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TA TÜRK İKİ GÜNDENBERİ İSTANBULDA BULUNMAKTADIR 

~rap ihtilalini idare ı Zecri! tedbirlerden 
ık e eden adam 

sonra ı İngiliz Harbiye 
Bakanı 

1 F ransada grevler dün 
es 

" Sundey Chronicle "' 
LONDRA 

ene~~ rap ihtitıllini Kulis arkasın· 
dan idare eden adamı [ Ağıt 

n ~ duvarı J nın hemen yakınında 
ri i ~e camilerle kiliseler arasında bulu

n~n modern bir iş bürosunda gör
dum : Kudüs Müftüsü ve Arap yük
sek divanı başkanı Hacı Eminil Hü
seyin .. 

Bu, anadan doğma ihtilalcıdır . 
öre Henüz kırk iki yaşında olan Ha
e ir cı Emin miieadele ile dolu bir nıazi-

Ye sahiptir . 
.. . lı 1920 de daha 26 yaşında olduğu 
g 23man ilk isyan hareketini idare et

ınişti . 

O zaman hapse mahkum olmuşsa 
da kurtulmakta gecikmemişti . İki 
sene sonra affedildi ve büyük müf-

28 tiil " .. uğe tayin olundu , ayni zamanda 
Yuksek Arap divanına da başkan 
Seçildi. 

Bu adamın Arap kütlesi üzerin
deki tesiri çok büyüktür . 

Taraftarlarından biri : 
k " - Eğer Hacı Emin cihadı mu
I addesi ilan etse bütün Filistin Arap
arının onun bayrağı altında toplana
ca!l;ında, önlerine çıkacak bütün en
gelleri yıkacağmda şüphe yoktur . 

Diğer birisi ise : 
• - " O, ruhlara hüriyeti kazandı· 
~aca~ .fakat bir müddet sonra bizzat 
endısı de onlara mukavemet edemi

~ec~.k modern Alaettini Eyyubldir . 
~ırun artık sadece siyasi teheyyü

r ~ cun kendisini gayesine vardıramıyaca
!l;ını anlamıştır . 

. Sözün kafi gelmediğ'ini de bil
dıQ'i içindir ki; bir harp hazırlamıştır. 

Arapların elinde mühimmat ve 
ınitralyöz vardır. 

Bugünkü Arap ihtilalleri, organi-
za~örlerine şimdiye kadar 100,000 İn-

la". ıtılız lirasına malolmuştur . Ve bütün 
bu paraların italyadan geldiği söy
lenmektedir . 
Aylardanberi Filistin Arapları kom

hille şu Araplara mali yardımlarını is
çıld te_mek için mütemadiyen delegeler 

ıt0ndermekte idiler . j 
Hacı Emin daha ileri giderek bir 

nır. de Amerikan Gangsterleri modeline J 

sod· tevfikan bir iane şekli bulmuştur. Her 
tarafta hususi mümessiller zengin j 
Araplardan para istemeğe başladılar. 1 

Fakat ancak (500) İngiliz lirası ı 
toplanmıştı. 95,000 lira eksikti. 
. Şüphesiz bu eksik kalan parnnııı j 
ltalyadan geldiğine dair elde kalf de-

1 
liller yoktur. 

Fak at muhakkak olan bir şey 
"<ırsa, Musolininin gönderdi~i ajanla
ı · ın Filistinde dürmadan çalıştıkla rıdır. 
. Filistin mandasını ele geçirmek 
ıst iyen Mussolini, Arabların İngilizlere 
karşı husumetini tahrik etmektedir. 

Bari radyosu durmadan Filistin 
- Arapları lehinde müdhiş bir propa

!randa yapmaktadır. 
• Arap gazetelerine gelince, hemen 
• hemen hepsi İtalyan parasiyle tutun

•ııaktadır. 

uttal 
"'rü• 
ifer 
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Belçikada vaziyet 

endişeli 

Bürüksel: 17 (Radyo) - Bil 
hassa Liyejde vaziyet devlet otorite
sini endişeye düşürecek bir şekil al
tıııştır . 

Grevciler işleyen tramvayları 
Yakmışlardır 

Vesaiti nakliye durmuştur . 

Diğer bir çok yerlerde de grev
ler ilan edilmeğe başlamıştır . 

Grevciler ücretlerinin yükseltil
lllesini istemektedir . 

Lord Eden, şimdi de Milletler Cemi
' 

Siyasi durum 314 dekin
den vahimdir . Diyor 

1 yine şiddetlendi 
yetinin islahı işinı ileri sürmektedir 

Fransız Cumhuriyetçileri İtalya 
aleyhindeki zecri 

kaldırılmasını 
tedbirlerin 
istedi 

Temin edildiğine göre Eden faı· I 
la teferruata girişmeksizin Milletler 

Cemiyetinin islahına ait meseleye te-
mas edecektir . · 

Londra : 17 (AA) - Harbiye 
Bakanı verdiği bir nutukda : 

Bu günkü siyasi durumun 314 
deki vaziyetinden daha vahim oldu
ğunu beyan etmiş ve İngilterenin 
çok kuvvetli bir orduya malik bu
lunmasının zaruri bulunduğunu kayd 
etmiştir . 

Yunan Kralı 
seyahatta 

Londra: 17 (A.A) - Deyli Tel
graf diyorki : Edenle Baldvinin zecri 
tedbirlerin kaldırılması hakkındaki 
mütaleaları kabul görecek ve hüku· 
met taraftarları kabinenin bu kara
rını kat'iyen kabul edeceklerdir . 

Londra : 17 (A.A) - Pazartesi 
hariciye toplanbsında, nazırlar, Ede· 
nin Perşembe gunü Avam kamara
sında söyleyeceği nutkun neticesini 
beklemek zaruri olduğunu söylemek· 
tedirler . 

Londra : 17 (A.A.) - Pazartesi 
günü hariciye komisyonunun top
lanbsında bulunan nazırlardan birisi 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına müt· 
t«!fikan karar verdiklerini teyid et
mektedir. 

Londra : 17 (A.A.) - Londra· 
daki ltalyan mahfilinde, ltalyanın 
beynelmilel mesai birliğine iştirak 
etmeden evvel zecri tedbirlerin kal· 

dırılmasile iktifa etmiyerek ltalyan 
tecavüziine ait beyannamenin d: fes- ı 
hine ait şayi olan haberler tekzıp o
lunmaktadır . 

Atina 17 : (Radyo) -Kral ikinci 
Jorj şimali Yunanistanda yaptığı se
yahat esnasında dün Oleksandrapo
lis'e inmiştir . 

Çok büyük bir kalabalık Kralın 
geçtiği yolları kaplamış ve coşkun 
bir tezahürat yapmıştır . 

Belediye reisi şehir namına ateş
li bir nutukla hürmetlerini bildirmiş· 
tir . 

Paris : 17 l(A.A.) - Cumhuri
yetçi federasyon, ltaiyaya karşı tat· 

bik edilen zecri tedbirlerin kaldırıl
masını isteyen bir takriri meclise 
tevdi etmiştir . 

Suriye gazetelerinden 
bazıları satılmış mı? 

Lübnan ve Suriye' de lngiliz ve Yahudi 
mallarına boykot hareketleri başladı 

- - ······----
Cenubdaki İtalyan konsoloslukları 
bir propaganda teşkilatından başka 

bir şey değilmiş 

Berut: 13 [ Hususi ] - Filistin 
hadiseleri tesirlerini burada da gös
termekte ve Suriye'de de hareketler 
doğurmaktadır. 

Bu cereyanlarııı başlıcası İngiliz 
düşmanlığıdır: 

Buradaki Arablar, Filistin arab. 
!arını teyid ve lngiliz tahakkümünün 
önüne geçmek için bir toplantı ya
parak - lngiliz mallarına • Suriye ve 
Lübnanda boykot ilan edilmesini 
kararlaştırmışlardır. 

