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Sabib ve Başmuharriri 
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ılem leket rncnafilne ald ynııl:ıra 
aayfalarımız n~ıktır. 

Sasılınayan yazılar geri 
verilmez. 
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Hatay çimi için komisy -

- )' 

n 
Fransız Hariciye Ne- 'tekrar toplanacak 
zareti siyasi müsteşarı Tunceli'nde HükUmetimizin 

Hatay ~attın~a · · 
Hariciye Vekilimizle Bayındırlık işleri istediği bazı tadilat 

yapılacak görüştü 
Akara 27 (A.A) 

Fransiz H~ rici
ye Nezareti si
yasi ınüsteş l rı 
bugün Cenevre
dt Haricive \'e
ki lin1izle .,Ha tay 
ıneselesi hakkın-
<la gôriisnıüs . t.. • ~ ur. 

B. RUıtü Ara• 

Öz VE Söz 
,, 1 

h rısanJar sövlrserek nı·r·ız. 
ay"anla k " ~ ' la. J r ·okJa.nrak an-
-.ır ar " diye A nu b' . n .:-ıta söı.ü-

ır dnba hatırlayınız 
Sth·leşme>k . · 

varlık! . ımmnlaı ı 
arın en Yüce . . 

P•ıı bir .. .. ~- ı ) a. 
dür 1 ustunluk ülçüsU-

1'ürkçt>mizin, Türk ol
mayanlar ağ"Lmdan çıkı~ı 
kulaklarımızı tırmalar. dili 

-Sonu 2 nci s:ıyfada
Ziya Kdıcözlll 

Tuncclındc b:ışlaynn 

hüYiik banmlırlık harı~-. . 
ketleri süratla ilerlemf'k· 
!Pdir. 

Bu güne kadar yol: 
nrnktt•p. kışla, karakol, 
!ıiikfıın~t binaları, küprli, 
lisf' binaları, ~u. hastanı: 
<lispansn ' 'e yeni hayatın 
''scı leri olan nıiiesse~c>ler 
için dokuz ınilyoıı lira 
sarfedilmiştir. 

Dlyarltakırdaki: 

13 Göçmen 
ailesi 

)hn·akkat<1n Diynrba
kıra Yerlcstirılmi:-:; olan . . . 
Hul~aı İRtan göçnwniPrin-
dcn ün ii<; aile, Vanın is
kele köyümle yaptırılan 
gö~mcn köyiinc gönderil
mişlerdir. 

Antakyadan güzel bir görünü~ 

Ankara 27 (A.A) - l nı ve Türk -Fran-. 
Hav:ls Ajansı Ha- sız nıütehassıs]arın
tavda yapılacak sc . da iştirakile hüku
~~i ,;1i n nizan111a n1e - n1etiınızın istediği 
sini tanziın etıniş bazı tadilata teves-
olan koınsiyonun sül edileceğini bil
tekrar toplanacağ-ı- ı dirmektedir. 

llı<;k nsan an<·ak diişün-
VP. düşiindux-unu .. 'i ne UyY. h OZ\-

1 ,.;Hn bir kılıl·t·· a atmakla . ... .. rı-
llıilJ· ııısanlığ·ırıı ve 

ı. gururunu duvar. 
l abaneı ı · :' 

Çinde beklenen ı Edeb• parç:~ • 

büyük muharebe G o z 1 e r ı Şeref l Jır ılde lıir n 
.tal:. in anında bnnathııın 

~a anuı"' . n 
ıu · . ~ıııı gfürıı gü-
l n "evıııçle . 
l'A görünü k ~ a._arıuası; 
rer~· :;; aı-şı~ıııda \' İİ· 

c;ıo sonsuz t.ı· · 
la .1 ır lıeYecan. 

ç rpınmaısı k·ı 1 . . na ' l ar ıtısa-
2.t\ k ver 

IOrar1111 c;ı ·u n~ vardır; 

Japon kuvvetlerinin ileri hareke
tindeki durğunhık Tokyoda endişe 

uyandırmağ·a başladı 

"Charle• Le Gaffic" den 
Çeviren: N. Akyay 

Gümüş ve Altın yıl- 1 zaman o pa:ı~~ akisl~r 
(.hzların geceleri belir- 1 kaybolur, dırılır ve yı-

l siz akisler yaptıgı ber- 1 ne ölürler. 

