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LONDRADA, BİR DÖRTLER KOMİTESİ TEŞEKKÜL. EDİYOR 
Arı kovanından 

kaçalım 
- ... ·-

O eyli Meyil gazetesinde Lord 
Rozermir bu başlıkla bir ya-

. zı yazarak Filistin hadise 
!ıni · h 1 . d ıza a çalışmıştır . ngıltere 1917 d; Avusturya ve Almanyadaki Yahu
Y erden istifade etmeği düşünerek , 
f"~·hudi büyüklerine ve Lord Roçilde, 
c 1 '•tinde kendilerine milli yurd yapa
y~tnı Bai!urun ağziyle vadetti . Bü
s·". harp bitince Filistinin yüzde 82 
c;nı teşkil eden Arapları da tatmin 

111 
IIlek ihtiyacı duyuldu , Araplara , 

oı'tnlekette her halde şimdiki gibi 
t nııyacak bir yerli idare kurulaca
b\·va?edildi . Bugün pek az İngiliz 
bı ırkı Filistinde inofüere hükumetin.in 
ır · 6 

y h ı~raAtı yoktur . Bütün işler 
le~ Udı vekaleti naınıııı verdik -
k~ beynelmilel büyük siyonistlerden 
've;.u

1
lan teşekkül tarafından direktif 

1 erek · ·ı· M ·ı hh t naf' çevırı ır . aarı , ~ı a 
Ya~a ~e imtiyaz verme işlerinde bu 

Mukavelename pazartesi\i-Y--~·b-o=-tl--··ı İçme 
enı ır or er 

gecesi Parafe ediliyor Komitesi 

suyumuzun temel atma 
çok güzel oldu 

töreni 

Mukavelenin bir kopyesini Rüştü Aras 
f talyan müşahidine verdi . İtalya siyasi 
mahafiline göre : İtalya ihtirazi kayıtlar 

• 
mış ileri sürecek 

Fakat geç kaldılar 
------·------

Ankara : 18 ( A.A.) - Boğaz
lar konferansı mukavelenamesinin 
önümüzdeki salı günü imzalanacağı 

montröden bildirilmektedir. 

Roma : 18 ( A.A. ) - Doktor 
Tevfik Rüştü Aras , ltalyanın Ce 

nevredeki daimi delegesi boğazlar 
mukavelenamesinın imza edileceğin
den haberdar etmiştir . 

kuruluyor 
Londra : 18 ( A. A. ) - Bu ayın 

23 ünde İngiliz - Fransa - İtalya 
arasında yapılacak olan Londra 
görüşmeleri bir uzlaşma ile neti
celenecek olursa : 

lngiltere - Fransa - İtalya
ve Almanyadan mürekkep bir 
Dörtler Komitesi 15 Ağustosta 
Btükselde toplanacaktır. 

T elliehihe 100 bin 
Yahudi toplandı 

Adana 
bir 

Dün müstakbel kaynağın sahası 
lıJarımızla dolmuştu . Tören yeri 

bayram yerinden farksızdı 
- --~- --

Adanalılar, dün su bayramları
nın arefesini kutladılar. 

Dün saat 17 den itibaren yüz
lerce halk akın akın otomobil ve ara-

1 

balarla giderek Dilberlersekisi tepe· ı' 
sinde buluşdular .. 

Ve tam saat 18,20 de içme su· 
!arının deposu olacak yerin temel at- , 
ma işi törenle yapıldı . 

ilk harcı ellerile ve güzel temenni
lerle temele atmış, bunu , Fırka ku
rnandan vekili Fahri , Belediye Rei
simiz Beriker , Balıkesirin değerli 

Saylavı Örge Evren, Niğde Saylavı 
hemşerimiz Cavit Oral ve müteahhit 
irfan takibetmiştir. 

Udı vekaleti son sözü söyler . 
..,. liek·Bu böyle olduğu halde Filistin

ın ı fena idareden Büyük Britanya 

Dışbakanımız dün konferanstaki 
İtalyan müşahidine mukavelename 
projesinin bir kopyasını vermiştir. 

Montrö : 18 ( A. A. ) - Havas 
Ajansı bildiriyor : 

Resmi muhafil İtalyanın ihtirazi 
kayıtlar koymak niyetinde olduğunu 
söy !emektedir . 

Filistin hükumeti harcadığı 
fazla parayı nereden çıkar 

mak istiyormuş . 

Vali Tevfik Hadi Baysal , fırka 
kumandanı vekili Fahri, belediye re
isi Turhdn Beriker, Balıkesir saylavı 
Örge Evren, Niğde saylavı Cavid, 
ve bütı1n erkanı hükumet, müessese 
ve cemiyet başkanları, halk, büyük 
bir kitle teşkil ediyordu . 

Temel atma merasimi sona er· 
dikten sonra, bütün halkımızla hep 
birlikte, tören sahasında kurulmuş 
mesalaların başında toplanılmış, ve 
müteahhidin ikramettiği limonat
lar İçilmiştir. Bu esnada su mevzuu 
üzerinde görüşmeler yapılmış , ve 
fotoğraflar çekilmiştir. 

des1 uı tutulmaktadır. Manda işleri icat 
1 d'x.• 

1 
1a 1 zaman Ermenistanın manda-

i~ı Amerikaya arzetmişlerdir. Ame
llı· a tetkik neticesinde reddetti. Biz, 
za•nda denilen baş ağrısının hala ce-

sını k Çe mekteyiz. 
"1e 7abeşler, yalnız başlarına nasıl 
lar: eketlerini idare ediyor !arsa on
l'Utt~n dah~ medeni ola~ Arapla;, ~a 
llıet arını ıdare edebilırler . Huku
lin e, bize masraflara mal olan Filis
Iif lllandasından da vazgeçmesini tek
llıın~~er.se.m, milletin büyük bir kıs-

' ruın fıkırlerine tercüman olmuş olu-

Yitıninci asır 
ııii. . 

nden bir ses 
endülü 

E: l~~ gazetesi yazıyor : Arap hü
>ln k.umdarlıırı Fifistinle alakadar 

ıuyorlar 

~ek ~~ef edilecek fakat su götürmiye-ı 
ları it hakikat vardır. Arap hüküm· 
le ~rı ve idarecileri Filistinin felaketi 

36 te a akadar olmuyorlar. Bağdat, Mek , :e Cenevrede yapılan teşebbüsle
alıu~ğmen maatteessüf lehimizde um

F'~uz. kımıldama olmamıştır. 
ıir .~ ıstııı meselesi, Arap davasının 

cuz'" l 
l'~ketı .u o dağu halde Aarap mem-a tşeb~:.1nde fili ve ya diploması bir 
fı~Z E. Us.e girişildigini işitmedik. Yal

ar 1·1uv· mır Abdullah ile Londradaki 
V:ah ıt Emiri diger hükümdarlardan 

~çok alaka göstermişlerdir. 
etı ~nun mesuliyeti , Arap memle-

r. Zer~:ınin başına geçip mesuliyetleri 
ı d" rıne aldıktan sonra ancak şah
İtd·uşunceleri ile hareket edenlere 

ır. Fi!· t' l Öliin 18 ın hadisesi, ayrı parça ara 
il eden . bir milletin bir kuvvet teş
anc/mı~eceğini göstermiştir . Ya
Yrı ar ışte Arapları birbirlerinden 
İYec:~ birbirlerinden uzak yaşıyorlar 

/ tin . ler. Bunun şimdiki kurbanı Fi-' 
_u. ıse k b ı · ap ' ur an olmak sırası diger 

ırıa memleketlerine de gelecektir. 
rca s ''d' onrada olsa bu mukad-

inci ı~· Arap hükümdarları; burada 
\ı,,,,.,, ır endülüs vardır. 

' 

Boğazlar konferansı son toplan 
tısını pazartesi günü gece saat 22 de 
yapacak ve muahede imzalanacaktır. 