Bu toplantıya bütün Berut ve 
buraya gelen Tarablus tüccarları da 
iştirak etmiştir. 

Verilen kararda yalnız İngiliz 
mallarına değil, Yahudi mallarına 
da boykot yapılacaktır. 

Filistin Arablarına iane toplama 
işi burada hararetle devam etmek
tedir. 

Filistine gönderilmek istenen bü
tün mallar yollarda Vataniler tara· 
fmdan geri dilndürülmekte ve emre 
itaat edilmediği takdirde kamyonlar 
parçalanmaktadır. 

Filistindeki üç nesil arasındaki 
mücadele faaliyeti hemen burada 
da, gürültü ile değilse de medeni 
bir şekilde kendini göstermiştir. 

.Şimdilik başlayan bu cins hima· 
ye cereyanlarının ileride maddi şek· 
le de [inkılab etmesi gayri memul 
değildir. 

*** 

nandaki konsoloslarına gönderdiği 
bir emirde: Habeşistanda Arabca 
muallimliği yapabilecek müslüman 
gençlerinin tedarik edilmesini bildir
miştir. 

Gerek Filistin ve gerek Suriye' -
ye İtalyanın son zamanlarda göster· 
diği alaka, cenubdaki hadiselerde 
ftalyan parmağının mevcudiyeti şa
yiasını pek kuvvetlendirmiştir. 

Hatta Halebde çıkan Elnu
hza gazetesi "İtalyan konsolos 
lukları Suriyede propaganda merke
zi mi oldu? ., Başlığı altında neşret
tiği bir yazıda , ltalyanların yakın 
Şarkta bilhassa Irak, Mısır, Filistin 
ve Suriyede din cephesinden hare· 
ket ederek müslümanlar arasında 
şiddetli bir propagandanın para sa
yesinde Berut ltalyan konsoloshane

' si tarafından çevrilmekte olduğunu 
söylemekte, ( Elhizblkars essuri ) 
adlı teşekkülün de, bu Konsolosha

' nenin kurduğu bir teşekkül olduğu· 
nu kaydederek tab ve okuyucu sa
yısına göre bir çok gazetelerin ayda 
25-50 Suriye lirası gibi bir para 
ile kiralanmış olduğunu yazmakta, 
ve hükumetten bu hale bir son ve
rilmesini istemekle beraber, ltalyan 
konsoloslarının bu memleketteki hü
kumet varlığına hürmetsiz hareket· 
lerine bir nihayet verilmesini şiddet· 
le yazmaktadır ki bu fırkanın bu 
şekildeki neşriyatı haksız ve gayri 
varid degildir. 

ltalya hükümeti Suriye ve Lüb· ' -·· Gerisi ikinci sahifede -

l 

Boğazlar konferansı ' 

İngiliz delegasyonu 
hazırlandı 

Londra : 17 (Radyo) - Montrö 
de toplanacak boğazlar konferansı· 
na iştirak edecek lngiliz delegasyo
nu hazırlanmıştır . Yakında hareket 
edecektir . 

Doktor Şaht 

Bulgar gazetecilerine 
neler dedi? 

Sofye : 17 ( AA. ) - Burada 
bulunan Alman Milli Bankası direk· / 
törü Şaht gazetecileri kabul ederek: 

- Bulgar - Alman iktisadi 
münasebetlerinin temininden bah 
setmiş ve Almatıyanın Bulgaristana 
el uzatmağa amade olduğunu söy
lemiştir . 

-----. -----
J Devamlı yağmurlar 

1 

ı Dün aldığımız bir habere göre , 1 

1 hemen bütün Anadoluya . muhtelif 1 

ı fasılalarla sürekli yağmurlar yağmak· ı 
tadır . Bilhassa Eskişehirden aşağı 
Bileciğe ve Geyveye doğru yağan 
şiddetli ve sağnak halindeki yağ
murlar o vadideki mezruata ciddi 
hasar verecek mahiyettedir . 

Şurasını da kaydedelim ki ; bü
tün Anadolunun hububat mahsulü 
geçen yıllara nazaran fevkalade de-

l necek bir haldedir . Meyve ve seb· 
ze işleriyle pancar ziraati yağmur
lar dolayısiyle inkişaflarıııı gecik· 
tirmektedirler . 

Çukurovanın bir çok yerlerine 
de , yağmurların devamlı olması 
hububat mahsulünün piyasaya indi 
rilmesini geciktirdiği gibi , pamuk 

mahsulün(in gelişimini de fazla ot 
larla geriye bırakacak mahiyette 
görülmektedir . 

Bütün bu arızalara rağmen ge-
rek orta Anadolunun ve gerekse 

:mmtıkamızın bu yıl yüz güldürücü 
bir rekolte elde edeceği beklenmek
tedir . 

• 

Blum dedi ki : " - Bu intikal devresi 
esnasında bilhassa milletin devlete yar

etmesi lazımdır ,, dım 

Paris : 17 ( A. A. ) - Mebusan 
meclisinde evvelce kabul edilen beş 
kanunun ayanda müzakeresi esna· 
sında yapılan tenkidlere Blum : 

- Gayenin , memlekette satın 
alma ve istihlak kabiliyetinin artı

rılmasının temin edilmesi için mem
lekette istihsal ve mubadelenin can
lanması kabil olacaktır . Bu şartlar 
temin edilince muvazene vücuda ge
lecektir . 

Blum gerek hususi , gerek dev -
!et müesseselerinin bir intikal dev
resi geçirdiklerini kabul ederek de
miştir ki : 

- Bu intikal devresi esnasında 
bilhassa milletin devlete yardım et
mesi lazımdır. 

Millet harbe karşı mukavemet 
çaresini kendi kendine bulmuş ve 
buhrana karşı mukavemet çarelerini 

de kendi kendine arayacak ve bu
lacakbr . 

Paris ; 17 (Radyo) - Mebusan 
meclisi Komünist gurupu bir karar 
sureti tevdi etmiştir . 

Bu kararda hükümet gazetelerin 
varidat menbalarını temin edecek 
bir kanun yapmağa davet etmiştir. 

Paris : 17 (A.A.) - Grevciler 
bu sabah kamyonları devirmişler ye 
tramvayları durdurmak istemi~ler

dir. 
Grevcileri dağıtmağa çıkan jan

darma kuvvetleri 100 kadar grevci· 
yi tevkif etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Hamburgda grevler bütün şid
detile devam etmektedir . 

Bir kısım küçük sanat işçileri iş 
başı yapmışlarsa daljdaha 72,000 ki
şilik bir kütle grev halindedir . 

Filıstin boğuşmaları 

İngilizler ölüm cezasını bildiren çok 
ağır bir beyanname neşrettiler fakat 

dinleyen yok 
------·------

Araplar müttasil trenleri, telgraf hatlarını 
bomba ile tahrip ediyorlar · 

Kudüs : 17 (Radyo) - Dün ge· 
ce bütün Filistinde nisbi bir sükun 
vardı. Mamafih bu ~ükuun vaziye
tin silaha doğru gittiği şeklinde ka 
bul etmek mümkün değildir. 

Kudüs : 15 (Özel) - lKudüsten 
Yafaya gitmekte olan bir otomobile 
Araplar tarafından ateş açılmış ve 
içinde bulunan iki Yahudi yaralan 
mıştır. 

Polis kuvvetleri, Kudiis civarında 
taş kırmağa mahsus makineler bul· 
muş ve bunları müsadere etmiştir. 

Bu gün Yafada Bıyara bahçesi 
civarında iki Yahudi ölüsü bulunmuş 
tur. Bunlar, Arap asileri tarafından 
öldürülmüşlerdir. 