De~i·l Y"b Ankara 27 (A·A) -
Fı ·~ ancı b · ·ıd 

?1°nıleketiDıizde ır 1 

1e 1 Royter A jn nsı Şi-
ıyi ko · aramız{~ ç· <l 
keı , nuşan lıirini <linler- ına li ı n e bek1e. 
r111ı11~ny •ea'ut dakikala- nen büyük ınuha-
b aşadıfımızı du b . . Ç' 1 · ı . 

er Şeyi unut yar, re e ıçın ın ı erın 
•Uylıye . ur yalansız .. .. b' k" . 
>"akın nın tatlı .,0 cana I uç yuz ın ışı top-

konuşuşu ile ilrile.: ladıklannı ve Çin 

rak menbalar vardır. ,,.*IS 
kıtaatının kuvei 111a- Hareketsiz aatıblarında 
neviyelerinin eyi ol- rüzğft.r kayarak geçtiği Bir parça evvel çok 

duğunu ve Japon yumuşak giizel gözlc-
kuvvetlerinin ileri 1----------ı rin bu men balar gibidir. 

hareketlerinde bir Tokyoda endişeler Qnlarda aşk titreyerek 
b" l yanıp sönen akisler ka-nıüddetten beri gö- uyandırdığını 1 - dar bile yaşamıyor. 

rülen durğunluğ\ln .dirnıektedir. 



Sayfa 2 

Öz ve Söz 
-1 inı' i sayfallan mab:ıt- kalan ill· ı;ok kalmaktan 
kötil konuşan bir ndaııı, hu lı:ıl11 d ii~Uluıii ştilr. F:t-
üzeriıniz<lt' iyi bir Pt~i k:ıt hunu t f' rkc!tmf!l~ i<:in 
uyand ı rrrwz, içleniriz, he! ~ zaman g·tıçıııeıni"tir. Şimdi-
o adam Türk meınlPkı•- den teıi yok... Oigarayı 

tinde ya~ayan, Türk lıay- !fakıyı sıhhatı& muıir of. 
ragt altına ~ı~rnan 'e duğu ic;iıı lnrakan bir adam 
vnrlığını Türke Lorçlu gibi milliyı;tini, parlak öz 
olan biri olursa... 

1 

varlığını kaplayan bu küf 
kokulu. çürük neineyi 

Bir dt• öpöz Tiirk ol- henwn bırakırsan. temiz, 
clugu halde yabancılar tertemiz milliyetini ona 
etğisile öz dilini kütii bir bula~tırmamağ~ süz verir- J 

alışkanlığa bnlaştır!lnlarıla. 
1 

8en ve bu siiıde durur 
var .. · 1 kcudini güz('} diline ahş-

Bunlilra ::orarsanıı? J tmnan işi yarı yarıya de. 
- Hangi mill<:ttrn~iniz. ğ'il tem:ımen yapmış o1ur-

- Tiirk . 1 snn. 
- Niçin 'J'ürkçe Komrn· sx ö .. d 

') ' v7., ıun aynası ır. 
muyorsunuz . ~T lk. · 1 d " 1 Al k ık d 1 .:.,ası ·ı asır ar ır uu a 
- ış ·:ın ı · , ana an . · 

b ı . d .. 1 .. d"'k b I b:wrak altında yasadmsa ava an ov e gor u · ı - ~ • •• • 
k • ba .,ka bavrak bılmıvor-ra amı vuruz. · . . ·. 

· ~an b:ışka dılede mılhyc-

- lıısau , alı~kmlıkl:ırı tini Jckelcyip kdndinc if-
vc bilhassa kütil alı~k:tıı· rir.ı t'tmc. İnceliğin me-
lıkları süküp atacak kud- deııiyetin dili olan Türk
reti güstrrme~ini bilen , çeyi koauş. {)%ünü söı.üu
itiyatların t>siri o]ma~·un· ıfo gö~tcr . .. 

dır· C'oğ·rary.1 il'abı Lw~- '. Ziya Kıhçözlü 

KÜÇÜK~ ·''E. "JJE' 11.ll/EllLE"/l .. 

Yünlü kumaşlar ucuzliyor 
1 

A!tm a~ım satımı için 
Şehir halkınııı geydiği 

yünlü kuına~l:m1a da Lı : r .\ltm :.ılım satımının 
miktar tcrızilc1~ yapılması 1 lJaukalan:a yapılması hak
ic;in Jktisat Vekalclindr iuaclaki k:ırnrname al!l-
tetkiklcre dev:ırrı t

1dilmek· karlara tebliğ' cdilmi:~tir. 
tcdir. Yünlü nıcıı:mcat 
ve trikotaj gibi geyiıu 

eşyanın ua. yüzde 8 - 1 o 
nisbetindr ueuzl:lyacn Ç;ı 

söylenmektedir. 