Suriye postası : 

Montrö : 18 ( A,A. ) - Bulgar 
hükumeti de 16 ıncı madde hakkın
da tadil talebinde bulunmaksızın 

mukaveleyi imza edecektir . 

Kont dö Martel muhakkak surette 
bu ay içinde gelecek 

Komiser gelır gelmez kanunu esasi hak 
kında bir emirname neşredilecek ve 

Vezirler heyeti değişecek 

Berut : 15 ( Hususi muhabirimiz
den ) - Fransada bulunmakta olan 
Suriye ve Lübnandaki Fransız Fev
kalade Komiseri Kont dö Martelin 
bu ayın 23 veya 25 inde Pariden 
Şark sürat katarilt" buraya hareket 
edeceğine dair Komiserlik erkanın

dan birisine bir mektup gelmiştir . 
Komiser, buraya gelir gelmez yeni 
Lübnan Cumhuriyeti kanunu esasisi 
hakkında bir emirname neşredilecek 
ve şimdiki Vüzerat heyeti değişerek 
yeni meclis intihabatı yapılacaktır . 
Yeni Vüzerat heyeti şu suretle te
şekkül edecektir : 

Bir Sünni, bir Maruni, bir Orto
doks, bir Şıi ve' bir de akalliyetler· 
den terekküp edecek ve bunlar reis
leri kendi aralarında seçeceklerdir . 

Fevkalade komiserin ayın yirmi 
beşinde Paristen hareket edeceğine 
göre ay sonunda buraya gelecek ve 
ağustos 1 veya 2 sinde yeni kanunu 

esasi hakkındaki emirname neşredi
lecek ve ağustosun 10 unda da yeni 
vezirler heyeti teşekkül edecektir . 

- Hidada tezahurat yapmak 
isteyen halkla polis kuv> etleri ara
sında çarpışmalar olduğu ve bu çar
pışmalar esnasında bir gencin öldü
ğünü ve ikisi kadın olmak üzere altı 
kişinin yaralandığını geçen mektu
bumda bildirmiştim . 

Hastahanede tedavide bulunan 
yaralılardan biri daha ölmüştür . 
Dükkan ve mağazalar protesto ye
rine kaim olmak üzere hala kapalı 

bulunmaktadır . Bunlar ; mücrimler 
yakalanıp tecziye edilinceye kadar 
dükkanlarını açmayacaklarını hükı1· 
mete bildirmişlerdir . Ölenlerin ce
naze merasıminde bulunmak üzere 
Hidaya her taraftan heyetler gel
miştir . 

Kocaeli de • 

1,~nanistan, Akdeniz anlaşmasının hüküm 
'::ı z olduğunu Roma ve Londraya bildirdi 

Güzel bir çocuk bahçesi 
açıldı 

Ankara : 18 ( A.A. ) - lzmitte 
çocuk esirgeme kurumunun yaptır
dığı çocuk bahçesi açılmış ve bu 
münasebetle kurum 150 yoksul ve 
bakımsız çocuğu giydirmiştir. 

w kenderiyedeki İngiliz harp gemileri 
t gı hareket ediyor 

Jij 
ıilkil n~: 18 (A. A.) - Yunan 
l\ ~etı Milletler Cemiyeti paktı 
~k~~ltıncı maddesine istinad eden 

. ldq eıız Anlaşmalarını hükümsüz 
.. ,~ bij~~?ini resmen ltalyaya resmen 

b~b ttış ve bundan İngi!t.,reyi de 
•" erar etr;niştir. 

Ankara: 18 (A. A.) - Royter 
ajan:,ı, Akdeniz İngiliz filosundan 
lskenderiyede toplanmış olan harp 
gemilerinden sekizinin Maltaya, biri
nin de Yunanistana hareket edece
ğini, diğer üçünün de /skenderiyede 
kalacağını bildirmiştir. 

Fransız harp fabrikaları 
nın millileştirilmesi 

Paris : 18 ( Radyo ) - Mebuslar' 
meclisinin bugünkü toplantısında 
harp sanayii fabrikalarının millileşti
rilmesi hakkındaki hükumetin teklifi 
e!(seriyetle kabul edilmiştir. 

Telliebibe iltica eden Yahudile· 
rin adedi yüzbini bulmuştur. Bunlar 
şimdiye kadar belediye tarafından 
iişe edilirlerdi . Fakat tahsisat tü
kendiğinden mültecilere yardım edil
memeğe başlanmıştır. Bunun üzerine 
içtima eden binlerce Yahudi işsizi, 
Yahudi müessesel~rinin kendilerine 
iş icad etmesini istemişlerdir . Filis
tinden çıkmak cereyanı kuvvetlen· 
mektt!dir. 

Filistin hükumeti son hadiselere 
sarf ettiği 30 bin lngiliz lirasını büd
cede müvazene temini maksadile 
bazı mı>murları işten çıkarmak su
retile temin etmeği kararlaştırnııştır. 
Tensik edilecek memurların listesi 
hazırlanmaktadır. 

Bunun, Yahudilerden ziyade Arab 
!arı işden çıkarmak için çevrilmek 
istenilen bir fırıldak olduğu zannedil-
mektedir. _ 

Filistin hükumeti, Yahudi kolo
nilerini himayede kullanmak üzere 
Ammandan 150 Çerkes gönüllüsü 
yazmak istemiş ve 12 lngiliz lirası 
aylık vereceğini ilan etmiştir. Çerkes 
!er gönüllü yazılmamağa karar ver
mişlerdir. 

İnönü yelken uçuşu 
kampında 
------

Güzel rekorlar alıyoruz 

Ankara 18 (AA.) - lnönü yel· 
k•.n uçuşu kampında büyük bir faa• 
liyet göze çarpmaktadır. Rusyadan 
gelen talebelerde kampa iltihak et
mişlerdir. 

Türkkuşu uçmanlarından Anokin 
planörle havada üç saat on dahika, 
Vecihi de sekizyüz metre yüksekli
ğinde suudi ceryanlara rastlıyarak 
beş saat kırkbeş dakika kalmıştır. 

Almanyanın emellerini 
protesto 

Varşoya : 18 (AA.) - Alman
yanın Dansing üzerindeki emel ve 
niyetlerini protesto için bu gün her 
tarafta nümayişler yapılmıştır . 

Varşovada Nasyonel 
Sosyalistlerden bir çoğu 

tevkif edildi 

Çalışkan müteahhid İrfan tören sa· 
hasını mükemmelen tanzim ettirmiş, 
bayrak ve kordela!arla etrafı çevirt
mişti. 

Askeri bando merasimden daha 
çok evvel başlamış ve töreni canlan
dırmıştı. 

Saat 18 de belediye reisi Turhan 
Cemal Beriker temel yerinin başında. 
cumhuriyetin feyizli çalışmalarından 
yapılan ve görülen büyük eserlerden 
ve " suyun ,, hayati ehemmiyetinden 
bahseden özlü bir hitabede bulun
muştur. 

Belediye Reisinin bu söylevinden 
sonra Valimiz Tevfik Hadi Baysal 

Akşam üzeri on dokuza doğru , 
bütün gelenler , Adanamıza sıhhat 

verecek olan müstakbel kaynağın 
sahasından ayrılmışlardır. 

Şamdaki pavyonu 
muz güzel bir şekle 

konuldu 
Ankara : 18 (A.A.) - Samda 

evvelce açılan ve bilahare çok güzel 
bir hale ifrağ edilmiş olan pavyonu
muz büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Yarin Kızılay - Haftası başlıyor 

Memleketimizde iyilik kurumları arasında başlı başına bir sosyal yar
dım evi ve sevgi ocağı olan Kızılay cemiyeti , yurtdaşlarımızın baş

larına gelen her hangi bir felaket karşısında yardım elini uzatan Türk fazi
letinin örneğidir . 

