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RAS İMRO YENİ BİR· ORDU İLE HAREKETE GEÇTİ 
aoğazlar problemi 

---
!1 "Pierre Dominique .. ~ 

La Tribrmr de s Naıion 'dan 

Habeş imparatorluğu ayan reisinin ı 
başkanlığında yeniden kuruldu. Ha
beş ordusu yeniden tanzim ediliyor 

" 

Ç anakkale ve lstanbul boğaz
ları meselesi Montröde yeni 

t- . bir hal şekli alacak . Yani 
~rkıye lazımgelen yardımı temin 
tın fevkalade mükemmel bir manevra ı 
laptıktan sonra yegane bekçisi olmak j 
~1

1n boğazları serbestçe tahkim' ede-

On dört millet zecrı tedbirlerin kalkmasını istedi 
ı ecckt" ır . 
i ' işte Avrupa tarihinde fevkalade Eden Fransız ve 
1 ır hadise olan bu noktadır . Ve bu 
~·~Usta başlıca devletlerin umumi po
ı alarını alakadar bazı noktaları 

Belçika hariciye nazırlarının şerefi 
Lokarno konferansı toplanacak 

e bir ziyafet verdi~ 

§aret et k d b" · ·ı · · · ıilh . me e ızım vazı emızaır . 
, •kıka boğazlar meselesi yalnız 

1Utkiyeyi alakadar eden bir problem 
ı etldir. Bir çok noktai nazardan , 

1~ a açıkçası, hangi şekilde olursa 
t~~n hal tarzı bir kısım devletlerin 
li ıne ve bir kısım devletlerin aley
ııne olmak üzere bazı muvazeneleri 

Necaşinin istikraz teklifi reddedilecek 

ah veya bozabilecek bir hadisedir. 
tibBoğazların, bütün geçid noktaları 
:eı~' birinci derecede stratejik bir vazi 
b ı vardır. Ve bütün Avrupa hükfı
a~tleri bunun hiç bir zaman cahili 
ıa tııaaınışlardır. Boğazlar hatta aynı 
ti:an_da deniz ve kara geçidi olmak 
•a ı buyük bit avantaja salıibdirler. 
te nkü Bosforu binnazrrye bir köprü 

~eçınenin imkanı mevcuadur. 
li ~nd;m başka Boğazlar, Londra -
'a~dıstan yahut Paris - Hindistan ve 

ut Berlin - Bağdat - Hindistan 
:;• YoluyJe Odesa - Akdeniz, deniz 

run birleştiği noktadadırlar. 
sk. Ş~e. bu vaziyet dolayısiyledirki 

ısının aksine olarak kuvvetle 
!slirnı edilmiş olan Yeni Türkiye 
:
3
Yada kalmış veya Boğazları tah-

1 ın etınemiş bir halde kalacağı za
can asla ele geçiremiyeceği birinci 
a recede beynelmilel bir vaziyet ka
nacaktır. 

akGeçidin ikinci ehemmiyeti: Rusya 
:.ınından.. Rusya beş denız üzeri
, ay ılın ıştır: 

ks ~apalı bir deniz; Hazer denizi, 
e ~rıya buzların kabarığı manialı bir 
e n~z Şiınal denizi, ve bazı defa yi
en. ~zların mani teşkil dtiği Pasijik 
, ızı, ıki iç fakat boğazlar vasıtasi
. serb 

est denizlere çıkan deniz: Bal-
cy Ve Karadeniz . Rusya büyük bir 

Yapaınaz . 
~es"1 •.tediği zaman Şündü tutabil-

li 
ını teınin eden bir deniz üstünlü
saue . d . ' sın e eskiyen oyunun hakimi 

lgıftere ıdi . 

k Bu &"Ün Kiel Kanalına yani Bal-
i denizinin ikinci kapıısuna sahip 
lıan A~~anyadır ki; istediği ;zaman 
ıa denızı kapamakta serbesttir. Bun
lı n başka istediği zaman filola rını 1 

taya tahşit edebilir . 

Eden milletler sosyetesinden 
çıkarken 

Cenevre : 4 ( A. A. ) - Millet
ler Cemiyeti Asamblesinin dünkü 
toplantısında on dört devlet zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını ve Millet -
ler Cemiyetinin islahını istemişler -

dir. 

Berutta 

Ekmeğe muhtaç bir 
kadın ve çocuğu 

50,000 dolara nasıl 
kavuştu? 

k·Ve bu hal ona Baltık denizinin 
ıtııiyetini kazandırmaktadır . Berut : 2 (Hususi) - Evelisi gün 

tfikFakat acaba Rusya dostu ve müt- burada bütün halkı heyecana sevke-
l<tkk.1 olan Türkiyeye Bosfor ve Ça- den bir hadise olmuuştur. 
'ııtd ale boğazlarına sağlam bir kilit Şehirde çamaşırcılıkla geçinen 
lck· Uraınazmı ? Bu kilit Karadeniz-

ı R bir kadın ve ev hizmetleri yapan tcek us limanlarına Akdenizden ge-
ta 1 d k Remziye ·isminde bir ana kız vardır. ~l'e arruz arı mene ece ve Tür-

!Cak c~er harpte Rusya tarafından o- Remziye ile annesi o kadar zelil 
kde ?lursa bilakis Rus gemilerinin bir hayal yaşamakla imişler ki, bu 
cc nkız.e serbes tçe çık masını temin yüzden genç kız geçenlerd e i ş ara-

c lır H 1 b " · ıııak üzere a c e gi '. ıııi ~ tir. 
"U~ı· , T ' " . k I' b' 1 d h k '•ı ·· . ımcc ıye 1111 ·uvvct ı ır Remziye a a pek küçük i en 

k. le bog-az J .ırı elinde tutmasında ' babası Şaııılı Abdulhaın i t ortadan 
•l ~rııtıı'nf ıatda d ır . Bunun iç ı ndır k i: 

1 kaybolrı ıuştur. 
~ , to konferansında o Tür kıy, n n k 
"S ı d Re:nzi yenin anası, ·o ~a ıııı y ıl-it 11 .ı goriikcekti r . • 

«ıct '. lya Monlrö d ~ bu !unnııyacak 1 • !a rca aramı~ . bı: ' :lc·ı i i ve ni hayet 
l;w bulunınıyacaktır kı ; çüııl.ü ; ti ııid:n i kcsnıişl ır. 
no";"' ~ tatili doğnıdan do~ruya Fakat bir kaç giiıı e\ıvd Berut 
ı~ 11 .aleyhinde olmamakla bern ber, laki Amerikan konsolosu, Rrınziye- 1 
ı~ b\~:ıı hi~sedil ecek derecede bü- niıı annesini çağır tmış ve : i 

1' 1 • h ezımettı r · Kocanız Abdulhamit şimdiye ka-
aı..1 h;ıkika 1911 harbi esnasında 

\ '" Ç dar Amerikada yaşıyordu .. altı ay ı ~le .,.,. anakkaleyi zorlamak tehditle-

Habeş imparatorlu 
Cenevre : 4 ( Radyo ) - lngiliz 

hariciye nazırı Eden, Fransız ve Bel
çika hariciye nazırları şerefine bir 

g" u yeniden kuruldu ziyafet vermiştir. 
Ziyafette üç devlet mümessille-

Cenevre : 4 [ Radyo ) 
Habeş İmparatoru Ha
ile Selasiye , Milletler 
Sosyetesi Umumi Sekre
terliğine gönderdiği bir 
mektupta, Habeş İmpa 
ratorluğunun Habeşistan 

Ayan Meclis Reisinin 
i Başkanlığında yeniden 
i kurulduğunu ve Ordu-

yeniden tensikine 
ladığını bildirmiştir. 

w.._.._...__..__...-• ...__.•--•-• 

Necaşi jurnal gazetesi muhabi- \ 
rine : Eğer Milletl~r. Cemiyeti har_e
kete gelir ve kendısme Memleketin 
müdafaası için lüzumlu para bula 
bilirse Habeşistana döneceğini söy
lemiştir . 

ltalyan gazetecileri Necaşiye kar
şı büyük bir hüsnü kabul göstermiş 
olan Cenevreye karşı şiddetle hü
cumlarda bulunmaktadırlar. 

