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~ONTRÖDEKİ MÜZAKERELER FASILASIZ DEVAM ETMEKTE • 

Pierre Laval' ın 
cinayeti 

l Parısle çıkan ''Lu,, mecnıuası İm· 
~'ator Haile Selusiyenin 30 Haziran· 

1 
Mılletler sosyetesinde söylediği nut-

4~a en mühim parçaları 111 almı§ ııe şu 
,. n koyduğumv:: başlık altında ne§
""''§lır. 

IJ;. de ı .. d k k ld • ercume e ere· aşağıya na _ 
'Yoruz : 

C::::JI abeş imparatoru Haile Sela
-ıı siyenin milletler sosyetesine 

söylediği nutuktan : 
"B ıel· . en, Habeş imparatoru Haile 

asıye, bugün :burada milletime 
rçJu bulunan adaleli, ve sekiz ay 

vl el elli millet, beynelmilel muahe-
er ç·x. •Uid ı.,nenerek bir tecavuzun vuku 

iıı:ı· Uğunu lastik ettiği zaman, mille
ıeı~~~. vadedilen yardımı istemeğe 

• ~abeşistanın maruz kaldığı iikibeti 
.svır su t·ı b -tn re ı e uguıı Cenevrede lop-
n~'ş hükumetleri tehdidi altında bu-

1, 1Ukları öldürücü tehlikeden ha
-rlc ar etmek de vazifemdir. 

ta)v~ h'.k" . 1 
1, b ,, u um 0 lı ya ııız askerlerle 

r efm edi ay·ıi zanıandrı h~rp 
ne d ' 