Yahudilere ait bahçe ve köşkle-: 
rin yakılmasına devam olunmuştur. 
Kudüste, asılar Elektrik santrallannı 
tahrip etmişlerdir. Şehir, geceleyin 

-- Sonu ücnüçü sahifede -

--···~·-

Rüştü Aras 

Dün Belgrada vardı 
Belgrad: 17 (A. A.) - Monl-

Yafada Acemi caddesiı;ıde lngiliz 
karakoluna bir bomba konulmuş ise
de patlamadan ele geçirilmiştir. 

Akkada asiler tarafından polis 
merkezine bombalar atılmıştır. lngi
liz askerleri asiler üzerine mitralyöz
lerle ateş açmışlardır. 

Erden, Mısır, Irak ve Filistin ile 
telefon ınuhaberatı kesilmiştir. Bütün 
yollar asiler ve İngiliz askerleri tara
fından tutulmuştur. Gece ve gündüz 
müsadenıeler olmaktadır. 

1 röde toplanacak Boğazlar konferan
sına giden Türkiye dış işle~i bakanı 
Tevfık Rüştü Aras, bugün buraya 
gelmiş ve büyük merasimle karşılan· 
mıştır. 

Dün sabah Nablus civarında iki 
yüzden fazla silahlı Arap asıleriyle 
İngiliz askerleri arasında şiddetli mü
sadenıeler olmuş, İngiliz asılar üze
rine top atınış, Mitralyoz kurşunları 
yağdırmıştır. 

Bu müsademey.. tank ve zırıhlı 
otomobiller de iştirak etmiştir. Asi · 
!er bir tangı tahrip ve iki zırıhlı oto
mobilini yaktıktan sonra dağlara kaç
mışlardır. Her iki taraftan da ehem- j 

miyetli ıayiat vardır. 

Suriye istiklalı 

Fransızlar istiklah tanıya
caklar 

Hariciye nezaretinde müphem 
bir ictima yapıldığını haber vermek
tedir. Bu habere nazaran, bu top 
Jantı da Suriye ve Lübnanın, F aran· 
sa ile müttefik iki cumhuriyet haline 
konulmaları ve milletler cemiyetine 
girmeleri kararlaştırılmıştır. Suriye 
ve Fransa delegeleri arasında hasıl 
olan anlaşmalar kabinenin tastikine 
arzedilmiştir. 



Salıife : 2 Tirit lılllli 

Mesleki yöneltme .. 
F ransada, gençleri istidatlarına göre 
muayyen mesleklere yöneltmek için 

açılmış ilim büroları var .. 

Zamanımızda, bütün memleket 
!erde muvazi şekilde olmak üzere, 
yeni bir faali yet :süratle inkişaf edi 
yor : her neslin elemanlannı, hususi 
zevklerine en fazla tekabül eden bir 
mesleğe doğru yöneltme, ki bu mes· 
!ekler; - iş piyasası, yani her çalış
ma sahasındaki arz ve talep nazarı 
itibara alınmak üzere-maddi, fikri 
artistik ve manevi nevilere inkisam 
etmektedir. 

Yalnız, bir noktayı tasrih etmek 
lazımdır: "Mesleki yöneltme. , hiç bir ı 
zaman •iş bulma. demek degildir. 
Bu tarz mesainin gayesi, herkese bir 
yer bulmak değil, fakat herkese 
"kendi yerini. bulmaktır. F ransada 
girişilen bu faaliyetin verdiği seme
releri, rakamlann belig lisanı ap açık 
göstermektedir : 

Nant şehrinde, kabiliyet ve istidad
larına göre birer vazifeye yerleşti
rilmiş üç yüz gencin ikiyüz yetmiş 
dört tanesi, "yöneltme ofisi,,nin ken
dileri için intihap ettiği yerlerde kal
mışlardır; ve yirmi altı tanesi, muh
telif sebeplerden dolayı, mesleklerini 
değiştirmişlerdir. 

tip olmak hevesine dü~ersiniz. Dok· 
tor buna müsade eder. Fakat aceba, 
bu iş için zaruri zekaye sahip misiniz? 
Ruh fenni [ehline (- Psychotechni
cien) bu mesleğin talep ettiği istidat
ların nelerden ibaret olduğunu sorar
sanız. Size cevap veriri : fazla mik· 
tarda dikkat, daima emre hazır bir 
hafıza (ve bilhassa kelime hafızası), 
kavrayış, intizam ve zevk. Psycho 
technicien' e tekrar sorarsınız : 

- Aceba bu kaliteler bende 
var mı? 

" Test ,, !er ( bazı hususi dene· 
meler ) yardımiyle yapılmış dikkatli 
bir imtihan , size en doğru cevabı 
temin eder . Eğer cevap ; " evet 1,, 
ise , mesleğinize hazırlanabilirsiniz. 
Yok eğer cevap : " hayır 1 ,, ise , 
kendinize başka bir yol aramanız 
lazımdır . Psychotechmicien , size , 
üzerinizde yaptığı tedkikatın netice
sine dayanarak - istidatlarınızn 
en fazla hangi meslek veya sanata 
uygun bulunduğunu söyler . 

Komiserlik 
imtihanları 

Münhaller çok olduğun
dan bir imtihan daha 

açılıyor 

Vilayetlerde yaptırılan 3 uncu 
komiser imtihanına iştirak edenler 
arasında kazananlar belli olmuş ve 
terfi ettirilmişlerse de bu miktar 
halihazırda münhalata kafi gelme· 
mekte olduğundan tekrar bir mü
sabaka imtihanı açılmasına lüzum 
hasıl olmuştur . 

15 Temmuz 936 gününde yine 
üçüncü komi.serlik imtihanı açılaca 1 
ğından iştirak etmek istiycn memur
ların şimdiden hazırlanmaları Dahi
liye Vekaletinden telle bildirilmiştir. 

imtihan ~üalleri yakında gele • 
cektir . 

Karsantılı Ayşenin 

, Evrakı temyize gönderildi 

1 Karsantılı A;;e ismindeki katil Halbuki; bu şekilde, akli bir ta
kım usullara istinaden yönetilmemiş 
olan diğer üç yüz çocuğun vaziyetle
ri, bunun temamen muakisi olan bir 
netice vermiştir : Bunların ancak 
doksan dokuz tanesi işlerini ve 
mesleklerini değitirmemişlerdir; iki 
yüz bir tanesi, bir kere yahut bir 
kaç kere meslek değiştirmişlerdir. 

ikinci hal : daha şimdiye kadar 
hiç bir İşte çalışmamış bulunuyor
sunuz . Fakat; içinde bulunduğunuz 
vaziyetin zaruretleri , sizi nihayet 
bir meslek intihap etmeğe zorluyor. 
Fakat hangi mesleği ? bu hususta 
salim bir fikriniz yok . Ve , şu müt· 
hiş sual kendi kendinize mütema· 
diyen tekrarlıyorsunuz : 

1 kadın, haLkında verilen idam hük-
J münü temiz etmemiş ise de, hüküm 
1 re'sen temize tabi olduğundan dosya 
tetkik edilmek için ma!ıkemei temyize 

- Ne iş yapabilirim ? elimden 
hangi iş gelir ? 

dün gönderilmiştir. 

Ali Münif Y eğena 

Saylavımız Ali Münif Yeğena 
Her zenaat ve her meslek, muay

yen akli kaliteler ister. Binaenaleyh; 
intihap edilecek meslege muvafık 
kalitelere sahip olup olmadığımızı 
eyice bilmemiz lazımdır. Bu kal itele· 
re sahipseniz, şans sizin beraberiniz
de demektir: muvaffak olursunuz. 

Psychotechmiclen , emrinde ha· 
zır bulundurduğu belli başlı ( test ) 
!er yardımiyle zekanızı sıkı bir ted
kikten geçirecektir . Sonra , size ; 

lkalitelerinizin tam bir tablosunu ve· 
recek ve kaliteler içiııcl.e en hakim 
olanları işaret edecektir . Hatta si· 
ze , bu hakim istidat ve kabiliyet· 
lere göre hangi mesleğe veya sana· 
ata intisab etmeniz lazımgeldiğini de 

1 dünkü trenle Ceyhana gitmişlerdir. 