Cenevrede Habeş delegasyonu 
Milletler Cemiyeti genel sekreterine 
iki karar sureti projesi vermiştir . 
Habeşler bunlarla Asamblenin kuv
vetle elde edilmiş fütuhatı tanıyaca
ğını ilan etmesini ve Habeşistana is
tiklal müdafaası için Milletler Cemi
yetinin tesbit edeceği şartlar altında 
on milyon lngiliz lirası istikrazda 
bulunmasını istemiştir . 

rinin konuşmalarından aralarında nok- l 
tai n.ızar birliği olduğu ve yakında 1 

yeni bir lokarno konferansının top
lanmasını şayanı arzu olduğu anla
şılmaktadır . 

Kahire : 4 ( Radyo ) - Buraya 
gelen haberlere göre Habeş-İtal
yan harbinde büyük yararlıklar gös· 
termiş olan Ras lmrunun , yeni te
şekkül eden kuvvetli bir Habeş or
dusunun başına geçerek harekete 
geçtigi bıldirilmektedir . 

Cenevre : 4 ( Radyo ) - Millet-: 
!er Cemiyeti Asamble bürosu bu sa
bah 16 da Vanzelandın riyasetinde 
toplanmıştır . 

Necaşinin mali yardım isteğinin 
reddedilmesi için ruznameye bir 
madde konulmuştur. 

Cenevre: 4 ( A. A.) - Asam
ble yarın toplanacak ye Danzig me
selesini konuşacaktır. 

------ ·------
Şükrü Kaya 

Trakyada teftişlerde 
bulunuyor 

• 

Ankara : 4 (A.A) - iç işleri 
Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya beraberinde arkadaş
ları olduğu halde dün Edimeye var
mış ve Parti Başkanı olan valilerle 
bir arada uzun boylu konuşmuş ve 

kendilerine direktifler vermişlerdir. Şük 
rü Kaya ayni zamanda emniyet anı
tını da açmıştır. 

~e 
0 

• urkiyeyi sulha mecbur etmişti. evvel öldü ve size 50,000 dolar bı-
sa ~aınandanberi ( oniki adalar ) r~ktı. Bu parayı alacaksınız. Demiş- ı· Maks Schmeling'in kazandığı büyük zaferi Almanların bir milli zafı;r 
ın.ı u. tehdidi devam ettirmek iddi- tır. saydıkları ve hatta Hitlerin ve diğer büyük ııazi şeflerinin kendisine bir tel-
i~Çea· idi . Boğazlar tahkim edilme- Bu umulmadık haberden şaşkına graf göndererek hararetle tebrik ettiklerini gazeteler yazmıştı . Alman bok-
ili ltalya her şeye teşebbüs edebi- dönen kadın. hemen polise. koş~~ş 1 sör Amedkad?n memlel<etine dönmüştür . · Yukarıya koy.clu~umuz . resim, 

ve Haleptekı kızının yanına getinl- · Boksör ve karısı maruf sinema yıldızı Anni Ondra'nın Hitler tarafından ka-
Cerisi üçüncü sahifede - rnesini istemiştir. ı bul edildiği zaman alınmıştır 

• 
Halkevimizin faaliyetleri takd11 le kar§ılanacak birer varlıktır. Halkevi çalışnıa 

hudtıtlarırıı hiç bir vechile tahdit etmemiş her cephede büyük bir azimle yürü
mektedir. Yukarıdaki resim şehrimi• çocuk esirgeme kurumunun yedirip içirdiği 
ve giydirdiği fakir yavruları göstermektedir. Bu yavrularn aynca halkevimizde 
büyük yardımlar yapmaktadır. Çocuk esirgeme kurumu 5 Teşrinisani 935 den 
20161936 Tarihine kadar sekiz ay zıırfında memnuniyet verici bir faaliyet gös
termiştir Her gün 480 talebeye yemek vermiş, 600 çocuğa 1476 metre elbiselik 
almış 30 kasket 197 çift kundura, 312 çift çorap, 5 takım elbise vermiş ve bun
lara 5380 lira sar/etmiştir. 

Filistinde İngiliz kıt' aları ile Arap çe
teleri arasında hakiki muharebe oluyr. 

Mısır radyosunun verdiği haberler efkarı 
umumiyeyi aldatmak için mi? 

----·······----
Kudüs: 1 [Hususi muhabirimiz· 

den] - iki buçuk ay evvel başlı yan 
Filistin hadiselerinin diyebilirim ki 
bir saat bile arkası kesilmemistir. 

Grevler, yangın, yağma, bomba 
günün aktualitesi haline girmiştir: 

Dün, polis, greve iştirak etmiş 
olan Elled belediyesinin binasını iş
gal etmiş ve oraya giden Cenub 
Sancak hakimi, Elled kasabasının 
her ay 250 liralık taksitlerle ödenmek 
üzere 5000 İngiliz lirası para ceza
sına çarpıldığını tebliğ etmiştir. 

Birkaç gün evvel devrilerek par
ça parça olan lokomotif lngiltere
den yeni getirilmiş ve 40.0ÖO lira 
kıymetinde idi .. 

Makinist muaviniyle yaralı as
kerlerden ikisi de ölmüştür. 

Nablusta dün üç tayyare 
uçarak çeteler mıntakasında keşf 
yaptıktan sonra 3.000 kişilik bir as
keri kıt'a kamyonla.ra binerek zırhlı 
otomobillerde olduğu halde Vadi 
Aduna gitmişlerdir. 

Aldığım malümata göre, burada 
beş saat süren top ve bomba harbi 
olmuştur. 

Yahudilerin ş imdiye kadar kesi
len ağaçları 121 bindir. Yakılan 

mezruat la 10.000 dönümü bulmuş 

Evvf"lisi gün Elufule civarında 
) ine Lüy'ik bi r 1 i;r rü berhava edil
n1i~ t1r. 

F lis linin lı er tarafın , la, lııgil i z 
ali kJmiserinin Ar3b düşmanı oldu
ğuna dair beyanna nıe!e r dağıtılmıştır .. 
İngili z polisi bu h~y;rn nameleri top 
!amal h meşguldur. 

Berassabi'deki aşiretler de vergi 
vernıiyecekleriııi hükümete bildir
mişlerdir. 

lngilizler Mısırdan Filistine mü
temadiyen asker yığmaktadırlar. bu 
kuvvetleri Şarkulerden hududunda 
teksif etmktedirler. Bunun da sebebi 
Emir Talatın ve Şarkulerderl Şeyhle
rinin ihtilale er geç iştirak edecek
leri korkusundandır. 

Mısır radyosunun bütün neşriya 
tı hakikattan çok uzaktır. 

ihtilali tavsamış göstermekle 
dünya efkiinumumiyesinin dikkatini 
celbetınemek maksaidyle yapılan aksi 
neşreyatm doğruluğuna inanmak gü 
lünçtür: 

Mısır radyosunu lngilizlerin ida
re ettiğine göre, görüşlerimin doğ
ruluğu elbette tasdik edilir. 

Bütün gazeteler şiddetli bir san
sör altındadır. Hepsinin sahifeleri 
sütun sütun boş, alaca bir vaziyette 
çıkmaktadır: 

*** 
Filistin: 4 (A. A.) - Eilistinde 

Kapta mevkuf bulunan altmış siyasi 
mahbus açlık grevi yapmağa karar 
vermiştir. 

-~~-----·----~--
Madridde karışıklıklar 

Madrid : 4 ( Radyo ) - Madrid 
sokaklarında yapılan çarpışmalarda 

Faşistlerden ikisi ölmüş ve birisi ağır 
surette yaralanmıştır. 

fhtilalcılar tarafından Madridin 
en büyük bir sokağına konan dört 
bomba patlamıştır. Bombalar mühim 
zararlar vermiştir . 
Diğer bir caddeye konulmuş olan 

dört bomba da patlamadan ele ge 
ç i ri lmi ştir . 