Bu yolda UlUamclc is-
tcyPn bankalar ~laliyc 

Bakaniığına müraca1t ede

ceklerdir. 

~lçika, Ha~eş il~akmı 
tamyacak 1----------------·--

BüriikEeJuen bildirildi
ğine göre Milletler Cemi
y~t.indeki Bt•lçika delege
sinin Hab~.. ilbakmı res
men tanıyacaktır. 

------------------1 

Düzeltme 
Gaz dersi vernıt•k üzre 

şehriuıize gelmiş olaıı B. I 
Umumi Ml.Hctti~lik Sılıbi-
ye müşaviri Bay Hıfzının 
soyadı ( Mutlu ) iken ga
zetemizde sehven (Kafesci 
oğlu) yazılmıştır. Tashih 
olunur. 

Bugün gelecek tren , ________ _ 
postası yoktur. 
Akşaın saat 18 de 

Savrr, Midyat, Ger 
cüş, Cizre postaları 
gelecektir. 

Bu akşanı gidecek 
tren postası yoktur .. 

Şehrimizde 
Hava 

Dün aksama ka-• 
dar devam eden 
kar durmuş, ha va 
açmıştır· 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

il A il /~" il L E il 1 

Mar<dlün°ün 
Ağaçlandırılması 

Şubat içinde ağaç dikme 
ameliyesi başlayacak 

Mardin ve bölge- 1 meyveli, . n1eyv~s~z 
sinin ağaçlandırıl- ağaç, çelık . v_e fı
ması için esaslı ha- danlarının dıkılme-

1 ki in k si için lazın1 gelen 
zır ı ar yapı 1a -
t d seyler bitirilmiştir. a ır. · 

Şuha t ayı içi nele 
Her nüfus başına ağaç dikıne ameli-

ikişer adet sögüt, 
kavak ve saire gibi 

yesine başlanacak
tır. 

Tarla Fareleri 
Sekiz koldan mücadeleye 

başlandı 

Birincikfınun İp· lerek zıraat veka
tidasından itibaren Jetinden isteriknin, 
Derik, K1zıltepe, hamizi arsinik, fos
~1idyat, Gercüş ve for tütye gibi zehir
Nusaybin kaza la: li nınddeler ve hora 
rıuda tarhı farelerı r· ki . lb ed"l"b 

•• • v • ışe en ce ı ı 

zuhur ettıgı haber ı sekiz koldan rnüca-
ahnnıış ve n1ücadele j deleye başlannuştır. 
teşkilfı ll iknıa 1 edi-

Birinci Umumi Müfeltişlit Bölğesin~e 
Köy KlYlrlYIClYI 

Kursları Açılacak 
Birinci Umumt Müfet

tişlik bölğesi dahilinde 

köy sağlık korucuları ye

tiştirmek bre Uınumt Kü
f ettişlik tarafından bölge 
valilerine bir tamim ya· 
pılmıştır· ' 

Bu tamime göre, ~38 
yılı Haıir:mından itibaren 
bölge vilayet merkezle

rinde birer kura açılarak 

köy sağlık korucuları ye

tiştirilecek tir. 

60 bin doiarhk 
Zarar yapan bir höal 
Nevvorktan bild~ 

ol 

rildiğine göre Arııe 
rikanın en büyiik . 
posta pulu kolleks•: 

1 yon la rında n b İ rt 
hen1en n1a h vol rnuf' 
tu. Mister Gfo:;triO 

malı olan bu kolit~ 
siyon sahibi tara6d 

dan bir kaç nyda 
beri yanğına k-:ı 

ıuahfuz olan bir 

dıkta nıuhaf aza C' 

dilmekte idi Gtçe4 
gün B a y GlosS 
sandığı açtığı ııı; 

man içeı·isindc bıl 

Junan bir böceJ~ 
pulların büyük b~ 
kısnunı tahrip ettfı 
ğini görmüştür Zı' 
yiat 60 bin dolardı" 

Ke~i ağırlığından il rl~ 
fazla Kan emen SülOl 
Sülük suda yaşlll(ı 

ancak Hindistand' 
bir nevi sülük v9r 
dırki ağaçlarda ~ 
kurak yerll"rde yl 
şar. 