~erede bir yangın, bir yer sarsıntısı, bir su basması, bir dağ yürümesi 
olsa oraya çarçabık koşup gönülleri sevindiren Kızılaydır . 

Bir yerde kuraklık; açlık, bulaşık hastalık, yemeksiz okul çocukları ve 
ince hastalıklar mı var, Kızılay orada, bütün bu acıları dindirmeğe, hasta
ları iyi etmeğe, açları doyurmağa ve yoksulları korumağa hazır bulur
sunuz . 

Savaş sıra! rında yaralarımızı saran, hastahaneler ~çan Kızılaydır . 
Kızılay cemiyeti: Cumhuriyetimizin kurulduğu 28 ilk Teşrin 1923 den 30 

Nisan 1936 ya değin yukarıdaki işler için ( 3 } milyon ( 851 bin 641 ) lira 
yardım yapmıştır . 

Bütün bu yardımla'i'; göz bebeğim iz olan Cumhuriyet hiikümetimizin 
Kızılaya vermiş olduğu bir takım gelir kaynaklariyle aksoy ulusumuzun bu 
kuruma üye olarak elinden gelen yardımda bulunmak yoluyla yaptığı sun
gular ve husu•t idarelerle belediyelerin verdiği paralarla yapılmıştır . 

Kızılayın biriktirdiği geliri, bir parasını bile boşa gidermiyerek, son de
rece tutumlu bulunarak, işe dökmesi, kıvançla görülmelidir. 

Kızılay'ın on üç yıl içinde yaptığı temel işlerden bir kaçını burada sa
yalım. 

1- İstanbul'da hastabakıcı kız kardeşler okulunu kurmak, 
2- Eskişehirdeki Kızılay anbarını, gerek savaş ve gerek barış sırala

rında aranacak yararlı şeylerle doldurmak, 
3- Afyonkarahisar maden suyunu çıktığı yerde Avrupadaki benzerle

rinden üstün kurağlar yapmak, 
4- İstanbuidaki Kızılay kadın iş evini, yurdumuzun en ince bir iş evi 

biçimine koymak, burada yoksul kadınları güzel iş ustası yaparak kendi 
ellerinin emeğile geçinmelerine yol açmak, 

5- Avrupadaki gençlik Kızılhaç kurumları gibi okullarımızda gençlik 
Kızılayı kurmak, 

6- Ankarada Kmlay kurumu ününe yakışır bir genel merkez yapısı 
yapmak, bu yapının çevresinde düzelttiği geniş, güzel güneşliparkı büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin gez ip eğlenmesine bırakmak, . 

7- Ordu ve sivil halkımızı zehirlı gazlardan korumak için bir gaz mas
ke fabrikası yapmak, 

8- Yabancı memleketlerden yurdumuza gelmekte olan göçmenler için 
muhtelif yerlerde aş evleri vıo hastaneler. açmak gibi iyilik ve ~evgi işleri 
yapmıştır. 

Varşova : 18 (A.A.) - Gayri 
kanuni bir teşekkül olan Nasyonal 
Sosyalist Partisi azalarından 54 ki
şi tevkif edildi . 

Çok büyük iyiliklerinden bir azını burada yazmakla yurdumuzun şefkat 
ve insanlık duyğularından doğarak bundan 59 yıl önce kurulmuş olan Kı-
1ılayın ne yapmakta oldu~unu yurddaşlara hatırlatmış oluyoruz. 

Bu ülkü ile çalı~an, barışta ve savaşta üzerine aldığı b~yük işleri başar
mağa uğraşan Kızılaya bu halt~ sevgili yurddaşlarımızın UYE olma!. sure

[ tile arka olmaları bir Yurd borcudur. 
~·--···-··-··~- ............................. ..-........ -.. -·---...-...-. ··-~ 
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İngiltere , imparatorluğu tehlikede 
gördüğü için silahlanıyor 

Habeş - İtalyan ihtilafın 
dan alınan ders 

- - --... ..-..4 .. ---

Yayılmağa başlayan İngiliz harp ge 
mil eri ve tayyareleri 

Yues Morvan "Le joumal ,, de 
yaııyor: 

"Bu sene Martın üçünde Lon· 
drada bir " Beyaz kitap ,, neşredil
mişti . Bu kitapda Kara, deniz ve j 
havada yapılacak bir teslihatm ana 
hatlan izah ediliyordu . Bir kaç sa· 
hifelik bir kalınlığı olan bu mütevazi 
kitapcıkda İngiltere hadisatın , icap 
ettirdiği şekilde bütün silahlarına 

laZJm gelen kudreti vermek niyetini 
ifade etmekte idi . 

rilmektedir . Mamafih bu sahada da 
lngiliz silahlanma hareketinin tesiri 
görülmektedir . 

Geçen seneye nazaran bu sene 
fazla olarak altı bin lngiliz daha 
gönüllü yazıldı . 

Filhakika lngiliz ana vatan 
kara ordusu diğer ordularla muka
yese kabul etmiyecek kadar zaiftir . 
Bir harp zuhurunda ? 

fngilterenin toplıyacağı ordu, ko
lejlerde ve spor teşkilatlannda ve
rilen askeri terbiyeye rağmen , haf
talarca, aylarca terbiye ve talime 
mühtaç insanlardan mürekkep ola
caktır. 

Programın tatbiki : 

Türk sözü 

Yenice sigaraların 
dan para ikrami 

yesi kalktı 

Sigara kutularına hediyeli 
piyanko fişleri konacak 

inhisarlar idaresi tarafından uzun 
müddettenberi Sİiara harmanlarında 
yapılmakta olan tecriibeler bitmiş ve 
en iyi tütünlerle takviye edilen har
manlar istikrarını bulmuştur. 

inhisarlar idaresi, şimdi halk için 
cazip yeni bazı sigaralar çıkarmağı 
düşünmektedir . Ayrıca paketlerin 
desen,şekil ve ambalaj itibarile daha 
güzel bir hale sokulmasına da ça· 
lışılacaktır . Yenice sigaralarından 

para ikramiyesi kaldırılmıştır. 
Bunun yerine bu sigaralar için he

diyeli bir piyango hazırlanmaktadır. 
Paketlerde ikramiyeli numaralar 

bulan müstehliklere kıymetli bazı 
hediyeler verilecektir. 

.. 
ktisat Vekaleti 

:::::::s 

Bu sene ne kadar pa 
muk çıkartacağız 

936 tahffiin cetveline göre pamuk 
rekoltesi ve hububat 

----·······--- -
Bu yıl , yerli, ekspres, iane ve klev 

land cinslerinden 197 ,064 hektar 
ekildi . 218,635 balyada 43747 

ton mahsul alınacak 

Çukurova bölgesinin 13 Tem· 
muz 936 tarihinde intaç edilen bi· 
rinci tahmin raporuna göre bu yıl 

bölgeden büyük miktarda bir rekol
te elde edilecektir . 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi oda
sı tahmin bürosunun raporuna go 
re : 

Ada nada 

. u h nıye, .,a çe, 
Dörtyol 

Yulaf 

Adana 

2331 
6631 

Hektar 

6073 

1165 
3315 

Ton 

4591 

!9 Temmuz 1936 

Zecri tedbirler 
kalktıktan sonra 

Temps'd_!! 

R esmi i'azete, bu sabah, ltalya'~ı 
karşı tatbik edilmekte olan zeO~ 

1 tedbirlerin kaldınldığını bildirdi. 
Londradan gelen bir telgraftli 

kral sekizinci Edvard'ın bu husust 
nazırlar meclisinde verilmiş bir k 
ran imzaladığını haber yeriyor. 

Zecri tedbirlerin kaldınlması stj 
tık tahakkuk etmiştir. Ve bu yüı 
vücut bulmuş karşılıklı yardım te 
hütleri de badema hükümsüz oia 
tır. 

