
Hele Hongkong'un bırakılması yü
zünden, yine lngiltere, Çindeki tica· 
retinin belli başlı kapısını da baş· 
kasına kaptırmış olacağından bu 
memleket iktisaden de zebun bir 
mevkie düşer !.. Ve hepsinden daha 
vahim olarak da yeni Zeland'a ile / 
Avusturalya, Japonyamn eline ve / 
hükmü altına geçmiş bulunur.. ! 

Daha neler de neler 1 ? 1 ••. 

Türk sözü 

Bölgemi~de _hava 1 Adliye daireleri başka 
vazıyetı ! b. 

Son bir kaç gün zarfında Çu· 1 ınaya taşınıyor 
kurova bölgesinde şikayet edilecek 
sıcaklar baş göstermiştir . 

Askeri hava Rasad istasyonun
dan aldığımız malumata göre : Dün, 
en az sıcak 22, en çok sıcak 32 san
tigratdı . 

Tazyiki nesimi 755,6 rutubet 
yüzde 55 di . 

Rüzgar ekseriya kıbleden esmiş· 
tir . 

Dairelerde müsabaka 
İmtihanları 

Hususi Muhasebede münhal olan 
iki tahsildarlı 'c için dün bir imtihan 
yapılmıştır . imtihana yedi kişi işti. 
rak etmiştir . 

Kazananlar. imtihan evraklarının 
tetkiki neticesinde bildirilecektir. 

.. .. 
Dahiliye Vekaleti mahalli idare

lerdeki açık vazifeler için Vilayeti· 
mize imtihan sualleri göndermiş· 

tir . 

Bu sual varakaları mucibince 
dün idare heyeti huzurunda bir im· 
tihan yapılmış ve bir kişi girmiştir. 

Şehrimiz borsasında alım 
satım vaziyeti 

Son günler içinde Şehrimiz Ti
caret ve Zahire Borsasında arpa ve 
buğday üzerinde bir muamele yok. 
tur. 

Pazar yerinde, arpa ve buğday 
üzerinde ufak alım satımlar olmak
tadır . 

Eski mahsulden pamuk satışı da 
hiç yoktur . 

Tokyo sokaklarında son zamanlarda 
çok işitilmeye başlayan bu gibi söz. 
leri sarfeden insanlar ; - Beyhude 
yere kan dökülmesinin önüne geç· 

mek maksadile ! - , lngiltereye hi
tabederek : Uzak doğudaki müs 
temlekelerinden bazı yerleri kendi 
arzusile Japonyaya bırakması doğru 
olacağını, falan söylemektedirler .. 

Bu yazılar ve fikirler, lngilterede 
birer tebessümle karşılanmıştır 1 • 
Fakat, Hollandalıları hayli telaşa dü· 
şürmüştür . Bunlar ; Japonların son 
zamanlardaki iktisadi hülul ve Dam

ping siyasetinden şikayetçidirler . 
Halbuki dokuma işlerinde kontenjan 
sistemi kurmağa mecbur kalan Hol· 
landalıların bu tedbirinden ise yerli 
halk memnun kalmamıştır? .. 

Japonyanın bu emelleri karşısında 
Avusturalyalılar da gayri memnun 
bir vaziyettedir . Avusturalya baş

vekili , geçenlerde, buna dair bir ki
tap yazmıştır. Mumaileyh, kitabının 
son cümlesini : ( ...... lngiltere artık 
denizlerin hakimi ; ve Japonya ise 
artık onun mutfağı değildir ! ... ) 
Sözü ile bitirmekte ve demektedir 
ki: ... (Genel savaşta , - Avus· 

turalya - , 800000 lira ile 60000 
Avusturalyalı 1 ••• Eğer , kapıları
mızın önünde daha müthiş, çok daha 
korkunç, öldürücü bir savaşın vukua 
gelmesini istiyorsak; müdafaamız için 

gerekli olan parayı bulmalıyız 1... ) 
.. Hülasa ; !ngilterenin istikbalde 
en ziyade kimden korkması lazım
geleceğini, bu yazı bize açıkça gös· 
termektedir , 

ft MaOden 

Daireler arasındaki müşterek vezaif ve 
halkın, işlerini seri takibedebilmesi bakı 
mından , Adliyemizin bütün şubelerini 
bir binada toplamak ve hükumet binası 

nın yanından ayırmamak lazımdır 

Adliye dairelerinin bir kısmı dün· 
den itibaren; kumlukta askeri mah
fe( arkasında yeni isticar edilen bi· 
nalara nakletınekt~dirler . Taşıma ve 
yerleşme işi bu ay sonuna bitmiş 
olacaktır . 

Dün bütün Adliye dairelerinde 
büyük bir faaliyet vardı . Ağustos 

iptidasından itibaren adliyemiz yeni 
taşındığı binada çalışmağa başlıya· 
caktır. 

adliyemiz, şehrin merkezi vaziyetin· 
den hayli uzaklaşmakla beraber, hü· 
kümet, jandarma, polis, hapishane 
bina ve dairelerine uzak kalmış ola. 
caktır. 