'Başkasının nüfus tezkere
sini kullanan adam 

Eğer; benimsediğiniz mesleğe uy
ğun kaliteler-! sahip değilseniz : bo
şuna uğraşmayın, muvaffk olamazsı· 
nız, bir çıkmaza girmiş olursunuz, 

Peki; aceba bu kalitelere sahip 
olup olmadığımızı bilmek için ne yap· 
malı? 

Bunun için, iki hal karşısında bu. ' 
!un uruz: J 

Birinci hal : Bir meslek bizi pek [ 
fazla çeker. Mesela, daktilo - ka-

söyliyecektir . J 

Binlerce gencin ilk ve orta mek· ı 
teplerden , liselerden mezun olduk- 1 

!arı ve candan bir yol intihap etmek 
gibi çok müşkül ve nazik bir mese· 
le karşısında bulundukları şu sıralar-

ı 

da , meslek intihabında kabiliyet , 1 

istidat ve şahsi kalitelerin ne püyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu tek -
rara her halde lüzum yoktur . 

Yeni Fransız kabinesinin 
haricisiyaşeti ne olabilir?! 

--
L'Europo Nouv~l/ı'derı . 1 

Yeni hükümetin iktidar mevkiine 
geldiği şu sırada hangi tarafa dönü
lürse dönülsün vaziyet ümidsi-ı: gö. 
rünüyor. İtalyan-Habeş anlaşmaz· 
lığında Milletler Cemiyetinin mu· 
vaffakıyetsi·•~ği , R en meselesinde 
Lokamocu devletlerin muvaffakı -
yetsizliği kadar tam olmuştur. 

Cemiyeti ile, rolü yalnız uzlaştırıcı
lığa inhisar edecek bir Milletler Ce
miyeti telakkisi arasında bocalayıp 

İtalyaya karşı alınmış olan zecri 
tedbirlerin kaldırılması veya bunla
rın idamesi ayni nisbette tehlikeler 
ve imkansızlıklar arzediyor. Yeniden 
askerileştirilmiş olan Ren hakkın
daki Alman dikkatına mukavemet 
veya buna boyun eğmek birbirine 
benzer tehlikeler taşımaktadır. 

lngiltere ile ltalya arasındaki 
ihtilaf öyle had bir dereceye var
mıştır ki bu devletlerden birinin , 
Avuşturya ,pahasına , Almanyanın 
yardımını aradığını görmek önüne 
geçilmez bir şey gibi görünüyor. 

Daha kötüsü de var : lngiliz po 
litikası, bugün, pakta sonuna kadar 
sadık kalmakla kendi içine çekil
mek, kuvvetlenJirilmiş bir Milletler 

durmak~adır. lngiliz kamoyu da bir 
yerde sabitleşemeden durmaksızın 

ı dalgalanmaktadır. 

Küçük dev;~tleri bir kararsızlık 
tır aldı : 

Bunlar, büyük devletleri, hem 
hareketsiz kılmak , hem de yalnız 
kendi menfaatları hesabına hareke· 
te geçmekle itham etmektedirler ; 

bunlar da, günün birinde kendilerini 
himaye edecebilecek olan kollektif 
sistemin kuvvetlenmesini mi, yoksa 

şimdiye kadar bu sistemin faydasın· 
dan ziyade sadece güçlüklerini ve 
zararlarını gördükleri için bunun büs
bütün tvsfiye edilmesini mi istiye

ceklcrini bilmiyorlar : Ve bu karar· 
sızlık içinde, bütün milletler, tehlike 
gününde yardımlarına geliıııniyece· 
ğinden korkarak, her biri, içlerinde 
en kuvvetlisi olmak için bütün gay-

retleriyle silahlanmakta ve bu çılgınca 
faaliyetleriyle sulhu vazedecek Av-

Y arbaşında, Kemer hısarlı Meh
met oğlu Hasan Hüseyin adında bi· 
risinin, polisin yaptığı hüviyet tetki
ki sırasında cebinde bulunan nüfus 
tezkeresinin kendisine ait olmadığı 
anlaşılarak taşıdığı bu hüviyet vera
kası elinden alınmış ve sahtekarlık 
yaptığı için hakkında kanuni muame· 
le yapılmıştır. 

rupayı harba idman ettirmektedir
ler . . 

Kurtuluş yolu : 

Milletler Cemiyetinin yarı kırıl· 
mış çerçevesi içine dönerek mi, yok· 
sa dostlukları muhafaza ederek mi 
vaziyeti düzeltmek lazımdır ? 

Şimdi artık çok geçtir . Dost
luklar bundan böyle bedava gelmi
yecektir . 

Milletlerarası kanunun milletler 
arasında nizam tesis etmiyeceği ar 
tık anlaşılırsa menfaat birleşmeleri 
vücuda gelecek bir karşılıklı çekin
genlik havası içinde mukabil birleş· 
meler cevap verecektir . 

Ve bu hareketler de kanlı kav
gaların saatini hızlandıracaktır. Bu 
kötüden de kötü bir çaredir . 

Hyaır bugün gereken şey mil
letlerarası kanunu ıslah etmek ve bu 
suretle milletlerin ona güvenmele
rine imkan hazırlamaktır . 

Ceçirdiğim z derin buhranda hü
kümetlerin, şüphesiz ki, büyük his
seleri vardır: Bunların, ister zafları, 
ister hırsları veya korkuları yüzün
den olsun, mesuliyetleri ağırdır. Fa
kat hükümetlerin doğru yoldan sa· 
pabilmeleri, sulh organizmesının tam 
olmayışından ve devletlerin teahhüt
leri sarih bir şekilde çizilmiş bulun· 
mayışınd?n ileri gelmiştir: ancak fe
na tanzim edilmiş bir adalet kötü 
hakimlere ve kötü davacıların or· 
taya çıkmasına meydan verir • 

Yıldırım 

Bir köylüyü çarptı ve 
öldürdü 

Karaısalı : 17 r (Telefon) - Dün 
Karaısalının aşağı Geriler köyünde, 
tarlasında çalışmakta olan köy bek· 
cisi Aliyi yıldırım çarparak derhal 
öldürmüştür. 

Belediyemiz 

Sıtma mücadelesi için lazım 
gelen maddeleri mubayaa 

ediyor --
Belediye encümeni, Sıtma müca 

delesi için lazım olan mazotdan ya
rım ton daha mubayaa edilmesine 
karar vermiştir. Bunları şehrin kö· 
şelerindeki su birikintilerine dökü
lecek ve bu suretle sivri sinek ve 
binnetice sıtmanın önüne geçmek i· • 
çin bir tedbir olacaktır . 

Mahkemelerde _ ..... __ ....,... 

Misisten Cabbarı yaralamaktan 
suçlu ve mevkuf Muharrem oğlu 

Şaban hakkındaki dunışmaya ağır 
cezada devam edilmiş , esas hakkın
da düşüncesi sorulan mu:ıvin , vaka 
yerinde keşif yapılmasını istediğin· . 
den mahkemece bu isteği kabul edil· 
miş ve vakaııın olduğu yerle Şaba
nın evi arasındaki mesafenin ve bazı 
cihetlerin yerinde görülmesi için 
azadan Kazım tayin edilmiş ve du
ruşma başka bir güne bırakılmıştır. 

Ceyhanda 

Şiddetli dolular yağdı 

Evvelki gün Ceyhana ve yakın 
köylerine üç saat kısa fasılalarla 
dolu ile karışık şiddetli bir yağmur 
yağmıştır. 

Dolu köylerdeki mahsulata bir 
zarar vermemiştir. Bu dolulu yağmur 
esasen ekili kısımlara fazla düşme· 
miştir . 