Bütün bunların neticesi hasıl 
yeni vaziyet dahilinde ltalyanın A 
rupa işbirliğine dönmesine hiç 
mani kalmamıştır. Çünkü Roma b 
kümeti, zecri tedbirleri ve onu 
alakalı karşılıklı yardım anlaşmal 
devam ettikçe ltalyanın Avrupa 
nında yer almıyacağını birçok def 
lar söylemişti. 

Böyle olduğu halde, şu satırla 
yazdığımız zamana kadar ltalya h' 
boğazlar konf eran:;ına gelmediği 
bi Bürüksel-de toplanacak Loka 
c~lar toplantısı için kendisine '/B 

davete resmen cevap da vermemi 
Zecri tedbirlerin kaldırılması ~ 

nin biraz geç olması yüzünden fa~ 
hükümetinin bu meseleye o kad 
ehemmiyet vermediği gibi bir d 
şünce çıkarmak aceleliğinde bulu 

Bu vesikanın neşri kimseyi hay
rete düşürmedi . Çünkü epeyce bir 
zamandanberi zaten l\erkes lngiliz 
teslihatının nisbi olsa da bir çok 
zaif noktalan olduğunu biliyordu . 
Diğer taraf tan bu zaafları bile geçen 
hadiselerle öğrenen hükumetin sür 
atle bunu telafiye hazırlandığı da 
malumdu . ltalya - Habeş itilafı 
ilk tecrübe oldu . Bu tecrübeden 
öğrenildi ki ; kuvvetli silahlarına isti· 
nat edemeyen lngilterenin takip et
tiği , tavsiye ettiği bir siyaset de 
diğer devletlerinki gibi pek ala suya 
düşebilir .. 

"Beyaz kitap ,, neşredilir edimez, 
lngiliz milletinin imparatorluğu teh
dit altında gördüğü zaman yapa· 
cağı faaliyet ve göstereceği hara· 
retle proğramın tatbikma da baş
landı. Kabineye, üç nazaretin faali
yetlerini tanzim için yeni bir na· 
zır daha alındı . 

1 Ticaret odalarına zecri ted p_amuk 
birlerin kalkması dolayısiyle Ekılen Ton Balya Cinsi 

Kozan, Kadidi, 
Karaisalı 18250 13797 

mamalıdır. 
italyaya hemen cevap verdirfl1 

yen sebepler herhalde daha de 
ve ince siyasi sebepleridir. Öyle 
rünüyor ki Alpler'in öte tarafın 
şarki Akdeniz işi etrafında pek 

Harp taliinin kendi gemileri aley· 
hine döneceğini düşündüğü için de· 
ğil , fakat iyi bir oyuncu sıfatiyle 
İngiliz , tehlike ile çok oynamanın 
doğru olamıyacağını anladı. 

Her ne bahasına olursa olsun 
Hind yollarının tehdit altında kal· 
ma~ıına müsaade etmemek Jazımdı . 

Eski hava nazınnın tenkidlerine 
cevap veren başbakan Baldvin , in 
giltere hükumetinin , Almanyanın 
hava silahlanmasından tamamiyle 
haberdar olduğunu söylemek fırsa · 

tını buldu. 
Dün de Samuel Hor , ilk defa 

olarak: 
" Tayyareciliğin inkişafı impara

torluğun kalbigahını tehdit etmeğe 
başlamıştır . ,. dedi . 

Bugün lngiliz teslihatı ı artık bir 
proje , bir arzu değil bir realite , en 
ateşli , en canlı realitelerden biri .. 
" beyaz kitap ,. da izah edilen tes· 
lihat aynı zamanda bütün sahalarda 
tatbik edilecek bir plandır . Bu pro· 
jeye göre , lngiliz hava kuvvetleri 
1015 tayyareden 2400 tayyareye 
çıkacakbr . Şu halde yalnız ana va
tana ait ve bugün mevcut olan 580 
tayyare bu müddet zarfında 1750 
olacaktır . 

Deniz kuvvetlerine gelince " be· 
yaz kitab ,, ın proğramında , yeni· 
den yapılacak iki zırhlı , iki tayyare 
gemisi , 18 Jcrovazör , 34 torpido , 
ve 8 denizaltı gemisi vardır . 

Şurası da gayet tabiidir ki , şe· 
hirlerin ve sahillerin tahkimi de bu 
deniz silahlarının inşaatiyle müvazi 
olarak gidecektir . 

Kara ordusu 

Yalnız , lngilterenin bu muazzam 
silahlanma hamlesinin tatbik edile· 
miycceğe benzeyen bir noktası var
dır: Kara ordusu . İngiltere anane 
ve meşreb tesiriyle bir gönüllüler 
memleketidir . Burada askerlik mec· 
buriyeti yoktur . 

" Beyaz kitab ,, ın kara ordu
suna taalluk eden kısmında öyle bir 
madde vardır ki : insanı güldürür . 
Bu planda kara ordusunda yapılacak 
takviye olmak üzere yalnız dört ta
bur gösterilmektedir . Ve sahra top· 

culuğunun modernize cdilcc ca ği bildi-

Amirotenin bir kaç gün evvel vaki 
olan beyanatına göre yapılmakta 
olan harp gemilerinin adede 54 ü 
bulmuştur . 

Her sahada hazırlığı tacil eden 
bir faaliyet görülmektedir.Hiç şüphe 
yok ki, lngiltere harp kuvvetlerinin 
yeniden ve süratle techizediyor. Ve 
bütün imparatorluk -Eğer şimdiden 
başlamamış ise bile - yakında bu 
işte onu takibedecektir. Cenubi Af
rika milli müdafaa nazınnın Lon 
draya son seyahati bunun ilk delili 
sayılabilir . 

Dominyonlarla yarı resmi mü· 
zakerelere başlanmıştır. Ve yakında 
bütün dominyonlann iştirakile yapı
lacak büyük imparatorluk kongre · 
sinde bu iş halledilecektir. 

Harcanacak para: 

Fakat şurası da muhakkaktır }i ; 
Bu kadar muazzam bir silahlanma 
hareketine sarfedilecek para ikti
sadi ve hatta siyasi güçlükler zuhur 
etmeden harcanamıyacaktır. Ve bu
günkü lngiliz devlet adamları da 
bunu pekala biliyorlar . 

lngiliz vatandaşları yakında . ver
gilerde yapılacak bir artırıştan ha· 
berdar olmuşlardır. Halk,henüz milli 
müdafaa nazırlığına hücum etmeleri, 
İngiliz sulhseverlerine- hemen bütün 
lngilizler sulhçudur - lngiliz silah
lanmasının doğrudan doğruya sulhu 
muhafazaya yarayacağı söylendi . 
Yüksek sermayedarlar yardıma da~ 
vet olundu. 

1936 daki fngiliz silahlanması , 
ne bir hükumetin, ve ne de bir par
tinin işidir. Bu, lngiltere an'anesine ı 
tabii bir dönüşünden başka bir şey 
değildir. Ve buna muhalefet de kim· I 
senin aklından geçmiyecektir . 

Hazer denizinin alçalışı 

Bu yıl içinde, Hazer denizi sat
hının son bir asır zarfında en ziyade 
ne zaman alçalmış olduğu hesap 
edilmektedir . 

Profesör Kovalevski'nln şimdiye 
kadar yaptığı hesaplara göre, Ha
zer denizinin sathı vasati olarak b'r 
asır içinde 9 santimetre daha aşağı 
inmiş ve bu suretle diğer denizin 
ve Okyanos sathından 26 metre 33 
santimetre alçaklığa varmıştır . 

bir emir gönderdi Hektar 
50958 11006 55030 Yerli 

Sanksiyonlann kalkması dolayı-
sile iktisat Vekaleti ticaret odala· 
rına şu tamimi göndermiştir : 

1 - ltalyaya karşı tatbik edi
len sanksiyonlar yani muayyen mal· 
Jarın ltalyaya ihracının ve ltalyadan 
idhalinin menedilmesi taahhüdü 15 
Temmuzdan itibaren kalkmıştır. 