Binaenaleyh daireler arasındaki 
müşterek vazifelerin hallinde geçecek 
yakıttan dolayı muamelattaki sür'at 
zayıflamış olacaktır, 

Gerek daireler arasındaki müş· 
terek vezaifin kısa yoldan sür'atlıca 
halli ve gerekse halkın, işlerini seri 
ve yorulmadan takib ve intac ede· 

Araya tatilin girmesi de bu na
kil işini nisbeten güçlükten kurtar· 
mıştır .. 

Diğer ikinci bir binanın da sıva 
ve elektrik tesisatına başlanmıştır. 

Bu binadaki tadilat ve tamirat da 
ay sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. 
Bu sJretle adliye teşkilatının bütün 
şubeleri ayni mıntıkada toplanmış 

olacaklardır. 

. bilıpesi b<\kımından, adliyemizin bü
tün şubelerini bir binada t<>plamak 
ve hükumet binasının yanından ayır· 
mamak lazımdır. 

lcra dairesinin de ayni mahalde 
bulunmasını temin için diğer bir bi
na aranmaktadır. 

Gerçi şehrimiz adliye teşkilatı· 
mızın bir araya toplanmasının temi
nine çalışılmakta ve bu da kısmen 
temin edilmiş bulunmakta ise de, 

Eski bir kin 

biri öldü biri hastahanede 

Çarhpare köyünden Hoca Meh· 
med oğju Mustafa ve oğlu Cumali, 

Karga Kekeç köyünden Hamza ve 
arkadaşı Mehmed tarafından kazık 

ve taşla kafalarına vurularak yara 
lanmışlardır . 

Bunlardan Mustafa daha o anda 
nezfi dimagiden ölmüş, oğlu Cuma· 

li de ağır yaralı olduğundan hasta. 
haneye kaldırılmışlardır . 

Kavgaya sebep, Mustafanın, di
ger iki suçlunun bir hayli evvel 

kaçakçılık yaptıklarını hükumete ih· 
bar etmeleridir . 

1 Bir kadının bir çok eşyala 
rını çaldılar 

Dün, Hankurbu mahallesinde o
turan Beşire isminde bir kadın po

lise müracaat ederek; geceleyin evi· 
ne giren bir şah si meçhulün 108 li· 

ra kıymetindeki eşya ve sairesini 
aşırdığını iddia etmiştir. 

Po'is derhal tahkikata geçmiştir. 

Armut sepetini devirdi diye 

Kadir oğlu arabacı Kemal adın

da birisile baka( .Bekir arasında, bir 
armut sepetinin devrilmesi yüzünden 

bir kavga çıkmış her ikiside boğuş 
mağa başlarlarken zabıtaca yakala- 1 

narak haklarında kanuni ·takibat ya-· I 
pılrnıştır,; , · · · 

Ve bu işi kökünden halletmek 
için de şehrimiz adliyesine büyük ve 
modern bir adliye binası yapılması 
lüzumu pek aşikardır. 

Bu yapıldığı takdirde, hem yuka. 
rıda saydığımız müşkülatlar berta · 
raf edilmiş olacak, hem bina icarların· 
dan tesarruf yapılmış bulunacak ve 
hem de memurlarımıza sıhhi ve ra· 
hat bir mesai sahası temin edil
miş olacaktır. 

Fransız Konsoloshane 
sindeki resmi kabul 
--- ---· 

14 T emınuz Fransızların Milli 
bayramı olmak dolayısiyle Şehrimiz 
Fransız konsoloshanesinde evvelki 
gün bir resmi kabul yapılmıştır . 

Vilayet namına Vali Muavini E
min Refik ve şehir namına Belediye 
Reisi Tur han Cemal Beriker gide
rek Fransız Kansolosuna tebrikiitta 
bulunmuşlardır , 

Suriyedeki vaziAet 
- Birinci sahifeden artan -

yen bu halk üzerine ateş emrini ver· 
miştir . • 

Altı erkek ve iki kadın yaralan
mıştır . 

Yaralı gençlerden birisi hasta 
hanede. ölmüştür . 

Hadisenin büyümesine mey· 
dıarı verilmemek üzere buradan Say· 1 

daya polis ve jandarma kuvvetleri 
1 

gönderilmiştir. Bazı kimseler tevkif 
edilmiştir. Halk, protesto yerini tut· 
mak üzere ına ~aza ve dükkanlarını 
kapamış ve ayrıca fevkalade Komi
ser vekili ile Cumhur reisine yapılan · 
bu cirkin hareketi anlatmak üzere 
bir heyet göndermiştir. 

Maktul düşen gencin cenazesi 
bütün şehir halkının iştirakile kal
dırılarak gömülmüştür. 

Alınan şiddetli tedbirler netice
sinde yeniden her hangi bir karışık. 
lığa meydan verilmemiştir. 

Karışıklığın civar kasabalara si
rayetine mani olmak için Beruttan 
yeniden kuvvetler getirilerek icabe. 
den yerlere yerleştirilmiştir. 

