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Saint - Brice 
"La journaf., dan 

~ .IA1 Titülesko birdenbire Mont-
U w u a röyu terkedip Bükreşe 
bv döndüğ"ü zaman, onun 
tı ~a~ı buyl!uzlarından yakalayacağ'ı
~d soylemiştik. Yani, açık bir dille: 
Yılzem ıneselesini ortaya koyacağ"ını 

rnıştık. 

s· . E.ger sadece partilerin muvazene
~nı nazarı itibara almak. lazım gelseydi 
n ~sele tamamile basitti,, liberaller se
la~.erdenberi memleketi idare ediyor-

nı kİkti,dar mevkinin bol avantajina 
Yoktavemet edebilecek hiç bir fırka Ur, 

'"'\(at daha vahim olan şev : Fır-

Titülesko 
ka,•M 'D .. 1 
lıd'" ·• uca'nın(katli{ile başsız .ka a-
llja~nberi bir dürlü tecanüsünıi bula-

ı. 

ıı.Ya 
1
8ratyano i'urubunun hala yaşa-

n arı 'h · • d • <>lan ' ı tıyar Liberallar, başların a 
R"ôn··ı gençlerin idaresini Tataresko 
dir,u rızası ile kabul etmiş değiller-

Bu · k' lcr· ın ısa mı, fırkanın son kongre-
ınden b" . d . 

tııiş _ ırın e yemden tezahur et- 1 
ROrdük . 

tirrıı Bu şartlar dahilinde, Ekibi değiş
Y<>r.e Yoluna doğru gidildiği anlaşıh-

da h~·on intihabattan sonra arkaların-
tı Uyük halk kitlesinin kendi oldu

lı.ıp~ e~i~, ve M. Mihalache, doktor 
etti~ R.1bı çok ateşli şeflerin idare 
evv l çıftçi mi11iyetperverler bir saat 
dar ern rnuhalefet sırasından çıkıp ikti-
Bu t e~kiine geçmek için can atıyor. 
likas~~ır~e de Romanyanın dış poli

.. e~ışmiyecektir. 
Utı Çunkü. evvelce de M. Titülesko

Yapt kendılerine dış işleri bakanlığı 
ile .;~ı çiftçi milliyetperverler, Fransa 
il&n

1 ~ıf~ka taraftar olduklarını açıkca 
bakı dıy?rlar. Hatta Sovye~lcrle bir 
Ye za~kdı~e bile kaCfar gidiyorlar . 
karış en ışte bu noktadır ki , işler 
~ fikY~r. Moskova ile bir ittifak ak
a d~rı,. Alman taraftarı propagauda-
kiye şıd?et veriyor. Hatta, liberalleri 1 
Ctdenayı~an başlıca sebeptir. Liberal-
ir rn ~ırçoğu içişleri bakanını " de

'11iisaınu afızlar ,, a karşı gösterdiği 
ledirler~hadan dolayı takbih etmek-

y Ctl° k 

f 
erginı·~ arışıklıklar çok canlı bir 
iltdı . 

1 M·mey~udiyetini meydana çı- 1 
a.bine . . Tı~ulesko, gerek Tataresko 
. llla.ı-ıd sının takip ettiği politikanın 

flİ 1tilrn::>~~ılması., gerek hükumetin değiş-
tl'h . suretıle tam bir vuzuh elde "•en•n l .. S · uzum una karar verdi . 
erk tı-esa harabelerinin üzerinde bir 

ez· A il.dıg, 1 vrupa bloku belirmeğe baş-
il.zJa k zaman mesele ne kadar daha 
rıR'ilt arıştırıcı bir mahiyet alıyor ! 
lıza.kı~ş~de, Türkleri Sovyetlerden 

u ırmağa çalışıyorlar mı ? 
"aw A. \tcrrn . a tınanın Romaya bir avans 

c!it ? esınede müsaade etmiş değ"ilmi 

tilh k'k j;ııhi _ ~ ı. a Yunanistan - Fransa 
tıı .. a sanksiyonlara merbut olan de

Ct rılaşrnasınıtı s:ınksiyonl.ırla ber~r
llahiyetfni kaybet{iğini anladı .. 

Montrö konferansında isteklerimiz 
bütün devletlerce tasdik edildi 

Dün gece imzalanan muahede yurdumuzun her tarafında 
gece yarısından itibaren canlı tezahürlere sebeb oldu . 
Şehrimizde de Atatürk parkında toplantı yapıldı .. 

Boğazların açılıp 
Türkiye 

kapanmasında tek bir 
cumhuriyetinindir . 

irade, 

1 

i 
hakkında dünyaya iyi bir imtisal numunf'sİ ver- 1 

mi., ve yapılan takdirlere tamamen hak etmiş 
bulunmaktadır. Türkiyenin başında~i büyük 
kumandan dürbin bir devlet adamının yüksek 

meziyetlerini haiz bulunduğunu bir kere daha 

iÖstermiştir . Kendisi muahedelerin konferans

larla tadili siyasctıne müzaheret etmış ve bu 
suretle Avrupanın minnet ve ~ükranını kazan
mı~tır . 

** 1 
Vakıa Lozan muahedesi, yeni ve genç d~v-

1 t~-.. ...... ...._.......,..._....._._.. ....... ........,....._ ......... ı lctimizin beynelmilel vaziyetini tes-

~ Montrö: 20 (A.A.)-Bo- bit ed~n. ve ~na .tam bir ist~klal mef-

ğazlar mukavelesi şimdi im humu ıçınde ınkı~af etmek ımkamnı 
d'ld" E J" B I za kabul eyleyen bir vesika idi • 

e 1 1 • vve a u gar Mu- Gerisi ikinci sahifede -

İskenderun serbest birli 
man haline mi konulaca 
İskenderun belediye reisi namına Marsel Blit söyle

diği bir nutukta : Paris müzakerelerinin 
muvaff akiyetle bitmesini temenni edi 
yoruz. Fakat bu müzakerat esnasında 
İskenderun isminin zikredilmediğini 

teessüfle görüyoruz . Dedi 
~~-------·------~~-

Halk, İskenderun delegesi Doryonu 
oğlunu döğdü 

lske11ıleru11darı fıir güriiııii~ 

İskenderun : 20 ( Hususi muha ( 
birimizden) - 14 temmuz baxramı l 
burada çok canlı bir şekilde kutlan

mıştır. 

Merasime, delege namına mesa

lih hassa reisi kaı: iten Dolator riya
set etmiştir. 

Delegasyonda ziyaretcilerin teb-

rjkatıru kabul eden kapiten Dolator, 
Fransız ve Suriy~ milletleri arasın
daki dostane münasebattan bahset
tikten sonra Pariste cereyan eden 

müzakerelerin muvaffakiyetle bit
mesi temennisinde bulunmuştur. 

Belediye reisi namına Marsel Bli 

- Gerisi ikinr:i sahifede -

Ankara : 20 ( A.A. ) - Şu da· 
kikada Montrödc boğazlar muka
velesi imzalanmak üzere bulunu
yor ve imza denilebilir ki bir an 
meselesidir . Dışişleri bakanımız mu
rahhaslar şerefine verdiii ziyafet 
bitti , Şimdi bütün murahhaslar im - j 
za şerefine baştan başa donanmış 
bulunan Montrö palas otelinin salo

nunda toplanmış bulunuyorlar ve 
biraz sonra imza merasiminin yapı

lacağı büyük salona gireceklerdir . 
Salonda alınmış olan tertibat şöy
ledir . Salonun yansı murahhasların 
oturacakları masalara ayrılmış bu 
masalar at nalı şeklindedir . Ve tam 
ortada konferans müzakeratını o ka

dar muvaffakıyetle idare etmiş olan 

Avusturalya murahhası buruse ay· 
nlmıştır. Ve iki yanında reis vekil

lerine ve umumi katibe ayrılmış olan 
yerler var. Murahhaslar bu masa 
etrafında elifba sırasiyle Bulgaristan
dan başlamak ve Yugoslavyada bit. 
met sureriyle yer alacaklardır. imza 
merasimi etrafındaki haberlerimiz 

rahhası imzasını koymuş ve 
ondan sonra diger delege
ler sıra ile imza etmişler-

----------------·-----------, r>-----------··· 
dir. 

Merasim devam edi _ 
yor. 