2 - ltalya ile aramızda mevcut 
4 Nisan 934 tarihli ticaret ve kliring 
anlaşmalan 20 Temmuz akşamı bi· 
tiyor . 

3 - Yeni bir anlaşma o vakte 
kadar imzalanmadığı takdirde ltal· 
yan ithalfıtı 21 Temmuzdan itibaren 
Türkiyede 2 4629 sayılı kontejan 
ve tetkik parasını koruma hakkında
ki on bir sayılı kararnamelerin tes-
bit ettiği umumi hükümlere tabi o· 
lacaktır . 

Bilmukabele ltalyaya Türk mal
Jan ithalatı da ltalyan umumi rejimi· 
mine tabi kalacaktır . 

ftalyadaki bu günkü umumi it
hal rejimi hakkında malumat 16 
Temmuz 1936 tarih ve 13 numara· 

482 

6313 
28000 

85743 

117 

1568 
7560 

20251 

585 eks· 
pres 

7840 ıane 

37800 klev· 
land 

101255 

Karaisalı Kadirli Kozan 

Hektar Ton Balya - -14700 3175 15875 
500 124 620 

2400 596 2680 
50 14 70 

16650 3909 19545 

Ceyhan, Osmaniye, 
Bahçe, Dörtyol -------Hektar 

1705'1 
10420 

Ton 

3683 
2589 

Balya --18415 
12945 

Cinci 

Yerli 
eks· 
pres 
ıane 

klav-
land 

lı Türkofis bülteninde mevcuttur . 3480 
Alakalı tüccarlar bunu mensup ı 700 

864 
459 

4320 
2295 

Cinsi 

yerli 
eks· 
pres 
ıane 

klev
land oldukları ticaret odalarından tetkik 

edebilirler . 
Hulasası, ltalyaya vaki olacak 32651 7595 37975 

ithalatı 1 Temmuz 936 tarihinden- f 1 V"l... f 
berı ltaJya mali ve nezaretinden alına- çe 1 aye 1 

cak mütekaddem müsaadeye tabi Hektar Ton Balya Cinci 

Yerli 
ıane 

olduğu merkezindedir . 50037 9600 -48000 

Avlama usulü 
• 

iktisat vekaleti , av derisi fiatla
riyle yakından alakadar olmaktadır. 
Av derisi fiatlarını yükseltmek ve 
bunun için ders kıymetlerini arttır· 
mak için tedbirler almaktadır . 

Vekaletten Ticaret odalarına 
yapılan bir tamimde : 

Av derilerinin istihsalinden ziya 
de satış ve ihracının inkişafı memle· 
ket menfaati noktai nazarından lazım 
gelen tedkikatın yapılmakta olduğu 
bildirilmiştir . 

Avcıların avlama tarzları hak
kında tam bir bilgiye sahip olmama 
lan , bu kıymetli ihraç maddesinin 
kıymetini düşürınekte ve istifade 
imkanlarını azaltmaktadir . 

Bunun için vekalet ' av hayvan
larının avlama tarzlan hakkında aHi
ı adarlara l bliğat yapılmasını bil

dirını~tır . 

10983 2374 11860 

61020 11972 59860 

Pamuklarımızın vaziyeti çok iyi 
dir. 

Bilhassa mıntakanın engin yerl~
rinrle yeşil kurt görülmemektedir , 

Yukarıdaki hesaba göre bu yıl 
pamuk için Çukurova bölgesinde 
( lçel dahil ) 197064 hektar arazi 
ekilmiş 218635 balya da 43727 
mahsul tahmin ediliyor . 

Susam 

Ekilen 

Adana 

Karaisalı, Kozan, 

Hektar 

1600 

Kadirli 2700 

Ceyhan, Osma 

Alınacak 

ton 

800 

1350 

Ceyhan ,Osmani 

ye, Bahçe, Dörtyol 21013 

45,336 

Buğday 

10506 -28,894 

Ton 

emniyet gösterilmektedir. 
Zecri tedbirlerle alakalı olar 

f ngiltere, herhangi bir taarı uz ib 
mali karşısında Akdeniz filosu 

Adana merkez 

Kadirli, Kozan, 

Hektar 

27,315 

1 knvvet-endirdiği gibi böyle bir ih 
male karşı da Yugoslavya, Türki 
ve Yunanistauın işbirliği temin• 
aldı. 

10,650 1 
1 
1 

Bütün bu işler halya - Hat( 
an1aşmazlığı yüzünden olmuştur. Feke, Karaisalı, 

:Saimbeyli 44,000 1 
30,800 1 

Şimdi, Habeş meselesinin ta 
yesinden sonra bu Şarki Akd~ 
anlaşması hala devam edecek 
ltalya, bu anlaşmayı kendi aleyhi 

1 
1 

Ceyhan, Osmaniye, 
Bahçe, Dörtyol 38,900 19,250 

1 

görmektedir: 
Yekün . . . . . 

Arpa 

Adana merkez. 

Kadirli, Kozan, 
Feke, Karaisalı, 
Saimbeyli. 

Ceyhan, Osmani 

110,2u 

10,119 

35,726 

ye, Bahçe, Dörtyol 34,516 -
YekWı ! . . . . 80,361 

60,700 

9,299 

23,796 

17,258 

50,35:.:> 

Bu yıl erken başlayan ve devam
lı yağmurlardan seller gelmiş ve en· 
gin yerleri sular altında bırakmış, 
bunun için ekim sahası azalmıştır. 

Fazla yağılar tarlalara ot getirmiş 
ve geç kalan biçim işinden kuracık 
hastalığı çok tahribat yapmıştır, 

Geçen yıl buğday : 119608 hek
tar ve 113376 ton, Arpa : 89622 
hektar 81726 iton, Yulaf : 62943 
hektar 63760 ton ekilmiş ve alın 
mıştı. 

Mamafi bölgemizdeki rekolte 
vaziyeti yide memnuniyet bahş bir 
vaziyettedir. 

Askeri bandonun 
gard en partisi 

Dün gece, askeri bando menfaa. 
tine Belediye bahçesinde verilen 
gardenparti çok cazip olmuştur . 

Gardenparti sabaha kadar sa
l mimi bir hava içinde geçmiştir . 

ltalyanın böyle telakkisine ~ 
Balkan devletleri hakkında besi 
diği daimi itimadsızlık da sebeb 
maktadır. 

Bu cihetteki tereddüdlerin i 
lesi için ya Britanyanın ve yahut 
ki Akdenizde alakalı devleti 
resmi beyanatı kafidir. 

fngilterenin Fransa ile yapl 
anlaşma gibi Şarki Akdeniz devi 
leriylc yaptığı anlaşmanın an' 
zecri tedbirlerin deramına mü~ht 
olduğu tabiidir ve ounun aksin• 1 
teren bir delil yoktur. l 

Esasen, Fransanın iştirak 
diği böyle hir sistemin devamın 
rupada kurulmak istenen mille 
arasıylc iş birliğile t~lif etmek ' g 
güç olur. 

Böyle olmakla beraber ani 
yor ki Avrupa planında siyasi 
yetini tekrar ve en iyi şekilde " 
etmek için çok ihtiyatlı adıml k 
yürümek istemektedir. 

Bu endişe belki m~rudur. fı 
bu günün bu saatinde halledil 
bir çok işlerin bilahare büsbütiitJ 
rışacak bir ihtimal tehlikesine 
etmekle ae hiç doğru olmasa ge o 
Bu günkü beynelmilel vaziyette e 
ter istemez yeni bir hadise var 

Bu da ltalya - Almanya 

!aşmasıdır. . a 
Roma, zecri tedbirlerin ikt 

tazyiklerine karşı miidafa çer 
ararken Berlinle seki aydanberİ 
temasa gelmiştir. 