MONTRÖ MÜZAKERELERi 
~~~~~~~-~~ 

• 
lngiliz-Rus noktai nazar 
ları arasında yanaşma 

hasıl oluyor 
Litvinof, Sovyet tezi kabul edilmediği 
takdirde konferansı terketmesi için 

talimat aldığı hakkındaki haberi 
tekzib ediyor 

- --···~-----

Müzakereler devamda 
r ----ı 

,\/oııtriııl 11 ~· /,,rı lırı/ı ., ı /,,,./,, 1 

bır ~-o.I.· 111iifııı, ·1•11r~t ı:11ı tlır • .lf<ı· 1 

n11~/ilı i>oJ.!.1Zl"r '\i''"" '·'' lur 
son11~·f11 bıt, '<"t•J{ını• şiiııJı,, ',,J.:ııır. Y anlarından çok ıızal<. bulunan 

alka d la a taarruı. el1 i. 1925 in sonu- -
dotru ltalyan tayyareleri ordııln- Monlrö : 9 ( A A. ) :_ Korfe-

ın ·- . 
ıt ıııcnrıe Lakrimogen bombaları 
ıiı~lga ba~ladı. Buıılımn çok az te
rıl oldu, Habeş askerleri sür'atle da-
masını çabuk öğrendiler. 

tu •talyaıı ordusü, bunun üzerine bo· 
il cu gazlnra miiracaatta tereddüd 

metli. Fakat bunun da büyük bir 
s.r; olın;.clı. 

p k ' 
~I k ~ at , ltalyan kum«ndanlıgının 

a ailenin muhasarası esnasında kul
~ndığı vasıtayı bütün dünyaya haber 
rıı:ıey; bir vazife biliyorum . 

ta) lperit gazını havi Vaporisatör 
ir·f~n tayyarelerinin üzerine yerleş

tin, d.'.· B~ tayyareler geniş memleke
Va~ Uzerınden öldürücü bir yağmur 
reli:ırmağa başladı. 9, 15, 18 tayya· 
İç· fılolar bir sis örtüsü yapmak 

.n tütenıadiyen birbirini takibetti . 
bat Şte bu suretle 1936 yılının Şu
Vanı:~a~ it'.banm asker, kadın, hay
bu öl ~rulerı, gol , çayır ve nehirler 
başıaJım. getiren yağmurla sulanmağa 

B-t .. 
llıat'k u un yaşayan mahlılklan siste-
ba) 1 nan öldürmek, bütün su men
İtat"nı, mer'aları zehirlemek için 
ela~ kumandanlığı hava kuv • 

zun erıne memleketin üzerinde u
B Uzun dolaşmalarını emrettı . 

oldu ~ onun başlıca harp metodu 

1ll Barbarların inceliği olmak üzere 
emlek r . . k 1 . ııe e ımızın en a abalık yerlerı-
~~Ş.~t ve ölüm saçılıyordu . 

u utun Habeşislana ölüm ve kor-
dağıtmak isteniyordu . 

lns Bu müdhiş taktik muvaffak oldu. 
Ya;nlar ve hayvanlar öldü . Ölüm 
acı tı:ıuruna maruz kalanların hepsi 
la k Ve korkudan nıüdhiş bir bağırış-

açmağa çalışıyordu . 
b;2 ~enıteketime karşı işlenen ve 
Yet zat .şahidi olduğum müdhiş cina
(i2. e ıtıraz götürmez bir delil olmak 

~re b . • uraya geldını . 

1 

rans şu tebliği ncşretıni~lir : 
Projenin 16 ıncı maddesinin tet

kikına başlanmıştır . 
Birle~ik Kraliyet heyeti tetkikı

na devanı ediyor . 
Sovyctler başka bir proje teklif 

!diyor . 
Mukavel~yi imıa etmeyen Dev

letlerin boğazlardan geçmemesi me 
selesi iyice tetkik edilecektir . 

16 lncı madde üzerinde Sovyet
ler bazı ihtirazi kayıdlar koymuşlar
dır . 

Kahire : 9 ( Radyo ) - Sovyet 
Rusya Dış işleri Bakanı Litvinofla 
lngiliz Baş delegesi Lord Stenley 
arasında vukua gelen bir konuşma
dan sonra lngiliz - Rus noktai na
zarları arasında bir yanaşma husule 
gelmiştir . 

Sovyetlerirı konferanstan çekileceğini 
tekzib eden Litvinof 

M. Litvinof Sovyet tezi kabul e
dilmediği takdirde Konferansı terk 
etmesi için Moskovadan talimat al
dığı hakkındaki haberi tekzip etmiş
tir . 

Moııtröılen bir köşP 

Montrö : 9 ( A. A. ) - Boğaz
lar konferansı; İngiliz projesinin mü 
zakeresine devam etmektedir . 

lngiliz, Sovyet noktai nazarları
nın karşılaşması neticesi hufıule ge
len güçlükler dolayisiyle Sovyet mu
rahhası; Sovyetlerin esas talebleri 
hakkında tatmin olunmazsa konfe
ransı terk ,.ı:mek için hükümetinden 
talimat aldığını bildirmişdir . 

İngilizler boğazlardan serbest 
geçiş prensibini teklif etmekte ve 
fakat Türkiyeye eger Türkiye kendi 
emniyetini tehlikede görürse her han 
gi bir muharip filonun geçişini men
etmek hakkı vermektedir . 

Sovyet tezi ise bilakis harb za· 
manında boğazlardan geçişin mem
nuiyeti prensibini teklif etmekte ve 
bu veya öt~ki filonun boğazlardan 
geçmesi için milletler cemiyeti kon
seyının karar vermesini istemekte
dir . 

• 

Habeşliler yeniden canlanıyorlar 

Dört İtalyan tayyaresine 
öldürenler 

hücum edip 
çeteleridir Habeş 

içindekileri 

Habeş çeteleri 
hücum 

bir 
ederek 

ltalyan tayyare karargahına daha 
otuz ltalyan neferini öldürdüler 

Necaşi: Artık memleketime kavuş 
mak istiyorum . . Diyor 

Londra : 9 ( A.A ) - ltalyanın 
siyasi vaziyetinin gittikçe fenalaştığı 
söylenmektedir . ltalyah günden gü
ne zaiflamaktadır . ltalyanın hali ha
nrda elindeki kuvvetinm hiç bir kıy· 
nıeti ) oktur . 

Londra : 9 ( A.1-\. ) - ltalya 
hava işleri bJdinyor : 

Dek~nk ııııntakasında uçmakta 
olan v~ içinde filo kumandam , iki 
zabit bir rahip taşımakta olaıı tay
yare yere inmiş fakat derhal Ha 
beşlerin taarruzuna uğramışlardır . 

Zabitler kahramanca çarpışarak 
Habeşler tarafından öldürülmüşler· 
dir . 

İçlerinden yalnız rahip Barclli 
kurtulmuştur . 

1 

1 

Roma : 9 ( Radyo ) - Tayyare-[ 
leri muhafaza etmekte olan 30 !tal 1 

yan askeri birdrnbire Habeş çt>te- ı 

!erinin tecavüzüne maruz kalmış ve 
öldürülmüştür . 

f talyan kumandanlığı çetelerin 
takip ve tenkili için 100 kamyonla 
kuvvetli bir kıtayı Adisababadan 
yola çıkarmıştır . 

.-................. ____ .., ________ ~- ...... 1 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına 

mukabil! .. 
Londra : 9 (Radyo) - lngilte

re hükümeti; zecri tedbirlerin kal
dırılmasına karar vt>rildiğinden Ak-

denizde bulunan filolarından mü-

1 

him bir kısmını ve buna karşı da 
ltalya~l~r Afrikada Libyadan kuv

J vetlerını çekeceklerdir . 
ı _.__.. .... _ .... .,.... ...... -- ______ .,...... 

• 

ı\'ec(lşiniıı urttk göziinde tütea yıırduııdwı bir parça 

Roma : 9 ( Radyo ) - Neşre
dilen bir tebliğde resmi Adisababa
da düşerek parçalandığı haberi ve
Tilen dört İtalyan uçağı hakkında 
şu malümat verilmektedir : 

Bu askeri tayyareler bir keşif 
uçuşu yapmak üzere hareket etmiş
lerdi ·Tayyarenin içinde bulunanlar 
arasında General Maryokoni , ve 
iki Kolonel de bulunuyordu . 

Ölen bu Kolonellerden birisi 
ltalyan tayyareciliğinin çok değerli 

Filistin meselesi 

Vaziyet 

ve maruf çehrelerinden birisi 
Antonyo Katellodur . 

olan 

Tayyareler ilk uçuşlarından son
ra Kentiye etmişlerdi . Ertesi gün 
birdenbire Habeş askerleri tarafın
dan tecavüze uğradılar . Kahraman· 
ca bir müdafaadan sonra tayyare 
rakiblerinden ancak bir kişi sağ 
kaldı . 

Ankara : 9 ( A.A. ) - Habeşis
tanda 26 Haziranda üç tayyareden 

- Gerisi ikinci sahifede -

farksız 

Arap yüksek memurları, durumun sala 
hını ancak Yahudi muhaceretinin durdu 

rulmasında görüyorlar 
------·------

Yine bir çok hadiseler oldu. Ölenler, yaralananlar! .. 

Kudüs : 9 (Radyo) - Va7.ife ha
linde bulunurken cıvardan tepeler
den atılan kurşunlarla yaralanan ln
giliz neferi bu gün hastaha[\ede öl