.....,_ .~~ ............. 
f t 

Son d '> kika 1 
Her ne bahasına olursa 
olsun Süveyşin vikayesi!. 

Londra: 4 [Radyo] 
Lampson, Londradan, çok 
çetin emirler vern1ek sala
hiyetini almış ve Süveyşin 
her ne bahasına olursa ol
sun her cepheden vikaye
si.oiıı tell)İn edilmesi ken
disinet evdi edilmiştir. 



Sahife : 2 

Muharebe gazları 
Kaç çeşit bombardman ve kaç çeşit 

muharebe gazı vardır ? 

Les Annaıes'den 

Zehir, zayifleıin, intıkamcı ların 

ve hainlerin silahıdır . 1 
Mitoloji ve tarihte zehirin büyük 

bir yeri vardır . Bu madde intika- \ 
mm kör bir aletidir . Edebiyat da 
bundan faydalanmıştır '. 

Yazan : Doktor Paul Cololion 

lememiş bir mahzene ve evin altına 
girmek daha fazla tehlikelidir . 

Muharebe gazları üç cinstir : 

T·" 

'türk sôzü S Temmuz 

Köy işleri için ha 
zırlanacak beş yıl 

lık program 
------

Cenup postası 

Havranda büyül 
bir ihtilalin 
önü alındı 

J Memurlarla halk arasında 

K b 1 k f • Bir anlaşamamazlık az kal r ay o an çocu ne ecı tamir kabul etmez biri?" 
•• Jd •• ••) •• f hadise doğuracaktı bi 

0 uru fil UŞ ••• Şam : 2 [ Hususi muhabiriın ~ 
den ] - Bir takım memurların Y e 

Meçhul bir vicdansız 3 yaşında 
Mesela Racine bir çok defalar 

işe zehiri müdahele ettirmiştir . Phe
dre zehirlenerek ölmüştür . 

Cothrine de Medicis tarihte ze 
hirin esrarengiz bir dostu olarak kal

1 - Tahriş edici gazlar. Boğaz
lar şiddetli hıçkırık tevlit eder ve 
gözden burundan mütemadi su aktı
rır . Adamsit , Stemit ve diğer Ar 
sin mürekkebatı gibi .. 

2 - Hüceyrata hücum eden 
gazlar .. Bunlar adından da belli 
olduğu üzere hüceyreyi bilhassa ci- 1 
ğer hüceyrelerini imha eder . Nefes 
darlığı , bunaltı tevlit eder . Ve ölü
mü mucip olur . Bunlara boğucu 
gazlar denir . Kan kusturur . 

Köy kanunile köylere ve 
rilen selahiyetler program 

• laştırılacak 
Köy kanununun köylere verdiği 

iktidar ve selahiyeti programlaştır
mak ve köy kanununun tatbikatını 
beş yıllık bir programla başarmak 
için dahiliye vekaletinden vilayete 
bir emir gelmiştir. 

hayvanca bir yavruyu kaçırarak 
arzusunu aldı ve 

' lış düşünceleri ve beceriksizlik! 
yüzünden az daha bütün Havrao4ri 
büyük bir isyan hareketi 
kua gelecekti . Fakat, halkça save 
derece sevilen dürzülerin Lidr 
Mustafa ve Hüseyin Atraşın ani dla 
dahaleleri üzerine bu telafisi ga) 
kabil olan iş.yan harekatının öniirtn 
geçilebilmiştir . Hadise şudur : h 

mıştır . 
Harp sanati, düşman ordusunu 

imha etmek için, insanların çarpış

mağa başladığı en eski zaman
lardanberi zehiri kullanmıştır. Chlore , Bertholit gibi . 

Kazalar, Nahiyeler en ziyade be
deni faaliyetle başarılacak köy işleri 
için beş yıllık program hazırlayacak
lar ve vilayete göndereceklerdir. 

Çocuğun ağzını tıka 
· yarak öldürdü Derzda açılacak olan ziraat s~b· 

gisine davet edilen Fevkalade 1' C 
miserliğin oraya gel eceğini halıiı; 
alan beş yüz kadar halk hem kerıl 1 
sini istikbal ve hem de Havranlı! e 
rın da Suriye vahdetine taraftar bi 
duklarını bildirmek üzere topla 

Muharebede zehirli mermiler, 
içine zehirleyici maddeler konmuş 
gülleler kullanılırdı . 

Fakat bütün bu işler harp mey
danlarında olurdu . 

Siviller, harp sahnelerinden u
zakta bulunan şehirler tehdit altın
da değildi . 

Muharip olmıyanlar: Kadın, ço-

Surpolit , Fosgen ve Gallongit 
de bu cins boğucu gazlardandır . 

3 - Umumi zehirler : Siyanür 
ve mürekkebatı Chlorüre, Bromurede 

Jodure cyogenedegibi zehirler cümlei 
asabiye üzerinde şiddetle ve süratle 
tesir yapar ve çeneyi tutar. Bu çeşit 
zehirleri. Yutan on veya onbeş da
kika sonra derhal ölür . 

cuk ve ihtiyarlar emniyet altında bu- ı 

hmurlardı . Muhafaza tedbirleri : 

Köy bütceleri de bundan Löyle 
beş yıllık İş programlarına mütenazır 

olarak tertip edilecek ve köy çalış
maları merkezden takip olunacaktır. 

Ölü olarak bulunan 
bir köylü 

Dünyada henuz, kanunun pençe 
sinden korkmıyan ve vicdanı kasap 
süngerıyle silinmiş öyle adamlar var 
ki, mülevves mevcudiyetlerini zaman 
zaman şenaatleriyle göstermek ten 
geri kalmıyorlar. 

1914 harbi insanlık için bir sürp- ---------- ' Malarya tripigadan ölmüş 
riz oldu . Harp kanunlarına riayet ı Muhafaza tedbirleri iki çeşittir : 1 . . d u • l 

Geçen ayın 25 inci günü incirli 
köyünden Ahmet oğlu Abdullahın 
3 yaşında Ahmet adındaki çocuğu 
kayboluyor. Abdullah ve karısı tela
şa düşerek çocuğu hemen aramağa 
koyuluyorlar. Fakat beyhude .. o ka· 
dar çırpınma ve o kadar arama bo
şa gidiyor. i Nihayet artık çocuğun 
temamile kaybolduğuna hüküm ve
rerek işi zabıtaya bırakıyorlar ve mü· 
tevekkilane bekliyorlar. 

edilmedi . Tayyareler müstahkem ol- Kollektif tedbirler [ hükumet ve as- , Cınayet eserı egı 
mayan şehirlere de hayadan bomba- keri otoritelerin salahiyeti dahilinde 
lar yağdırdı ve şimdi gelecek har- ve vazifeleri meyanındadır] ve şahsi 
bin daha facialı. daha vahşi ve tah- tahaffuz tedbirleri . 
ripkar olacağı söylenmektedir . Bu tehlikeye karşı nasıl himaye 

Hiç şüphe yok ki, gelecek harp ediliyoruz ? 
lar, harp meydanlarında karşı kar- Maske ve elbiselerin muhafazası .. 
şıya ve güpe gündüz olmıyacak . Hali hazırda bir çok maskeler 

Bu harpler gecenin karanlığın- vardır. Ve her gün yeni model bir 
ve havada cereyan edecektir . maske icad olunuyor . 

Her gün tehdit edildiğimiz harp, Süzücü ve tecrid edici maskeler 
bir kimya, bir hava kimya harbi o- vardır . En iyisi süzücü maskelerdir. 
lacaktır . Bundan başka iyi bir maskeyP. 

Binanaleyh muhafaza tedbirleri- sahip olmak kafi değildir . Müte-
ni alabilmek için bütün zehirleri ta- madi surette ekzersiz yapmak lazım-

Havutlu.bucağı köyünde Al:di· 
bey çiftliği civarında , Erzurumun 
Turhum kazasının Sarıhan köyünden 
Satu oğullarından Yunus oğlu Mus
tafa adında birisi köylüler tarafından 
ölü olarak bulunmuş ve bir cinaye
te kurban gittiği sanılarak zabıtaya 
derhal haber verilmiştir . 