16 Temmuz 1936 

Konuşan kitap 

B undan yüz sene evvel Braille ın 
tarafından yapılan icaddanbe· '.e 

ri körleri okutmak için yapılan en i 
büyük ihtira son zamanlarda başa· Bs 

rılmıştır . rt 
Bu da fonograf ve radyo vasıta· ıii 

lariyle vücude getirilen " konuşan , 
kitab " )ardır . le 

70,000 ile 90,000 kelime ara· )y 
sındaki vasati bir roman bu usul ile l · 

10 ve 12 yüzlü plak üzerine alın· ın 
mıştır . ıt) 

Bu ;:ılaklar 18 dakikada çalı un 
nabilmekte ve dinlenilebilmekte· ıt 
~. az 

" Konuşan kitab " kütüphanele ly 
ri yapmak için Amerikada 24 yer- ı s 
de tertibat alınmıştır . ni 

in 
Kalpazanın desisesi ~ 

Dıı N evyork avukatlarından Leo He-t) 
ll müdafaasını üzerine almış 1 a 

olrluğu bir kalpazanın tuzağına düş· n 
müştür . et 

Avukat Heli uzun müddet ha-
kimlık etmiş bir adamdır . :tj 

Bundan iki yıl önce, avukatlık İs 
etmek maksadile istifa etmiş ve bir 1 ' 

yaı:.ıhane açarak çalışmağa başla· lr 

mış . iil 

Hakimliği esnasında bir çok ~:: 
hırsızlıklarla, kalpazanlıklarla karşı-
) 1 M. H ı· k d' . . ışt aşmış o an ıster e ı en ısını, , k 
insanların mahiyetini artık öğrenmiş ~ 
bir kimse sanıyormuş . Fakat mü ~ 
dafaa ettiği kalpazan, ona, bilmedi 
ği daha bilmediği bir çok şeylerin a 
mevcud olduğunu öğretmiş . e~ 

Avukat, müekkilinin masum ol· 00 
duğuna kanaat getirerek kendisini lş: 
müdafaa etmiş ve bunun neticesinde 
kalpazanın beraet etmesini temin et' an 
miş . tin 

Hükümle birlikte serbest hıra· ~ı·e 
kılan müekkili kendisine ücret ola· t ç 

rak 150 dolar vermiş . Ancak, za· Us 
vallı avukat, bir kaç saat sonra, kur'h 
tardığı adamın verdiği paraların kalp:t 
para olduğuna şahid olmuş. Bu tec· Uts 

rübeden sonra Heli artık ne hırsız· :ıııt 
lıkların ne de kalpazanlıkların veka· n 
Jetini almamağa karar vermiştir. ds 

•ha 
Hayat yetn1işte başlar 

ıın· 

A merikada bir altın kitab çık~•· n ~ 
bunda hakiki hayatın yetmış ıkt 

yaşında başladığı iddia ediliyor ve D 
buna bir takım misallerde ve~iliyor- iy 
Bu misallere göre : Komodor Van· ~ ll'ı 
derbilt, 70 ile 83 yaşlan arasında' nü 
kendi servetine aşağı yukarı 100 mil· 8 
yon katmıştır. ~ı i 

Kant, 7 4 yaşında antropoloji , :~i 
Etik metafiziği, melekelerin ~ekişme' sın 
si isimli eserlerini yazmıştır. ~n 

Tintoretto, 74 yaşında 74 ayak I 
boyunda ve 30 ayak enindeki meş· la 

hur " Cennet ,, tablosunu vücuda e 
. . . llek 

getırmıştır. B 

Lamark, 78 yaşında " amudu fı· bir 
karisiz hayvanların tabii tarihi " ı 
isimli büyük eserini tamaıiılamıştır. r· 

1
. 1 

Verdi, 7 4 yaşında Otello isinı 1 itar 
şaheserini, 80 yaşında F alstaff'ı, 85 nin 
de meşhur Ave Maria, Sabat Marter td 

1. 
ve Te Deum'u vücuda getirmiştir · f\,f 
Oliver Vende! Holmes, 79 yaşındtı ~tin 
iken ·' Çay fincanları üzerinde,. adlı kha 
eserini yazmıştır. Kato, 80 ya~ınd3 ıı.ın i 
Yunanca öğrenmeğe başlamıştır. ş" 

Göte, 80 yaşında F austu tamaill' Ve 

lamıştır. Tenison, 83 yaşında " Par· hı i 
maklıkları geçiş,. şiirini yazmıştır. i t 

Titian, 98 yaşında Lepanto ha(· ılıra 
!;>mı tasvir eden meşhur tarihi tab· ilk 
(osunu yapmıştır. ll. 

Bütün bunları okuduktan sonra 
insanın hatırına acı acı gelen nedir. 
bilir misiniz Bizde otuz beşini aşaıı 
muharrirlerden çoğu artık yazı yaz
ına devrini geçirmiş tayılır. 
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Dansig meselesi 

~ 
,, / 0 c:v;e görüşmeleri, habeş mese

esını tasfiye eden malum kara-
~ kabulü ile bitti. Fakat Milletler 

- •C~iyeti cumartesi günü yeni bir 
dıse ile karşılaştı. Son günlerin te

. lsüfe değer hadiselerinden sonra 

_taya çıkan bu yeni mesele hiçte 
• lllyük milletlerarası müessesesinin 

t.stijini ve manevi otoritesini ku

~Cak ve koruyacak şekilde değildir. 
1Yle ·· 1 · k gosteri er vardır ki mahiyetlerı 

e ~·kında yanılmak güçtür. Danziğ 
• tnatosu başkam B. Grciser'in Mil· 

ıtler Cemiyeti karşısında hiçte uy

~n olmadığını söyliyebileceğimiz 
it tavur aldı. Senato başkanının 
~, zetecilere karşı aldığı vaziyeti ter· 