müştür. 

olmadığına dair sorulan suale hiikü
nıet namına cevap verilmiştir. 

Ver l<:endisine medeniyetin iyiliklerini 
beşll:ıek için yirmi senedenberi Ha-

ıstan kd . ruın 111 mı arını elınıde tntuyo-
r Edirne ve havalisi 
/vekaletçe sıtma mü 
'cad1ele bölgesi kabul· 

edildi 

Amerikada müthiş 
1 

sıcaklar 1 

Sanksiyonları kal
dırmak için vekiller 

heyetimiz karar 
verdi 

Kudüs : 9 (Radyo) - 160 yük
sek Arap memuru lngiliz fevkalade 
komiserine verdiği memorandum da 
Filistinin maruz kaldığı bu günkü 
buhrana yegane çarenin Yahudi mu
haceretine bir son vermek olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu cevapta böyle bir propagan

danın mevcudiyeti anlaşıldığı fakat 
daha fazla tafsilat vermenin memle

ket menfaatlerine uyğun olamıyacağı 
hükünıetin bu muhasım propaganda

nın müessir olamaması için çok şid
detli tedbirler almış bulunduğu söy
lenmiştir. 

UıJ 1926 da ltalya ile bir hakem ve 
ler ~ma. muahedesi akdettim. On üç
tap 0mıtesi, 1935 Teşrininde verdiği 

J 1;ır 1 ~rla benim bu husustaki çalışnıa
B l~~dik etmiştir . . 

ıııu<ıh u IUnkü Habeşistan, ita/ya ile bu 
i• da~ edenin akdedildiği 1923 yılın
. ~ild· daha !azla karışık. nizamsız de-

srtl tala ı. E:ger bir takını mukabil manev
i d;ıhrı~ kurbanı olmamış ölsaydım 

~ 1Yi neticelerde alabilirdim . 
hatı 0 ma hükünıeti Habeşistan futu
llı;ı~ı hazırlamaktan bir an fariğ ol

·•ııştır 

Ö lia~0ma. 
0

hükiımeti 14 senedenberi 
•ar ş futuhatını hazırladığını da iti

etrnişt' ır . 
-.. Gerisi üçüncü sahifede -

Edirnede faaliyet 
Edirne ; 9 (A.A.) - Edime ve 

çevresi sağlık bakanlığınca sıtma 
mücadele bölgesi kabul edilmiştirtir. 
Yakında faaliyete başlanacaktır. 

Zarar milyonları buldu 

Nevyork: 9 [Radyo] - Ameri
kanın bir çok yerlerinde sıcaklar 
bütün şiddetiyle devam etmektedir. 

, Şimdiye kadar ölülerin sayısı yüzel
liyi bulmuştur. Mahsulat da 0/0 90 
derecesinde zarara uğramıştır. 

T rakyada köy kalkınma planla
rını hemen her yerde ve bütün kaza
larda dikkatla ve köylüye kolay bir ı 
tarzda tatbika başlamıştır. Elli köy 

ı örnek olarak ayrılmıştır, 1 

Zarar ve ziyan mikdarı şimdiye 
kadar altmış milyon dolar olarak 
tesbit edilmiştir. Aayvanattan da 
bir çoğu ölmüştür. 

Sıcakların şiddetinden bazı yer
lerde yangınlar çıkmıştır. 

Ankara : 9 ( A. A. ) - Milletler 
Cemiyetince sanksiyonların kaldırıl
masına karar verilmiş olduğu için 
13, 1,935 te ve 2944 numaralı ka
nunla konulan sanksiyonların onbeş 
Temmuzdan itibaren kaldırılmasına 

Vekiller heyetince karar verilmiştir. 

Sangsiyonlar bu ayın on 
beşinde kalkıyor 

Londra : 9 (AA.) - Milletler 1 
cemiyeti sanksiyonlann kaldırılmasına 

1 
karar verdiği için, sanksiyonlar bu 
ayın 15 inde kaldırılacaktır. 

Avrupa kıyafetinde mechul bir 
kaç şahsi iki Arap üzerine ateş aç. 
mış ve Araplar derhal ölmüştür. Ci
nayet geçen salı günü öldürülen bir 
Yahudinin katledildiği ayni yerde 
vukua gelmiştir. 

Londra : 9 (Radyo) -Avam kama· 
rasının dünki toplantısında Filistin 
ve cıvar memleketlerden lngiltere 
aleyhine ecnebi bir devlet tarafından 
yapılmakta olduğu kuvvetle söyle
nen bir propagandanın mevcut olup 

---~-------~-~-

Gelecek göçmenle 
rimize Aydında yer 

ler hazırlandı 

Ankara: 9 (A. A.) - Aydın 
Söke kazasına gelecek göçmenlerin 

yerleşecekleri yerlerle yeniden ku
rulacak köy yerleri tesbit d· rr '' r r. 



Salıife : 2 Türk sözü 

Tarım kredi 
kooperatifleri 1 

--·-- 1 

Tarım Kredi kooperatifleri kanu· 
nunun dördüncü maddesine göre 

Ziraat Bankası tarafından hazırlan

ııııc olan nizamname Bakanlar Mec
lisince kabul edilmiştir . 

Köylümüzün hayatında büyük 
bir devrim yapacak olan ve üzerin
de uzun zamandanberi çalışılan ko
operatif klnununun en iyi ve verimli 
şartlar altında tatbiki için hazırlanan 1 
nizamname çok esaslı hükümleri ih-
tiva etmektedir. • 

Kooperatifin vazife i, ortakları· 
nın mahsullerini islah etmek. arttır
mak ve kıymetlendirmek için ucuz 
istihsal kredisi açmak, orta müstah
silleri zararlı kredi yollarına başvur 

maktan alıkoymak ve böylece yurt 
içinde ve dışında rekabet kabiliyet
lerini çoğaltmak olacaktır . 

Bir müstahsilin tarım kredi koo 
peratiflerine ortak olabilmesi için 
kanuni ve medeni hakka sahip ol
mak; muhitinde itimada değer ola
rak tanınmış bulunmak, iflas etme
miş ve mahkum olmamış olmak, kre
di kooperatifinin mı takasında top
rak sahibi olmak veya giriş tarihin
den itibaren en az sekiz sene için 
musaddak mukavele ile kiracı olmak 
sııre~iyle bir zirai • işletmeye sahip 
olmak. 

Kooperatif ortaklarının zıraı 
mahsulleri üzerinde ticaret ve ko
misyon işi yapmamak. ayni zaman
da başka bir kredi kooperatifinin 
ortağı olmamak gibi hak ve vasıfla
ra ~ahip bulunması şart konulmuş 
tur . 

Bir tarını kredi kooperatifinin 
kurulabilınesi için asgari ortak sa
yısının otuz olması şart konulmuş 

tur . 
Kooperatifin gerek kuruluşunda, 

gerek sonradan ortak olmak istiyen 
müstahsilin kredi durumunu göste
ren bir beyanname vernıesi şart -
lır . 

Kooperatife sonradaıı giren ana 
mukavelenin tatbikinden doğabile. 
cek nıesı.liyetleri kabul etmiş sayıl
maktadır . 

Tarım kredi kooperatiflerı ortak
ları oncak sekiz yıl ortaklık yapmış 

ve ortakların hissderini tamamile ö
demişlerse ; 

Kooperatif bölgesinden istihsal 
alakasını keserek başka bir yere ta
şınmışlarsa ; 

En az altı ay önceden haber 
\ermek şartile kooperatiften çıka
bileceklerdir 

Bir ortak idare heyeti iziniyle 
ayrıca muayyen bir ıniiddet önce
den haber vermeye mecbur kalma
dan ve o zamana kadar elde ettiği 
bütün haklarla başka bir krerli ko
operatifine geçebilecektır . 

Ko.ıperatifin 'erıııayesi, ortak
ların ta1hhiid ettikleri hisselerden 
ibaret olup mütehavvildir . 

En az sermayesi ziraat banka· 
sının bölgenin ekonomik durumuna 
göre tesbit etmesi şartile bin veya 
iki bin lira olacaktır . 

Bir ortaklık hissenin tutarı 20 
liradır . 

Ortakların istekleri üzerine ken
dileri için kararlaştırılacak 200 lira 
ya kadar kre-diye mukabil bir hisse 
ve müteakip her iki yüz lira ile yüz 
lirayı geçen son kesir için bir~r his
se daha taahhüd etmeleri lazııngel
mektedir . 

Bu taahhüd hissesi sayısı 25 i 
geçnıiyecektir . 

ilk önce asgari ortaklık hissesi 
ile kooperatife girmiş olanlar, ala
cakları kre<li mikdarına uygun ol
mak Üzere ortaklık hisselerini ço 
ğaltmak mecburiyetindedirler . 

istihsal vaziyetleri ve ödeme ka
biliyetleri teahhüd ettik! ·ri ortaklık . 
hisselerini taınamlamağa yetmiye- ı 
ceği :daıe heyetinin kararı ve ziraat 

bankasının tasdiki ile muayyen olan 
ortakların hisse taahhüdleri o zama· 