Yağmurlar, belediye fidanlığın
daki bazı kısımlarda hasar yapmış· 
tır . 

Evvelki gün Ceyhanın dışındaki 
bir köye yıldırım düşmüş ve bir ka
dınla bir küçük çocuğu yaralamıştır. 

Ceyhanın içine de bir yıldırım 
düşmüşse de bir zarar vermemiştir. 

Urbanizm 
Adlı yeni bir eser çıktı 

Güzel sanatlar ekademisi pro· 
fesörü Celal Esat tarafından yazılan 
Urbanizm adlı eserin belediyelere 
pek lüzumlu olduğundan bütçesi 
müsait olan belediyelerin bu kitab 
dan edinmesi Dahiliye Vekaletinden 
vilayete bildirilmiştir . 

Onun içindir ki milletlerarası 
kanuna daha fazla kuvvet vermek 
lazımdır. Bu, Avrupanın bölünmesi· 
ne mani olacak tek yoldur . 

Fakat nasıl? 
Blum'un Daily Herald'a ver

diği mülakatın bütün dünyada uyan· 
dırdığı akisler bunu tayin için kafi
dir. 

Yeni Fransız hükümetinin reisi 
dedi ki : Almanya ile veya Alman· 
yasiz. kollektif sistemin organize 
edilmesine ve silahların tahdidine 
gireceğiz. Hakkı var. Ve bu teşeb
büste, şüphe yoktur ki, onun ardın-

-- Geri5i üçüncü sahifede -

Ekmek 'fiatlarına 

Bu günden itibaren 25 san
tim daha zam yapıldı 

1 

1 

Un fiatlarında yirmibeşer kuruş ! 
tereffü görüldüğünden belediye bir· ı 
rinci ve ikinci ekmeğin kilosuna onar . 
para zarlı yapmıştır. 

Şu hale göre birinci ekmek 9, 
ikinci ekmeğin kilosu da 8 kuruşa 
satılacaktır. 

Yeni otel ve mezad salona 

Yeni otelin alt kısmındaki me
zad salonu yakında belediye binası· 
run altında olacak ve şimdiki mezad 
salonu Y eııiotele ilave edilerek otel 
geııişletilecektir. 

Araba devrildi 
Bir kişi öldü birisi de 

ağır yaralı 

Evelisi gece Bey, köyünde tar
laya gitmekte olan bir araba dev· 
rilmiş ve koza amelelerinden iki 
kişi altında kalmıştır . Bunlardan 
birisi ölmüş ve diğeri de ağır yara
lıdır . 

Arabacının ve ölen şahsın hü· 
viyetleri henüz iyice anlaşılamamıştır. 

Dairelerin mesai 
saatleri 

Havaların pek fazla sıcaklaması 
dolayısiyle dairelerin hali hazırdaki 
mesai saatleri 1 Temmuzdan itiba
ren yeniden tanzim edilecektir . 

Mersinde yaz mesai saatleri sa· 
bah altıdan 13 e kadar kabul edil· 
miş ve komşu vilayette bir kaç gün· 
denberi bu yeni devam saatinin tat
bikine başlanmıştır . 

Yıkılan duvarın 

Altında kalarak ağır su
rette yaralandı 

Dün , Hacıbayram mahallesinde 
Kayserili Ömer adında birisine ait 
binayı yıkma. işinde çalışan amele 
!erden Kayserili Mustafa , üzerine 
ani olarak yıkılan duvarın enkazı 
altında kalmış ve ağır surette yara· 
lanmıştır . 

Mustafa derhal memleket hasta 
hanesine kaldırılmıştır . 

Kahvelerdeki 
Plak çalan Radyolar 
Belediye, cskidenberi kahveler

deki gramafonlardan cüz'i bir resim 
almakta idi . 

Radyolar bu resimden muaf ise 
de, plak çalan Radyoların bu m:ıa· 
fiyete tabi olmadığı tabii olduğun
dan belediye bu gibi Radyo bulunan 
kahvelerden 50 kuruş bir resim ala
caktır . 

Zarları atarken 
yakalandılar 

Dün, !Jekir oğlu Hakkı, Abdul. 
lah oğlu Vahap, Tevfik oğlu Necmi 
ve Mehmet oğlu Durmu~ adında 

dört kişi, kö~kerler çarşısında boş 
bir dükkan içerisinde zarla kumar 
oynarlarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Önlerindeki bir lira ile zarlar 
müsadere edilmiş ve haklarında ka
nuni muamele yapılmıştır. 
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Zavallı ipek böce~ 
IE5) Bu güne kadar, Japonyaııl 
(_g) ipek böcekleri diğer menıı 

ketlerdeki hem cinslerinde> 
temamen Farksız olarak, tabia~ 
kendilerine bahşettiği imkan nislıl 
tinde, mütevazi ve mütevekkil 
şıyorlar, güderinin yetebildiği 
yapıyorlardı. / 

Fakat, hırs insanlar hiç durur! 
mı?. Umumi bir modernleşme fa 
liyetine girişmiş bulunan güneş i~ 
paratorluğunun Zeki mühendis]eriJ 
den biri düşünmüş, taşınmış ve; ipi 
böceklerine, cedlerinden tevarüs e 
geldikleri çalışma tarzının çok da~ 
fevkinde bir İş gördürmek istenıç 
zavallı hayvanların daha fazla "Ma 
sül,, vermelerini temin için bir çar 
bulmuş. bokohomalı mühendi. 
bulduğu bu çare hakikattta ga 
basit : 

ipek böcekleri, ilk lifleri döğı 
ğe başlayınca, derhal bir geniş m 
deni levha üzerine alınırlar. HusıJ! 
şekilde hazırlanmış olan bu levhad ta 
alçak tevettürlü bir elektrik cerey 
geçirilmektedir. Elektriğin sebep c 
duğu taharrüşiyet neticesi, ipek br 
cekleri, hal tabidekinden daha faıl 
bir siiratle sona geçiyorlar ve dah 
fazla ipek ifraz ediyorlar. 

Böylece, hem çok hem de kali 0 

itibarile daha iyi (çünki daha uzu 
ve daha kıvrak) ipek elde edilmek ( 
imiş 1 

Haritalı robler .. 
ltalya, zaferinin sarhoşluğu il 

daha neler yapacak kim bilir ?. B 
dafa da - bir zaman nişan yezüklı 
rinini vatan mudafaası için ~ıkarı 
vermiş olan - ltalyan kadınları ge 
Habeşistan haritasını elbise yapıf Al 
sırtlarına geçirmişler] son gelen ga. ler 
zetelerin anlattığına göre : yazlı Ha 
yeni model kadın elbiseleri Romad F e 
hakikaten görmeğe değir bir manzı Ce 
ra arzetınekte ve pek çokta rağbe F 

0 
gormekte imiş. ad 

Emprimeden yapılan bu robla 
hakiki bir harita manzarası arzedi 
yormuş ; ve en çok aranan , a!ınaf 

ve geyilen de , Habeşistan harita! 
emprimelermiş . Bu haritalarda eş 
Habeşistaııın dağları , tepeleri , ne' ın 
hirleri , gölleri .. Hulasa her türlii ya 
avarızı en ince teferruatına kadar ye 
gösteriliyor ve . muhtelif renkler ve ka 
işaretlerle , nebat ve hayvan mıntı M 
kaları da ayrı ayn kaydolunuyoı oy 
muş. 

gö 
bu 

Umulur ki , İtalyan kumaş fab 
rikaları , yakında ; Faşist sel anı 

iyi resimleriyle süslü kumaşlar doku 
ka sunlar ve onları yıgın yığın Habeşis· 

tana sevk etsinler 1 

Hm. A. 

------o-----
suriye gazetelerin
den bazileri satıl

mış mı? 
- Birinci sahifeden artan 

ltalyan manevrasının hadiselerde· 
ki rolü artık gizii bir şekilde kal• 
maktan çıkmıştır. 