Bu temaslar neticesi her ik 
letin eski siyasetinden hiç şü 

1 pek çok değişiklikler olmuştuı 
Avrupada tamamen tecrit 

miş bir vaziyette kalmak an ç 
halya, icabında Alınan kozu:Ji 
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Habeşistanda vaziyet 

Lavrens sağ ve 
Habeşistanda mı? 

Dalvalle kimdir? Nasıl kayboldu. İtal 
yanlar müşkilat içinde 

--~······- - -
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B irkaç gündenberi Somaliye ge· 
len yolcular Habeşistandaki 

vaziyet hakkında birçok haberler 

ğetirdiler. 

Dağınık, kontrolsüz, birbirini 
nakzeder mahiyette olan bu haber· 
lerin ancak umumi havasına ehem· 
miyet vermek icab eder. 

Bu havaya bakılırsa ltalyanlar 
elde etikleri bütün mevkilerde kuv 
vetli olarak yerleşmiş bulunuyorlar. 
Buna rağmen memleketin bir çok 
Yerlerinde asilerin teskini işi yağmur 
mevsiminin bastırması yüzünden güç· 
leşmiştir. 

Adis Ababa kapıları önünde 
hile çete harpları olmaktadır. 

Buna hiç de hayret edilmemeli
dir. 

Müstemleke zaferleri, ne kadar 
mükemmel ve düzgün hazırlanmış 
olursa olsunlar, öyle birkaç munta· 
zam harple elde edilemezler. 

Manakeş örneği bunu bize açık 
olarak gösterir. 
. ltalya'nın Habeşistanda bazı 

~ıddi güçlüklerle karşılaşacağı mu· 
akkaktır. 
. Bu güçlüklerden, ltalyanlar üze 
~ne hatta, taarruza geçebilecek şe-

lde tanzim edilmiş bir ordu neti· 
c . 
•sı çıkarmak doiru olmaz. 
., Hayır .. Bu günün vaziyeti, gök· 

rU~Ünij sulu sise boğarak tayyare
l e~n hareketini körleten, otomobil· 

1erı Çamura saplıyan büyük yagmur· 
ar mevsiminin fırsat verdiği bazı 
tek tük ve kanlı çarpışmalardan iba· 
rettir. 

Bu çarpışmalardan en ehemmi
~tlisi (Dimma) bölgesinde, Adis· 
d baba'nın cenubu garbisinde olanı· 

ır. 

l içlerinde yüksek rütbeli zabit
Hr de bulunan ltalyan tayyareleri 

.. abeşliler tarafından pusuya düşü
t\ilerek ··ıd·· ··1 ·· 1 eli o uru muş er r. 

. Bu sdate kadar bu hadiseyi tek· 
Zıp V 
t eya teyid eden bir haber elde 

e mek kabil olamadı. • 
d" Şayialara göre tayyareciler, Ad
i ıs Ababa'dan geçen pazar çıkmış· 
lir. 

v Ciınma bölgesinde yeni bir ha· 
a meydanı arayacaklarmış. 

l Boş zannettiği bir yere inmiş
k et ~r ~e i~er inmez de çok mikdarda 

111 f d·~ .. eşlıler tarafından kuşatılarak öl· 
anı urulm·· 1 
millet~ C" uş erdir. 

ek ( ll" 
1 

ımma'dan Habeş payıtahtına 
e en Yolcu kervanlarının gelmesinin 

anısf--. _ = . x 

Pııri Soir'dıın 

arkası kesilmiş, tek tük gelebilenler 
buradaki Habeş kuvvetleriııin ha· 
~ında Ras Kassa'nın oğlu olduğunu 

söylüyorlar. 
Bunlar: Adis Ababa'nın 40 ki· 

lometre uzunluğunda şehre gelen 
yolu tutmuşlar, askerleri çokmuş. 
Silahları mükemmelmiş. Hatta mit
ralyözleri bile varmış. 

Geçen gün bir yerli ltalyan ku
mandanına bir mektup getirdi. 

Bu mektupta filan gün, filan sa· 
atte falan yerde on Habeşlinin tes
lim olacağı yazılıydı. 

Zaif bir piyade kolu ile randevu 
yerine giden ltalyanları 400 tüfek 
birden karşıladı ve hepsi de öldürül
düler. Hatta ölüleri bile parçalandı. 

Addis Alem'de bir yol birden
bire havaya uçuruluyor. Geceyarısı 
patlatılan dinamitle paytahtın zen· 
gin bir bölgesi olon bu yerle irtıbatı 
kesiliyor. Hadisenin olduğu yere bir 
motörlü ltalyanbölüğü sevkediliyor. 

ltalyanlar yaylım ateşi karşılı
yor. Çarpışmada yeniden bir çok 
ölü kalıyor. 

Ağır yaralılardan ellisi Menelik 
hastanesine götürülüyor! 

Bu vak'a boş düşüncelere yer 
açmıştır. 

Habeşliler fenni surette dinamit
le yol atmasını bilmezler. 

Bu ve buna benzer suikasdlerde 
kulaktan kulağa yabancı parmağı 

sezildiği söyleniyor ve bazı klasik 
isimler fısıldanıyor. 

Bu isimler arasında öldüğüne 

inanılmak istenmiyen meşhur (Lav. 
rens) ve Harlemin "Siyah Kartal,. 
ın adları da vardır. 

Bunlardan başka Gübalı Del 
Valle'den de bahsediliyor. 

Gizli ma~satlarla Habeşistan'a 

gelmiş ve ortadan birdenbire kay 
bolmuş olan bu adama , imparator 
tarafından esrarengiz bir vazife ve· 
rildiği söyleniyor. 

Sidam civarında görüldüğünden 
bahsediliyor. 

Addis Alem yolunnn uçurulması 
işinde Del Valle'nin parmağını se 
zenler de vardır. 

Şimdi bu yolun etrafında moto· 
sikletli ltalyan kuvdleri durmadan 
tarassut ediyorlar. Birçok yerlere 
kum torbalarından isfihkamlar ya· 
pılınıştır. 

Gece bol elektrik ışığı yol boyu· 
nu sabaha kadar aydınlatıyor. 

5 == 

Türksözü sahife : 3 

------------~~~---........ ~-----------------------------

İspanyada bir aske 
ri ihtilal oldu 

Madrid ; 18 (A.A.) - Dün sa
bah burada askeri bir ihtilal oldu .. 

Londra . 18 (A.A) - Buradaki 
ispanya sefaretine gelen bir telgraf
ta : 

ispanyada askeri bir ihtilal ol· 
duğu ve fakat karışıklığın önü alı. 
narak sükunun iade edildiği bildiril
mektedir . 

Londra : 18 ( Radyo) - lspan· 
yada siyasi vaziyetin büsbütün vahim 
bir şekil aldığı Madridte telefon mu. 
haberatının kesilmesinden de anla. 
~ılmıştır. 

Cebelüttrık : 18 ( Radyo ) - Is. 
panyol makarnalı ispanya ile telefon 
muhaberatını menetmiştir. 

Sovyet - İspanya 
dostluğun~ doğru !. 

Madrid : 18 (A.A) - ispanya 
hükümetinin, Sovyetlerle yeniden si. 
yasi ittifak tesisine karar verdiği söy· 
lenmektedir: 

Hayfa limanında İngiliz 
kuvvetleri büyi.iyor 

İngiltere - Mısır 
anlaşması 

Londra ; 18 (A.A.) - lngiliz 
hariciye nezareti, lngiliz - Mısır 
komitesi taraiından hazırlanmakta 

olan andlaşmanın askeri hükümleri 
hakkındaki noktainazarını ali komi
s~re bildirmi~tir. 

Bu noktainazarın bazı itirazları 
ihtiva ettiği bildirilmektedir. 