Dü~ ?"ece geç vakıt boğazlar 
meselesının halledildiğine ait Dahi
li~e Vekaletinden Vilayete aşağıda
kı telgraf gelmiştir . 

Seyhan Vilôyetine 

Boğazlar mukavelena
mesinin imzalandığı habe
rini şimdi, 23,30 da tele
fonla aldım. Tebşir eyler ve 
Türk miJletini bu muvaffa
kiyetinden dolayı tebrik 
etmenizi rica ederim . 

devam edecektir . Dahiliye Vekili ve 

Ankara : 20 (A.A.) - Bu akşam l Cumhuriyet Halk Partisi 

imza edilecek olan b?ğa.z~a~ mu~a,- Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
velesi safhaları saat yırmı ıkıden ıtı- ................................ --....,..,.........,...__......,..,...........,..._ __ ~ 

baren kısa telgraflar halinde bild.~ri.~e-- . tile Pariste çıkan Ernov el a-
cektir. Ve bu maksatla butün t · g 
telgraf merkezleri daimi surette ze •v~Sl şunu yazıyor: konferansın 
faaliyette bulunacaklardır. b~.şıg.ınde ~lduğu gibi sonunda da 

.. b Turkıye lehıne tezahur eden dostane 
Boğazlar konferansı munase e· . t T" k' . h kk 

Bu hareketin, Londranın haberi ı 
olmadan yapıldığını kabul etmek çok 
güçtür . 

Bu kadar karışık bir vaziyette 
Ron;ıanyanın politikası ne şekilde in
kişaf edecektir ? 

Mantık, sığada kaptan değiştiril
memesini emreder . Ve yıne mantık 

avni zamanda tecrübeli hir şefin et
r,afında toplanmayı da tavsiye eder . 

Kral Karol bir ; ok' de!alar poli
tik....yı ta •. 1d.ğ.nı ispJ.t ctm!~tir • ~ · .. 

vazıye ur ıyenın a ı olduğunu 
anlatıyor. 

Berlinde çıkan Doyca alge-
manya gazetesi de Türkiye kon
feranstan vaziyetini fevkalade kuv. 

vetlJnerek çıkıyor. Bundan sonra, 
Türkiyenin yardımı büyük devletler 
arasında daha ziyade artacaktır . 

• Taymis gazetesinde uzun bir 

baş yazısında ~öyle demektedir : 

Türkiye hükumeti Türkiyonin . 
. beynelmilel dürüst hareketi tarzı 

-İspanya ihtilili ~üthiş İ-· ~::,~:~,~.::~~::· .. Ja- ı 
bir safhada ! .,;,,;;, ~ükıimetin gösterdiği l 

. ! lüzum üzerine teşkilatı esa-İ 
Bir çok lspanyol zabitleri Fransız F asına ı siye kanununun 19 uncu f 

1 ka t lhf r' ı h t f . d. *maddesinin verdiği saiahiye-i 
Ç l. l a er ara a sırayet e ıyor i te istinaden Türkiye Büyükf 

----·--.+••·---- * Millet Meclisini 30 Temmuz* 
Asiler,hükumete: "Teslim olmazsanız : 936 Perşenbe günü saat 14; 

M d .d. k v d• h b *de içtimaa davet ediyo- * 
a rı ı ya acagız " ıye a er * rum i i .,, ı 

gönderdiler : Türkiye Bii}iik Millet Meclisi Reisi ; 

Ankara : 20 {A.A.) - Paristen veti yakındaki lspanyol şehirlerinin 1 İ M H Renda İ 
alınan bir habere göre Fasinda Me- muhafazasına memur etmiştir. 1 t . . * 
lilledeki garnizonda askeri bir hare· - Gerisi ikinci sahifede - J --·-·--·--------.J 
ket çıkmıştır . 

Bu isyan hareketinin ispanyaya 
sirayet etmiş bulunduğu Cebelütta
rıktan bildirilmektedir . 

Melilledeki kuvvetlerin başku
mandanı ihtilalcılar tarafından öJdü • 
rülmüştür. 

Diğer taraftan hükumet kuvvet
lerinin asileri inhizama uğrattıkları 
ve isyan eden zabitlerin Fransız Fa
şına kaçtıkları söyleniyor . 

İspanya hükumeti bir tebliğinde 
Fastaki kuvvetlerden yalnız bir kıs
mının isyan ettiği ve bütün ayalet

lerde harp gemilerinin hükumete sa
dık bulunduğunu bildirmiştir Örfi 
idare ilan edilmiştir . 

Londra : 20 { A. A. )- Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor : 

Hükumet 1500 kişilik bir kuv-

E :Z: =- z 

Cenubun bitmeyen davası 

Arap çeteleri mütemadi faaliyette. 
şimendöfer hatlarını yine bombaladılar. 

":' e petrol borularını tahrip ettiler 

Petrollar nehir gibi 
aktı etrafa 

Kudüs : 20 (Radyo) - Yafada ı 
da bugün iki bomba baha patlatıl
mıştır. Bunlardan birisi bir polis 

noktasının yanında diğeri de anklo 

Filistin bankasının yanında patla. 
ınıştır. fn~anca zayiat olmamış ise de 
bankanın bütun camları kırılmıştır. 

- Oeri~i üçüncü ::.ahifede -



Saaife : 2 Türk sözü 

Avusturya ve Almanya 
~~--------·------~~-

Viyana : 14 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Berlin ve Viyana hü
kumetlerinin iki memleket münase
betini normal ve dostça bir şekle 
koymak hakkındaki son kararlan 

kimseyi hayrette bırakmadı. Çünkü 1 
böyle bir anlaşmayı gaye edinen 

konuşmaların üç haftadanberi devam 1 
ettiiini, dünya yüksek siyasi maha-
fili zaten biliyordu. 1 

Nihayet bu ~~zakerelerin neti 1 
cesi ilan edildi . Uç noktada topla
nan bu tebliğde , verilen kararların 
yalnız esası bildirilmektedir. Her iki 
devletin dileği olan hakiki anlaşma 
ve dostluğun temin edilip edilmiye
ceğini ancak zaman gösterecektir. 

Bu gayeye erebilmek için her 
iki tarafın yapması lazımgelen bir 
çok şartlar vardır . Beklenilen ve 
umulan neticenin elde edilebilmesi 
için bu şartların pek yakında katı ve 
loyal bir şekilde tesbiti gerektir . 

Berlin ve Viyana anlaşmasının 
dış siyasası bakımından da ehem
miyeti büyüktür . Bura mahafiline 
göre bu komşu anlaşma ve dof,tlu 
iunun ihyası, beynelmilel ierginli~n 
ortadan kal~masına yardım edecek
rır . 

Bu münasebetle, Avrupa sulhunun 
teminine çalışan bütün müzakerele
rin başında, daima orta Avrupa ve 
bilhassa Avusturya meselesinin hal
ledilmesi lazımgeldiği fikrinin ileri 
sürüldüğü hatırlatılıyor . 

Unutulmamalıdır ki; İngilterenin 
Berline verdiği süalli notada Avus
turyanm vaziyeti hakkında Alman
yanm kati fikirlerini soran kısma 

büyük bir ehemmiyet verilmekte 
idi. Bu anlaşma ile, AJmanya tara 
fından Avusturyanın dahili ve ha
rici serbesti ve hakimiyeti tasdik 
edilerek, Avrupa sulhunu tehdit eden 
en büyük tehlike ortadan kaldırılmış 

oluyor. 
Çünkü Avusturya meselesiRİn bu 

şekilde halli , hemen hemen bütün 
devletlerin isteğine uygundur . Av
rupanın umumi vaziyetinde .son za
manlarda görülen gerginliklerin de 
Avusturya Almanya münasebetinin 
normallaştırılmasımn taciline sebep 
olduğuna şüphe yoktur . Çünkü her 
halde Almanya bugünkü buhran ve 
gerginliğin kendisi için de zararlı 
olduğuna duygu ve mantık ile anla
mış ve bu gerginliğin ortadan kalk
masının keı;ıdi inkişafı için de lazım 
olduğuna inanmıştır . 

Almanya ile anlaşmanın Avus 
turya dış siyasası üzerinde hiç b ir 
tesiri olmıyacaktır . Bu siyasa bil
haısa İtalya ve Macaristana karşı 
Roma protokolu ile tesbit edildiği 
gibi devam edecektir. 