Bu sülüklt>r ağ~(. 
lara ,tırn1a nıyorl~ 
ve geçen h~ Y''anlır 
rın üstlerine düş~f 
kankırını t·.nn1eıf 
başlıyorl:1r. Bu ,_ 
lükler kendi 'aWf. 
lıklarının onbi;·. fllit 
li ağırlıkta kao ( 
mer. Sülükler seo" 
de bir kerre ka~ 
larını doyurduk~~ 
gibi, Bütün haJj 
tında bir {tek dl_, 
doyup yaşayan ~· 

lükler de vardır· 
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Gaz Kursu dersleri: 1 

Zehirli Gazların 
Tarihçesi 
-2-

1905 Rus .Tapon mu-
lıarebesinde .Japonların 
Ruslara knr~ı zehirli gaz , 
kullandıkları rivayet edil- \ 
nıektedir. 

Sistematik bir tarzda 
en seri ve asri vesaitten 
istifade ~aerck gaz atmak 
büyük harpte başladl. ~2 

·Nisan 9 1 5 Almanların 
(Schlieffen) planı ismini 
taşıyan mııaızaın bir ha· 
reket planları v:ırdı. Ade. 
di bir kaç milyona varan 
muazzam bir kuvvet Fran
sayı istilfi edecekti. Ce
nup zaif tutulacak merke-
7.İ siklet şimalde buluna
caktı. Şimaldeki bu kuy. 
vetl~r Belçikayi çiğneye. 
rek bUtU F"" • • . n ransıı kuvvet-
lermı Çf'\•irccekt" R . . , ı. unuıı 

ıçın 35 - 40 gün l" d . azım ı 

Sctılıclfcn o kadar giizeİ 
hesap etmiştiki fransıılar 
taarruza da ,eçseler mü
dafaada ela kalsalar mut
lak ~evirme ile ibate ed' 
leceklcrdi. ı-

Fakat Almanlar bu 
P~anı tatbikten korktular 
şınıaldc fazla k ' 
lundurmadılar . u vBv"el~hbu
Pa. . ı a ere 

rısıo şarkından m er 
hından mı d ı, oar. 
ı1nı ulaşmak la. 

dır. Kestiremediler Pi 
nın aksine . a 
nıar. ş:ukt.an dola~ 

~a. kara \-
k ı · r verdiler. İki 

o Orduyu ş k 
na r ö ar. hudutları-

g nderdiler. Dalla zi-
'i:ade zaiflediler \'fl Alınan 

rruıu "Ma b dura rn,, oyunda 
b .u. Attık hareket ser-
estıyeti k Dt1 . aybeJilmişti. 

b Şnıan tnperlere 'girmiş 
b~rtket harbi mevzi har. 

ı haline döunıü~tii. Düş-
ıman · • 
• • 1 sıperlerclen çıkarmak 
ı~ın bir çok fikirler ortaya 
atıldı B Fi · , unlar araıında 
b anlar cephesini suy3 
asmak fikri bile ortaya 

atıldı. • 

B\l arada meşhur kiaı
~a ili•i (Haber) SUkOnet
bi ~ atı cephe ancak ze
b 'r gazla açılabilir. Dive 
ır teklifte bulundu . Al-

ınan ErkA 'b b' . düt . nı ar ıyeııtered-
nu ~ttı, kabul 'tmedi. Bu
edi~ a muvaffakiyet temin 
rha ~~~z,.ıanoedildi. Habe
ları ~ ığı gibi "İlim adamç.t • askerlerin birlikte 

flilqı• beooı öğren-

ıneıniş olınalaı ındun .1 . . ' ı en 
gelmış" Nihayet n . f 
k t d"ld ıu\ A a-

:\ e ı i •)">/N" / · ...... ı ısan 915 
te gaı: atıldı. 