Müddei umumilik mahallinde 
yaptığı tedkikat ve yapılan otopsi 
neticesinde Mustafanm Malaria T ro
p ikadan öldüğü anlaşılmıştır . 

Evelsi gün küçük Ahmedin ölü 
olarak bulunduğu hakkında zabıtaya 
gelen bir haber üzerine müddeiumu- f 

mi derhal vaka mahalline koşmuştur. 
Yaka mahallinde yapılan tahki

kat ve ceset asri mezarlığa getirile 
rek yapılan otopsi neticesinde, zaval
lı yavrunun ırzına geçildiği ve bu iş 
yapılırken ço~uğun feryadını sustur-

nımak lazımdır . dır . Çünkü her şeye rağmen hatta 1 • • • k 1 • 
Şüphe yok ki, hükumetler halk mükem~e1 bir maske içinde bile ilk 

1

1 
Kadastro, bir numaralı lısteyı ı ma ettı 

için Jazımgelen şeyleri yapıyorlar . saatlerde çok sıkıntı çekilir . Ancak b • • b 1 d 
Bununla beraber her şahsı da bu mütemadi ve metodik bir idmandır ~ Ve eyanname tevzııne aş a l 
görünmez düşmanını tanımağa ve ki : maskenin içinde hiç bir sıkıntı -
kendini şiddetle müdafaaya hazır- ya maruz kalmadan saatlerce kal-
lanmağa mecburdur. mak imkanını hazırlar . 

Muharebe gazları : 
Yalnız her halde hükumat tara

fından resmen kontrol edilmiş bir 
maske seçmelidir . 

Planlar ve cetveller halkça görülmek 
yakında askıya konacak •• uzere 

------·------Modern harplerde üç çeşit bom- Himaye elbiseleri bilhassa sıhhi 
bardman yapılmaktadır : heyete mensup olanlara lazımdır . B ı d • ı 1 • k 