Musolini, Başvekil Şüşnig ve Ma
car Ba~vekil arasında teati edilen 
açık telgraflar da bunu isbat etmek 
tedir. Musolininin şahsı düşüncesini, 
telgrafın hararetli ifadesinden anla
mak mümlc.ündür. 

Musolini bu anlaşmanın Maca
ristan ve Avusturya arasında imza
lanan protokolun esasına uygun ola
rak devam eden uzun görüşmelerden 
sonra meydana geldiğini bilhassa 
anlatıyor . 

İlan edilen ve Hitler ile Şüşnigin 
imzalarını taşıyan resmi anlaşma 

esaslanndan başka bir muahede im
zalanmadığı da hatırlatılıyor . Yani 
kısaca söylemek Iazımgelirse : Ber
lin ile Viyana arasında gizli bir mu
ahede mevcut değildir . 

Ecenebi mahafili her şeydin ev 
vcl bu anlaşma esnasında Habsburg 
meselesinin de görüşülüp görüşülme
diği ile alakadardır. "Neus Viener 
TaibJatt,. gazetesinin mühim maha
filden öğrenerek yazdıklarına göre 
kiralık meselesi bu müzakereler es· 
nasında katiyen mevzubahs olma-
mıştır. 1 

AVtısturya devlet sistemi, Mayış J 

1934 te tesbit edilen teşkilatı esasi~ 1 

ye kanununa göre devam edecektir. 
Eger hükQmet şekli de2'iştirile · 

cek olsa hile, aynı gazeteye göre, 
bu Başvekil Dr. Şu~nig'in müteaddit 
defalar söylediği gibi ancak Avus
turyanın dahili siyasetini alakadar 
eden bir mesele halinde kalacaktır 
ki, bunu Almanya hükümeti de kabul 
etmekten çekinmeyece1'tir. 

Avusturya dahili siyasetine ge
lince bu da hiç değişmeden şimdiye 
kadar yürüdüğü yolda yürüyecektir. 

Avusturya vatanper\rerler fırka5ı 
memleketin siyasi iradesini timsali 
olmakta devam edecek ve şimdiye 
kadar olduğu gibi ileride de bu fır
kadan ba,ka - Nasyonal sosyalist 
fırkası da dahil olduğu halde - hiç 
bir ıiyasi organizasyona müsaade 1 

edilmiyecektir. 
Anla,ma mukavelesinin ikinci 

noktasında Avusturya nasyonel sos
yalizminin, A vusturyanın dahiii bir 
işi oldl'ğu zikredilmektedir. 

Milliyetperverler mahafile men 
sup adamların fırkaya girmesine za
ten bir mani yoktu. Firka idaresinin 
beyayatına göre fırka ya gireceklerin 
mazideki siyasi vaziyetleri nazari iti-
bara alınmıyacaktır. 1 

Şimdiye kadar olduiu gibi, bun-, 
dan sonra da, Avusturyada ne bir 
anşlüs propagandası yapılacak ne de 
gayri kanuni fırkalara müsaade edi- ı 
lecektir. 

Avusturya hükumeti bu hususta ı 
her zamanki gibi pek sıkı ve şiddetli 
davranacaktır, Bunun en büyük is·· 1 
batı şudur ki anlaşma mukavelesi ile 
Avusurya hükümet diişmanlarım da
ha sıkı bir şiddetle takip edecek o
Jan, devleti koruma kanunt ayni gün.. 

Gümrüklerde yeni 
teşkiJat 

1 Yaramaz çocukları 
koğalayım derken 

Bar kadınına ver 
diği hediye 

Adana ve Mersin gümrük 
teşkilatı da yeni şekle 

sokulacak 

Gümrükler umum müdürlüğü , 
gümrük işlerine yeni bir şekil ver
mek üzere tetkikler yapmaktadır . 
Haber aldığımıza iÖre : 

Gümrük teşkilatı esa5lı bir su 
rette ıslah edilecektir. 

İslahata evvela İstanbul gümrük 
teşkilatından başlanacak ve oradaki 
teşkilat tamamlandıktan sonra Ada
na, Mersin ve fzmir gümrük teşki
latı yeni şekle sokulacak ve ıslah 
edilecektir . 

Kaçakçılık işlerine baka· 
cak hakim gehli 

Kaçakçılık işlerine bakmak üzere 
şehrimiz Asliye ceza ha,kimliğine 

tayin edilen Edip , dün gelmiş ve 
vazife5ine başlamıştır. 

Edibe yeni vazifesinde muvaff a -
kıyet temenni ederiz . 

Gidenler 

Gazetemiz müdürü Coşkun Gü
ven ve hava kurumu başkanı Sabri 
gül, hususi işlerini görmek uzere pa . 
zargünki . ekspresle İstanbula gitmiş- ! 
)erdir. · 

Dün, yarbaşında, belediyeye ait 
anbarın bekçiliğini yapan Hacı Sü
leyman adında birisi kendisile alay 
eden çocukları kaçırmak maksadile 
sokağa doğru bir taş savurmuş
tur. SüJeymanm atbğı bu taş çocuk
lara rast gelmiyerek, caddeden ge· 
çen Cumali isminde bir adamın kafa
sına düşmüş ve yaralamıştır. 

Meger kaçakmış 

Cümalinin kan içinde kalan başı- , 
nın tedavisi için derhal memleket 

Urfalı Mehmed oğlu Hacı Ömer 
adında birisi dansöz kadınlardan 
Emine Firuze isminde bir kadına üç 
parça kumaş hediye etmiştir. Zabı
ta, bu kumaşlann kaçak olduğunu 
istihbar ederek derhal Firuzenin eş· I 
yalarını taharri etmiş ve kaçak ipek-

lı kumailan yakalamıştır . Kaçak 
eşyalar müsadere edilmiş ve suçlu
lar hakkında kanuni takibat yapıl
mıştır. 

hastanesine gönderilmeştir. j 

Su işleri müdürü 
tekaüde sevkedildi 

Y ehrimiz suişleri müdürü baş 
mühendis Mustafa Nadirir, 65 yaşını 
doldurması dolayisile 14 T emmuzden 
itibaren tekaude sevkedilmiştir. Bu 
hususdaki emir dün vekaletten vila
yete gelmiştir. 

Bölgedeki hava vaziyeti 

Şehrimizde ve bölgede bir kaç 
günden beri hava hemen hep ayni 
vaziyette sıcak ve rüzgarlı geçmek
tedir . 

Sühunet derecesi santigrad 35-
36 dan aşağı düşmemektedir. Mev-

Ölümle tehdit 

Dün, Emin oğJu Sabri isminde 
birisi polise müracaat ederek, sabı
kalılardan Seyid oğlu İsmail, Ahmed 
oğlu Bilal, Emin oğlu lbrahim ve 
Seyid oğlu Hasan Ali adındaki adam 
lar tarafından takibedildiğini ve Ha-

l san Alinin kendisine bıçak çektiğini 
söylemişt!r . Bunun üzerine zabıta 1 

1 

1 derhal faaliyete geçerek bu adamla-

' rı yakalamıştır . Bunlardan Hasan 
. Ali kaçmıştır takibedilmektedir . 

1 

sim icabı olarak sıcakların daha faz· 
1a1aşacağt da sanılıyor. de ilan edilmiştir. ı 

Avusturya ile Alınanyaarasında ~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~·~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~ 
senelerdenberi devam eden avrihğın 1 
ortadan kaldırılması bütün A vustur
ya gazeteleri tarafından ayni şekilde 
sevinç ve meniiniyetle karşılanmakta~ 
ve bu anlaşma ile Dr. Dollfuss'un 
dileğinin de yerine geldiği bilhassa 
zikredilmektedir. "Rayhspost,, gaze
tesi elde edilen anlaşmayı ba~vekil 
Şuşnigin siyasi görüşünün geniŞliğine 

Montrö konferansın da isteklerimiz 
bütün ıı ~deVletlerce tasdik edildi 

bir delil olarak kaydetmektedir. 1 

Bu anlaşmadan beklenilen neti- ı 

cçlerin meydana gelip gelmiyeceğini j 
anlayabilmek için herhalde biraz da· ı 
ha beklemek lazımdır. 