Ye noksanı diyerek göz yumsak bi-
1 serbest b. h . • .. . . ır şe rın resmı mumessı-

~n konsey karşısında kullandığı li
ı hürmetsizlikle tavsif etmek la

lııgelir. B. Greiser, Danzig' de nas· 

t~al • sosyalist makamlariyle Mil -
fer Cemiyetinin yüksek komiserli

• ~rasında mevcut anlaşmazlık bak
a konseye izahat vermeğe da

et ~dilrnişti. 
li"d· 't' a ıse. Cenevre Milletler Cemi-

: ı tarihinde eşsizdir. Yüksek ko 

lıser B. Stin Lester s::ırbest şehir a
Yas · asının nasyonal - sosyalist ilre · 

fil sı tarafından daimi surette ihlal 
, . mekte olduğunu söylemekle Ü· 
.ı1ne d·· 
•tt . uşen vazifeyi vicdani bir su
. e ıf d 
.ıt"t a an haşka bir şey yapma-
,;ıkır. Danzig senatosu başkanı ise 
" tan · 1 11 b. açığa muahedelerle kuru • 
~ ır nizama karşı istihfafmı giz. 

emiştir. 

a O kendisini " kan ve ırk ile Al
e n~aya bağlı, talilerini Milletler 

o~öeti talii ile bağlı görmiyen 
\ ti: OO Almanın mumessili göster
ş r. 

anB_. Grtii'ser'in sözlerine bakılırsa 
ti Z~teki karşılıklara büyük komi

~r~ ~~~kratik prensipleri ihmal e· 
t • oluınlü bir azınlığı büyük 
ii Çogunluk üzerine musallat kılıcı 
·nsaınahası ve Milletler Cemiyeti-

llı'"d ır M~ ahalesi sebep olmaktadır. E-
llrs ılletler Cemiyeti karışmıyacak 

ıt a, Almanya ile Polonya arasın· 
asız ·· b n ş nıunase eti temir etmiş o 
<ıns '"! 

risk"' .0 ye Hitler ve Mareşal Pil· 
•ha~ nın himmeti ile bir hal yalu 

Lr-
0

1 
lay bulunacaktır. 

ıı.ıt erv • 1 • 1 d .. ırn· arı se anı ar arasın a soy-
ış olan .. l D . n r . soz er anzıg senatosu-

lk~Vızyonı' mesaiesini ortaya koy
Da' ~ln:ıan kruvazözü "Laipzig., 

nzı<> ı· . . .. rq l " ımanını zıyarerı munase-
y e B F .. •· h d f. I" r tıı · roster ın e e ı ma um 

11 .. eııevra başlangıcı mehiyetinde-
unıayiş· . k" k d" , B ını te ıd eyleme te ır . 

ı.. . · ~reiser'in Cenevre' de kullan-
'' 

1stıhf k" . . •ııı· a ar lısan. artık Mılletler 
1Yetine h . .1 d"•. 

ıs· . e emmıyet ven me ıgı 

ı~nı ~Yandırmaktadır. O bütün Al
tı Dmı letinin Milletler Cemiyetin-

aıı · ha C zıg senato başkanının bir 
:n ed enevrede gözükmemesini te -
llekt ecek bir karar beklediğini söy-

en c k" B··f· e ınmemiştir. 
birui~~ bu öğünmelerin hiç değil
. za ar değeri var. Esasen bir 
Wıfilltııandanberi milletlerarası bazı 

erde AI ar . . ınanyanın Avrupa is-
Polıtikas . d" •. "lk d nin (D . ına ın ırecegı ı ar· 

tdı. anzıg) den geleceği kanaati 

Merkez 
hind k" ~eşark Avrupası işleri 
kharıı e Sır bılgisi malum olan B. 
ınis ıd bu sabah çıkan Sunday 

Ş gazetesinde diyor kı' · 
' ans"'I · 

t ve I .? _Ye Hitler, Alman yanın ~e-
ıtırıy r . D , 

~<ı iad . e ının anzig in Alman. 
ti takJsınde olduğuna karar ver

ilıra'lla;r?: Avrupa kıtasının vahim 
k ol ıçınde kalması belki de 
!l ~.1Yacaktır. 
i . int~khanı Stid'e göre geçen se

fuzu ıhaptanberi Danzigde nazi nun · 
bir rıcatı, belki de Almanya. 
ti ı. el çabukluğu ile bu serbest 

""nd· · - t·ıdareleri altına alma te-

Le Temps'dıın 

şebbüsü sebeplerinden biri olacaktır 
B. Vikham .5tid, Führer,in Vay

mardaki nutkunda şeref ve hüriyeti 
sulh şartları arasında gösteren söz 
!eri ile Alman kumandanlarına Dan 
zigde sevkedilecek askeri kuvvet kad
rolarının nazi teşkilatı ile gösterile
rek hazırlanması hakkındaki emrini 
biribirine bağlı görmektedir. . 