Yangın çıkarıcı bombalarla bom-
1 e- e ı•yenın ta ep erı ÇO \ 

bardınanı [ Oluminotherıni esası ü 1 - .----- • ------ 1 1 

~~~n~e;:r::~~atel~=rt:oende~i~i l ki i iki erkek bir 1 muvafık görüldü 
ltal}:anlar Habeşistanda her gün k d f halde 

muntazaman bu çeşit bombardmanlar a ını ena 
dan yapmışlardan. / döğdiiler Ve 

. ikincisi bildiğimiz alelade ~ahrip i 
obüsleri ile bombardman ve nıhayet 
zehirli gazları ihtiva eden obüslerle 
bombardman . 

çakı ile yaraladılar 
Sivillerin yolunu•şaşırtmak silah j 

ise işte kimyevi bir silahtır . Esra- Hanedan mahallesinde oturan 
rengiz labratuvarlardan çıkan ze- 1 berber Ali ve Mehmet ile Ahmet 
hirli obüsler şimdi artık kimyakerler karısı Güllü arasında bir kavga çık-
tarafmdan tanılmaktadır . mış, Ali ile Mehmet beraber olarak 

Bu silaha karşı korunma çarele- Güllüyü adamakıllı döğmüşler ve 
ri . vasıtaları da bilinmektedir . çakı ile de yaralamışlardır. 

Bu zehirli bombaların zehirleri Mütacavizler yakalanarak hakla. 
daima gaz değildir . Mesela; Ada- rında kanuni muamele yapılmıştır. 
msit ve D. M. Sulp cisimlerdir. Mer- . • 

~i. veya b.omba pattadığ'.. z.~man bu lı Boşanan acemı ara
cısımıer mıkrop kadar kuçuk par- b b . } . "k" k"" 
çalara ayrılmaktadır . Fakat daima a eygır erı ı ı U-
sulp bir cisimdir . •• k 

lperit mayidir . çu yavruyu 
Diğer zehirler hakiki gazlardır. 

Fosgen gibi. Bütün bu. sulp, mayi 
ve gaz cisimler havadan ağır olup 
aşağıya doğru inmeğe ve toprağın 
toprak altı deliklerinin içine nüfuz 
etmeğe meyyaldir . 

Binae"!a!eyh bir gaz bombard
ın:ıınmda. ~3 Jara karşı tanzım edl 

Çiğneyerek ağır surette 
yaraladı 

Sugediği mahallesinde oturan 
arabacı Yusuf oğlu Halilin , dün , 
tecrübe için arabasına koştuğu ace· 
mi hayvanlar ürkerek başanınış ve 
o sırada sokÖ;ta bulunan ·3 yaşında 

Sarıyakup mahallesinin de ta· 
1 sarruf tetkikleri sona ermiş olmakla, 

gerek planlar ve gerekse cedveller 
halkça görülmek üzere pek yakında 
askıya alınacaktır . 

Şehrin imarı ve plarun tatbiki 
noktasından Reşatbey , Çınarlı ve 
Kurtuluş ile Demir köprü mahalle
lerinin diğer mahallelerden evvel 
yapılması Belediyece istenmiş ve bu 1 

talep Kadastro umum müdürlüğünce 
kabul edilmişti. 1 

Kadastro bir numaralı listesini 
ve Reşatbey mahallesine ait ihzara
tını temamlamış ve beyanname tev
ziine başlamıştır. 

Önümüzdeki hafta mesahalara 
başlanacak ve bu ay nihayetinde de 1 

Çınarlı mahallesine başlanmak üzere 
icabeden tertibatın alınmasına teşeb-
büs edildiği öğrenilmiştir. 1 

Tasarruf haklarının tesbiti ve 1 

askı müddeti sona eren Türkocağı i 
mahallesinin sicil kütüklerindeki mu- ' 

' amele ikmal edilmiştir . Çayd gelir 1 

f gelmez senetlerin tevziine başlana-

caktır. 1 

Türkan ve sekiz yaşında Aliyi çiğ
neyerek iki çocuğu da ağır suret
te yaral amıştır . 

Zalnta , Halil hakkıl'ltla kanuni 
muall'!e le f<ipl:rı.ıştrr . 

1 

Alidede mahallesinin de tasar- · 
ruf tetkikleri bitmek Üzeredir . 

Kadının elinden 
çantasını kaptı 

Kasapbekir mahallesinden ber
ber Mustafanın ; karısı Mustafa kızı 
Hacerin ziraat bankası yanında önü
ne çıkarak içinde dokuz lira parası 

bulunan çantasını alıp kaçtığı polise 
şikayet edildiğinden hakkında tah
kikata başlanmıştır . 

İl k okullar programı 
komisyonu 

ilimiz ilk tedrisat şefi Asım Esen 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl dahi 
program komisyonunc4 çalışmak 
üzere bakanlıkçe Ankaraya çağırı!
ıııiş ve diµıkü trenle il!'.n'liştir. 

mak için ağzına bez tıkandığı, bu 
suretle sfeks neticesi yavrunun öldü
ğü anlaşılmıştır. 

Bu camıvarca işi yapan meçhul 
vicdansız şiddetle aranmaktadır. 

Kaza ve nahiye 
başkanlıklarından 

i 
Parti ilyön kuruluna 
gelen tebrik yazıları 

Partimizin yeni teşkilatı vesilesi
le Seyhan parti ilyön kurul başkanı
mız Tevfik Hadi llaysala gelen kut· 
!ulama ve bağlılık yazılarını aynen 
neşrediyoruz . 
SP.ıhıuı illınyı U<' C. il. P •lıü11 kurul 
başkan•. Boy '/ eııfık lladı B11rs11l 

19,'6/936 tarihli tebliğinizle par
timizin Seyhan ilyön kurul başkanlığı 
vazifesini deruhde ettiğinize ve bü· 
tün partili arkadaşlarımıza olan sev
gilerimizi taşıyan buyruğu aldığımız 
zaman bütün kalpleriyle partimize 
bağlı bulunan Karaisalılara bildirdik. 
içlerinden gelen hakiki bir sevgi ile 
ilimizin en uzak köşesine varıncıya 
kadar halkçı olarak tanınmış olan 
büyük şahsiyetinizin parti işlerinde 
ve başlarında bulunmasından dolayı 
Karaisalıların duydukları sevinç ve 
sevgilerini bildirmek fırsatını o anda 
Ankaraya çağrıldığ ınız haberi üzeri
ne fevet etmiş bulunduğumuzdan 

müteessir bulunduğumuzu ve ancak 
partimizin teşekkülündenberi parti 
mize olan ba ?lılığın'ızı bütün yakın
dan tanıyan başkanımızın kusurları

mızı af edeceğine güvenerek bütün 
Karaisalılar namına yeni vazifenizi 
tebrik eder saygılarımı sunarım. 
Karaisalı ı 'ç-rmı kurul ba şkaıı rekı li 

Belediye reisı /JJ. E Geçioğlu 

Sayın Bar Teı{ık Hadi Buysal. 
C. U. P //yon kuml buşkarıı 

19/6/936 giin ve 3 sayılı huyu- , 
ruk karşılığıdır. Yüksek irade ve bü · 
yük kudretli yüce şahsiyetiniz baş
kanlığı altında candan bağlılıkla ça
lışmaktan sevinç duymakta olduğu
muzu arzederken yeni ödevinizi kut
lar, sonsuz saygılarımızı sunarız yüce 
başkanımız. 1 

C.H.P Karohacı lı kamunı.ı başkanı 
Mustafa 

mışlardır . Y 

Bunu haber alan hükumet wi 
murları, bunun bir isyan başlangr t~ 
olduğu zehabına kapılarak üzerler 

51 

ne polis ve jandarma kuvvetleri g' . 

dererek dağıtmak istemişlerdir. 11 ~s 
tan birisi maksadı anlatmak isteııı 
ise de tecavüze uğramıştır : Bunu c 
üzerine halk arasında bir isyan ba b 
lamış ve bu kuvvetler bu kalaba! G 
dağıtmağa muvaffak olamamıştır 

r 
Bu kuvv-!tin -~af~ gelmediği g g 

rülünce bunların uzerıne bu defa 
asker kuvvetleri gönderilmiştir . v 

işin sarpa saracağını gören [} 0 
zü Lideri Hüseyin Eltraş halkın yı g 
nına gelerek dağılmalarını söyleoı ti 
ve bunun üzerine halk sükunetle ' 
ğılmış ve bu suretle ihtilal harek· n 
tinin önü alınmıştır . d 

Şamda bulunmakta olan Dürı z 
!erin büyük Lideri Mustafa Eltrıı: ş 
halka karşı yapılan bu hareketi f ıı 
kalade Komiserliğe Fransız Harici) 
Nazırlığına protesto etmiştir . v 

Tapu ve kadastro 
kadroları geldi 

Yeni kadroya göre işe 
derhal başlandı 

Tapu ve kadastro t e~kilat ka~v 
nunun kabul ve kndas' r • memurla 
rının da bcıreme dal.i l olduklar~ 
ve Temmuzdan ii.iabren kadast 
işlerinin tatbikatına ba~lanacağı 

yazmıştık . 
Kadastro müdürlüğünün 936 kı 

roları gelmiş ve yeni kadroya gör 
işe başlanmıştır . 

Kadro mucibince kadastro ın~ 
dürü Seyfi Tezerin maaşı 55 , tap 
azası Cevdetin 45 . posta memııı< 
Nacinin 30 , posta memuru Muh~1 B 
remin 25 , katip Talatın 20 , katı 
Ahmet ve Hakkının 17,5 ve fr1 

memuru Muhtarın 35 , diğer fe 
memurları Tahsin ve Sururinin z .. 
ve Alinin 20 olarak tesbit ediJrıı' 

ve tahsisatları gelmiştir . 

Ziraat bankası 
müdürü 

·Üç kumarcı zar atat 
ken tutuldu 

işittiğimize göre : Ziraat ban
kası müdürü Fazıl , Eskişehir ziraat 
bankası müdürlüğüne tayin edilmiş
tir . 

Bu kıymetli arkadaşın aramızdan 
ayrılşı hepimizi müteessir edecek
tir . 

F a~ıla yenı vazifesinde mu
vaffakıyetler i:lilerıoı . 

Dün , Mehmet oğlu lvlustafa 
lbrahim oğlu Ahmet ve Hasan o{J 
Akif adında üç kişi , Reşatbey nı! 
hallesinde bir bahçelikte açıkta ~ · 
ınar oynarlarken cürmümeşhut lı;ı 

linde zarlariyle beraber yakalanıııı; 
]ardır . 

' 
Haklarında kan\Jnun ~~abı ·~pı· 

miş Tıt 
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Güzel, Sehhar Londralı 
polis hafiyesi 

J 
Takibe memur olduğu milyoner 

gençle nasıl evlenmiş 
1 f ngilterede bir hususi polis ida-

1 

tesinde çalışan Mis Floria isminde 
genç ve güzel bir kız geçen hafta 
bir milyonerle evlenmiştir. Bu izdi-

. Vaç çok garip bir şekilde olmuştur. 

t
Haziranın ortalarında Londranın de
ektif bürosu şefi en faal ve zeki me 

1 lllurlarmdan sarı~ın dilber Mis Glo. 
ayı kendi masasına davet ederek : 

- Size gayet mühim bir vazife 
Vereceğim, demiştir . 

J, Hafiye şefi şunları da sözüne i 
lave etmiştir : 

' - " Size tevdi edeceğim vazife 
tıaı.ik ve mühim olmakla berabl!r 
her genç kızın çok hoşuna gidecek 
bir şeydir. Liverpullu mister Stephe 
Cannon isminde gayet güzel ve zen 
&in bir genç şimdilik Londrada bu
lunuyor. Kı_ndisilc muarefe peyda 
edeceksini'l ve Liverpula dönmesine 
bir kaç giin için mani olacaksınız . 

Bu vazifeyi başarmak için dira· 
Yet ve maharet ve kadıl'l cilvesi ve 
Zarafeti göstermek kafidir. İşte Mis
t~r Stephen Canno:-ıun adresi. Öte

r sıni size bırakıyorum . ,, 
. Mis Gloria bir kaç sual sormak 
ıstemişse de şefi çok söylemekten 
hoşlanmıyan bir adam olduğundan 

v cevab alamamıştır . 
ıı Mister Cannon Londramn en ki
l bar oteUerinden birinde oturuyordu. 
Genç kız hafiye, gayet kibar giyine
r~k takibine memur bulunduğu zen
g"'ın delikanlının oteline gitmiştir . 
G.enç adamı otelin barında bulmuş 
Ve karşısına geçmiştir. Çok güzel 
olan hafiye kız, sehhar gözlerini 
&-enç. adamın gözlerine tevcih t!tmiş
tir . 

Nazarlar çarpışmış, mister Can
nonun kalbinde derin dugular uyan
dırmıştır. Fakat aynı zamanda gü
zel polis hafiyesi kız da Liverpullu 
şık ve güzel delikanlının aşkına ka· 
Pılnııştır . 

} O gece geç vakite kadar barda 
~~k.it geçirmişler, ertesi gün otomo-

ıl ıle uzun bir tenezzüh yapmışlar-
dır. Zengin delikanlı artık sarışın 
&-enç kızdan ayrılamamağa başla
?11ştır. Kız da delikanlıyı bırakmak 
ısteıneıniştir. Genç kız kendisine sa 
~~nıiyet gösteren ve kalbini çelen 
rz.el delikanlıya karşı duyduğu mec

.. ubıyet ve aşka vazifesini feda edip 1 

etmemeği çok düşünmeğe lüzum 
görmeksizin kendisinin kim olduğu
nu ve ne maksadla takib etmeğe 
memur edildiğini ifşa etmiştir. Genç 
kızın sevda saikasiyle söylediği söz
ler mister Cannonun aklını başına 

getirmiştir -
Hiç vakıt geçirmeksizin tayyarf" 

ile Liverpula dönmüş, yanına genç 
kızı almağı da unutmamıştır. Genç 
polis hafiyesi kızın ifşaatı mister Can 
nnona bir çok milyonlar kazandır
mıştır. Delikanlı milyonlara kavuşur 
kavuşmaz hafiyelik vazifesine niha
yet verilmiş olan kızla evlenmiştir · 

Mister Cannonun Liverpulda 
milyoner bir amcası varmış. Mark 
isminde olan bu adam çoluk çocuğu 
olmadığından bütiin muhabbetini 

kardeşinin oğlu ( Cannon ) a has
retmiştir. Son zamanlarda hastalan· 
mış ve noteri yatağı başına davet 
ederek vasiyetnamesini yapmıştır · 
Mark yeğenini umumi varis tayin 

ederek milyonlarca olan bütün ser
vetini buna bırakmıştır. Bundan ha
berdar olan diğer akrabası genç ' 
yeğeni aleyhinde milyoneri hareke
te getirmek için ittifak etmişlerdir . 

Cannonun Londrada işle değil 
sefahatle vakit geçirdiğini iddia et
mişlerdir . Hasta ve ihtiyar olari 
Mark bu sözlere inanmak istememiş 
ve yeğenine bir telgraf çekerek has
talığı ağırlaştığ·mı ve kendisini gör
meğe gelmesini bildirmiştir. Canrton 

derhal cevab vermiş ve işlerini alel
acele yoluna koyu?, geleceğini bil
dirmiştir . Bundan haberdar olan 
Markın akrabası Cannona bir tel -
graf çekip amcasının artık iyileşti

ğini ve işlerini ~ırakıp Londradan 
hareket etmemesini bildirmişlerdir. 
Ayni zamanda Londradaki detektif 
bürosuna Cannonun Liverpula gel~ 
mesini geçiktirmesi için müracaat 
etmişlerdir . 

Mark yeğeninin çektiği telgrafa 
rağmen gelmemesine fena halde si
nirlenmiş ve noteri davet edip va· 

siyetnameyi değiştirmek istemiştir. 
Tam noter hastanın yanına tekrar 
gireceği zaman Cannon da içeriye 
girmiştir. ihtiyar Mark yeğenini gö~ 
rünçe boynuna sarılmış ve ark&sın
dan giren noteri geri çevirmiştir . 