Bir metre bo"uııd k" 
(le · . ·' a ı 

mır şışelPre 6 -
f - • atmos-
er tazvik alt d · • ın a klor 
gazı konıııu~t 
(s· . . .. u atmo:-for: 

ıı saııtımetre ınu t b . 
~ tl ra l aı 
~a la yapılan ıo3:- er 
taıvikt . :J :-ıram 
. ,, en ıbarcttir.) 30000 
Şışeye lüzum vardı 

40('0 . . 
b

. ' şışe vardı :,6 
ın de f b · ' -. a rıkalara sipari~ 

verıldi. B 1 . ·• un arın Lıı· kısmı 
cepheve d" -1 . 
b

. h w ızı mış, müsait 
ır a\'ad· · 

bu ·~· .. a ,.ışeler açılmış 
ı~ı ıkı alav ı.redi gu·· de va F' • ,, n 

~ı, pmış, rans11Jar bu viiz-
uen 15000 k' . w . ·ışı ka vbet-
ı~ı~!erdir. Bunlar111 b~::: lJi-
ı,ı oln ·· · 
] ıuş diı!'erleri hasta-
anmıştı ı:- k · a at lıu ınuaı-

zam ııer. l . . ıcec rn Almanlar 
ıstıfade edeıuedilrı r.·· ı· .. 
kend"l . .....r. vun \u 
. . ı erıde bu gazın tesi-

rını bilıni\•orlard . ( ı. 

. .1'~arruzlnrını büyük 
l.ıır ıhtıyat ile mahut bir 
c:pheye yuptılar, aradan 
lıır hafta geçtikten sonra 
esirlerden, casuslardan ve 
Amcrikaya akseden ~aze
te havadislerinden işin e
hemmiyetini anladılar, hat 
ta lnğfüz gaz mütehassisı 
(Lefebur) diyorki: • Eğer 
Almanlar derhal büyük 
bir c~phe :le taarruz etsey
diler gazla açılan delikten 
girerek ilk hamlede" Manş,, 
denizine kadar ilerler ve 
hıarbı lehlerine çevirirlerdi. 
llk atışta düşmanın mas
kesi de yoktu. Düşman ko
runma ~arelerine tevessül 
et.ti. İlk maske tedariki 
bu tarihte ortaya çıktı. 

25/Eylill/915 te lnği
lizler Almanlara, 1916 Şu·· 
batta da :Fransızlar ayııi 
t~nua püskürtme usuHa
rıyl~ Almanlara karşı mu
ka.bıl taarruza. geçtiler. 

. Almanların büyük bar. 
bın )Jaşında bir nevi me . 

·ı . d r mı erm e aksırtıcı bir mad 
de vardı, fakat öldürüeü 
gazlarla dolu mermiler ~l 
Şnbat 916 da ilk dafa r .. 
ransızlnr tarafından kul. 
lanıldı, buna bir ay 

ıııonra 
Almanlar ayni nıermu 1 

d
. ere 

cevap ver ı. ıo /)( . 
ayıs / 

916 da Alaanlar Fr 
aasız. 

lara karşı perstoff difot~a 
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rv·iifttan·~;;;;;;:ı t.---c~-0!1-YA~S~----uo~.u~ 
•••• • • •••~••••••••••••~ KZI Sn. 

18 den 50 · Muş bölğesi 
yaşına kadar ağaçlandırıliyor 

TckirdaiJ;ımfa 18 ym~ın
dao 50 y:ı~ma kadar hn 
erkek 15 Şulrnt 938 tari
hine kadar birer karğa 

öldürmekle mükellef tıı
tulmus ve bu karar bü-• 
tiin knylern ve miillwka-
ta bıldirilnıi~tir. 

Bireciğin 
Su Tesisatı 

.Mu~ vilftyet tlll~rkı>zilP 

çenr.siniıı ağ'açlandırıl

ınaiı ve bilhassa kereste-
lik ağaç ytıtiştirilıncıainc 

esat-ilı IJir proğr:ım d:ıhi

limle ba~lamıştır. 

Kır Koşusu 
Atlatiziın FılılPrasyo

nundan bölge b:ı._kaıılı

ğ'ına geleıı tamime göre 
lJrfanın Birecik kaza bu ay içiıa.dc Türkiyr.nin 

mcrkPzindc inş:ı~ına ua~- bir çok yerkrirı<le oldnğ·u 
laı~an. ~u tcsisa tı ikmal ı gibi Diyarb~kırda da kır 
t•dılmı~tır. koşusu tcrtıb edilecektir. 