Dünkü anlaşma muhtırasında zik
redilen kelimelerden ziyade bu anlaş- il 
mayı doğuran ruh ve fikrin esası ve 
bunların tatbik sureti mühimdiı. 1 

1918 - 1933 e kadar pek dalgalı 
bir şekilde degişen iki Alman mem- j 
leketi arasındaki münasebetin niha
yet son üç senenin acıhklarından 
sonra düzelip diizelmiycceğini pek 
yakında göreceğiz 

İspanya ihtilali 
- Briinci sahifeden artan - -

- Birinci sahifeden artan -

Fakat 923 dünya sıyasi şartları 
nın icabı olarak o zaman bu muahe
he ile kabul ettiğimiz b~zı kayıtlar 
var ki onlar, bizim telakkimize göre 
milli istiklalimizin telifi mümkün ol
mıyan bir takım hususi vaziyetler ih· . 
das ediyordu. 

Bir yandan bulgaristan, diğer 
yandaıı Yunanistanla olan hudutla
larımızda muayyen bir mıntıkanın 
askerlik dışında bırakılması, 5onra 
boğazların hususi bir rejime tabi tu
tularak milJi yurdumuzda dilediği · 
miz gibi emniyetimizi temin edici 
imkanlardan bir dereceye kadar u
zak bırakılmışız, Bizi, dünya hadise-

telsiz istasyonile hükümet konağı 

asılar tarafından işgal edilmiştir. 

Paris : 20 (Radyo) - Eski is
panya başvekili sinyor Groka; Fran

Paris : 20 ( Radyo ) -İspanya- I sız hududunc varmıştır. 
dan gelen haberlere göre isyan ha- Cebelüttarık ; 20 (Radyo) - ~u-
rekatı büyümüştür . Bahriye ]ilerle rdan ayrılmak hareket emrini alan 
ihtiyat zabitleri asilere iltihak etmiş- Ingiliz harp gemilerinden ikisi Mera 
lerdir . keşte çıkan isyan hareketi üzerine 

Cebelüttarik : 20 (Radyo ) - İngiliz tabasmın hayatını korumak 
İsyan harekatı İspanya merakişine üzere burada kalmalc.emrini almıştır. 
de siraye t etmiştir . Asiler ; İspan Lizbon : 29 (Radyo) - İsyan 
yaya g eçmek üzere buraya gelmiş harekatını idare etmekte olan gene-
lerdir . ral Danko, asilerin başında olduğu 

Sanbastiyan şehri asilerin eline halde Madrit üzerine yürümektedir. 
geçmiştir . Melilada asilerin elinde A.!!iler, IV!adrit şehri kendilerine 
bulunmaktadır . teslim edilrncdigi takdirde şehri ta· 

Üç İspanya tayyaresi merakişe mamen yakacaklarını yeni hükumete 
inmiş ve asiler tarafından alınmıştır. bildirmişlerdir ' 

Merakiş Sultanının vaziyeti fena- Hükumet; kendine taraftar olan 
!aşmıştır . Saray muhafızlarının ade- halka silah ve cephane da~ıtmı.,tır. 
di artırılmıştır . Ber5ılonada asilerin eline geçmi~-

Jsyan dolayısiyle ispanyada tica-: tir . 
ret hayatı tamamen durmuştur . Bütün İspanyada halk korku ve 
Tüccarlar moratoryom ilan etmiş- dehşet içinde bulunmaktadır . 
lerdir . Bütün İspanyada telgraf ve Malagada büyük bir yangın çık 
telefon muhaberatı kesilmiştir . mıştır . Söndiirülmesine . çahşılnıalC· · 

Li~bon : 20 (~adyo) - İil;>jl).cde tadır , . , · · ... 

!erinin inkişafını bütün dikkatimizle 
takip etmeğe ve bizim için manasız 
birer bağ olan bu taahhütlerden kur
tulmağa sevkediyordu. İşte, tam 
zamanın geldiğine kani olan Tür
kiye cümhuriyeti, dünya siyasetinin 
aldığı yeni istikamet karşısında vak
tile imza ile kabul ettiği bu kayt
lerden yine beynelmilel bir anlaşma 
ve bir ahdile ktırtulmağa karar vudi. 

Maatteessüf emrivakilerin daha 
pratik ve daha müsbet bir yol telek 
ki edildiği bir devirdet hükümetimi
zin büyük bir centilmenlikle güttüğü 
bu anlaıma politikası, bütün dünya
da derin bir sempati ile karşılandı. 

Kuvvetine ve Hakkına dayanan 
Türkiye cümhuriyetinin bu karışık 
devirde, güçük bir emrivaki hareka
tile pekala başaracağı bir işi Mont
röda toplanacak bir konferansta gö
rüşerek ve anlaşarak halletmek iste
yişinin bize getirdiği manevi kazanç 
herhalde bu haklı davamızın orada 
tastikinden doğacak maddi kazanç
tan hiç te aşağı olmadı. 

Bugün aı tık milJl sınırlarımız için
de bizi her hangi bir kayit ile bağ
lıyan bir bağ kalmıştır . V aktile o 
günün icaplarına uyarak kabul etti
ğimiz bu bağlar yeni şartlar karşı

sında zaten hükmünü kaybetmiştir . 

Dün gece Montröde büyüklü kü
çüklü bir çf>k devletlerin murahhas
lannın kabul ve imza ettiği mua
hede, işte Türk Cumhuriyetinin bu 
taahhütlerden tamamen kurtuldu
ğunu ve evimizin içinde ve kapısında 
tam ve prüzsüz bir istiklal ile hü
kümran olmamızı kabul eden mü
kemmel bir vesikadır. 

betli kararlarını ve elde ettikleri 1 
bu muvaffakıyetli neticeyi bütün ı 
milletimiz bugün duyarak ve anlı- I 
yarak yaptığı bayramlarla kutlamak-

1 

tadır . ı 
· Bu kutlayış, istiklalin manasını an
layışın ve takdir edişin tam bir te
zahürüdür. Kazanılan bu siyasi za
fer, vatanımıza ve milletimize mu· 
barek olsun. 

Mutlu t;iiniin tezahürat programı : 

A- 21-7-936 salı günü res
·mi ve hususi binalar , meydanlar , 
nakil vasıtaları bayraklarla donatı· 
lacak ve gece ışıkla aydınlatılacak. 

B- Saat 18 de Atatürk parkının 
karşısındaki sahada Ulu Şef Ata· 
türke ve Cumhuriyet hükumeti ünlü 
Başkanına Adana halkının minnet 
ve şükran borcunu arz ve iblağ et
mek üzere miting tertip edilecek 
( Bütün Adanalılar davetlidir . ) 
ve bu arada Parti , Belediye , Ha1-
kevi ve bütün ulusal kurumlar tara
fından Atatürk anıtına çelenk kona-, 
caktır. 

C - Saat 20, 30 da Halkevi ı 
bahçesinde bu mevzu üzerinde kon· ' 
ferans verilecektir . ı 

D - Konferans bitince tertip edi
len fener alayı Halkevi bahçesinden 
hareket ederek saat kalesi , Bele
dive önünden Asfalt caddeden, Ata· 

türk parkı önünde ( Atatürk hey-
' kelini selamlıyarak ) Vali konağı 

caddesinden set boyunu takiben 
Ordu Evi önünden geçerek Halkevi 
bahçesine gelip dağılacak ve teza· 
hiirat bitmiş olacaktır . 