Bu ordunun yaz içinde Danzig'e ı 
yerleşeceği üııı{d ediliyor. . 1 

inkar edilıııc::z ki bütün bunlar cıd-
di endişe !verici mahiyettedirler. j' 

Polonya dışişleri bakanı B. Bek, 

Polonya - Alman_Ya ~ 3_'.llaşmasına j 

ve Varşova - 3erlın 1munasebetle
rine tam bir itimat göstermektedir. · 

Fakat Danzig senatosunun bozul
ması Polonyanın emniyet ve hayati 
menfaatleri iizeı ine tehlikeli surette 

müessir olacaktır' 
Vikham Stid'in dediği gibi Po

lonya Almanyanın pençesi altına d'.iş
mekten uzak değildir ve eğer denız 
mahreci olan Danzig kapatilacak o

lursa Hitlerci Almanya il: S_ovyet 1 
Rusya arasında ve çok nazık hır mev- I 
kide kalacaktır. 

Bugünkü şartlar içind~ d~ Mil
letler cemiyeti kendisine hıç hır yar· 

dımda bulunamıyacaktır. 
Acaba Almanyanın Londra su

allerine vereceği cevabın teahhürün
de, Danzig'i istihdaf eden muhtemel 
bir hareket amil olmıyor mu? Bu da 
vaziyeti büsbütün ağırlaştıran sebep· 

!erden biridir. · 

Londra Alman cevabının gecik· 
mesi hoşnutsuzluk tezahürleri yara· 

tıyor . 
lngilizler, Almanyanın sulh me

selesi hakkındaki samimiliklerine, u· 
mumi sulhu kuvvetlendirecek bir 

milletlerarası işbirliğine Almanyanın 
göstereceği yardım pratik kıymetine 
pek güvenmiyorlar . 

Diğer taraftan Almanlar da Pa
ris ve Londra arasındaki münasebet 

bağlarının Cenevre planı dahi .. -
!inde sıkışmasından memnun go

rünmüyorlar . 
Vaziyet şimdiki halde karanlık-

• 
tır . 

Sunday Ekspres gazetesinde 

çıkan .bir haber vaziyetin bu k_aran
lık vehametini teyıd etmektedır · 

Bu habere göre ·İngiltere hüku

meti milletlerarası vaziyet karşısın~a 
icabederse Parleınentoyu yaz tatıl 
devresinde alelacele toplantıya çağı
racak tedbirler almış ve kabine aza
larına da memleketten uzaklaşmala
rını rica etmiştir . 

Vakıa bütün bunlar gerilmiş asa· 
~ bın tevlid ettiği endişe gösterileri

dir . 
Fakat asla ihmal cdilmeğe gel-

mezler. -------· ---~· .. -
Fransada. 

Pastilin sukutu kutlandı 
Paris : 15 ( Radyo ) - Pastil 

zındanının sukutunun yıldönünıü bü

yük bir tezahüratla kutlanmıştır. 

Lindberg almanyaya 
geliyor 

Berlin : 15 ( A. A. ) - Lindberg 
ayın 20 sinde Alnıanyaya gelecektir. 

Mumaileyhin olimpiyad ve Alman 

hava meydanlarını gezece_ği ve G~r
ringle görüşeceği söylenılınek.tedır. 
Otuz bin kişilik Stadıum 

Moskova: 12 { Tass ) Ode-
sada Karadeniz kıyısında otuz bin 
seyirci alan yeni büyük stadium'un 
küşat resmi yapılmı.~tır . Bu stadiu
mun ortasında futbol sahası , voley 
bol sahaları, tenis kortları ve saire 
vardır. Stadium ise biiyük bir kültür 
parkının içindedir . 

Türk sözü 

Gelmekte olan harp 
----·-...._,..._ 

Bu günkü günde insanlık için en 
ehemmiyetli mesele, yeni bir harbın 
önünde nasıl geçilebileceği mesele
sidir. 

Geri kalan ne kadar mesele var· 
sa, hepsi de, bunun yanında pek adi 
sayılır. 

Hemen hemen bütün memleket 
ler ve dünya yüzündeki milletlerin 
çoğu, yeni harbın önüne geçmek te· 
mennisinden başka gözetledikleri bir 
şey yoktur. 

Bundan daha yerinde bir temen. 
ni de olmaz ! Çünkü, bir avuç azgın 
harp romantikçisi yahut harp mad. 
rabazı bir yana bırakılacak olursa, 
harp, keadisinin felaketine uğrayarak 
bütün memleketlerin milletlerine ıs
tırap, harabeler, yas ve şehitlikler· 
den başka bir şey temin etmemek
dedir. 

Bu böyle olunc~. neden milletler, 
bu korktukları felakete kendi ken
dilerini sürüklesinler ? Nasıl oluyor 
da harba nihayet vermek için, bu 
milletlerin hala, ne insafları ve ne de 
enerjileri ;vardır? 

Bu gün, demr,krasi ile idare edilen 

bütün memleketlerde, politik iktidar 
yığınların elindedir; hatta diktatörler. 
le idare edilenler bile, buna varabiJ. 
mişlerder. 

Buna rağmen bügünkü dünya ne 
kadar şaşılacak bir görünüştedir! 
Hemen herkesin en büyük temennisi 
harbın, hiç acı sızı duymadan, mer
hametsizce, her gün bir parça daha 
bize doğru yaklaşmaktadır. 