na kadar ödedikleri mikdarın karşı
lığı olan tam hisselere mahsup edil
mek şartile indirilebilecektir . 

Ortaklık payının en az dörtte 
biri kooperatife girerken peşin ~!a
rak alınacaktır. 

Üst tarafı yedi senede ve müsavi 
taksitlerle tahsil edilecektir. 

Karataş yolunda ı Şehrimizin ekonomik 
--- 1 • t• 

Bir otomobil devrildi ve 10 1 Vazıye ) 
kişi yaralandı 

Karataş nahiyesind.,n evvelki gün 1 
Adanaya gelmekle olan 44 numa 
ralı kamyonet Yenice köyü ile Ma
latça köyü arasında devrilmiştir . 
içinde bulunan 10 amele muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır . 

Bu yılın· Haziran ayındaki ihracatımız 
tutarı, geçen yılın bu ayına nisbetle 

353,556 lira fazladır 
------. ------

Ortaklık hissesi taksitlerini ıpah
sul durumları yüzünden kooperatifçe 
kabul edilen ve Ziraat bankasınca 
tasdik edilen bir sebeble ödeyemi
yen ortakların bu hisseleri işi icabı

na ve ödeme kabıliyetine göre ,öteki 
taksitlere dağıtılarak veya sonuncu 
bir taksit olarak alınacaktır. 

Ortakların ödenmiş ortaklık 

Ameleler derhal Adana Memle 
ket hastanesine sevkedilmişlerdi. 
Ak~am saat 18 de olan vaka ka· 

ranlığa tesadüf ettiğinden kamyon 
sahibi kamyonile beraber kaçmıştır. 

İthalatta da 60,31 '2 liralık bir fazlalık 
1 vardır ki bunun tenzilinden sonra 

paylarına verilecek faiz mikdarınf 
Ziraat Bankası tesbit edecektir. 

Bu faizler her yıl bilançosunun 
kabul ve tasdikinden sonra ortakla
ra verilecektir. 

Ortaklık payları ortakların ko 
operatiften başkasına olan borçları 
için haciz olunmıyacaktır. 

Zabıta bu 44 numaralı meçhul 
kamyoneti ve şöförünü şiddetle ara
maktadır . 

Yaralananlar : 1 
Osman oğlu Duran Ali , Hüsey°in 

oğlu Mustafa , Mehmet oğlu Mus- 1 

tafa, Sarı oğlu Mehmet, Ahmet oğlu I 
Ali, Veli oğlu Bekir ve Rıza oğlu / 
Nuridir . 

Bunlar kooperatife rehin edilmiş 
sayılacak ve hiç bir suretle ortaklar 
tarafından başkasına devrolunamıya
cak, satılamıyac,ak ve taksim edile· 
miyecektir. 

Ortakların ödenmiş ortaklık pay
larına verilecek faizler üzerine koo
peratifin kendi alacağı için rüçhan 
hakkı vardır. 

'. Şehrimizticaret mek l 
tehi mezunları 

cemiyeti 

Ortaklar kooperatifin işlerinden 
ve teahhüdlerinden dolayı üçüncü 
şahıslara karşı hududsuz ve zincir
leme mesuliyetlidirler. 

Tarım kredi kooperatiflerinin 
organları umumi heyet, idare heyeti, 
direktörlük ve kontrol heyetidir. 

Bütün ortaklıarı temsil eden en 
yübek organ umumi heyettir. 

Her ortak kooperatifin bütün 
işleri hakkındaki reyini umumi he
yette kullanacaktır. 

Yeni idare heyeti 
seçimini yaptılar 

Adana Ticaret mektebi mezun
ları cemiyeti evelki gün, inhilal eden 
idare heyetinin yerine yeni bir heyet 
seçimi yapmışlardır. 

Sadık Yalçının, nizamnamede 
yapılacak tadilat ve has azaların da 
idare heyetine alınması hakkındaki 
takriri kabul edilmiştir. 

Yeni idare heyeti azalıklarına 
şunlar seçilmiştir: 

Umumi yeyet blançoyu kar ve 
zar hesabını, iş raporunu tasdik et
mek, iş siyasasını tesbit etmek ida
re ve kontrol heyetleri rapor ve tek
lifleri hakkında karar vermek, idare 
ve kontrol heyetleri azalarını seç
mek, bunlara verilecek huzur hakkı, 
memur kadroları ve Ziraat Banka· 
sınca hazırlanmış formül dairesinde 
yapılan masraf büdcesini tesbit et
mek:, ortakların faiz ve ödeme ka
pasitelerini ve kooperatifin buna da
yanarak taahhüd edebileceği borç 
haddini gözönünde tularak idare he 
yetine borçlanma salahiyeti vermek 
gibi hususlarla mı-şgul olacaktır. 

Seyfi pamukçu, Bahri Baltalı, 

Hüsnü Vural, Burhan Sadık, Enver 
1 !iter, Remzi Ergun, ve Tahsin Tur-

gud. 

J Bir kadının evinde 
; esrar bulundu 
1 
1 

1 Esrar kaçakçısı ka 
dın Adliyeye verildi 1 

Umumi heyet bunlardan başka 
bir müştahsilin ortaklığa kabul edil
memesinden dolayı itirazını tedkik 
edebilecek; ana mukavelenin tamam
lanması veya değiştirilmesi hakkın
da Ziraat Bankasına teklifte buluna
bilmek, kontrol heyetiyle Ziraat Ban
kasının veya ekonomi bakanlığının 1 

gö erdiği kontrolörlerin raporları

na dair kararlar verecek, en az on 
ortak tarafından yazılı istek üzerine 
ruznameye girecek teklif ve şikayet
ler hakkında karar verecektir. 

Hüriyet mahallesinde oturan 
Ahmed kızı 40 ya~larında Emine 
adındaki kadının evinde esrar bulun
durduğu ve estar satmakta olduğu 
istihbar edilmi~: bunun üzerine zabı 
taca evinde yapılan taharriyatta 
250 gram esrar bulunmuştur. 

Emine kaçakçılık suçu ile derhal 
adliyeye teslim edinıiştir. 

Dünkü amele sevkiya
tında yedi sıtmalı daha 

bulundu 

İstasyonda, dün, Sıtma nıücade· 
le memurları, ıııeıııleketlerine giden 
25 ameleyi güzelce muayene etmiş 
ve yedi kişi le ~ıtııı:ı görerek bun 
ların tedavi çaresine bakılmış ve 
ameleler sevk <'dılmiştir . 

memnu 293,244 lira gibi şayanı 
niyet bir tezayüd var 

Şehrimizin yaptığı idhal ve ih
racı çok esaslı bir surette tutmakta 
olan ticaret ve· sanayi . odasının Ha· 
ziran 936 ayına ait neşrettiği İsta 

tistiğe göre, ihracatımızda çok şa
yanı memnuniyet bir tezayüd görül
müştür . 

Haziran iptidasından sonuna ka
dar bir ay içinde : 278571 liralık 

pamuk' 4999 liralık pamuk çiğid, 

20523 liralık çiğit ıküspesi, 26208 
liralık çiğit yağı, 2193 liralık arpa, 
37706 liralık buğday, 131 liralık 

yulaf, 60923 liralık un, 958 liralık 
susam, 232313 liralık iplik, 140516 
liralık bez, 11033 liralık yapağı, 2060 
liralık bağırsak ve 44840 liralık da 
ufak ihracat yapılmış ve 68468 li
ralık ta ithalattan ihracat yapılmış· 

tır . Ve buna göre ihracat yekunu
muz 933,442 lirayı bulmuştur . 

256 lira parası 
çalınmış 

Hacıbayram ınuhallesinde oturan 
İslahiyeli Hüseyin oğlu 70 yaşların
da Ali isminde ihtiyar bir adam dün 
polise müracaat ederek, iki şahsı 

mechul tarafından Hayvan 
pazarı cıvarında bahçeler kenarın
da gezerken 256 lira parasının ça
lındığını iddia ve şikayet etmiştir . 

Polis bu malumat üzerine derhal 
faaliyete geçerek hırsızlar~ aramağa 
koyulmuştur . 

Kama taşıyan 

Dün , amelelerden Abdülvehap •ı 
oğlu Müslüm isminde bir adamın \ 
caddede büyük bir kama ile dolaş

makta olduğu görüldüğünden po- 1 

lisçe, kaması alınmış ve hakkında 
icabeden kanuni iş yapılmıştır. 

Bir eser 

Dahiliye Vekaleti Teftiş heyeti 
reisliğince ( Teftiş ve lfhakkuk iş
Lri programı ) adlı yeni bir eser 
çıkmıştır . 

idare memurlarına çok lazım o
lan bu eserden Vekalet isteyenlere 
gönderecektir. Fiatı 50 kuruştur 

~-~----·~~-~~-
1 

Geçen yıl 579,886 lira idi ki 
bu yıl 353,556 lira gibi büyük bir 
fazlıı,!,ık göze çarpmaktadır . 

lttıalata gelince : 10,598 liralık 
ziraat aleti, 17,791 liralık benzin, 