** 
Yeni devletimizi en çetin şartlar Dün gece saat 24 e çeyrek ka-

içinde kurmağa muvaffak olan bü- la radyodan alınan habere ve daha 
yüklerimizin, düne ait bu bağları da 1 önce halkevi tarafından hazırlanan 
~İrarak bizi ·ş~rtşiz \re .'kayitsiz is- proğrıma göre Şehrimizin kalabalık 
"tiklale ~aVtıŞtiirmak yolunda~i isa- .. ~r~rinde bulıaan vatandaşlar cum· 

21 Temmuı 19~6 

İskenderun serb 
liman ha!inemi 

konulacak 
- Birinci sahifeden artan -

bu beyanata mühim bir nutukla cfi. 

vab vermiş ve demiştir ki : 
" - Suriye heyeti, Fransa ile 

muahede akdi için Parise gitti . 
müzakerelerin muvaffakiyetle bit-1 
sini biz de temenni ederiz • ~ 
bu müzakerat esnasında heyetce 
kenderun isminin iyi veya kötü J1 
edilmediğini derin bir teessüfle ~ 
rüyoruz . Bundan anlaşılıyor ki ~ 
riyeliler bu şehrin vücudunu ve ~ 
dilerile olan münasebabnı inkar 
yor ve 'bazan Trablus ve bazaP 
Saydarun Suriyeye bir liman ol 
sını istemekle ehemmiyeti mal 
olan İskenderun limanının mak 
temin etmiyeceği kanaabnda bu 
duklannı gösteriyorlar. Halbuki 
fskenderunun Suriyelien bir parÇ 
Suriyenin limam olduğunu zanedi 
duk . Şimdi görüyoruz ki Suriye! 
bunu kabul etmiyorlar, ve bu Ş 
Suriyeden saymıyorlar, şu halde 
den rica ederiz : Selahiyettar 
kanılara bildiriniz , biz, lskendt ı 
hakkında Saykls -bitvaittikfaknar'i' 
nin tatbikile burasının herkese ıı 
ve serbest bir liman olmasını istİ 
ruz . Bizimle muamele yapmak İ 
yenleri memnuniyetle kar~ılarız · 

Dolator, bu nutka cevaben: 
Mösyö Marsel Blitin fikirl 

iştirak ettiğini ve bu istekleri li-ı 
gelen makamlara bildireceğini bl 
etmiştir. 

lskenderunun serbest liman 
!ine sokulması keyfiyeti burada 
yük bir cereyan halini almıştır. 
her aldığtma göre, bu hususta bi 
toplantılar olmuş ve bu mesele t 
miyetle tetkik edilerek Fransays 
dirilmiştir. 

** 
Bu sabah buraya gelen bit 

herde : lskenderun delegesi M~ 
Doryonun oğlu Andre Doryo, r'ı 
da kanst olduğu halde hususi 
mobilile Gabden Antakyeye gid 
Edlebte bir kadına çarpmış ve 
dre derhal otomobili durdur 
yere inmiş ve çarptığı kadına 
venete koşmuştur. Bu esnada~ 
seyi gören halktan birçok ~ 
Mösyö Andrenin üzerine hücuP1 
rek fena halde döğmüş]erdir. J 

Kocasını kurtarmak için ot~ 
bilden atlayan Madam Dor)'O 
halkın tecavuzuna uğramış ve ~ 
hırpalanmışbr. 

Hadise yerjne jandarmalar 
mişler ve birçok kişileri tevkif 
}erdir. 

Madam ve Mösyö Andredt 
tahaneye kaldınlmışlardır. 

~-----------·~------_/ 
İngiliz - Mısıt 

anlaşması 

lngiliz delegasyot1 
talimat aldı 

Kahire : 20 ( A.A. ) - 1 
deıegasyonu , hali hazırdaki 
kerelerin ihtiraz noktalan hak~ 
hükumetten beklediği cevabı 1 

br .Bugün tetkik ederek yarıll 
rar iş~ koyulacaktır . 

• - - - .... ::::;::::sıı'or'~ 
huriyet meydanında ~e Atatür~ 
kında toplanarak Montröde "'~ 
len ve tam istiklalimizi temin ~' 
ahdnamenin imzalanması ve51 

büyük şenlikler yapmışlar ve t 
Jiklere vali, belediye reisi , 1J 
başkanı ve askeri mülki birç 
yükler iştirak etmişlerdir. 

Gece şenlikleri geç Yald' 
devam etmiş ve yurdumuztıjl0 istiklalini tasdik eden yeni ah 
nin mina ve degeri et.rafında, 
retli mü~ahabeler yapılıruştıt· 
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Roma hususi muhabirimizden 
telefonla : ltalya uzun seneler

den beri , müstakbel ihtiyaçları da 
gözönünde tutarak , büyük bir ha
V~i irtibatlar faaliyeti göstermekte
dır . Bu cihetten geçen 26 Haziran
dn , General Vallenin Berlindeki 
~kameti esnasında imzalanmış olan 
talya - Almanya hava anlaşması 

çok büyük bir ehemmiyeti haiz bu· 
lunmak tadır . 

ltalyanın resmi havacılık gaze 
tcsi olan Vie deli' Aria bugün bu 
arılaşmanın esaslı noktalarını neşret
rrıektedir . 

Yeni hava mukavelesi 7 mayıs 
1028 de imzalanmış bulunan ve ga· 
Yesi Milan - Trente - Münih ara
sında mütekabil bir havai irtibat te
sisi olan anlaşmanın kıymetidir . 

Yeni mukavele mucibince on 
.;ene için Venedik ve Münih tariki 
1 
c Roma ve Berlin arasında ve Frank· 
t~rt tarikile de Roma ile şimal deni· 
zı arasında havai irtibat temin edil
ıniş oluyor . 

I Bu sonuncu hat Skandinav mcm· 
eketleri ve İngiltere için bir irtibat 

merkezi teşkil eden Amsterdamda 
nihayet bulmaktadır . 

Anlaşmada ltalyar.m F rankfurt 
:ııısterdam hattı yerine Frankfurt 
h erlin veya Frankfurt - Hamburg 
atlarından birini ikame edebileceği 

de kabul edilmektedir . 
Bu hatların en mühim ciheti Ak· 

denizden şimal denizine kadar (Ams
terdam ve Hamburg ) merkezi Av
.rupa üzerinden geçmeleri ve Fransa 
ıle Rusya arasındaki büyu"k havai ir-
fb 1

• at yollarını yarmalandır . ltalya 
nıhayet bir istinat noktası bulmuş 
oluyor : Hamburg . 
b ltalya ile Almanya arasındaki 
u elbirliği yalnız Avrupaya inhisar 

etmiyor . Hamburga mukabil ita!· 
Yarılar da Almanyaya Akdenizdeki 
orı iki adalardan birinde bir iskele 
terkediyorlar . ILalya bu suretle Al· 
lllanyanın önene şarki Akdenize doğ
ru b' ır hava yolu açmış oluyor . 

Bizce bu hadise son derece bü
~~ bir ehemmiyeti haizdir . Filha
bı a Almanya ltalyanın kendisine 
. ahşettiği bu Akdenizde yayılma 
1mkarıından çok istifade beklemek
tedir . 

Büyük harbtan evvel Almanya
nın en büyük hulyası Balkanlar , 
Akdeniz yakın şarkını , Küçük As
j.aYı geniş bir iktisadi malikane ha
ıne aoymak değil miydi ? 

1
. Bağdad demiryolu hikayesini bi
~Yoruz . Şimdi , havacılık sayesinde 
k~ha kolaylaşmış bir şekilde bu hi· 
aye tazelenecek mi ? Bununla be-
~be · ld ğ r meselenın esasının orada o u· 
bunu zannetmiyoruz . Esas mesele 

in u hava anlaşmasını imza etmek 
ı1\. dsur:tiyle Beri inin ltalyanın Akdeniz· 

erıızdek. . t' . . t'•. fik 
~· rini h l ı sıyase mı tasvıp et ıgı ı • 
ş ası etmesidir . 

. Halbuki bu siyaset ise çok ba· 
nz bir şekilde lngiltere aleyhine bir ner 
. ıceye ulaşmak temayülnü göste
rıyor . 

b l Akdenizin en canlı noktasında 
b~ urıaıı ltalya bu denizde· hasıl ola 
d 

1 
ecek her türlü yeni vaziyet ile son 

erlce alakadar olmaktadır . 
b l talyaya karşı ittihaz olunmuş 
· U Unan sanksi yonların ilgasına dair 
~rııd ettiği bir nutukta Eden lngiltere 
ıınaratorluğunun : 

1 - Akdenizde paktlar politika· 
sırıdan vazgeçmiş olmadığını, 
İtil, 2 - Akdenizde, ltalyan • Habeş 
bıı '1fının zuhurundan evvel mc:vcut 

lunan deniz kuvvetlerinden· daha 

Temps'den 

fazla bir kuvvet bulundurmak niye
tinde bulunduğunu söyledi. 

Demek oluyor ki ltalya sanksi· 
yanların kaldınlmasının Akdeniz m· 
uvazenesi üzerinde heç bir tesire 
malik bulunmadığını bilmektir. Hııl; 
buki bu meselenin çok mühim oldu· 
ğu bedihi dir. ltalya için yeni müs
temlekesiyle irtibatı temin etmek 
büyük bir ihtiyaçtır, halbuki ltalya· 
nlar bu iş içi yalnız bir tarika ma. 
lik bulunuyorlar : Süveyş tariki. 