Yanyana giden bu iki şey, gele
cek nesillerin, vakalar arasında ve 
belki de, devrimizin harabeleri altın. 
rastlıyacakları bir bölme olacaktır. 

İlerise gelecek olan tarihçiler' 
"nasıl olmuşta, bu münevver, yetiş 
miş genel bakımdan. çalışkan olan 
büyük sosyeteler, naçar kalarak ken· 
di ileriliklerinin kurbanı olmuşlar, 
en çok nefret ettikleri harple mah
volup gitmişlerdi ?,, Diye soracak
lardır. 

Bunun cevabı şu olacaktır: "Mil
letlerin müşterek bir planları yoktu. 
Muhtelif memleketlerdeki düşünen 
insanlar, plan etrafında anlaşamıyor
lardı: diğerleri ise, kendilerini yutun
cıya kadar, ağızlarını açıp seyirci 
kaldılar, yahut yaklaşan tehlike hak. 
kında, lafla konuşmalarla vakıt ge-
. d"I 1 çır ı er.,, 

Bulunduğumuz meyilli yer, bizi 
daha şimdiden uçuruma yaklaştırdı, 
Bizleri bu uçurumdan, yalnız kati ve 
enerjik tedbirler kurtarabilir. Üze
rinde durduğumuz topraklar, şimdi
den çatlayıp ayrılmaktadır. 

Bizler, kayiş halindeyiz. Var 
kuvvetle gı.yrete gelmek zarureti 
varc:I.,·; bu anın istediği şey, pratik 

tedbirlerdir! :Duyguları ifadeye kal- / 
kışıııanın değeri yoktur! hele gü- 1 

zel nutuklar söylemek daha kötüdür! 
kısa görüşlü optimisllik bir felaket
tir! hiç bir şey ifade etmiyen ninni
ler söylemek ise, bir cinayettir. 

Bu son dakikada, sulh yalnız bir 
tedbirle güven altına alınabilir; bu 
da, cebir araçlarinı emre hazır bu
lunduran ve icabında. sulhun korun-

Yıızau : Vinston Çurçil 

!ık ve azim göstermeğe hazır bir 
halde bir araya gelmeleriyle dünya 
sulhunun korunabileceğı realitesini 
değiştiremez! 

Kılıçsız bir adalet terazisi hiç 
bir iş göremez. 

Bugünkü gibi, tehlikeye girmiş 

olan sulhun bekçiye ihtiyacı vardır. 

İşin asıl özüne varmak için, kim 
olursa olsun, muhtemel her saldırana 
karşı sulhu müdafaa etıneğe hazır 
olan tekmil milletlerden kurulmuş 

' 
bir büyük ittifaka lüzum vardır. 

Bunun için, her şeyden önce, bı
rakın bu büyük ittifakı kuralım! Bı -
rakın bütün milletleri "birimize do
kunan hepimizle uğraşır!., Prensipini 
k abu! etmeğe davet edelim. 

içimizden birine saldıran, hepi
mizin mukavemetiyle karşılaşacaktır. 
Bu muııkveınet öyle bir enerjık, kud
retli o derece dostça ve fedakarca 

• 
bir mukavemet olacaktır ki, böyle 
tehlikeli bir mukavemetin görünüşü 
bile saldıracak olanları kendi niyet
leri öhünde ürkütmeğe yetecektir! 

Hiç şüphesiz ki; bu yol dünya 
sulhunu kurtaracak olan biricik yol

dur! 
Fakat bu düşünce nasıl gerçek· ı 

leşe bilir? 

işte bütün zorluk işin bu nokta

sındadır! 

Andlaşmaların mukaddes oldu- ' 
O-unu ileri süren, kendisiyle andlaş-
" malar yapmış olan hükGmet~erin sa-
dakatlerine güvenen Habeş lmpara· 
torunun vaziyeti ne oldu? 

Onun trajik mukadderatı bize 
nasıl bir ahlak telkininde buluna

bilir? 

Bu hadiselerin. milletlerarası 

yardım prensipinin yanlış olduğuna 
delalet etmediği bedihidir. 

Ancak, bu hadiseler, yardım az
minin mevcıad olduğunu isbat et· 
mektedir. 

Habeşliler İtalyanla 
ra karşı yeni müca 
delelerini nasıl hazır 

lıyorlar? 

- Birinci sahifeden artan -

ha edebilecek vaziyettedir. Ve zaten 
şimdiden Ras lmru kıtaları İtalyan 
tarafından işgal edilen kısımlarda 
sık sık baskınlar vermeğe başlamış
lardır. 

Şiddetli yağmurlar ltalyanın ha
vadan kontrolunu imkansız bir hale 
getirdiği zaman Ras İmru tamamile 
taarruza geçecektir. 