~~~__..,_,.-,,,,.-,.-...,=----=..,..-~,..-~~~---~--:----~ 

F enerbahçenin 
Yirmi dördüncü 

yıldönümü 

ı'. .,Bugün F enerbahçe stadında 1 

kutlanacak 
b İstanbul : 4 ( A. A. ) - Fener
ahçe kulübünün 28 inci yıldönümü 

Ya · B tın Fener stadında kutlanacaktır. 
b un~n şerefine maçlar yapılacak ve 

t.tııun büyük merasimle geçirilecek
ır 

İngiliz bütçesi ha
~trlanırken çokgüç 

1 
ı 

Sekizinci ~dvard J 

yakında ·ımpara 1 

torluk tacını 
• • 

gıyı yor 
Merasin1 programını ha
zırlan1ak için kırk kişilik 1 

bir heyet teşekkül etti 
Londra: 4 (Radyo) - Kral 

sekizinci Edvar<lın, imparatorluk· taç 
giyme merasim programım hazırla
mak üzere krallık hanedanından , 
Doklardan, başvekil ve nazırlardan 
mürekkep olmak üzere kırk kişilik 
bir heyet teşekkül etmiştir . Bu he
vet, programı bazırlark~n impara
torluğa bağlı hi.ikumetlerin de fikir
lerini alacaktır. 

lük çekilmiş I 
Askeri kuruma büyük bir ~ka~n,_1-=ar=a:-:s::-ın .... d .... a_m_ii_z"!'"ak-,.:e=-r=-l'-s.,i~s-ır-a-sı_n_d_a 

mikdar konmuş çok güçlük çekildiğini ve hükumetin 
bilhassa askeri kısmına ahvalin ica

~ l cndra, 4 [Radyo]- Maliye bı dolayısiy!e faz!a ta'ısi:::aı ~-0nı1!du· 
a.~ ., Çt>mb~·layn, hüt~enin Avam gm1u s. ylı:;rr.iş+·r. 

TGr~ıözü sahile : 1 

Montrö konferansı ve !Boğazlar probfemi Gizli nufuslar 

BUGÜNKİ TÜRKİYE 
Jıırnal dli .Montrö'den 

Bugünkü Türkiyeyi canlandıran 
1 

teşebbüs fikri hakkında şüpheye dü
şebilecek olanlar, Türkiye Cumhu · 
riyeti delegelerinin, Montrö konfe
ransına iştirak edecekler , tetkika I 
sundukları vesikalara baksınlar. Ora
da bunu tam olarak öğrenecekler

dir. 
Genç Türk Cumhuriyeti, kendini 

bize sözle değil, resimlerle, ististik
lerle, maddi delillerle - bir kelime 
ile söyliyelim - iş ile vakıalarla ta-
nıtıyor. 

Faşist İtalyanın kerametli kal
kınması ile mukayese edildiği zaman 
bir çok noktalarda ondan üstün ci
hetleri görülen Kamalist Türkiyenin 
çabuk kalkınması, harp sonrası ta
rihi içinde hayret verici bir hadise 
olarak kalacaktır • 

Az zamanda, çok ve büyük iş

ler yaptık. Bu işlerin en büyük, te
meli, Türk kahramanlığı ve yüksek 
Türk kültürü olan, Türkiye Cnmu
riyetidir. 

Bundaki muvaffakiyeti Türk mil
letinin ve onun değerli ordusunun 
hır ve beraber olarak, azimkarane 

. çalışmasına medyunuz. 

Fakat. yaptıklarımızı asla kafi 
göremeyiz. Çünkü, daha çok ve da 
ha büyük işler yapmak mecburiye
tindeyiz. 

Yurdumuzu, dünyanın en mamur 
ve en medeni memleketleri seviye
sine çıkacağız. Milletimizi en geniş 
refah vasıta ve kaynaklanna sahih 
kılacağız. 

Milli kültürümüzü, muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkaracağtz. 

Bunlar için mağrurane sözler di
yecekler .. bu sözler kendisine hedef 
çizen, istediğini bilen ve bütün mil-

letin güveni ve heyecanı ile işe sa
nlan bir "Şef,, in sözleridir. 

Hakikaten Türkiye bugün dur
madan ilerliyor. Garb medeniyeti

Anadolu ise çok eski devirlerin 
nin bu günkü dereceyi buluncıya ka

sosyal formu içinde, siyasal birlikten 

Unutmamalı ki Mustafa Kamalin 
Türkiyesi her şeyi yeni baştan ya
ratmak mecburiyetinde idi . Kanlı 
mücadeleler neticesi harptan çok 
bitkin bir halde çıkmışb. Mütemadi 
budanmalardan sonra elinde yalnız 
bir Anadolu kalmıştı. 

dar geçtiği yol üzerinde durarak 
mahrum, dercbeylerin nüfuz ve ke-

oyalanmıyor. Vazifesini anlamış, ma
yiflerine terkedilmiş bambaşka bir 

zisiyle mağrur ve ~stikbalinden emin 
devir hayatı yaşıyordu. 

olan bu zeki millet, şefmin rehberli-
. Sayısı pek az olan yollarda emni- 1 · · 

ğile modern icabların en iyi erını se
yet yoktu. Demiryolları, hemen hiç 
denecek derecede idi. Kültür bakı- çıyor. 
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- Birinci sahifeden artan -

Yarın bu böyle olmıyacaktır . 
[on iki adalar ] ehemmiyetini kay
bedecektir . ftalya Akdenizde ka
panmış bir devlettır ; lngiltere iste
diği zaman onun Atlas denizi kapu
sundan ve Süveyşten çıkmasını men
edebilir . Ve şimdi hakikati söyle
mek lazım gelirse bir çıkmazla ni
hayetlenen Karadeniz kapusu da ona 
kapanmış oluyor . 