Bir Kadın Erkek oldu 
Kıbrıs Muhabirimiz lıil- n1ustur. • 

diriyor: 
Sanatını ilerlet- Erkek olan Bayan 

Bnğda~· 4 
Arpa -3-l 50 

l.;ıı ·Ü·fü ÇU\·al) 6ilü --
l>:ırı - 3 
Nohut .-3- flO 
Mcrciınt'k ı -:~ 1 5'0 
f >irinç 19 jl--
Sade Yağ n5 --
'Tere y:1ğ-, ---- --

Ze~1tin y:ıt1"ı 6o -
Yiiı-ı ~ --145 1 
-- 1 

Deri 3°&·-
----ı -~ı __ 

Badem 18 
Badem içi-- -ro-

1

--

Ceviz 15 .-
-fJH~iiçi __ ı 35 1 = 
~iahh·p ~5 

-"Kfazi -· - l ()-· 

Ke::;ıııc ~eker 1 :r> 
~-~!...-.~ , __ _ 

Toz şr.ker 3:!-
""'Kahvc 130 ,--
Sabun 55 
Çay __ 1350 ı--
Kuru üzüm 1 20 

"PCkrrıez lısl-
ttaı --- "40" --
Pestil--=-' 30 I= 
811ç11k : 40 

ınek için Pa rise gi- Hrbt ıı :ı.1 Fransada 
d~n K~bnsh sanat- / evlenerek eşi~e be
kar hır kız Fran- raber Bay Hnstaki 
sada bir an1eliyat olarak Kıbrıs dön- in? ALTIN PİYASESİ ~!Y • 
geç;rerek Erkek ol- müştür. 1 

_,g:;.:;a_z_ın_ı_d";"'a--:k-u-;"ll:-a-n-:d-:ıl_a_r .-:G~., -aı~-:1:--c-m~ü-t lı~i~\'-lı_i_r_g_: .. tz·-a-tı-ıı-ak--- ' B 11 gii n kil 3 l tın P iy a-

f ırlatma aletlerile mancı- ta teredcliit etmiyecekler- ~ şasışndur. • 
mk.la gaz attılar. di" di~·orlar. ~ _ Sai:ıt_ Ab~•ı. 

C Hamid 1055 1050 
Gazı sistüma.tik olarak Hu meseleyi yakından 

atanlar en evvel Almanlar- tetkik etuıf'k ilk t'vvcl Rcş:~ı! ~28.:J;~~J!~.· 

dan evvelce yiizdc 36 si 
ölürken bugün bu nisbet 
lehte olarak değişmiştir. 
Bııgün gaıJnrdan üleıı yUz
ılc 2 - 4 tür. 

Büyük harpt<' .\lınaıı

lar en aş:.ığ1 04 milyon 
gazlı mermi doldurınuslar
dır. Yaptıkları gaz nıikcla-

dır. Fransızlara karşı kııl- gaz atan milletin hangi 
}anmışlardır . Alınanlar mil1et olduğunu lbulmak 
(f"ran::;ızların harpten evvel o ıııillete mcsulivet tevcih 
tüf Pk ile attıkları göı.ü -ve ettirmek beynelmilel ko
lıoğaıı yakan tiifek kur- misyonların İ\'İJir. Fran
şunltırı vardı, bunun bat- sızların büyük barlı b:ışın
ta talimatname~i «le \'ardır da içinde gaz zehirli uir 
diyorlar.) Fransızlar (Öl- madde bulunan tüfek mer
dürücü değildi. tahriş e mi1eri kull:.ındıkları, fakat 
derdi) diyorlar, buna Al· ilk dafa Alınanların mu
manlar (mademki hu i.,.e vaffakiyctle bir gaz harbi 
teşebbüs edenler daha fe- yaptıkları muhakkak bir 1 

ri ınil)·onlarca kiloya va
rıyordu. 

nasını <.la ke~fetsderdi kut- keyfiyettir. 
h.i.nmaktan Çekinmezlerdi) Top tahrip taneleri hir 

1 ~fubtelif gaz zayiatına 

diyorlar. insanın eıı ıııiibiın uı.uvla-
Von Klnck orduları rını koparıp götürür ve 

Paris önünde görülünce insanı öliinccye katlar kö· 
Fransızlar çak korkmuş- türüm veya çolak yapar· 
lardı. Pek fazla bozulmuş ken gazlar ölcHirücü suret. 
olan kuvvei maneviyeyi tc tesir crmeılersc insanı 
düzeltmek için yarı resmi malul yapmazlar. 
aurette şüyle bir şayia çı- Yapılan ist:ıtistiklere 
kardılar: Kimyager Turpin giJre ilk gaz harlJı haşla· 
melinit maddesini keşfe. dığı zaman gaz diRiplini 
den kimyager l ıir gaz \"~ gazdan korunma vasi-
i~ad etmiştir. Compie~ne taları yoksuzluğundan 
civarında 10 bin Alman eolayı pek çok zayiat ve-"' 
bu gazla ölınü9 olarak rilıniş fakat bir müddet 
bulunmuştur. diye bir şa- soura korunma ~asıtaları 
yia çıkardılar. bulunup gaz disiplinide 