Londra toplantısı 
yakında oluyor 
Londra: 18 ( A. A. ) - Fransız 

büyük Elçisi bu sabah, !ngiliz dışiş· 
!eri bakanlığına gelmiş ve yakında 
Londrada yapılacak olan toplantıya 
Fransanın iştirake hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

Türkiye - Avusturya 
ticaret muahedesi 

Ankara : 18 (A.A.) - Avustur· 
ya ile aramızdaki ticaret anlaşması 
21 7 1936 tarihinde bitecektir. O 
tarihe kadar yeni bir anlaşma talıak· 
kuk etmeciği takdirde Avusturya 
malları Türkiyede ve Türkiye malla
rı da Avuşturyada her iki tarafın u· 

Ankara Birası 
-------·-

Fıçı Birası geldi 
Seyhan parkında ve Şölen 

satılmaktadır. 

gazinosunda 
7114 2-2 
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' ~ Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

F • •d • Soğuk 
rıgı aıre havado-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

' deli yeni bir 

alınız . 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yanya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Hayfa : 18 ( A. A. ) - Bu sabah mı•mi rejimine tabi tutulacaktır. 
iki lngiliz krovazörü daha gelmiş ve 

epiyce bir k~~vet geti~miştir . ı Dingil izlerin limanda on krovazörü 
Bu gelen ıki krovazorle birlikte olmuş oluyor. 

Ekovat (>ompresörlü F rigidaire sahip olanlar elek· 
trik faturası gel· 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduWarını anlarlar. 

1 

SÜKÜNET ÖLÇÜSÜ 
F rigidaire' den ~~r:b~~~ktu;~ daha idareli soğuk hava 

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

-------. ------ Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 5 
La Repub/ik "den -

Cenevre toplantısındanberi Fran· 
sanın diplomatik gayretinin Strasa 
cephesini değil, ( çünkü dava Stra. 
sa konferansı zamanındaki

0

nin hiç te 
ayni değildir , ) Fakat kendi imzala· 
rına sadık kalan Lokarno devletleri 
cephesini yeniden kurmağa tevcih 
edilmiş olduğu besbellidir . 

Zazan : Pier Brosslot 

!erinin idamesine lüzum göstermi
yecek bir mahiyet almış bulunduğu· 
nu lngiltereye ayrıca icaret etmiş· 
tir . 

lngiltere dahi, diğer taraftan sü· 
kiineti iade edici bir harekette bu
lunarak biiyük filonun Akdenizden 
çekilmesine karar vermiştir 

Muharrem Hilmi 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan l(ay~delenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

Şimdi beklenebiiirdi ki gerginlik 

çabucak azalsın ve Bürükseldeki Lo- Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
~arnocular konferansında ltalyanın . . . . 
ışbırliği tahakkuk etsin . , rekabet kabul etmıyecek şekılde ucuzdur. Eczanemızde hernevı ve marka 

Vakıa gerginlik azalmışsa da 

1 

Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S in' r .... 

henüz tamam sayılamaz. Ve, şu sa· Celal Bayer 
atte, ltalyanın Bürüksele varıp var· 
mıyacağı , gelecek olursa hangi şart- . -

1 

Anlaşıldığına göre Fransız hü
kiimetinin maksadı, Bürükselde top
Janbya davet edilmiş olan Lokarno 
konferansından önce veya, Alman 
yanın iştirak etmemesi lazımgelen bu 
konferas sırasında, Ren meselesi ile 
Avrupanın emniyeti meselesi hakkın
da bir lngiliz - Fransız - ltalyan 
- Belçika müşterek görüşü temin 
etmektir . 

!arla ve ne maksadlarla geleceği bi-
1 
--------------------------------

!inmemektedir . 
Fransa. ltalyanın Lokarno anlaş· 

masını yapmış olanlar aras.na tekrar 
girebilmesi için daha şimdiden çifte 
gayret göstermiştir : 

Ekonomik ve finansal zecri ted
birleri şartsız ve pazarlıksız olarak 
kaldırmış ve bu tedbirlerin kalkmış 
olması dolayısiyle Akdeniz vaziyeti· 

işin doğrusu, gerek lngilizler ve 
gerek ltalyanlar tarafından yakınlaş
ma keyfiyeti, ltalyan- Habeş harbi 
dolayısile adeta frenlenmektedir . 

Eski Selanik bankası karşısında 

Askeri Hastanesi Diştabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
iyasi '° 0Ynaın k "h . 
k"ld e R a 1 tıyatında bulunmuştur. 

1
d e lı ahh"domanın Berline karşı bazı te

a ırıı k u ler altı •. d"•. . h k 

S ti B• ı· v • nin artık geçen ilk Teşrinde karar. 
ovye er ır ıgın lrştırılan karşılıklı yardım taahhüd-

de kollektif ziraat 1 ---=--~=,,.,...,,..,~ 

Akdenizde nisbi zafını hissetmiş 
olan İngiltere büyük filoyu gerıye 
çağırmakla beraber , orada gene , 
ltalya - Habeş harbından önceki 
mikdara göre fazlaca bir kuvvet 
bırakmıştır . Bundan başka Akdeniz· 
deki karşılıklı yardım anlaşmaların 
dan da hoşlanmıştır . 

V• d akdedilecek Beynelmilel Diş tabipleri kongresine 
ıyana a iştirak ve merkezi Avrupada mesleki tetkikatta bu. 

akt na gır ıgı ıse mu a • 

d 
f 1 ınd ır. Fakat ltalya ile Almanf.ı ara-

~ ur. a tam y . b" 1 h 
ıallediln ıl old • e genış ır an aşma a. 
" b""tüO ey luguğunu sanmak isabetli bir 

ı
s. u st' tını~ maz. _Netekim Alman matbu· 
sıne I • zecrı tedbirlerin kaldırılması 

gef o ayıs 1 1 
a:a t e F ıy e talyanın tekrar lngiltere 
azıyetl ran•a ·ı . b" ı··. d J nd· • ı e ış ır ıgı zapacağın an 
tse var ışe etme! . b"" 1 k •· . r. Şll} erı oy e at ı vır an· 
ınya Y~ N olmadığını göstermeğe yeter. 

. a" e de olsa ltalya bu gün Alma· 
· "kt ,a ga d· rın ı e rşı e ılen stresa cephesinde 

afa çe'. aş~:ak'.ndığı vaziyetten busbütün 
danberı !lııt. bır vaziyet takmağa mecbur . 

. h .kJ Bu . . 
ı er ı ı\ı vazıyet ne olacaktır? ltalya, 
hiç şÜÇI İt~anyaya karşı ne derece tarkf-
lmuştuı B ne hareket edecektir? 

1 tecrit Pi Unu Roma'ın, Lokarnocuların 
tk lan ç~ ~~~tısında alacağı tavırdan öğre 

kozu :lı &ız. 

Moskova: 15 ( Tass) - Sov
yetler Birliğinde Kolhozlar , gerek 
kemmiyet gerek keyfiyet itibariyle, 
büyük adımlarla ilerlemekte ve fer· 
di vaziyette çalişan köylüleri gittik
çe daha fazla kollektifte faaliyeti içi

ne almaktadır . 
1935 yılının 1 Misamnda bütün 

Sovyetler Birliğinde 16 milyon 982 
bin köylü ailesini mevcudiyeti içinde 
toplayan 244,314 Kolhaz vardı . 

1936 yılının 1 Nisanında ise Kol
hozlara mukayyet köylü ailelerinin 
adedi 18 milyon 322 bine ve bizzat 
Kolhozların adedi de 245,734 e çık· 
mıştır . 

Geçen yılın 1 Nisanında l·ollek
tivıze edilen köylü emvalinin nisbeti 

yüzde 81 iken: bu yilın bil' Nisanın
da bu nisbet yüzde 89 a baliğ ol
muştur. 

Sovyetler Birliğinin heyeti umu
miyesine göre nisbet bu merkezde 
iken, bazı mıntakalarda işlenen bü· 
t~n arazi kollektif hale getirilmiş· 
tır . 