7 417 liralık çimento, 11864 liralık 
gazyağı, 17637 liralık hurdevat , 
6243 liralık kahve, 2522 liralık ka
naviçe, 5005 liralık kösele, 52636 
liralık yerli mensucat, 8413 liralık 
makine parçası, 4882 liralık makine 
yağı, 36234 liralık şeker, 51946 li
ralık vesaire ve 131207 liralık ufak 
ithalat yapılmıştır . 

Buna göre geçen yıldan 60312 
liralık fazla ithalat yapılmıştır . 

Fakat yapılan 353,556 lira ih
racat tutarından bu mikdarı tenzil 
ettiğimizde, yine şehrimizin 293,244 
lira gibi ihracatında bir tezayüd nl
duğu görülüyor . 

Irak maliyesi ve 
keri işleri 

as 

!rakın sabık baş veziri Naci pa
şa elsudi Lübnanda yazı geçirmek 
üzere Şama gelmiştir. Mumaileyh 
Suriye gazetelerinden birisine şu he
yanatta bulunmuştur: 

Muahedeniıı imzasından sonra 
Irak butçesi muvazeneli olmuştur. 

Her sene tasarruf yapılmakta ve ta
sarruf paraları büyük teşebbüslere 
harcanmaktadır. 

!rakın butçesi 2,5 milyon dinarı 
tecavuz etmektedir. Bunun 1,5 mil
yonu gümrüklerden 1 milyonu da 
muhtelif vergilerden gelmektedir. 

Irak. her sene bir milyon lira da 
petroldan almaktadır. Bu suretle va
ridat 3,5 ıııilyonu bulmaktadır. 

Şuna da i~aret etmek isterim ki 
Irakta sarfiyat çok sıkı bir kontrol 
altındadır. Parlamento muhasebat 
dairesinin malumatı olmadıkça bir 
santıın bile sarfedilemez. Maliye İş

leri muahededen evvel de yerlilerin 
idaresinde idi. İngiliz komiseri bile 
yerli hükünıetten maaş alırdı. Irakta 
ınesalihi müştereke, işgal masrafları 
gibi mali müdahaleyi ifade eden hal
ler yoktur. Irak ordusu da oldukça 
küvvetlenmiştir. 

Son zamanlarda muhtelif dört 
yerde çıkan isyanı ordu 40 gi\nde 
bastırmıştır. Hazinede para vardır. 

Ordu mıkdarını 39 bine ve daha 
fazlasına çıkarmak mümkündür. 

Kredi kooperatiflerinin çalı~tığı 
ekonomik bölgede kredi koopera
tifleri birliği kurulması için Ziraat 
Bankasına teklif yapmak başka bir 
tarım kredi kooperatifi ile birleşmek 
veya ayrılmak hakkında karar ver
mek kooperatif sınırı içi~ köy al
mak veya bağlı köylerden her hangi 
birini kooperatif iş bölgesi sınırın
dan ayırmak için Ziraat Bankasına 
teklif yapmak ; kooperatifin feshi 
hakkında karar vermek; Ziraat Ban
kansının teklifi üzerinde kooperatifin 
bankanın ajanı olup olmaması hak
kında karar vermek ; hakem heye
tini seçmek; kooperatif işleri için lü 
zumlu görülecek diger ehemmiyetli 

1 

-------·--'Mısır bütçesi mecli j Irak ordusunun vazifesi dahili 
emniyeti temindir. Harici emniyet 
lngiltere - Irak muadehesi mücibince 
bu iki memleket ordusuna düşmek
tedir. 

işler üzerinde kararlar vermek de 
umumi heyetin salahiyc-~ı içinde ola
caktır. 

Digcr organlar kar ve zarar,fesih 
sebepleri, kontrol gibi kooperatif
lerin hayat ve inkişafında ehemmi
yetli birer rolü olan meseleler hak
kında da ayrıca kayıtlar ve hüküm-

ler konmuştur. - U LUS-

se verildi 1 

Kahire : 9 (A.A.) Maliye na 
zırı dün bütçeyi meclise tevdi eder- ı 
ken kapitalasyonların ilga edilmiş ol·. 
duğunu bildirmiştir. 1 

Nazır, bütçe üzerındc izahatlar ' 
vermiştir. 

Fakat Türkiye, Irak lran ve Ef 
ğanistan arasında tastik edilen ve 
önümiizdeki Eylulde imza edileceği 
umulan şark ittifakı harici emniyet 
işini de mühim bir iş olmaktan çı · 
karmaktadır. 
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fstanbul __ ,., 
s. Avcı 

"Musiki kutubları. 
Musiki bir ihtiyaçtır sözü , ~ 

davanın başını hazırlar . Benden ııA si 

ka bunu tekrar eden tabii çok b' 
muştur. Binaenaleyh musikinin ehe 
miyet ve kıymeti hakkında ilave nı 
meye yeltendiğim tek bir söz on bı 
küçültür . Çünkü onu sözle değil 
ancak işle yükseltmek daha doğf 
bir iş olur . Evet bazı nazariye mu 
sikiyi , mantık veya estetik yönün v 
den izah etmişlerse de bununla bi lü 
zat ugraşanlar kadar hakiki bir de b• 
gunun evzine girememişler . Onla 
belki bu özün çerçevesini tarsio' hi 
yardım etmişlerdir . ş 

Sayın okuyucularıma lstanbuld' 
ki musikinin vechelerini iki sureti li 
ayırabiliriz . Birisi modern musik 
diğeri hala " dümtekli " musiki r 

Plak doldurmak üzere bir haftı 
dır lstanbuldayım . Sahibinin se. 
acentesinde eserlerimi beğendirirkt v 

bir çok bestekarlarla karşılaştım 
Göğüsleri kabartacak olan bu besi 
karların hemen hepsinin Türk gen 
leri olduğunu söyleyebilirim . Her 
kesin eserini dinledim . Hepsi gii nı· 
zel bestelemiş . hepsi güzel çalıyor ra 
Tabii sıra bana gelmişti . Benill' it 
okuduğum orijinal halk türküleri hi 
hepsinin eserine bir nağmei sır çe~ rn 
mişti . Odada derin bir sessizlik k 
nadını gerdi . Okuyucum Vasfiye 
avcının mat fakat bir kutup olar 
sesi kulaklarda yeni bir iz yaratmı, içi 

Mecliste bulunanlardan bazıla ar 
sesin rengini hayretle anarken kı)" si 
metli artistimiz bayan Safiyeye ben 
zetmişlerdi . Bu b~nzetiş içimize bit 
merak saldı . Ve nihayet bir gür 
Safiye hanımın lüks apartmanının 

zilini çaldırdı . 
Çok kibar ve nazik edalı olan ·lı 

bayan Safiye bizi öyle samimi ka· d 
bul etti ki hemen anlaşmıştık . 

Artık " Vasfiye ile Safiye " ik1 re 
musiki kutbu karşı karşıya . Pardol' u 
isim benzeyişinden ziyade bir fi1 

yonomi benzeyişi banada şaşkınlık 
verdi . 

Şaşırıp ta Vasfiyeye Safiye diye 
hitap etmekte itina ve dikkat icap ta 
ettiriyordu . 

Haklı şöhretinin verdiği gururla le 
sırasını bırakan Safiyeden eve! Vas· nı 

fiye , şarkı okumaya başladı . Bir • nı 
bir daha ' bir daha .. derin bir ses· ca 
sizlikle dinleyen bayan Safiye de ni 
bize tek bir parçayı'.sanki gizlice ok~ et 
du . Biz de onu dinledik ,. }'ii 

Değerli artist bayan Safiyeye s 
kapuda veda ederken kutupların o 
parçalandığına ve en büyüğünün be' 
nimle ayrıldığına kani oldum . bi 

Orijinal bestelerimizi yakında nı 
hemşehrilerime plaklarla takdiın edı 
ceğiz . 

ı----·---

Montrö müzakeresi 
- Birinci sahifeden artan -

taj 
mürekkep bir filo ile Vallaga bölge· re 

sinde bir uçuş yapmak isteyen bir illi 
General ile , bir erkanıharb kayın3' ti 

•kamı bir binbaşı , bir mühendis ve 
bir rahibten mürekkep bir ltalyaıı 
heyeti bu bölgede karaya inme~ 

tir 
mecburiyetinde kaldıklarını ve ra' ği 
hib hariç olmak üzere diğerlerinin 

tın 
Habeşler tarafından öldürüldükle' 

ra 
rini ltalyan hava nezar.eti resmen 
bildirmektedir . 

Adisababa : 9 ( Radyo ) - Li· 
mada öldürülen ltalyanların sayısı 
otuzdur , Asi Habeşlilerin üzeriof 
kafi mikdarda asker gönderilmiştir 

Tayyarecileri öldüren Habe~Iİ' 
!erin üzerine de asker sevk edilınif 
tir . 

Londra : 9 ( Radyo ) iyi ha' 
her alan kaynaklardan oildirildiğint 
göre: 

Necaşi , yakında Habeşistan3 

dönecektir . 
Necaşi , artık memleketime ka· 

ra 
li 