*** 

Ug 
kö, 

An 
Ko 
ına 

tıd: 
!ar; 

Tükiye · Suriye ticaret muvaze 
nesi ve yapılan ticari mübadele hak• E 
kında burada neşredilen bir istatistik 
göre: 931 senesinde Türkiyeden Su· 
riyeye 4 milyon 52 bin Suriye lira· ] 
lık mal girmiş, buna ımıkabil Tür· 
kiyeye 27 5 bin liralık n.al ihraç edi 
miştir. 

932 de Türkiyeden 2 ınilyoıı 
591 bin liralık mal gelmiş ve Suri · 
yeden 249 bin liralık mal yollan
mıştır. 

9,:3 de 2 milyon 903 bin liralık 
mal idhal edilmiş, buna karşılık 144 
bin liralık ihracat yapılmı 5tır. 

934 de 2 milyon 409 bin liralık 
idhalat, 226 bin liralık ihracat ya
pılmıştır. 

935 de bir milyon 7 57 bin lira· 
!ık idhalat yapılmış; buna mukabil ı 
213 bin liralık bir il ıaç )apıln.ıştır. I 

A. I~. 
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l\'lilli talcııııı
mız ve futbol 
arslanlarııııız 

terııi 
"Ma lık Milli takım seçildiği zaman, 
çar Ben, İstanbul da talebe idim ve F e
di. ııerbahçe birinci takımında oynıyor
ayı dum .. O zaman Milli takım yapılır-

ken akla gelen, amma derhal akla 
öğ gelen, meşhur oyuncular vardı .. 
mi Bunlar ; 1924 den önce İstan

usıı' bula davet edilen, meşhur Slavya 
had 

takımını görerek, ondan fevkalade rey . 
ıstifadeler çıkarmış; oyun öğrenmiş; 

ep c k 
k bi ta tik öğrenmiş; güzide futbolcu-
fazl lardı.. Yani, Balkanlıları, bazı orta 
da~ Avrupa takımlarını yenen veya 

onlara karşı çok muvaffakiyetli 
kali oyunlar çıkaran oyuncular!.... 

uztl 1924 den 1928 yılına kadar 
ek ( Milli futbol takımını nasıl teşkil 

edelim?:. ) Denildiği sırada futbol-
dan anlayan herkesin aklına derhal 

u il ve hemencecik gelen bazı adlar 
?. B bulunurdu. Mesela; bu takımda (Ka

üklı lecilik ) yeri için, akla, ( Ulvi Ziya -
karı· Nediın - Hamit ) adlı üç namzet 
ları ~eliverirdi.,. Müdafiler için ( Cafer -

yapıf Ali - Kadri) yi düşürdük ... Haf bek
n ga, ler İçin, bilfarz, ( Nihat - ismet -
azh Harbiyeli Cemal - Mücteba · Baron 
matı Feyzi - Refik Osman - Kemal Rifat
anv Cenbaz Kii.mil ) i seçerdık.. Hele, 
g"be- F 

orıvet hattına gelince; bu hattın 

obla adeta gedikli, pişkin, pek yüksek 
zedi· oyuncuları vardı.. Mesela; orta mu

lınaf hacim mevkiinde Zeki, rakibsiz; 
rital soliç muhacim mevkiinde Bekir, 
rda eşsiz ve benzersiz; sağiç muhacim 
, ne· ınevkiinde Alaettine çıkacak değil 
tür ili Yaklaşacak adam bile yok!; sol açık 
adaı Yeri için: Bedri ve Muslih biçilmiş 

er vı k 
·aftan; sağ açık olarak 'da: Leblebi 
Mehmet ve Sabih, fevkalade uyğun 
oyunculardı... O derecede ki; hani 

fab· gözünü kapayarak, tam bir inan ile 
bu Aslanları al, yerlerine koy!... Ve 
İyi bir iş yaptığından emin olarak 

eşis kalp istirahatı içinde yaşa!.... Tarize 
Uğrayacağından korkmayarak bir 
köşede otur, sen yani!? ... 

Gerçi, daha o ~amanlarda .bile, 1 

Ankara - Adana - lzmir - Mersın · 1 
ın~ Konya da yetişmiş çok kıymetli ele · 

1 manlar yok değildi .. Fakat, Yuka-

• 

- ndaki asların fevkaladeliği, insan- 1 
lara itiraza mahal bırakmayordu .. 

Yezen : RAGIP MAGDEN 

Çünki : Zeki Bekir, Alaeddin, Ni
had, Ülvi, Refik, Feyzi, C"ınal, Müc 
teba gibi futbolcular; tam manasiy
le müthiş futbolculardı !?!.. 

Fakat, 1928 den bu yana bir 
sükut başladı.. Artık, o eski futbol 
yıldızlarına tesadüf edemez olduk .. 
Gerçi, yeni yetişenlerin oynadığı 
futbol; daha cazip, daha seri, daha 
gösterişlidir ... Fakat işte o kadar 1... 
ınüesseriyet ve kati neticeyi istih
sal bakımından; hedefi sarmak ve \ 
feth etmek bakımından, eskilerin \ 
fevkaladelikleri ve enerjilerini unut
mağa imkan yoktur . Paris Olumpi- , 
yadlarından dönenler bana anlattı- j 
)ardı : 1 

- Türk Milli takımı, orada, ' 
Çeklerle oynayormuş .. ilk devrede, 
Çekler, arkA arkaya 3 gol atmışlar ... 
Hanter, - o zamanki antrenör -, 
bizim çocuklara defonsif bir tabiye 
takibettiriyormuş .. : Derken, hafta- ı 
yıın oluyor .. 

Bekir, arslan Bekir, içeride ho· ı 

murdanınağa başlıyor ! ... ( Ben; bu 
defanstan bir şey anlamadım 1... Han
teri dinlemiyecek ve bildiğim gibi 
oynayacağım 1 ... ) diyor . 

Oyunun ikinci devresi başlayın
ca, - Bekir - , ortalarda topu ka
parak bir bora gibi , bir kasırga ha
linde, Çeklerin muavin ve müdafile
rini birer , birer atlayarak Çek ka
lesine dayanıyor; zehir gibi bir şut 
ve ... Gol 1 .... Arkadan beş dakika 
geçmeden ayni müdhiş ve Çeklerin 
bir türlü akıl erdiremiyecekleri şe
kilde, arslan Bekirimiz bir ikinci gol 
daha çıkarıyor .. : Kolomb stadı, Türk 
takımının bu, misilsiz muvaffakiyeti· 
ni alkışlamak için inleyor da inle
yor !! .... 

Bu gün elimizde nıalesef Bekir 
gibi, Zeki gibi, Ala gibi, Nihat ve 
Cemal ve Fevzi gibi yüksek oyuncu
lar kalmamıştır . Biz, futbol aslarının 
yokluğunun cezasını çekiyor; ve eli
mizdeki oyuncuların kıymetini de la
yıkı veı;-hile ta 'cdir edemiyoruz . -Bu
na şaşmamak ve acımamak elimiz- 1 

den g"elnıez bizim ... Yarı da, mese
leyi başka bir noktadan tahlile de
vam edeceğim : .. 

erde· 
kal· Sıcaklar başladı ! 

ıvaze 

~ hak· 
ıtistik 
fn Su· 

lira· 
Tür

ıç edil 

Elektrik sarfiyatı son derece az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeli2"ini temin ediniz \ ilyoıı 

iSuri · 

?ilan· , sıhhat ıçın Lüks değil 

Frigidaire 

elzemdir 
lralık 

k 144 

iralık 
ıt ya-

lira· 

Adana bayii 

Muharren1 Hilmi 
kabil 1 6961 
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Türkıözii 

Yeni Fransız kabinesinin harici 
siyaseti ne olabilir ? 

ikinci sahifeden artan -

da memleketimizin bütün halk yığın
lariyle, bütün Avrupa demokrasile
rinde kamoyun ekseriyeti bulunmak 
tadır. 