Buna binaen ltalyan efkarı um· 
umiyesi Cebelüttarık ile Sfr,eyş ar
asında İngilizlerin hertürlü hareke· 
tini büyük bir dikkatle takip etmek
tedir ltalyarılara haklı veya haksız 
olarak lngilterenin keddilerini bir 
çenber içine lmak siyasetini güttü
ğünü zannediyorlar. 

Sanksiyonlar devresind lngiltere 
tarafından kurulmuş olan Akdeniz 
!tifak!arının ltalyayı çenbeliyen ikti. 
sadi muhasranın kaldırılmasından 
sonra dahi devamlı bir şekilde ve 
ltalyan aleyhinde bir ıistem halinde 
krıstalize olmak tehdidinde bulun
ğu söleniyor' 

Umtmi kanaaı lngilterede sunun 
bunu böyle olmasını her ne bahası· 
na olursa olsun tcain etmek arzusu· 
beıliye bir idareci sınıfın mevcut bu
lunduju merkezindedir. 
Yeni ltalyan imparatorluğu Akdeniz· 
de ve Şarki Afrikadaki lngiliz men
faatleri için tehlikeli telakki olunmak
tadır. 

Montröden çıkan bir haberde lngilte· 
rerenin Moskova ile Sovyet harp 
gemilerinin Boğazlardan girip çık
masında tam bir serbesti temini hu
susunda anlaşmıt bulunduğunun bi· 
!dirildiği son günlerde bu kanaat 
daha kuvvet lendi. ltalya bu habere 
karşı derhal büyük bir alaka ırös
terdi; bunu lngiltererenin Akdenizde 
ltalya aleyhinde takip ettiği siyase
tin bir inkişafı şeklinde gördü ; di 
ğer bir ifade ile, Romada lngiltere· 
nin son Kanunu evvelde Akdenizde 
vukua gelecek her hangi bir ltalyan 
taarruzuna karşı koyabilmek için 
yapmış olduğu anlaşmalara bir yeni 
aza daha ilave etmek istediği Sov
yet Rusyayı bu anlaşmalar çerçeve· 
sine dahil ederek ltalya'ya karşı o· 
lan bu cepheyi kuvvetlendirmek ar· 
zusunda bulunduğu kanaatı vardır. 

La Trebuna diyor ki : Yeni bir 
Boğazlar rejimine mütealik bir mu -
ahedenin hatları çizilmiş bulunuyor. 

" lngilterenin Sovyet Rusyaya 
ve Türkiyeye karşı inanılmaz bir 
tehıdük ile bahşetmiş olduğu müsa· 
adeler bütün bu işi · yani Lozan 
muhede9inin tadili hakkındaki Türk 
talebinin • lngiltere bahriye nezare
tinin yardımı ile lngiltere hariciye 
nezareti elinden çıkmış olduğunu 
meydana koyuyor. 

Bu vaziyet karşısında ltalya · A
lmanya hava anlaşması çok hususi 
bir şekilde tenevvür ediyor. Eden 
19 Haziranda lngilterenin Akdeniz 
paktlarından vazgeçmemiş olduğu
nu ıöyledi. 

22 Haziranda Montrö konferansı 
ba1ladı. ltalya 26 Haziranda Alman
ya ya Akdenizdeki on iki adalarda 
bir hava iskelesi tahsis etti. Bu is
kelenin mevkii Boğazların cenup u
cundan pek uzağa düşmemektedir. 

Demek oluyor ki ltalya'nın bu 
hareketi Montrö' de münakaşa edi
leh lrıgiliz Akdeniz paktına karşı 
peşin bir cevap telakki edilebilir. 

Romanın teklifini kabul eden 
Berlin ise Akdcnızde !talyan si· 
y:ı~'etini tasvib etmekte ve kendisi-

. 
Tiirlc~zll 

Cenubun bitmeyen davası 
• Birinci sahifeden artan 

Necdel ile Cazze arasındaki şimen
döfer hattına bombalar atılmak su· 
retile tahrip edilmiş ve gönderilen 
ameleler tarafından yaktırıımıştır. 

!-lali! civannda ihtilalcılarle in. 
giliz kuvvetleri arasında bir müsade
me olmuş ve bir lngiliz neferi ağır 
surette yaralanmıştır. 

Tulkerimde bir Yahudi bekçi ih. 
tilalcılar tarafından yaralanmıştır. 

Tulkerim, Cüneyn köylerinde 
yüzlerce buğday tarlası sahiplerinin 
tarlasını, ailesini bırakıp çetelere il
tihak edip dağlara kaçmaları yüzün
den ekinler tarlada yanmış ve harap 
olmuşlardır . 

Bunun neticesi bu sene Filistinde 
büyük bir kıtlık olmasından korku· 
luyor . 

Mecoilkerimde bir taşkıran ma· 

1 
k~ne~i '.'raJ:'.!ar tarafından tahrip e· 
dılmıştir. Dort Arap tevkif edilmiştir 

Haniahmer, civarında iki yolcu 
otomobili ihtilalcıların ani taarruzu· 
na uğramıştır. istikşafatta bulunan 
tayyareler mütearruzların üzerine 
mütaadit bombalar atmışlardır. Ölü 
ve yaralıların sayısı belli değildir. 

Salahiyetli bir rnenbadan işitil
diğine nazaran Nablüste askeri 
kuvvet ile çeteler arasında ise har· 
bin cereyan ettiği söyleniyor . 

Dünkü gazetenin bikliriğine gö
re 1200 Yahudi genci köylerini mu
hafaza etmek için bekçi olacakları 
Kudüste bildirilmiş ve hükı1met te 
bu talebi kabul etmiştir , 

Kudüs : 20 (A.A.) - Son 48 
saat zarfında Yahudi Kolonilerine 
karşı taarruzlarda bulunulmuştur . 1 

Hükumet kuvvetleri Gazzada bir 
çok Arapların silahlarını almış ve 
kendilerini tevkif etmiştir . 

Filistin ırazetelerinin yazdığına 
göre Habeşistandan bir çok Y ahidi 
muhacirleri gelmiştir ve daha da ıre 
leceğini bildiriyor . 

Akka'da: Dün gündüz üç 

büyük bomba patlamış fakat üçü de 
tesirsiz kalmıştır . 

Akka : 17 [ Hususi muhabiri· 
lmizden J - Bu gün ~grevin doksa
nıncı günüdür . Fakat vaziyette hiç 
bir değişiklik yoktur . 

Meselenin çok uzacağı söyleni· 
yor . Köylerdeki hububat ve erzak 
harap olduğundan bu sene Filistinde 
büyük bir kıtlık olmaktan korkulu-

' yor. 

Nablus'da: Başlıca çarpış. 
malar üç yerde:olmaktadır . ( Nab· 
lus, Cüneyn. T ulkerim ve Hal ili ) 
dir. 

Diğer şehirlerde yalnız bomba. 
lar patlamakta ieceleri de kurşun 
sesleri işitilmektedir . 

Nablus ve civan için doğru bir 
malumat almak imkanı yoktur . 

Fakat doğru ve geçen iÜn saat 
1,5 da üç askeri otomobil Kudüste 
evsiz barksız kalan Yahudileri ( T e· 
lebibe J taşırken Nablus dağlar ci· 
vannda bir çeteye raslamış her iki 
taraf birbirine ate~ açmışlar fakat 
otomobiller hızla geçerek çetenin 
elinden kurtulmuşlardır . 

Tekrar yüz metre ileride bir çe
teye raslamışlar gene sıkı bir 
ateş, otomobiller sür'atle bunlan da 
atlatmışlardır . 

Askerler ve Yahudiler çetenin 
elinden kurtuldular diye derin bir 
nefes alacakları sırada üçüncü defa 
olarak mitralyözlü büyük bir çete· 
yle karşılaşmışlar otomobiller bura· 
da durmak mecburiyetinde kalmış 
askerler de üç mitralyözü kayalar 
arasında saklamış, çeteye çevirerek 
ateş etmeğe başlamışlar bu hal böy· 
lece üç saat sürmüş nihayet asker· 
)erdeki üç mitralyöz çetelerdeki bir 
miteralyözü güçlükle susturmuş fa. 
kat çete kelaylılda ric'at ederek kaç· 
mı~lardır . 

Askerler tekrar yollanna devam 
etmişler ve bu defa tekrar çeteler ile 
karşılaşmışlar ve gene sıkı ateş ne
ticesinde bu iki çeteden de kurtula 
rak dağı gece vaktı aşmışlar ve Te. 
lebibe Yahudilerden ancak üç dört 
kişi sağ olarak varmıştır . 