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;~ Pierre Laval'ın ciııayeti -
ı 1 

Birinci sahifeden artan -
J 
bJ Binaenaleyh o , dostluk muahede· 
oi sini , paris paktını imzaladığı anda 

bile onu ihlal etmeği düşünüyordu . 
he Habeş hükumeti ise , bilakis bu 
e ~ ıııuahedeleri sulh yplunda katedilen 
oP birer merhale olarak telakki etmiştir. 

il Auval - Oual hadisesi benim 
ğt 

u 
İçin bir yıldırım darbesi olmuştur . 
Bu hadise hakkında derhal muahede I 
Ve anlaşma yollarını ve hakem usu· 
lünü ileri sürdüm . Eğer Avrupada 
bir hükumet İtalyan dostluğunu ka· 
ıanmak istememiş olsaydı vaziyet 
hiç bir zaman ve asla bugün aldığı 
şekli almıyacaktı . 

ld~ Hakikatta hadiselerin sırrını giz. 
etl1 li muahede idare etti . 
si~ Bu ilk ihlal hareketini diğerleri 

takip etti . Habeşistana karşı hare· 
ketinde teşvik edildiğini ı[ören ltalya 
hazırlıklarını tacil etti ! Ona. evvela 
vakıt kazanmak lazımdı . 

Bunun içindir ki , muahedenin 
koyduğu usulleri uzatmak kastiyle 
bin türlü müşkilat çıkarıldı . Evvela, 

·er hakem mahkemesinin teşkiline mü· 
gii ITıanaat edilmek istendi . Her şeye 
oı rağmen hakemler - ki ikisi de 
irı' 1 talyandı . Habeşistan için bu işte 
ı hiç bir şey beynelmilel mesuliyetin 
e~ ınevcut olmadığı neticesine vardılar. 
k Büyük bir dürüsti ile elimi Ro
i/ ma hükumetine uzattım . 
laP Habeş hükümetim ihtilafın halli 

1 

ışt İçin sulhperverane bütün ~ekilleri 
a~ aradı. Fakat Auval - Oual hadise
ıt si hakkındaki hükümden sonra !tal· 
eP Ya hareketinde serbest kaldı. 

Cenevrede ltalyan hükümeti tan· 
tana ile, muahedeyi ihlal ve tecavuz 
dan dolayı mücrim olarak ilan edildi. 

Ben, tecavuz tehdidi altında bu· 
aP ·Unan bütün küçük hükümetlerin mü· 
a·' dafii gibi hareket ettim. 

· kı 1935 de elli iki millet (hak) için 
rey Verdiler. Ben şimdi onlardan bunu 

oP Unutmamalarını dileyeceg· im. 
fil Ben onlardan aldığım kuvvetle 
ık nıilletimin bütün kuvvetini tecavuza 

karşı kullandım. 
ıye Elli iki millet bir tek mütecavüz 
P tarafından hezimete uğratılamaz. 
ı~ I 1935 3 Teşrininde ltalya mem 

5
• eketimi istila etti. Diğer büyük bir 

ITııllet gibi ben de orduma 30 kilo 1 r, ... 
'"etre:gerilemesini emrettim. Ve an· ı 

s· ~k ltalyan tecavuzunun devam ettiği · 
nı gördükten sonradır ki harp ilan 1 

ettim. 42 milyonluk ve bütün sana· 1 

, Yiinin bahşettiği her çeşit vasıtalara 
sahip olan bir mllletle 12 milyonluk, 

~- ~rdusunu ve yardım olarak arkasın· 
b ~ Yalnız milletler sosyetesi bulunan 

3 
ır millet arasındaki gayri müsavi 

de mücadeleyi düşününüz ?. 

. Bütün ümidimi milletler sosyete· 
~ tarafından, taahhütlerin icrasına 
ağlamıştım. 

. Kuvvetin hak önünde, eğilece· 
l P;ıni sanmıştım . 

d Bunun içindir ki, ltalya tarafın. 
an teklif edilen bütün şahsi avan· 

t ·ı aı arı red etmiştim . , Çüı;ıki, bu su· 
it te~le hareket etmek suretiyle bütün 
a· ~~~!etleri tecavize karşı müdafaa et · 
e &ıme inanıyordum . 

ıı ed Pakta karşı hürmetlerini izhar 
~ t' en bazı devletlerin, paktın icabet-

.1~~ığj tedbirlerin muvaffakiyetsizli· 
P ~1 

için de mütemadiyen uğraştıkla-
lnı görmekle büyük bir inkisara uğ· 

P tadım . 

kib Mütemadi tedbirler bi;birini ta· 
etti . Halbuki, kendi kendimizi 

1 .........._--~~~~~~-
"~şlllak istiyorum . demiştir . 
b _Adisababa: 9 (Radyo)- Ha
k:Şıstandaki ltalyan kuvvetleri er 
arıı h b" . . d k tı ar ıye rı yasetı , urumun a. 

}':~ası .dolayısile terhis edilen ihti
~al zabıt, nefer ve amelenin seferber 
ı~ e konulduğunu bildirmiştir. Sayı· 
ta~ Yüz bini bulan bu zabit ve ef· 
\i~itındilik ihtiyat kuvvetleri ha-

e bulundurulacaklardır. 

müdafaa vasıtasından başka bir şey 
istemiyorduk . istediğimiz mali yar· 

dım red edildi . 
Bütün bu işler arasında Millet· 

!er sosyetesi paktının on altıncı mad · 
desinin azalara vadettiği yardım ne 
oldu? 

Adisababa - Cibuti tren hattın· 
dan istifademiz prati\ olarak men 
edildi . Halbuki şimdi bile bu lıat 
ltalyan ordusunun yegane mühimmat 

ve nakil yoludur . 
Bitaraflığa bile riayet edil · 

medi. 
işte Asamblenin, içinde toplan· 

dığı şartlar budur . 
Temin edelim ki; mesele daha 

çok geniştir . Mevzubahs olan şey 
yalnız ltalyan tecavüzünü halletmek 
değil Milletler sosyetesinin mevcu. 
diyetini de korumaktır . 

İnönü kampına bü-
. tün Türk kuşu tale
beleri hareket ettiler 

Ankara : 9 ( A.A. ) - lnönün. 
deki Türk kuşu kampı bu ayın on 
birinde açılacaktır . Bugün ve varın 
120 genç kampa iştirak etmek üze
re Ankara !stanbul Kayseri Bursa 
Adana ve lzmirden hareket etmiş· 
]erdir . 

Sovyet Rusyadan gelecek olan 
altı talebede kampa memur edilmi, · 
!erdir . Kampa gelmekte olan tale
beler orta mektep ve lise son sınıf 
mezunlarıdır . Bunlardan liseyi bi· 
tirmiş olanlar kampdanlC. derecesi· 
ni aldıktan sonra isterlerse hava ih· 
tiyat zabiti olabileceklerdir. 

Yugoslavyanın hiç 
bir şeyden korkusu 

yoktur 
Ankara : 9 ( A.A.) - Yugos· 

lavya başbakanı Radikal birliği mer· J 

kez komitesinde söylediği bir nu· 
tukta şunları demiştir : 

Milletler Cemiyetinin muvaffa· 
kıyetsizliğe uğraması bütün ulusları 
tekrar silahlanmağa ve pakta ısla· 
hat yapılmadığı müddetçe kendisine 
kuvvetli dostlar teminine sevketmek-ı 
tedir . 

Yugoslavyanın iyi bir ordusu ve 
iyi dostları vardır . Yugoslavya 
sağlam bir guruba dahil bulunmak
tadır . Avrupa hadiselerinin önü· 
müzdeki inkişafından korkusu yok· Tehlikede olan beynelmilel ah· 

!aktır . 
Hiç bir maharet müzakerelerin 

cereyanını değiştiremiyecektir , 
Ben kendi meselemizi bütün ob

jektifliği ile izah ediyorum . 

Fransız ~arp senayii ! t~giliz Harp bütçesi 
fabrıkaları · neşredildi \ 

Son darbe vurulmadan evvel 
bir kere daha paktın bize verdiği 
müsavi bir hakla konuşmak istiyo· 
rum. 

Allahın nazarında milletler ara· 
sında fark yoktur . Allah ve tarih 
vereceğiniz hükmü hatırlıyacaktır . 

Zecri tedbirlerin tesirsizliğinden 
bahsediliyor . Hiç bir zaman gayri 
kiıfi tedbirler mütecavize tesir yapa- 1

1 mıyacaktır . Hiç olmazsa bize mali 

Millileştiriliyor 
Paris : 9 (Radyo) - Şınayder 

ve Hoçkis ağır haı p sanayii fabrika. 
lan millileştirilmiştir. 

Bu kararı dün akşam milli müda. 
faa komisyonu vermiştir. Eğer bu 
tecrübede muvaffak olunursa bütün 
harp senayii fabrikaları da millileş. 
tirilecektir. 

yardımda da mı bulunulamazdı ? İngiltere - Mısır muahe-
Büyük bir acı ile kaydedelim ki 1 d · h kk d k A b" 

d esı a ın a atı ır 
zecri tedbirlerin kal ırılması husu· 
sunda bir teşebbüs yapılmaktadır . şey yok 1 

Bu Habeşistanın mütecavizinin 
eline teslimi ve terki demektir . Ve 