Ve sonra garbde bir çok mühim 
şefler vardır ki, bunlar Negüse duş
man idiler . Şimdi NegÜ5Ün oradan 
ayrılması kendilerini imparatordan 
daha çok duşman oldukları İtalyan
lar üzerine saldıracaktır . Bu şefler 
askerlerile beraber Adisababa kapı
larına kadar ilerlemek kabiliyetinde-

diri er. 
ması için cebir kullanmak azmini ha- Avrupada, İtalyanlar Habeşistan· 
r~kete geçiren bir tedbir olmalıdır! da hakiki, askeri bir zafer kazanma-

Öbür memleketler yahut öbür mış oldukları bir türlü bilinmiyor. 

memleketlerin önderleri felaketten ltalyanlar tarafından para ile tu-
faydalanmaktan başka bir şey bek- tulmuş silahlandırılmış Gallas çete-
lenemeyince, milletlerin teker teker !eri. Habeş kuvvetlerini arkadan vur-
ve sırf pasif olarak harb aleyhtarlı- muş ve İtalyanların Adisababaya 
ğı etmeleri, bu felaketi yalnız hızlan kadar ilerlemelerini temin etmiştir. 
dırmağa yarayacaktır! Bizzat İtalyanlar bile, kendilerden 

Sulh için mücadele etmeğe ama- daha az silaha sahip ve az talim 
de olan pasifist' e gülümsememek 1 görmüş bir orduya mağlub olmama. 
çok kolaydır! f !arını temin eden şeyin kullandıkları 

Ancak. bu güliiıusemek, bugün- 1 zehirli gaz olduğunu itiraf etnıekte-
kü günde, pasifist milletlerin; mutlak <lirler. 
(istünlüğü olan silahlarla techiz edil- İtalyanlarla mücadeleye devam 
ıniş ve şimdiye kadar harpçı ruhun eden Habeş şeflerinin hep vahşi ol. 
mümessilleri sayılanlar gibı, fedakar duklarını zannetmek hatadır, 

1 

sahife : g 

BELEDİYE İLANLARI 

Tanzifat ve tenvirat vergi mükellefleri dikkatine 

1- 936 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait tahakkuk 
miifredat cedvelleri, Çınarlı : Asfalt cadde buz bayii kahve duvarına : Ka
yalıbağ : İtfaiye dairesine; Camiicedit : Çukur kahvesine : Türko:ağı: Şa
fak lokantasına, Mestan zade : Mestan zade camisine, Hürriyet : Eski Bay· 
ram yeri Hürriyet ocağına, Sarı Yakup : Alemdar mescidine , Alidede : 
Hasan ağa camisine, Sucuzade : Sucuzade ocak binasına, Karasoku Cum -
huriyet otelinin altına, Kocavezir : Hayvan, Sebze pazarı tahsilat evine , 
Tepebağ: Kürt Hasanın oğlu Sa:lullahın dükkanına, Kuruköprü: Şerbetçi 
Mehmet Alinin dükkanına, Hanedan: Hacı Bayram kuyusu meydanlığına, 
istiklal : Eski istasyon : Belediye buz bayii Adil Doğanın dükkanına, Dö· 
şeme : Doğum hane karşısı, Reşatbey : Yarbaşı polis karakolu civarı, Ce
mal paşa : Su deposu karşısındaki meydanlığa, Cumhuriyet : Cumhuriyet 
mahallesinde Halil lbrahimin dükkanına, Karşıyaka : Karşı yaka ocağına, 
Mirza çelebi : Kamil Kara zencir masarasına, Seyhan : Süleyman dükkanı 
civarına Mıdık : Hazım Alinin dükkanına, Akkapı : B1~'rnl Alinin dükka
nına, Köprülü köy : Köydeki kahveye asılmıştır . 

2 - Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrinisani, aylarının sonu ol
mak üzere iki taksitte alınır. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi 
ve resimlere yüzde 0/0 10 ceza eklenir.Bu cedveller 16-7-936 perşembe 
gününde asılmış ve 27-7-936 pazar günü kaldırılacaktır. 

itirazı olanların bu on gün nrfında istida ile Bele:liye Riyasetine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 7107 16-21-25 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden : 
Çok miktarı Az miktarı llkteminat muhammen 

Erzakın 
.. 

kilosu kilosu Lira K. Fiat nev ı 
Koyun eti 7000 6000 236 25 45 
4 yıldız ekmek 25000 22500 168 75 9 
Sade yağ 2500 2500 140 62 75 
Zeytıln yağı 650 600 29 25 60 
Pirinç 4000 3500 54 00 18 
Yerli şehriye 500 450 8 25 22 
Kesme şeker 800 700 18 30 30,50 
Toz şeker 1500 1300 30 66 27,25 
Çay 25 22 6 56 350 
Zeytun 650 600 16 06 35 

1 

Edirne peynırı 600 550 12 37 27,50 27 Temmuz 

9 70\1936 pazar-4 yıldız un 1500 1300 10 91 
ince tuz 700 650 2 62 S i tesi saat 14 

Kuru soğan 1500 1400 6 75 6 
de 

.. fasulya 1750 1600 14 43 11 
Tomates salçası 350 300 5 25 20 
Yerli makama 450 400 7 42 22 
Sabun 1000 900 27 25 37 
Soda 650 600 6 19 13 
Patates 30(10 2500 13 50 6 
Samırsak 30 25 5 17 23 
Nohut 250 200 1 41 7,50 
Mercimek 200 150 1 35 9 

Meşe kömürü 3500 3000 7 87 
3 ) Çam odunu 6000 5500 6 75 1,50 

Zonguldak maden 
25 2200 28 Temmuz 

kömürü 45 ton 43 74 1936 salı 
Benzin 150 teneke 130 50 62 450 j >lltl4d. 
Gaz 60 50 17 55 390 
Mazot 150 130 19 12 170 
Vakom yağı 15 10 4 50 400 

1 - Adana Ziraat ve makinist mekteplerinin 1937 senesi Mayıs ga
yesine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i miktarı ve şartnamesine göre 
ilk teminat miktarları gösterilen yiyecek ve yakacaklar açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde m!.iteşekkil satın alma 
komisyonu tarafından hizalarında gösterilen gün ve saatta açık eksiltme 
usulü ile yapılacaktır . 