Daha şimdiden ne istediğimizi, 
hükumetin ne yapacağını bilmemiz 
lazımdır. 

Bir politika, ondan evvelce ta· 
kib edilmiş olan politikanın zıddı 
diye tarif edilemez. 

Yarının dış politikası, yalnız 
Barthou' dan Laval'a kadar, kollek
tif sistemi yıkVış olan politikanın 
aksi olmıyacaktır. 

Avrupa nizamınırun yıkıları üze
rinde yeni bir dünya İnşa etmek la· 
zımdır. Ve bu play ne tesadüfe, ne 
de tuluata bırakılabilir. 

Karşılıklı yardım : 
İşte yirmi senedenberidir ki ker

şılıklı yardımın kurulmasına çalışılı
yor, hene de muvaffak olueınıış de

ğildir. 
Milletler Cemiyeti paktının hiç 

bir maddesi taarruza uğrıyan bir 
milletin yardımına bir başkasının 
koşmasını emredemez . 

Gerçi 16 ıncı madde içlerinde 
mütecaviz vaziyete giren devletlere 
karşı bütün azaların kendilerini hab 
halinde addeceklerini söyler. Fakat 
bu harb hali, ancak onların müteca· 1 

vizle diplomatik, ekonomik ve finans 
sal bağlarını kesmelerı demektir .. 

Bundan sonrası için konsey Mıl· 
!etler Cemiyeti taahhüdlerini sayma
ya mecbur etmek için lazımgelecek ı 
kuvvetleri muhtelif hükumetlere "tav- i 
siye. edecektirr 1 

Bu taahhüd o kadar çekingen, 
o kadar kararsızdır ki kimseyi kor
kutmuyor ve mütecavizlerin cesare 
tini kıramıyor. 

lanna kendi aleyhlerine çevrilmiş bir 
ittifak gibi görünmektedi!- . 

Böyle bir tefsirin hatalı olduğu 
istenildiği kadar iddia edilsin, bun· 
ların doğurduğu şüpheler meydan
dadır . Ve sulhun ~üşınanları, harp 
maksadlarına daha ileri gidebilmek 
için bu andlaşmaları bir vesile gibi 
ileri sürmektedirler . i 

Mıntakavi karşılıklı yardım pakt 
!arının endişe uyandırmaması için ya 1 

bunların, çok geniş olması ve muh- ! 
telif memleketleri ihtiva etmesi, ya : 
da aralarında ihtilaf imkanları en [ 
fazla olan milletleri bir araya topla- 1 

ması lazımdır . · 
Fakat son senelerin tarihi göste

riyor ki bu iki şekilden ne biri, ne 
de ötekisinin tatbiki kabil değildir. 
biraz genişletilmek istenen bütün 
mıntakavi pakt projeleri akim kal
mıştır . Şark paktı, Tuna paktı kibi. 
ve dünün mağlubiyetlerini karşılıklı 
yardım sistemi içine almak için bü 
tün gayretler boşa ıitmiştic . Bun· 
dan başka Almanya, Veimar Cum · 
huriyetinden miras aldığı tek karşı
lıklı yardım paktını yırtıp atmıştır . 

Fransada yeni bir hükumet,Av· 
rupayı kendi emniyetini organize ' 
etmek için son bir gayret sarfetmeye 
çağırmaya hazırlanırken , karşılaşa
cağı manileri iyi bilmesi lazımdır . 

Ne , kifayetsizliğini isbat etmiş 
olan Milletler Cemi yetine sadece 
sadık kalmayı teklif edebilir. Ne 16 
ıncı maddenin doğrudan doğruya i 
ıslah edilmesini istiyebilir, ne de tec
rübenin mahzurlarını göstermiş ol· il 

duğu mıntıkavi anlaşmalar sayısının 
artırılmasını tavsiye edebilir . i 

Bu gün şartlar içinde onun için i 
geriye hangi imkanlar kalıyor ? 1 

Bize göre bir tek. Mahdut iki ta 1 

raflı veya ınıntıkavi andlaşmalar 
tatbik edilir tek çare olduğu için 
buna girişmek lazımdır. Fak at, bazı ' 
n;ahzurlarını ortadan kaldırmak için 1 

bu neviden paktların akdini şu veya ' 
şu hükumetin her zaman biraz şüp
heli teşebbüsüne bırakmamalı, kol-

sahife : 3 

Asri sinemada 
17 Haziran çarşamba akşamından itibaren 

iki film birden 

Kahkahalar kralı 

(Düztaban- Bastıbacak) 
Mucid 

Umumi istek üzerine 

- Kaçakçılar peşinde -
7010 

Doğu Lokantası 
Müşterilerine her hususta çok 

dikkat eder 

TAŞ KÖPRÜ YANINDA 
3- 3 7002 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 

Adana gar ve şehir istasyonunda idaremize ait hela çukurlarının ida
reye ait emme makinesi ile temizleme ve şehir haricine nakli bir sene için 
müteahhide verilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur . 

Eksiltme 29-6 -936 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır . 
Bu husustaki şartname İşletme kaleminden parasız görülebilir. 

Ayda asgari 25 çukur temizleneceğinden muhammen bedel beher çu
kurun üç liradır. 

isteklilerin eksiltme gün ve saatında senevi yapılacak işin muhammen 
ücretinin 0/0 7,5 nisbetinde muvakkat teminatı 67,5 liralık idaremiz vezne 
makbuzu ve 2490 No:lu kanun mucibince vesaiki lazimeyi hamilen işlet

memiz artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları . 6990 

13 - 18 23-28 

ltalyan · Habeş harbı bunun 
bunun parlak bir isbatı olmuştur. Ve 
16 incı madde mekanizması, bütün 
bir harba sürüklenmek istidadını 

gösteren bir sistemin bütün mahzur
larını havidir. 

Sulhu kurmak için, paktının har
ba mani olmadığı bir Milletler cemi 
yetine taraftar olmak kafi gelıaiye
ceği meydandadır. 

lektif bir ilham esası gözetilmelidir. , ,---------------·---------------; 
Tek bir karşılıklı yardım andlaş- ' 

Gerçi bu paktı kuvvetlendirmek 
için çalışmalar olmuştllt' . Fakat 
bunlar akim kalmıştır . Buntann en 
dikkate değer alanı 1924 büyük 
protokoluydu . Akim kaldı . Ve bu 
1925 deki lngiliz hükumetinin hata· 
sı yüzünden oldu . Fakat bu akim ' 
kalışta emniyetteki kollektifin fazla 
geniş tutulması da amil oldu . Bir 
Avrupa kavgasını halletmek için 
Amerika devletlerinden yardım iste· 
mek fazladır . Hatta şark veya orta 
Avrupada çıkacak bir ihtilaf için 
İngilterenin müdahalesini istemek de 
fazla olacaktır . 

ıııası modeli hazırlamalıdır ; Bütün 1 

devletler, ikişer ikişer bunu imzalı- ! 
yabilmelidirler . Fakat her devlet 1 

diğer devletler arasında ancak iste· j 
diklerile andlaşma imza etmekte hür 1 

olmalıdır. Öyle ki taahhütlerini İm
kanlarına hayati menfaatlerine inti i 

' • 1 
bak ettirebilsin. ".1esela lngiltere,daha 
ileriye gitmek istemediği takdirde ı 
yalnız Ren devletlerile andlaşınalar 1 
imza edebilmeli . 

Fransa ve Rusya ve diger AV'- 1 

rupa devletleri, haksız şüphelere I 
mahal vermek şartile , istediklerile 
birer andlaşına imza etmelidirler . 
Böylelikle rejyonalizın ve üniversa 
lizm birbirile mezcedilıniş olacaktır. 