bu kaybolan son kurtuluş fırsatı· 
dır. 

Zaif milletlerin, Milletler sosye· 
tesinden bekleyebileceği şey bumu 
dur? Ne olursa olsun bu hakkın 
ku~vet önünde eğilmeside bir örnek· 
tir. Takviyesi pakt değil, beynelmi· 
le! ahlaktır. 

Londra : 9 Radyo) - Avam ka· 
marasının dünkü toplantısında Hin· 
derson (maruf Hinderson'un oğlu) 
hükümetin, lngiltere Mısır muahe
desi müzakereleri hakkında beyanat. 
ta bulunmasını talep etmiştir. 

Hükümet namına cevap veren 

Harp levazımı kısmına 
büyük yekunlar konuldu 

Londra : 9 (A.A.) - Kara, de
niz, hava ordularına tahsis edilen 
butçe bu gün neşredilmiştir. 

Bu tahsisat bu sene 50 milyon 
lira fazladır. 

Geçen senenin 130 milyonu bu 
yıl 190 milyona baliğ olmuştur. 

Yalınız hava kuvvetleri için 
11,700,000 Sterling lirası konulmuş
tur. 

Bu yıl, Krovazör, denizaltı ge· 
misi, tayyare, küçük deniz ve hava 
filoları yaptırılacaktır. 

lord Grendburg henüz kati hiç bir 
anlaşmanın husule gelmediğini ve fa. 1 

kat çok yakın bir zamanda hüküme- ' 
tin daha kati beyanatta bulunabile· 
ceğini söyledi. 

Habeş milleti namına bize evel
ce vadettikleri yardımı 52 milletten 
istiyoruruz. 

Muahedelere hürmet edilmesi 
hususunda israr ediyoruz. 

Habeş imparatoru, hükumeti ve 

milleti taleblerini sonu~a kada~ terk- / 
€demiyecek ve pakta rıayet edılme 

Alman gazetesine göre 
Akdeniz - Karadeniz 1 

si için kuvetlerini sonuna kadar kul- 1 

]anacaktır. 
Habeşistan gibi küçük devletlere 

kollektif emniyeti vadeden büyük 
devletler ne gibi tedbirler alacaktır? 

Dünyanın bütün küçük milletle· 
rini temsil etmek sıfatiyle milletime 

ne cevap götüreceğim? 

Hindenburg balo 
nu İngilterenin üze 
rinde niçin uçuyor 
Avam kamarasında bu

nun sebebi soruldu 
Londra : 9 ( Radyo ) - Avam 

kamarasının dün öğleden sonraki 
celsesinde M. Adams Alman hava 
gemisi Hindenburg'un bir hafta için· 
de iki üç kerre İngiltere üzerinden 
hem de çok enginden uçtuğunu söy· 
!emiş ve hükumetin politikasının mu 
a yyen bir yol takip edeceği yer de 
engin bir mesafeden uçmak şartile 
ecnebi uçaklarının lngiltere üzerin· 
de dolaşmalarına müsaid olup ol 
madığını sormuştur . 

Hükumetin bu suale verdiği ce· 
vapda bu mesele hakkında Alman 
hükümetile müzakere de bulunduğu 
ve Almanya ile daha önce yapılan 
anlaşma mücibince zeplinin ancak 
gayri müsaid şartları olduğu zaman 
lngiltere üzerinden uça bileceği söy
lenmiştir . 

Bundan altı ay evvel, Akdeniz 
meselesi, ltalyanlar Habeşistana kar· 

1 

şı girıştikleri harbın kati neticesine 
varmadan ele alınabilecek bir tesir 
yapıyordu . 

Geçen yılın sonlarına doğru, o 
sıralarda kendisi için güç olan du
rum dolayısiyle, Musolini'nin, Akde
nizdeki her iki taraf donanma kuv· 
vetleri hakkında lngiltere ile anlaş· 
ma yapmak suretiyle ~u meseleye 
bir hal çaresi bulunacağı Roma' dan 
haber veriliyordu . 

Fakat bugün artık, Akdenizin 
politik ve stratejik meseleleri etra· 
fında yapılan görüşmelere başka 
bir taraftan başlanılmıştır . 

Bugüne kadar Montrö'de yalnız 
Çanakkale hoğazının tahkimi ve ge· 
çiş hakları üzerinde, yani, Akdeniz' 
le Karadeniz arasındaki irtibatın st
ratejik istikbali hakkında görüşüldü; 
fakat bu görüşme, ergeç, tekmil Ak 
deniz meselesinin koınpleks'inf.' gec
mek zorundadır . 

Alman gazetesi, boğazlar m«
selesinin geçmişteki safhasına do
kwıdııktnn sonra, yazısına şöyle 
devam ediyor : 

Her şeyden önce boğazların, 
Türkiye tarafından tahkim edilerek 
kontrol altına alınmasının manası, 
evvela, yalız Türk hükümranlık hak· 
kının yeniden kurulması, daha doğ
rusu, pek tabii olan milli bir gaye 
nin gerçekleştirilmesi demektir . 

Fakat, Boğazlara hakim olan 
devletin, yani Türkiyenin, Rusların 

Frankfurter Saytung'dan 

mı. yoksa lngilizlerin mi akıntısında 
gideceği meselesinin, lngiltere için 
büyük bir farkı ifade ettiğine hiç 
şüphe yoktur. 

Harb sonundanberi Moskovanın 
nüfuzu kuvvetliydi; ancak bu duru
mun devamlı olmasına behemehal 
lüzum yoktur. 

Kuvvetinin bir kısmını tekrar 
garba, İstanbulun civarına süren ve 
Boğazları kapamak için İcab eden 
araçlarla mücehhez olan bir Türk 
devleti, zaruri olarak ehemmiyet 
kazanmakta olduğu gibi, lngiltere 
tarafından gittikçe büyüyen bir dik· 
kat ve itinayı dr bekliyebilir. 

Montrödeki görüşmelerin baş
langıcında, Karadenizdeki donanma· 
]arın Akdenize çıkmasını tasvib e
den, fakat buna karşı Karadenizde 
sahilleri olmıyan devletlere harb 
gemilerinin girmelerini çok güçleşti
ren Türk andlaşma projesini Litvi· 
nof israrla müdafaa edecek, strate· 
jik değerini düşünnıeğe çalıştı. Bu· 
nun üzerine lngiliz mümessili Lord 
Stanhop Londraya danışmak zorunda 
kaldı. 

lngilterenin, önüne geçmek iste· 
diği şey (nisbeten daha az ölçüde 
olmakla beraber, Japonların da bu
nu istemeleri dikkata değer bir me
seledir) Akdenizdeki stratejik vazi. 
yetin, Sovyet harb gemilerinin hiç 
bir mania ile karşılaşmadan bu 
denize çıkmaları neticesinde, daha 
karısık bir hal almamasıdır. 

Bugünkü günde gerek Sovyet · 

sahife : 3 

Mersin Liman işleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi 
Genel dire '. .. törlü}ünden: 

1 - Taş iskele yamadaki kumluk üzerinde vücuda getirilecek han· 
garın inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - inşaatın keşif bedeli ( 17 460 ) liradır . 
3 - inşaata ihale tarihini takibeden on gün zarfında başlanacak ve 

azami üç ay zarfında ikmal edilmiş olacaktır . Verilen fiatlar müsavi ol· 
duğu takdirde daha evvel bitirmeyi teklif edenler tercih edilecektir. 

4 - Fenni şartname, mukavelename ve planlar beş lira bedel muka
bilinde şirketimiz muhasebeciliğinden tedarik olunabilir. 

5 - ihale 30-7-936 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
(16) da Mersinde Şirket merkezinde yapılacaktır. Bu saattan sonra veri
lecek teklif mektupları kabul edilemez. Kapalı ve arkaları mumlu zarflar 
istekliler huzurunda açılacak ve ihale komisyonunun kararı ayni günde 
kendilerine bildirilecektir. Tekliflerin tetkikinden sonra komisyon inşaatı 
en aşağı fiat teklif eden istekliye ihale edip etmemekte tamamen serbesttir 

6 - Fenni şartname ve mukavelename hilafına olan veya şartlara 
muallak bulunan teklifler katiyen nazarı itibara alınmaz ve böyle teklif 
yapan istekliler eksiltmeye iştirak etmemiş sayılırlar . 

7 - istekliler keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde banka 
teminat mektubunu ve yahut o nisbette bir parayı şirket veznesine yatır
mış olduklarına dair makbuzu teklif mektuplarile birlikte vereceklerdir . 

ihale yapıldığı takdirde müteahhit on gün zarfında bu yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki teminat veya nakdi yüzde on beşe iblağ edecektir. 