• 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 1936 yılı Ticaret O:lası ve 2490 sayılı 

kanunun 2-3 cü maddelerine göre lazımgelen vesaiki birlikte getirme!c::ri 
ve teminatlarını eksiltmenin yapılacağı g:i ve saattan evvel Malsandığına 
yatırmaları lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin bu müd
det zarfında Adana Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7095 

Geçen gün bir lngiliz üniversi 
tesinden mezun, lngilizce, Fransızca 
ve Almancayı mükemmel surette ko · 
mışan bir Habeşli ile görüştüm. Ba. 
na şunları söyledi : 

" Adisababa İtalyanlar tarafın
dan işgal edilelidenberi iki defa ora. 

ya gittim . Adamlar iç.in orada para 
ve silah tedarik ettim. ve sonra kaç
tım. 

imparatorun başına ne gelirse 
gelsin Avrupada tahsil görmüş biz 

12-16 27-25 

' münevver Habeş gençleri mücadele. 
yi terk etmiyeceğiz . ,, 

Harbden evvel Habeşistanda 

milliyet duygulan heman heman mev

cut değildi. Şimdi bu duygu süratle 

inkişaf ediyor. 

halyanlar silahını bıraktırmak 

suretile Habeşlileri en büyük haca

lete maruz bıraktılar. Çünkü bir Ha
beşli için silahını terketmek demek 

, canını vermek demektir. 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kilo l" i yetı 

C1NS1 Eu uz En çoL. 
. Sarılan Mikdar 
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Kapıi'iıaı..- - p~~uk 
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Liverpol Telgraftan ,.J Kambiyo ve para 
15 I 7 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

"'unıtm 

Liret 
ı ı-!-;- 64 Hazır 

2(f Rayşmark 
Temmuz vadeli Frank « Fransız » 

1 
1 

1 

1 

1 
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Türbeıi 
-

Mektepliler okusun: 
Orta mekteple Liseden ikmale 

kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. lstiyen
lerin kırtasiyeci Mehmet Sadık va
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiye 
müracaatlan .7108 
16-19-21-22-23-26-28-30 

Adana 3 Üncü icra me
murluğundan : 

Müflis Pamuk ve nebati yağlar 
Sanayii Türk Anonim Şirketine ait 
yazıhane eşyası 17-7 - 936 cuma 
günü saat on beşten on sekize ka
dar Belediye mezat salonunda açık 
artırma suretile satılacağından alıcı 
olanların muayyen gün ve saatta 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur . 7106 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta Mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hazırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü ,, mat
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzlarına 
müracaat etmeleri . C. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

TL:.J R KiYE 

Z:IRAAT 
B~NKASI 

~c 
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lna 

Ilı 

ima 

/~tıd 
...... ' · ak, 

~rg 
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- 6- 80 ~29 50 1 

Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz » - 6-105 
Merkez eczanedir 

Hit hazır -Dolar « Amerika » 
1 3- 46 -Nevyork Frank « İsviçre » 

~~-~tBill - n = E .. ~t9J.P. .. ~.1B .. ~ [=~ 
~ ---~'- Sıhhabnızı koruyunuz ve 1936 mo 

· deli yeni bir F rigidaire 

F • •d • Soğuk 
rıgı aıre hava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

alınız. 

Yeni Frigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek .. .. F • • d • sahip olanlar elek
O Va İ Kompresorlu rıgı aıre trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F • • d • 'd daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
rıgı aıre en dolabı yoktur. 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 2 

----------------------------~----------------------
Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı, Pamuk ve her çeşit tüccari eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigortcı Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . 
7078 S-10 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir

ı çir bir Kırma ve bunlara müteall~k 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 
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Seyhan ~-n-e-si_n_d_e_i_l~-ç-la-r~~,l ~~~A~n~k~a-r-a~B~ir-as-ı~F~abrikası 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayc delenle ve 

Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

: Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

ı Celiil Bayer ;.. __________________________ __ 

• 

6748 64 

Öz Türk sennayesile kurulmuştur 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI : 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 

2 385 " 
3 32 ,, 

4 82 " 
5 325 ,, 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz <le : Bu 

rasını içiniz. Her yerde israrla 

Sütten 
T ereyağından 
Etlen 
Balıktan 
Yumurtad;:ın 

eder . 
besleyici sağlık koruyucu 

Adana A~entesi Rıza Salih . 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No, 11 B. - Telefon No, :6 ~- Sıh 

30 ..--fı1})ler 
ttıiş)<; 

Su 

Umumi neşriyat müd~ fe~~ 
Celal Bayer Bu 

b 
tro r 

Adana Türk sözü mat 