Milletler Cemiyetine platonik bir 
bağlılığı teyit etmek, 16 ıncı mad
denin dirilişini hayal etmek, sadece 
yardım paktlarının çoğalmasını iste
mek, çarçabuk bir çıkmaz götüre
cek yollardır. Açık görmek lazım
dır. Yeni görmek lazımdır. Kollektif 
sistemin istikbali buradadır . 

P. B. ---·-

Paktın 16 ıncı maddesini , üni
versel bir çerçeve ir.inde bırakmak 
teşebbüsleri , 1924 protokolu gibi 
akim kalmıya mahkum olacaktır . 
Çünkü her memleketin kamoyu , 
kendi emniyetiyle alakalı mahdut 
bir bölge için taahhütlere girişilme· 
sini doğru bulsa bile bu teahhütle
rin coğrafi sınır tahdid edilmeden 
alınmasına karşı koyac\lktır . 

Bunun için , 1936 nın ümidsiz 
ve endişeli dünyasına 1924 de mu
vaffak olmayan bir projeyi tatbika 
kalkışmak beyhude olacaktır . 

ı Filistin boğuşmaları 
1 - Birinci sahifeden arlan -

Paktın 16 ıncı maddesinin işe 
yarar bir hale gelmesi , iki taraflı 
veya ınıntakavi karşılıklı yardım 
paktlarından mı beklenecektir? Dü
şünce cazibtir . Ve şimdiye kadar 
mühim bir mikdar bu neviden and
laşınaların ortaya çıkmasına imkan 
vermiş tı r . 

Faktt tecrübenin bu mevzu üze-

1 

, 
rinde bize öğrettiklerini hatırlayalım. 1 

Bu neviden paktler, aralarında esa
sen dostluk bağları mevcut olan 
milfetl~r aı:ı~!!l'.'.la akd-=dilirse 1 başka-

karanlıklar içinde bulunmuştur. lngi
liz, müfrezeleri, tank, zırıhlı ve tayya
releri dsvriye hezmekte ise de bu 
hareke Arapları hiç. korkutmamak· 
tadır. 

Fevkalade komiserlik , yeni bir 
emirname çıkararak , lngiliz , Kara· 
deniz ve hava kuvvetlerinden birine 
mermi , bomba atarak yaralayan 
veya öldüren , askeri kışla ve gar· 
nizonlarına bomba atan veya yakan 
ve yakınağa yeltenen , başkasının 
malını yağına eden veya yakan, tr~n 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

• 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu al~nı z 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

6-15 6966 

telefon , telgraf , tramvay, elektrik , 
su yollarını, istasyonları tahrip eden 
kimselerin cinayet mahkemelerine 
verilerek bunların idama mahkum 
veya müebbet hapse mahkum edi
lecekleri bildirilmiştir . 

Bundan başka isyan harekatına 
iştirak edecek şehir ve köy halkına 
büyük para cezaları tarh edilecektir. 

Gazete sahipleri ; yazılarını ga -
zeleye koymadan önce sansör me· 
rnurlarına gösterecek ve tasdik edil
dikten sonra neşredecektir . ı 

Filistine ait yazılar neşreden ry:.
ıebl gezele le! ın Fifötine ~okı1lırı2sı ' 

hati surette yasak edilmiştir . 
Hayfa ile Lüd arasında işleyen 

bir trene bomba atılmış ve dört Ya
hudi ağır surette yaralanmıştır . 

Lücnei tenfiziye reisi ve Filisti 
nin büyük müftüsü , lngiliz b~ş ve
kili Baldvine bir tel yazısı göndere
rek fevkalade komiserliğin aldığı 
§iddetli tazyilci protesto ederek bu· 
nun önüne geçilmesini ve aksi halde 
zuhuru pek yakın olan büyük fela
ketin önüne geçilemiyeceğini ve bu· 
nun mesuliyetinin de şimdiki lngiliz 
hükumetine raci olacağını bildirmiş
tır . 
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Adana Borsası muameleleri 
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17 I 6 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 
'ianıım 

Hazır 82 Liret 

Temmuz vadeli I~- 35 Rayşmark l ıo 1 . ı 97 
frank « Fransız • - 6- 02 Birinciteşrin vadeli -Sterlin « İngiliz • 635 - 5- 48 Hit hazır 

11-175 
Dolar « Amerika • -ı24- 92 

Nev~ork Frank « İsviçre » --2- -

Adana 
ğundan 

Orman muamelat memurlu -
• 
• 

Karar No: 
54 

Tarihi 
5-6-936 

Adet Kilo 
18850 

Cinsi 
Çam odunu 

Beher parça 
ve kilosuna konan 
muhammen bedeli 

L. K. P. 
30 

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

1- Talipler yukarıda cins ve miktarı yazılı emvala pey sürmeleri için 
evveli emirde bedeli muhammcnin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçasını 
emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göstermeğe 
mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez . 

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

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

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

5 - Bu kaimede miktarı gösterilen anbara kadar nakli için sarfedilen 
17 lira 95 kuruşun da müşteriye ait olup hazineye yatırılması lllımgelen 
emval bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur. 6983 l 1-14-18 

Kozmin Diş Macunu 
---

Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız 

K o zmin diş macununu bir kerre _ıecıübe ediniz. Hem 

ucuz, .,bem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el-

de etm~ğ. muvaffak olan Nevrozin liiboratva"-

rının yeni ınüstahzandır . 
Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 38 
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Seyhan Valiliğinden : 
( 300 ) üç yüz lira eski bedcllı 

Ceyhan Kaza:::ırın ait t~ , kireç, ki
remit ve emsali ocaklar rüsumu iha· 
lesi 30-6- 936 salı gününe kadar 
uzablmıştır. 

istekli olanrann o/o 15 pey ak
çalarile o gün saat (11) de daimi 
encümene müracaatları.7012 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczanedir 

Adana birinci sulh hukuk 1 

hakimliğinden : 
Adana Evkaf idaresine izafetle 

vekili avukat Tahsin tanındı ile Sa
racan M. den mülhak Musabalı vak: 
fından 30 numaralı evde Ahmet 
kızı Elife arasında mütehaddis ala -
cak davasının Adana sulh birinci 
hukuk mahkemesinde cari duruş

ması sırasında M. aleyh ilanen vaki ı 
tebliğe rağmen gelmemiş olduğun
dan hakkında gıyap karan tebliğine 
ve duruşmanın 11-7-936 tarihine 
müsadif cumartesi saat 9,15 talikına 
mahkemece karar verildiği cihetle 
müddeaaleyhin mezkur gün ve saatta 
mahkemeye gelmediği veya tarafın
dan bir vekil göndermediği takdirde 
muhakemenin gıyabında devam ede
ceği malumu olmak üzere ilan olu- ı 
nur .7011 

--------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
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Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet ~tmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 
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Aıikara Birası Fabrikası 1 

• 

• 

Öz Türk serınayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

18 Haziran 1936 

AA-ı 
_ _ ,,ç:.-~N KAS . 

DAQA@ 
BiRiKTiREN 
DAi-jAT. ~Dt;Q 

... ....... ~i7.~·~•m•1111 .. .., ........ 1111 ................... ın1 .... ~ 

1 Bayanların ay sancıları 

i
l Her ay bayanları üzen ve sıkan sancıların önüne geçec,.k çok 

kıymetli i!5.cı her evde bulundurunuz . 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 1 Bu ilacın ismi N evrozindir . Bir defa 
Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

1 Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7 ,5 kuruştur . 2 6814 38 

' ı Bebekli Kilise ~z=o. 1~:1~:0. ~~-r7a~elefon No. 265 l ı!--• •-• • -
:....----------6-9_8_4 ____________ .... ______________ .....,.; 

= 
Umumi neşriyat mi.tiri 

Celal Bayer 
Adana TörluMü ıMttt•ı11 
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