8 - Eksiltmeye girecek taliplerin : 
A - · Bu gibi inşaatı yapacak fenni iktidarı haiz diplomalı mühendis , 

mimar veya fen memuru olması. 
B - Bu evsafı haiz olmadıkları takdirde Ticaret Odalarında kayıtlı 

olduğuna dair bir vesika ile inşaatın hitamına kadar daimi surette ( A ) 
fıkrasında yazılı bir fen adamını iş başında bulunduracağına dair Noter
likten musaddak bir taahhütname vermesi . 

C - Her iki surette dahi ayrıca iktidarı malisini gösteren bir vesika 

ibraz etmeleri şarttır . 7090 

Seyhan parkında 

Elaziz Halkevi temsil kolu tarafından 
Bu akşam birinci temsil 

(Çamurda bir zam~ak) 
Vodvil 3 perde 

Saat tam 21 de başlar 

BI• r kaç Türk sahnesinin [ 12 ] sayılı artistinden 1 SOZ : mürekkep olan bu heyet yalnız beş gece 
sahnemizde yeni beş eser oynıyacaktır.Heyetin başında ünlü sanatkar Er 
tuğrul Sadi bulunmaktadır . 

Temsillere Bayan Süad, Bayan Leyla, Bayan Sahire : Salahi , Vedad 
Sıtkı Liimi, Daniş iştirak etmektedir . 

Temsillerin musikisini heyetin orkestra şefi ve viyolonist Feruh idare 

etmektedir . 

Türkiye Ziraat 
ğünden: 

bankası Adana şubesi direktörlü-

Cinsi 
Maa müştemilat 

bir bap hane 

Mevkii 
Hükumet 
avlusu 

Miktarı 

Zirai atik 
1002 

Hududu 
Şarkan Saray avlusu garben 
Kassım zade Hakkı efendi ha· 
nesi ve bazan jandarma dai-

Bahçe ve iki 
bap hane 

Eski istasyon 
ve Döşeme 

mahallesi 

dönüm 
25 

resi şimalen eski matbaa ma
halli cenuben Saray avlusu. 

Şarkan sahibi senet ha
nesile çif!ik yolu garben Mu· 
sabah Zade bahçesi tariki şi· 
malen şimendöfer hattı cenu· 
ben şosa tarikı . 

Adana Ziraat Bankasının malı olan yukarıda 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 
ıounur. 7016 20-25-30 5-10 

lerin gerekse Türkiyenin Karadeniz ı 
deki donanmaları ehemmiyetli olma· / 
makla berraber, daima böyle kala· 
cak da değildir. 

Karadenizde hakikaten· yeni bir 
donanma kudreti ortaya çıkacak 
olursa, - şimdilik buna dair bir 
alamet yoktur - bunun akibeti çok 
derinlere tesirini göşterebilir. 

Akdeniz politikası , Rus-Türk 
meçhulü olmadan da fevkalade muğ 
lak bir mesele olarak kalmaktadır . 

Hindistan ve uzak doğuya varmak 
için Kap üzerinden dolaşılabileceği 
mülahazasile, lngilterenin , Akdenizin 
şarkında ( Süveyş kanalı )her hangi 
bir şekilde imtiyazlar verebileceği 
telakkisini yanlış buluyoruz . 

Yeniden bu fikrin ortaya atılma· 
sının manası, lngilterenin bu yolu da 
güven altına almak ve bilhassa kısa 
yol geçilmez bir vaziyete girince , 
bu yolu kullanmak gayesini güt-

mekte olduğuna delalet eder. 
Eğer büyük Britanya, tekmil şark· 

taki nüfuzunu kaybetmek istemiyorsa 
Cebelüttarık boğazile Süveyş kana· 
lına hakim olmak zorundadır . 

Eden'in , " Büyük Britanyanın 
bundan böyle bugüne kadar oldu· 
ğundan çok daha kuvvetli bir do· 
nanmayı Akdenizde bulunduracağını. 
söylemesi, lngiliz hükumetinin her 
hangi bir makul donanma anlaşma· 
sına yaklaşmak niyetinde olmadığını 
ifade etmez . 

Bunun manası, Büyük Britanyanın 
Akd'eniz ve Süveyş kanalı sahasın· 
daki hükümranlığını, cebirden başka 
bir suretle asla elinden bırakmıya· 
cağı demektir . 

Akdeniz havzasındaki askeri ted
birler ve lngiliz politikası gelecek 
günler içinde bunu isbat edecektir. 
Bu kudretin güven altına alınması 
ihtimali kuvvetli görünmektedir 
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Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 

105 
385 
32 
82 

325 
3,5 

Yarım litre Ankara Birası 

Gram Ekmekten 

" .. 
.. 
.. 

adet 

Sütlen 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 

Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu 

ra..,ını içiniz. Her yerde israrla 
besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arnyınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 

• 

Rıza Salih Saray 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

25 

Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille-
rinden biri olan Karataş pl ajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
Plajd~ Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. -

Tatlı su duşla rı da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Kara taştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. ı 

7006 11 -

Adanadan Bürüceğe yolcu ve yük ~ :- .,....ı 
taşımaktadır . Hususi tutmak isti
yenler kolaylık evinde Yusufa mü
racaat etsinler . 

Yolcu 75 Kuruş 

Eşyanın kilosu 1 • 
Hususi 20 lira 

Satılık makineler 
1 

Bir ay kullanılmış komple 5 çir- 1 

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 

İncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 
7-10 
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Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
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 kimyev~ tahlilleri yapar .7022 8-14 
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Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 

et 
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Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz li 
•eı; 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden l la 

k k 
. llııı 

yü se tır Bü 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve m~d~den ~a 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelıdırler. t 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve ~: 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,Iokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;ıri vardı 

Her liirlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücre tleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunLır- Kuru~ \ 

dır: 200 Bi r gecelik J 
otel odası f 

1 

125 Bir gecelik 1 
laş odalar 

7 5 Birinci baraka 
lkınci 

" 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

50 
30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde iki 

1 
15 Umumi ,. ( d f k d 

J e aya a ar 

il Yazın Çiftehana g~lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek- İi 
tiğiııiz iztirabı unutmayınız . 6979 b )ı 

12 ' _______ , _________________ ,;,_ ___ ,,, Qıç 

Seyhan Vilayetinden : 1 Talip olanların .:vrakı müsbite· ~a 
Hususi idarenin ( 16 ) lira maaş- !erile birlikte Vilayete müracaatferi. i; 

lı merkez piyade tahsildarlığı mün- 707 4 4- 7 - 10 - 14 ç 
haldır . ~n 

Orta mektepten mezun ve ka· de 
nuni evsafı haiz olanlar bu vazifeye 
alınacak ve Temmuzun on beşinci 
günü müsabaka imtihanı açılacak

tır . 

Umumi neşriyat müılürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü 111atbaası ., 

' 