İngiltereye gelince , o Montröye 
gelecektir . Fakat o da bir muvaf
fakıyetsizlikle karşılaşmak için , ge
Çen sene , İtalya - Habeş harbinin 
başlamasından biraz evvel , Türki
ye boğazlan tahkim arzusunu izhar 
etmişti . O zaman İngiliz mu halef eti 
İtalyan muhalefeti kadar şiddetli ol · 
muştu . Bugün İtalya ve lngiltere 
birbirlerinin aleyhine yekinmiş bulu· 
nuyorlar . Bunun içindir ki , Türkiye 
nin ekmeğine yağ sürülmüştür . Yal
nız şurasını söylemek lazımdır ki 1 

boğazların kapanması İtalya için 
olduğu kadar İngiltere için de bü
yük bir hezimettir . 

İngi!terenin müsteml~kesini bi· 
rinci derecede boğazların ve umumi 
şekilde geçidlerin hakimiyeti esası 

üzerine kurulmuştur . İngilterenin 
Cebelüttarık , Süveyş ve Singapuı-'a 
verdiği ehemmiyet bu bakımdandır . 
Binaenaleyh 1918 den 1923 e ka
dar İngiltere pratik olarak boğaz
ları elinde tutmuştu . Veyahut hiç 
olmazsa lüzumu olan hakimiyete sa
hipti . Bugünden itibaren artık bu-
mın imkanı kalmamıştır . Ve böyle
likle İngiltere için Akdenizdeki İta] 
yan tehlikesine yeni ve hiç te alay 
edilemiyecek yeni bir tehlike daha 
ilave edilmiş oluyor . 

Öyle bir zaman oldu ki ; Al· 
manya için dt! boğazlar büyük bir 
ehemmiyet almıştı . Bu büyük Ber
Jin - Bağdat devrinde idi . 

Avusturya - Macaristanı bir 
ileri karakolu sayan , ve Bükreşin 

Hohenzollern hanedanına mensup 

Hakkında Dahiliye Veka!e
ti mühim bir karar verdi 

İç Bakanlık gizli nüfus yazımı 
hakkındaki kanunda yazılı gizli nü
fus vakalarmın vaktinde haber ve
rilmemesinden kimlerin mesul tutu
lacakları hakkında vilayetlere bir 
tamim gönrlerrniştir . 

Bu tamime göre aile ·resimlerin
den gizli kalan nüfusları ve haber 
verilmemiş evlenme, ,ölüm ve kayıp 
vakalarını muhtarlara ve belediye
lere 1 Haziran 935 tarihine kadar 
bildirilmemiş olanların tutulan gizii 
nüfus vakaları para cezasile muhtar
lar ve belediyelerin bu işler için rne 

mur ettikleri kimselerin gizli nufus
ları evlenme ve ölüm ve kayıp 
vakaları 1 Temmuz 935 tarihi
ne kadar def tere yazarak vali ve 
kaymakamlığa teslim etmemiş bulu
nanlar gene para cezasile cezalan
dırılacaklardır . 

Köyünde gizli nüfus vakası bıra
kan muhtar ve ihtiyar heyetleri ge
ne para cezasile cezalandırılacaklar-

dır . 
Yeni ölüm vakalarını da on gün 

içinde haber vermiyenlerle yeni do
ğum, evlenmeleri vaktinde haber 
vermiyen doğum sahipleri ve evle· 
nen erkekler hakkında da ceza tat · 
bikine girişilecektir . 

l(itap ve kitapçılık --- - - ----
Mecmuasının on üçüncü sayısı 

da faydalı yazılarla intişar etmiştir. 
Burhan Belge'nin Türkçeye çevirdi
ği Von Bischoff'un eseri olan AN
KARA ile diğer Türkçe ve son za
manlarda çıkan Ecnebi dildeki ki
taplar ha'~kında bir çok yazılar var
dır. 

Yeni kitaplar, Türk ve Ecnebi 
posta pullarına dair malumat almak 
istiyenlerle foto amatörleri bu mec
muayı takip etmelidir . 

---------------------------
mz siyasi istiklalini vermekle kalma- bale dev adımlarıyle yuruyu~ · . 
d1, o tam manasiyle ve her şeyi ta- . Yeni Türkiye,.de her ş~!.ı~ Y~~ı-

1 kralı , Yunan hanedanı , ve Bulga 

ıçm Türkiyenin kullandığı Metodu 
ıneyzuubahs etmek lazımdır, 

Türkiye meseleyi1 ancak Balkan 
ittihadı (Bulgaristan hariç) ve Sov· 
yet Rusya ile yani Karadenizde sa
hili olan devletlerle mutabık kaldık
tan sonradır ki yeşil masa üzerine 
koydu. 

mam yepyene bir devlet, Cürk cum- den yaratılması lazımgeldıg.ını soy-
huriyeti devletini yarattı. lemi'itim. Evet, her şey yemden ya- 1 

Bu devleti teşkilatlandırdı, mo- ratılmıştır. Türkiye'nin payıtahtı yok-
dern bir form verdi, sağlam bir po- tu. Y abanctlarm kötü tesirleri altın- ! 
litika temeli kurdu ve uzağı gören da kozmopolit bir lstan~ulu _ ~ayı- j 
" aile babası ,, gibi kendi yarattığı taht olarak kabul.etmek ıstemıyor-

devleti idare etti . du. Yeni başlan ve tam manasiyle 1 

Bu günkü canlı Türkiye, Cum bir payıtaht yarattı. On sene evvel 
hur Reisı Atatürk'ün ve etrafını sa- Ankara 15 bin nufuslu bir kasaba 
ran sadık, zeki adamının eseridir. idi . Bugün geniş caddeleri, rahat 

Bir devlet adamının ilk vasfı ça- evleri, otelleri, bahçeleri, parkları 
lışma arkadaşlarını seçmesini bilme- ve tesisatı son zamanda biten bol 
sidir ki 'f ürkiye Cumur Reisi bu vasfı ı içme suyu ile 150 bin nufuslu mo 
mükemmel surette göstermiştir. dern bir şehirdir . 

Türk delege hl'yeti Montröye Tarihte Ankar:mın yaratılışına 
gelirken Türk Cumuriyetini tanıtmak ben~cr l-.ayrd verici bir örnek he- 1 

gayesiyle beraberinde bol bir "ede men yok gibidir. Bu harikayı mey · 
1 

biyat,, da getirdi. dana getirenden her fevkaladelik 1 

Bunlar, vakıkalar, rakamlar, cid- beklenebilir · 
di vesikalarla dolu ve kolayca ted- 1 Türkiye, hem zengin, hem fakir-
kik edilecek eserlerdir ve Basın Ge- di. Zengindi, çünkü münbit ve fe~ 
nel Direktörlüğü tarafından neşre- yizli olan toprağı bol mikdarda her 
dilmilmişlerdir. çeşid mahsul yetiştirmeğe müsaiddi. 

Bu eserlerden biri olan (Latura Fakirdi, çünkü Kamalizm inkılabına 
uie Contemporauie - Muasır Tiirki- kadar bu feyizli topraklar Nuh za-
ye) Kamalist eserini A sından Z si- manın<lan kalma usullerle ekiliyor-
ne kadar tahlil eden 300 sayfalık du. Vergiler milleti harab etmi~ ti. 
büyük bir cilddir. Ağaç kalmamıştı. Nakil vasıtaların-

Bu cildin içinde Türkiye Cumuri- 1 dan mahrumdu . 

tinin kalkınmasına aid çok ehemmi lıeriyi gören Mustafa Kamal yol 
yetli malumat vardır. Bu meyanda yaptırmak ve ağaç diktirmekle işe 
Cumur Reisi Kamal Atatürk'ün, Cu-

başladı. Yarım asır sonra Türkiye 
muriyetin onuncu yıldönümü dola- b··t·· d·· ·n memleket u un unyanın en zengı -
yısiyle 1933 ilk teşrininde söylediği !erinden biri olacaktır . 
şu nutuk da var: ) k 

insan, ( Muasır Türkiye ita· 

Umumi ziraat sergi
miz teşrinde açılıyor 

Ankara : 4 (A.A) - Ünümüz
deki birinci Teşrin yi. mi dokuzunda , 
Ank~rada Türki~ede ge~l zıraat 1 
s-=rg.sı a.;ıb.caktır , 

hını karıştırırk .:n tek bir k;şinin ça· 
lışma arkadaşlarının bilgi ve feda
karlıklarının yardımı ile-12 senede 
başardığı eser karşısında hayrete 
düşm~kten kendini alamıyor . 