Almanlar mademki bu artınca zayiat mevcudun 
şayia çıkmıştır Demekki yüzde 1,7 sine kadar düş· 
Fraasız aanayii daha iler- müştür. 
de olıaydi Franııılar böy- Gazdan bastalanaelar-

gelince: Bunun da liste:ıi 

aşn~rıcfa yazıhuıd 

22JNisaaı1915 ten harbin aouuna kadar 

Alınanların re ... mi gaz 
zayiatı istatistiğine naza
ran 78663 kişi. 

lnğilizlerin resmi gaz za
yiati istatistiğine nazaran 
180981 

Fraıuızların resmi gaz 
zayiati istatistiğine naza
ra• 190000 

Amerikalılar (dürt ay 
zarfında 75750 

İtalyan vr Hus zayiati 
354606 

Bütün dünya zayiati ise 
880000 

-Birinci deraill sonu-

• 
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ı'arça \·:ıkır malın miilki~ 1 ti milıarNh'ye çıkarılını~tır. -=----~ Her neYİ J) efter , Çek, Bono, Atakbuz Kağıt başlık lan p 
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b11luum:ıl:ırı ıl:rn olum:r. '20/:24/:28/1 ~ . . • .. • • J 
----------~---------!~=-~ ve Tıyatro Bı letlerı çok guzel bır şekıldc basılır ve f 

MUHSiH TEVFiK - .. lı_ :;~_; kısa hir nıüddet içinde teslin1 edilir. JI 
Uıı-·r t..• 'şit Granıofoiı ıılak VP mıdzemelrri sııtıc.•ısı :~~~ Yeııi getir~tıllmlz lantazl, kllblk barftarla çok ~· 
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ABONE ve il.AN I! • • • • ELMAS MAKAS • • • • • ....... ·~···· 
Hurren~ Suıtan 

Milli !~oman 
Yazan~ M. Turhan Tan 

Bu d<!ğerli ı·on1an §lathk içiı:ı 

gelmişUr. 

:\Iatlıanımzda. g:ızı•tc· \'e kit:ll> satış :\'lırduııdmı 

Şaı-t!Ol'l • • -·-o-o. il • 
Abone®• r.~tıaı·ı <Ca ya v lYI z : 

~ . . 
~ ~ . . ... ı: ... ::ı 

e:E ~~ • K a d ı n T e r z i s i • 
Kuruş l\.unı, • • 

ili-----:--.~ .. ~------- • Birinci cadde ~inger acentesi yanında • 
Ü<; .\ylığı 300 ! ili • 

,\)lı ;y~ '1" 0 
: s00 

: Di~işlerin ıüzelliği ~e ucuzluğu ile i 
Sen eli~,i 800 ı 500 • • 

: Rekor kırmıştır : ••••••@il . İL4.N ŞARTLARi • B ~ . • 

1 
Ilamn hehPr satırından • e.enılmeyen malların pnra•ını • 

:ıraymıL. 

DoktoP - OperatoP 
Saim }{esen 

(Hl) Kuruş alımı·. • d e rhal öder • 

i İlan neşrinden mesuliyet : Bir ~af a tecrübe bunu İspat edır : 
•••• kabul edilmez. • • 

Günü geçen nushalar ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
(10) kuruştur. 

Anıeliyatlarını nıuted il şeraitle • 
•ı . - · Halis Morina Baht Yağları --yapmağa haşlamıştır : r , AiLE DOKTORU-, 

Bü,a1ı f.İft.Jİ 60 iıraş PAZAI~TESİ ve CU~IA GÜNLERİ • ı lfpr Ail<'nin Sıbhatı ile 
fukaralara nıeccanen bakn1aktadır : alakad~r olan çok güzel 

/t) 1 bır l'Serdir. Sabt Yeri: _.bdo Teppo 
Adres: Postahane yanuada, Park karıısında • L .. Ma~anmızd~~~~ 1 Marclin Birin('.i cadde No. 165 
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