Bu civardaki köylerde her an si· 
lah araştırması yapıldığından ve 
araştırma yapılırken önlerine geleni 
yıkıp yakmakta ve mesela gazyağını 

nin Rusya aleyhindeki siyasetini de 1 
inkişaf ettirmektedir. 
Avrupa şansöliyelerinin ltalya.Alma. 
nya münasebetlerinin derecesini biri· 
birine sormakta olduklan bir anda 
bu hava anlaşması güzel bir cevap 
teşkil etmektedir. Avrupa'da Fıransa 
Rus , a anlaşmasına karşı değilse bile 
hiç olmazsa Akdeniz' de İngiliz siyas· 
etine karşı, Almanya ile ltalya aras· 
ında ticari, siyasi ve askeri elbirliğini 
tesis ve tespit etmektedir. 26 hazir· 
an tarihli ltalya-Almanya hava anla
şmasının imza edilmesi Avrupa siya· ı 
setinin kati bir dönüm noktasında ol
duğu manasını ifade edebilir. 1 

buğdaya dökmekte, erzakları çiğne· 
mektedirler . 

Biitün araştırma yapılan köyler
de bu hal böyledir . Bu yüzden köy
lüler kışlı~ erzaklarını yer altlarına 
mahzenlere , mağaralara sokl.ıyot • 
lar, 

Biri sabah saat dokuzda grev 
hiliifınaaişleyen Hayfa - Akka otü
büsünün içine bomba konmuş fakat 
otübüs Akkaya gelmiş bütün yoku. 
!ar indikten on dakika sonı a bomba 
otübüsün içinde ve civarında hiç kim· 
se olmadığından insanca zayiat olma
mıştır . F akaı otübüs parça parça ol. 
muştur . ikinci bomba da gene Ak
ka - Hayfa arasında işleyen trı-ne 
atılmıştır . Bomba gene yolcular in
dikten sonra patladığından zayiat 
olmamıştır . Trenin mühim bir kıs· 
mı berhava olmuştur : Üçüncü bom· 
ba da akşam saat 7 de hükı1met ko
nağının pençeresinden içeri atılmak 
istenmiş fakat bomba duvara çarpa. 
rak sokağa düşmüş ve sokaktapat· 
lamıştır . 

Konağın camları kırılmış ve ka. 
pı da biraz kırılmıştır . Bu üç bom. 
banın hep bir şahıs tarafından atıldıt 
ğı zannediliyor . 

Akkadan otomobille iki saat u -
zak. olan , Safad'da bir çete zuhur 
etmıştir · Bunu haber alan hükumet 
Akkadaki topçu alayını Safada nak· 
!etmiştir . 

Geçen gün askeri kuvvet ile çe
te karşılaşmışlar, şiddetli ateş neti 
cesinde iki taraftan üçer kişi ölmüş. 
tür . 

Şarkulerden hududuna yakın dağ· 
lardaki çeteler yani silahlarla techiz 
edilmiş Şarkulerdenli Araplar bulun· 
muştur. 

Şarkulerdende vaziyet kötü bir 
safhaya girmektedir . 

Londradaki görüşmelerden da· 
ha hiç bir netice çıkmamıştır . Bu· 
nun için meselenin uzayacağı anla· 
şılıyor • 

Akkiidaki kadınlar aralarında 
para toplayarak kuma~lar alıp en
tarilere dikmişler ve kırk ~ntariyi 
Nablüsteki kocası dağa çıkıp ta ya]. 
ruz kalan zavallı kadınlara gönder
mişlerdir . 

Akkada kadınlar grevin iptida
sındanberi durmadan çalışmışlar· 
dır. 

Ziver Cerrah 
Umman : 18 [Hususi] - Er. 

bet - Cers yolunda dün gece mü· 
him bir hadise olmuştur : 

Burada Şarkı Hasın denilen mev
kide Musul petrollarının Hayfaya a· 
kan kolu meçhul kimselerin taarru· 
zuna uğramış, borular çıkarılıp par· 
çalanmıştır . 

Fışkıran petrollar civardaki bü· 
tün araziyi istila etmiştir . Ve ayni 
zamanda hat üzerinde şirkete ait 
telefon telleri de kesilmiştir , 

lrıgilizler bu hadiseden fena hal. 
de sinirlenmişler ve Erden hükume
tini tazyik ederek faillerin mevdana 
çıkarılmasını istemişlerdir . Bunun 
üzerine Erden hükumeti, Haşimi ku. 
liibü mensuplarından bir çok genç
leri tevkif etmiştir . 

Son aldığım malumata göre : 
Şarkulerden arazisindeki petrol 

hattına daha iki yerden teca
vüz yapılmış ve petroller nehir gibi 
akmağa başlamıştır . 

Bu tecavüzlerin yapıldığı yer Er· 
bede bir buçuk saat mesafede Ce
cer cami civarında9ır • 

sahife 3 

l ___ B_E_L_E~_E_i_LA_ .. N_L_A_R_ı_--=ı 
31-Mayıs-937 tarihine kadar Kanaradıı kesilen kasaplara ait hay· 

vanatın .ııakatatı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur . 
l~alesi Ağustosun 6 mcı perşembe günü saat on b~şte belediye encü· 

menınde yapılacaktır. Muvakkat teminatı yüz elli liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de teminatile birlikte Belediye encümenine gelmeleri ilan olu· 
nur· 7118 21-25-29-2 

Tanzifat ve tenvirat vergi mükellefleri dikkatine 

1- 936 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait tahakkuk 
müfredat cedvelleri, Çınarlı : Asfalt cadde buz bayii kahve duvarına : Ka. 
yalıbağ : itfaiye dairesine; Camiicedit : Çukur kahvesine : Türkocağı: Şa· 
fak loka?ta~.ın~, Mestan zade : Mestan zade camisine, Hürriyet : Eski Bay
ram yerı Hurrıyet ocağına, Sarı Yakup : Alemdar mescidine , Alidede : 
Hasan ağa camisine, Sucuzade : Sucuzade ocak binasına, Karasoku Cum 
huriyet otelinin altına, Kocavezir : Hayvan, Sebze pazarı tahsilat evine , 
Tepebağ: Kürt Hasanın oğlu Sadullahın dükkanına, Kuruköprü: Şerbetçi 
Mehmet Alinin dükkanına, Hanedan : Hacı Bayram kuyusu meydanlığına, 
istiklal : Eski istasyon : Belediye buz bayii Adil Doğanın dükkanına, Dö· 
şeme : Doğum hane karşısı, Reşatbey : Yarbaşı polis karakolu civarı, Ce
mal paşa : Su deposu karşısındaki meydanlığa, Cumhuriyet : Cumhuriyet 
mahallesinde Halil lbrahimin dükkanına, Karşıyaka : Karşı yaka ocağına, 
Mirza çelebi : Kamil Kara zencir masarasına, Seyhan : Süleyman dükkanı 
civarına Mıdık : Hazım Alinin dükkanına, Akkapı : Bakkal Alinin dükka. 
nına, Köprülü köy : Köydeki kahveye asılmıştır . 

2 - Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrinisani, aylarının sonu ol· 
mak üzere iki taksitte alınır. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi 
ve resimlere yüzde 0/ 0 10 ceza eklenir.Bu cedveller 16-7-936 perşembe 
gününde asılmış ve 27-7-936 pazar günü kaldırılacaktır. 

itirazı olanlann bu on gün zarfında istida ile Belediye Riyasetine mü· 
16-21-25 racaat etmeleri ilan olunur. 7107 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden · 
Çok miktarı 

Erzakın ntw'i kilosu 
Kotun eti 7000 
4 yıldız ekmek 25000 
Sade yağ 2500 
Zeytun yağı 650 
Pirinç 4000 
Yerli şehri ye 500 
Kesme şeker 800 
Toz şeker 1500 
Çay 25 
Zeytun 650 
Edirne peyniri 600 
4 yıldız un 1500 
ince tuz 700 
Kuru soğan 1500 

,, fasulya 17 50 
Tomates salçası 350 
Yerli makama 450 
Sabun 1000 
Soda 650 
Patates 30(l0 
Samırsak 30 
Nohut 250 
Mercimek 200 

Az miktarı 
kilosu 
6000 

22500 
2500 
600 

3500 
450 
700 

1300 
22 

600 
550 

1300 
650 

1400 
1600 
300 
400 
900 
600 

2500 
25 

200 
150 

Meşe kömürü 
Çam odunu 
Zonguldak maden 
kömürü 

3500 3000 
6000 5500 

45 ton 43 
Benzin 150 teneke 130 
Gaz 60 50 
Mazot 150 130 
Vakom yağı 15 10 

IIkteminat muhammen 
Lira K. Fiat 
236 25 45 
168 75 9 
140 62 75 

29 25 60 
54 00 18 

8 25 22 
18 30 30,50 
30 66 27,25 
6 56 350 

16 06 35 
12 37 27,50\ 27 Temmuz 
10 91 9 70 1936 pazar-
2 62 S i tesi saat 14 

6 75 6 
de 

14 43 11 
5 25 20 
7 42 22 

27 25 37 
6 19 13 

13 50 6 
5 17 23. 
1 41 7,50 
1 35 9 

7 87 3 
6 75 1,50 

74 25 2200 28 Temmuz 

50 62 450 
1936 salı 
saat 14 de 

17 55 390 
19 12 170 
4 50 400 . 