Bugün Türkiyenin sınai ve eko
nomik techizatı tam bir kalkınma 
halindedir. Başarmak iradesine sa
hih böyle bir mille0 P n !."'r şey bek
\enebilir . 

ristandaki kral F erdinanda güvene· 
bileceğini sanan Almanya , Türki 
yeyi İstanbul koridoru ile ele geçiri
lebilecek geniş bir müstemleke ola-

1 
rak görüyordu . 

Bu koridorda bizzat iki kapu ile 
muhafaza altında bulunuyordu . Biri
si yukanda • Ruslara karşı , digeri 
aşağıda İngilizlere karşı kapanacak 
iki kapu .. 

Bu politika bir aralık muvaffak 
olur gibi oldu. Ve 1918'e kadar de
vam etti. Fakat şimdi hava tamami
le değişmiştir. 

Almanyanın şarkta yapacağı bü
yük bir iş yoktur. Fakat bu yakın 
hadiseleri hatırlamak. faydadan hali 
değildir. Çünkü, Almanyanın yeniden 
yakın bir zamanda Tuna havzasına 

ve oradan Balkanlara doğru bir ya-
yılma hareketi yapması pekala dü
şünülebilir, ve bu hareket, Alman 
kumandanlarının değilse bile ekono 
mist ve tüccarlarının kafasında eski 
Berlin - Bağdat fikrini yeniden u
yandırabilir. 

Netice: 

Netice olarak, ve asıl Montrö de 
vazolunan kati probleme dönmek 

Bu mükemmel bir metodtur. Bil-
hassa menfaatleri ayni olduğu halde 
Londra ve Romanın ayrı ayrı haklar
da bulunduğu bir zamanda tatbik 
edildiği için .. 

Çok yakından mutaleaya değen 
bir nokta daha vardır : Türkiye Sevr 
muahedesini kuvvet zoruyle tatil etti. 

Bu gün ise o zaman yapılan ve 
1919 da kurulmuş vaziyeti tehdit e
den muahedeleri bir sulh havası için
de değiştiriyor. 

Türkiye 1919 muahedelerini 
kuvvet zoruyle değiştiren ilk devlet 
olmuştu. 

Bu gün de bir muahedeyi sulh 
yolu ile tadil eden ilk devlet oluyor. 

Ren durumunun bir taraflı şekil
de tadilinden sonra Türkiyenin bu 
hareketi takdire layıktır. 

Ankara diplomatlarının yarın yeni 
bir politika mektebi teşkil edecekle
ri niçin akla gelmesin . ve bu sulh 
için çok temenni edilecek bir şey
dir. 

Borsa karşısındaki arsa satılıktır 

1- Ticaret ve zahire borsası karşısında muvakkaten oyun yerine ta h
sis edilmiş olan yemini Kuruköprü mahallesi , ycsari ve arkası Mermerli 
mahallesi, cephesi Babı Tarsus Surlarile mahdut Belediyeye ait 1855 me.t· 
re murabbaı arsa kapalı zarf usulile satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

2- Bu arsanın beher metre murabbaının muhammen bedeli (6) liradır. 
3- Muvakkat teminat 834 lira 75 kuruştur . 

4- İhale 16 -Temmuz- 936 perşembe günü saat 15,30 da Belediye 
daimi encümeninde yapılacakbr. 

5- İsteklilerin ihale günü saat 12 ye kadar teminat rnektuplarile bir · 
liktc tekliflerini Belediye Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

6- Alm-~k :stiye.n!erin daha ewel şartnameyi cku!'...ıalan ve muayyen 
vakıtta m~ra~ııa~fan ·ıan v!un-Jr.: 063 "-·-5- 9- .. 4 
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Liverpol Telgrafları 
4 I 7 1 1936 

Hit hazır 

Nevyork 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınm ıştı r. 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dün~a kaplıcalarınınkinden 1 
yüksektır 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
ınuztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit v 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar ~unlar- Kuruş 
Odalar dört kişiliktir . dır: 200 Bir gecelik 

I otel odası Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik 

1 

) taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci 

" 
30 Hususi banyo ' Bir kişi ücreti günde iki 1 
15 Umumi • ~ defaya kadar 

1 

Yazın Çiftehana gdmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
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çek· 

Türkiye Ziraat bankası Adana şubesi direktörlü
ğünden: 

Cinsi Mevkii 
Maa müş temilat Hükümet 

bir bap hane avlusu 

Bahçe ve iki 
bap hane 

Eski istasyon 
ve Döşeme 

mahallesi 

Miktarı 

Zirai atik 
1002 

dönüm 
25 

Hududu 
Şarkan Saray avlusu garben 
Kassım zade Hakkı efendi ha
nesi ve hazan jandarma dai-
resi şimalen eski matbaa ma
halli cenuben Saray avlusu. 

Şarkan sahibi senet lıa 

nesile çiflik yolu garben Mu
sabalı Zade bahçesi tariki şi
malen şimendöfer hattı cenu
ben şosa tarikı . 

Adana Ziraat Bankasının malı olan yukancla cins ve dönüm ve mik 
tarile hududu yazılı hane ve tarla 20-6 - 936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık artırma suretile satılığa çıkarıldığından isteklilerin müza. 
yede şeraitini öğrenmek üzere Adana Ziraat Bankasına baş vurmaları ilan 
olunur. 7016 20-25-30 - 5-10 

Türksözü 5 T enımuz 1936 

TL.:J R KiYE 
\ Seyhan Emni ı müdü 1 

lüğünden: 
1 lstanbul Polis m hinin bu 

llRAAT ' neki 50 inci devrei tahsili yesine 
tirak etmek üzere namzet meııı 

alınacağından Polislik evsaf ve 
raitini haiz talipler varsa duhul ş 
itini anlamak için müdüriyetiıni 
müracaatları. 

BANKASI 

•• • ,;. "->! 

-
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-. 

-ASI • 

67 4ıı 55 

Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal rıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapa..r .7022 6-14 

Seyhan Emniyet müdür 
lüğünden: 

Vilayet Emniyet kadrosuna yt 
pılan ilaveye askerliğini yapmış Oı 
mektep mezunu olmak şartile mt 
mur alınacağından bu kabil evsat 
haiz kimselerden talip varsa tayin 
leri yapılmak üzere Vilayet Emniy 
Müdürlüğüne müracaatları . 

Hakkı Mahmut 
Erkek öğretmen okulu ve Erke 

Lisesi Fransızca öğretmeni . 

Yaz tatilinde 
,, Adanadadır 

7068 3-3 
---~~~~~~~-~~~ ..... ! 
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Satılık makineler, 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir·bu 

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
1 
n 

Transmisyon teşkilatı satılıktır . t 
. •? 

Kurttepelıler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat. 7066 

3-10 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükümet civarında 

İstikamet eczanedir 

Yn 
e 
le 
1 --------------·;ilt 
ı ı 

Hizmetçi aranıyor u 
ır 

Evde hizmet etmek üzere bir a 
1 af 

hizmetçi aranıyor . darehanemize r<1 
müracaat edilsin . C. 
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Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

" 

ANKARA BIRASJNIN YÜKSEK EVSAFI 

'.l 
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32 
32 

:ns 

Yarım 

Gram 

" 
" 
" .. 

6 :ı , s ad et 

litre 

,\Jıa._.rak g-ıday ı temin 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 
Etten 
Balıkl an 
·i ' u murt <ı d ,ı n 
eder . 

1 lcıkrs gihi siz dr : Ru bc,,lcyici sJğN; koınyuc ıı A nk,ıı a 11:
rasını İ\· in iz . 1 !er yerde is:arla a r .. yınız. Adanzdn toplan sa lı~ yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. T clefon No. 265 
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Umumi neşriyat mütliirü 

Celal Bayer 
Adana ·Türksözü ınatbaa.sı 

ı ın 
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t 
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