Mesela cenubi Volga mıntakasın
da Saratov havalisinde kollektif su· 
zette çalışan köylü arazisi nisbeti 1 
yüzde 96, Odesa ve Azak ve Kara 
deniz mıntakasında yüzde 97, Kı- ) 
rımda ve Dniepropetrovak'ta yüzde 1 
88 ve Vol5a kıyılarındaki Almanlar 1 
l.lumhuriyetinde yüzde 99 dur . 
dur . 1 

Kollektifleştirmede bu ilerleyiş 
fcj·izli neticelerle ilerlemektedir . 1 

Mesela Yugoslavya gibi , diğer 
!eri de bundan hoşlanmış görünmek
tedir . Bu halin neticesi olarak , in· 
giltere , geçen ilk teşrinde girişilmiş 
olan teahhiitlerin artık mevzuu kal· 
mamış olduğunu ilan etmek hakkını 
Fransaya tanımazlık etmemekte ise , 
de Türkiye, Yugoslavya ve Yuna
nislanla yapmış olduğu anlaşmaları 
meriyelte tutmakta olduğunu ilan· 1 

dan da geri kalmamaktadır . Bu hal j 
ise Romanyayı vesveselendirmekte· , 

dir . \ 
ltalya da , kendi tarafından Et. 

yopya meselesinin devamınca , Al· \ 
manyaya hiç de reddolunmıyan 

1 

a~·anslar yapmıştır ve böylece doğ· 1 

muş olan tesanüdünü de ltalya ken· 1 

dini istiyerek kurtarmak niyetinde 

lunmak üzere ayrılmıştır. 

10 Eyliilda 

gjrünmemektedir . işte bu tesanüd 
dolayısiyledir ki İtalya , şayet Brük. 
sele gidecek olursa Alınanyaya yan 
gözle bakılmasını hiç bir suretle 
kabul edemlyeceğini önüne gelene 
söylemektedir . Daha kaygılandırıcı 
hadise şudur : 

Viyanadan alınan haberlere bakı
lırsa ltalyan , von Papen'in vasıtasile 
Almanya ile Avusturya arasında ya
pılmakta bulunan müzakerelere karşı 
aleyhtar olmaktan çok uzaktır. 

işte böylece insan , Romanın ln
giltereye ve hatta Fransaya kati su· 
rette arkasını dönmek imkanını ve 

dönecektir 
7100 3 

rebilecek bir ltalya - Avusturya ve 
Almanya anlaşmasını dilemekte ol· 
duğu düşüncesine varıyor. 

Görülüyor ki, Brüksel konferan
sının arifesinde vaziyet oldukça güç
tür. Cenevre asamblesinin zecri ted. 
birler hakkındaki kararından sonra 
buhranın sükiinet bulacağına dair 
tabii olarak beslenebilecek ümitlerin • 
tahakkuku, pek garip bir suretle , 
gecilC:mektedir . 

Eğer hükumetler, bu sırada, üzer· 
)erine almaktp oldukları mesuliyet· 
!erin ciddiyetini iyice ölçecek olur· 
!arsa pek iyi etmiş olurlar. 
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Adana Borsası muamelelerı ,.-.,ıc.., Seyhan v~ayetinden : J 

•-------~rn""-..,,""'ıı:---------.. 1 Vdiyetimizin Kozan , Karaisah 
ve Kadirli Kazalan Hususi Muhale· 

~sı E11 az 
IC.. s. 

Satılan Mikdar 

Kilo 

37 

YAPAGI 

Ç 1 G 1 T 

2,80 

1 1 
UN 

ört yıldız lih 675 
üç • » - 600 -- --

• _Dört yıldız Dotrpluk 700 -------
üç • » • 625 -- ----

Simit • -soo ___ ---------
Dört yıldız cumhüiifCt _ _ _ 700 -
üç • » 625 ___ -------
imit • - - 800---------· 

Liverpol Telgraflan ı Kambiyo ve para 
18 I 7 I 19~ fş bankasından alınmıştır. 

~ ,._ 
~-------/ 1 46 uR·ret --=------- ---1-- 7- 04 -~şmark 

---------~ 64 F;:ık 
-------- 9 l50Jar 

• Frank 

« Fransız • -
in « ingi! » 63(f -

-« Ameri'a » ----« iaviçre » 

Çiftehan. Kaplıcası 
• 

Açıldı 

belerinde(20- 25) lira maath tahsil 
müfettişlil>leri ile ( 25 ) lira m11fh 
Adana Merkez tahakkuk memur mu-
avinliği açıkbr. / 

Bu memuriyetlere Mülkjye, Hu
kuk, 'Ytiksek Ticaret veya Maliye 
mektebinden mezun olanl&n imti· 
hansız, Lise veya muadili yedi sene· 
lik idadi meıunlan da imtihanla alı· 
nacaktır. 

isteklilerin memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz ol
malan ve hesap işlerile mali kanun· 
lanmıza ve Hususi idare me'IZuadna 
bilgilerini müsabaka imtihanını ka
zanmak suretile isbat etmeleri )izim· 
dır. 

Müsabaka 5-Ağustos - 936 
çarşamba günü Vilayette yapılacak
br. 

Taliplerin bu tarihten evvel ve
sikalanru ve hal tercümeleri hülisa
larile birlikte Vilayete müracaatları. 

19-25-31 7115 

Mektepliler okusun 
Ort\ mekteple Liseden ikmale 

kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. lstiyen
lerin kırtasiyeci Mehmet Sadık va
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiye 
müracaatla"' .7108 1 

16- 19- 21-22-23-26- 28-30 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

---------------------~ ikmale kalanlar 
okusun 

Orta Mektep ve Lise suUflann· 
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmıf 
talebeleri ikmal imtihanına hazırla· 
mak üzere bir kurs açbm • 

isteklilerin • Türk Sözü ,, mat. 
baasında 1. T. ve H. 8. Rumuzlanna 
müracaat etmeleri . C. 

• 

\ 

• . . 

abiabn ba büyük lutf ve nimetinden iitifade ediniz I 
tudyo alcsiyotesi bütan dünya kaphcalanhınkinden ,-------------

' .. l\L. .. -lctir Svinizi, Mobilyanızı, Fabrikamzı, Pamuk ve her çeşit tüccarı eşyanızı 
1 ~ - Yangına kartı -

Roma~ Siy.tik, Kum, Jıöbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
amztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocup olm9'anlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mea'ut olmutlardır . 

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

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yan yanya tenzilitlıdır 

, 

• 

Tıyatlar pmlar- Kuruş 

1 
cllr: 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik 

tat odalar j 
7 s Birinci baraka 
so llcinci • 

Odalar dört kişiliktir . . 

Fazlasından fark alınır. 

30 Hususi banyo ! Bir kişi ilcreti günde iki 
15 Umumi .. 

defaya kadar 

Y azm Çiftebana gelmiyeDler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek- ı 
tipiz iztirabı unutmayınız . 6979 

16 

Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Anksoy 
Hastalan sabahlan ( 8 ) e ~ac:l&lr , öğleden sonra 

da 15 t~n itibaren Kunıköprü civannda Müze soka-
fında 170 No. lu muayenehanesinde kabul-eder • 
Kan, idrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kiİayevi tahlilleri yapar .7022 12-14 

ı 

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . 
7078 7-10 
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Ankara Birası 
Ôz Türk sermayeaile kuruJnw,tur 

• ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 
Yanm Jıtre Ankara tairuı 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,, Sütten 
3 32 ,, Teren mll' 
4 82 ,, Etten 
5 325 " Bal 
6 3,5 .a,det Ylitıifıiıilııti.ıta 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de. : Bu besleyiil. a thk koru)lhcu Allkara 

rasmı içiniz. Her yerde israrla arayınllılf!danada toptan Abf 
Adana Acentesi : Rı Salih Saray 

1 Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 1 B. - Telefon No. 265 
6984 33 

Umumi nqriyat m· llilt 
Celil Bayet 

Adina TUrk sözü 9111Mll 