1 - Adana Ziraat ve makinist mekteplerinin 1937 senesi Mayıs ga. 
yesine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i miktarı ve şartnamesine göre 
ilk teminat miktarları gösterilen yiyecek ve yakacaklar açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde müteşekkil satın alma 
komisyonu tarafından hizalarında gösterilen gün ve saatta açık eksiltme 
usulü ile yapılacaktır . 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 1936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerine göre lazımgelen vesaiki birlikte getirmelt:ri 
ve teminatlarını eksiltmenin yapılacağı gü ve saattan t>vvel Malsandığına 
yatırmaları lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin bu müd
det zarfında Adana Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7095 
• 

Açık teşekkür 
Kocamın ölümüyle cenaze töre

nine gelen dostları arasında sayın 
adliyecilerle belediye başkanı ve 
üyelerine ve avukat meslekdaşlarına 
ve taziye lutfunda bulunan diğer 

~ı değer ~y.m· ve baylıııa ayrı 

12 - 16 - 21-25 

ayrı bizzat teşekküre teessürüm ma

ni olmaktadır. 
Kendilerine şuracıkta içten gelen 

teıekkürleriıni sunarım. 

Merhum Avukat Mehmet 
7117 Sait karısı 

NACiYi;. 
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Adana Borsası muameleleri 
------------------P~A~M~U~K~~-e~K~O~Z-A

Kilo Fiyatı 

C1NS1 En az En çolı. 
Satılan ,'\liknar 

_K_· ·~ S. K. S. __ Kilo 

==Kapımalı pamuk-- : 
-Piyasa parlağı ,, •-3=-=7::-----
---ı:>izasa temizi ,, - 20 _2_9 ___ - --- -------------'---- --~~-

iane 1 
iane 2 

-f."kspres 
-Kİev~la_n_t ____ _ 

YAP A GJ - --- - ------
~--- ___ J...__li ' -~ u 1 1 1 Siyah _ 

Ç 1 G l T 
Ekspres 
iane 

r 

- - - HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 4,25 ' 4,75 

,, Y'e_r..,...li _____ 4___ 5,12 - -
--~------------ -------~-~·-----,, men tane 

--=A,....rp~a-------·--=2_-;_s1_ , __ - 2,70 ==== _______ _ 
Fasulya Yulaf _____ _ 

2,50 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 

UN 

Hazır 1 ) 40 Liret -----'---ı _T_e_m_m_u_z_v_a_d-el-i - -- --7 - 04 ~yşınark 1 -
•--------- - - ~ Frank « Fransız » ,_ I~ 

Birinciteşrin vadeli 6 64 St ı· · -·ı· - 630- -----"------- --- - er ın « ıngı ız » -. 
_H_it_h_az_ır ______ 5_j 92 Dolar « Amerika » -

1 

Nevyork 12 17 Frank « isviçre » - , 

Ankar'4 Birası Fabrikası 
· Ôz Türlr sermayesile kurulmuştur 

' ' 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,, Sütten 
3 32 ,, T ereyağından 
-4 82 ,, Etten 
5 325 ,, Balıktan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin ltder . 
I 

Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

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

6984 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

34 

----------------------.-------------------------------
1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

• 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 

Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyalan Seyhan Eczanesinde 
rekabet kaôul etmiyecek ~ekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu ı · •..• 

Celal Bayer 

Türksizü 

Seyhan Valiliğinden ~ . 
Muhammen bedeli Lira 700 
Cinsi : Arsa 
Miktarı metre : 108 

Mevkii : Ziraat Bankast karştsı 
Hududu : Şarkan Yol , garben : 

Basmacı oğlu Mardiros ve Dirohi I 
Şahbazyan Manok, Şimalen: Yol faz
lası, Cenuben: Kısmen Hacı Yunus ı 
Z. Ali ve kısmen Basmacı oğlu Mar
diros ve Dirohi Şahbazyan Manok 
arsası. 

Tasarruf senedi 
No: Tarihi 

136/54 Eylul 933 

Hudut ve miktarile sair evsafı yu
karda yazılı Hususi" idareye ait Zi
raat Bankası karşısındaki arsanın 
mülkiyeti peşin para ve açık artırma 
suretile satılığa çıkarılmıştır . 

936 salı günü saat 

İstekli olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçalarile birlikte 28-7-ı 

onda Daimi En
cümene ve şartna meyi görmek isti

ususi Muhasebeye 
11 

yenlerin her gün H 
müracaatları . 71 

18-21-24-26 

Kaçakçıl 
hain 

-----
ar vatan 
idir 
--------

İkmale kalanlar 
oku sun 

Orta mektep v e Lise sınıfların
hendese ve fen 

n ikmale kalmış 
tihanma hayırla. 

açtım. 

da riyaziye, cebir, 
bilgisi derslerinde 
talebeleri ikmal im 
mak üzere bir kurs 

İsteklilerin " Türk Sözü ,, mat· 
baasında f. ve T. ve H. B. Rumuzla-
rına müracaat etmeleri . C. , 
Seyhan Posta,telgraf ve 
telefon başmüôürlüğün
den : 

Adana ile istasyon arasındaki 
postaların taşınması bir se;e müd
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
Eksiltme 5 Ağustos 936 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Adanada 
poı-ta ve telgraf ba~müdüriyeli bi
nasında yapılacaktır . 

.. -
;~ . ··. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir Tahmin bedeli aylığı 200 ve te· 
minatı muvakkatesi 180 lira olup 
birinci derecede ipotek olmak sure
tile kefaleti bin liradır. 

------------------·-------- ' 
Mektepliler okusun 1 

Bu işe girmek istiyenleriD kanuni 
vesikalarının ve muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair sandık makbuzunu 
heyete ibraz etmeleri lazımdır.Daha 
ziyade f!lalumat almak ve şartna -
meyi görmek istiyenlerin her gün 
saat 8 den 12 ye ve 14 den 17 ye 
kadar başmüdüriyete müracaat et
meleri ilan olunur . 

21-25- 30-4 7116 

Orta mekteple Liseden ikmale 
kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. istiyen
Jerin kırtasiyeci Mehmet Sadık va- ı 
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiyc 
müracaatları .7108 
16- 19- 21- 22- 23- 26- 28- 30 
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F • •d • Soğuk 
rıgı aıre hava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

deli yeni bir F rigidaire rn 
alınız . se 

Yeni F rigidaire ~ 
b 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatı bi 

yarıya yakın azaltan Ekovat b 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek F • • d • sahip olanlar ele do ovat Kompresörlü rıgı aıre trik faturası '// ç,. 

diği zaman ne karlı .bir iş yapmiş olduklarım anlarlar. letj ' }'() 

F . . d . 'd n dalıa üstün ve daha idareli soğuk hcıv 
ı filgl aıre e dolabı yoktur. . ve 
1 Halep orada ise, arşın bur da .... Geliniz, görünüz ve kanaat ietıf İçi 
l dikten sonra satın alınız . 7101 . 

1 ı Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 6 
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Muharrem Hilmi ~esı 
/ ketı 

----·------------------------ ~Cll'f 
Umumi neşriyat mielri has 

-. - ... . · Celal Bay~r .. _ ttr 

Adana 'Türk' sözü •~tlaa.,ı · ktt~ 


