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;liİTLER, BU HAFTA ALMAN MİLLETİNE İKİ NUTUK VERECEK 

Sonksiyonların 
ilgasına rağmen 

bakanımızın bir Fransız Dışişleri 
gazetesine beyanatı 

MİLLETLER SOSYETESi ASSAMBLESINDE 

;Boğ~la; k~nf ;r~sıj . . . 
Projemiz tahrir 1 lngıltere, ltalyanın Habe~ liabeş işi halledilmemiştir 

Le Journal'd•n 
''Boğazlar 
eden şey 

hakkındaki 
bugünkü 

isteğimizi tacil 
emniyet .krizidir.,, 

\ heyetinden geçti i şistanı ilhakını 
•\ Montrö : 2 ( A.A.) -Bo-< .., 

katiyen 
bildirdi 

onksiyonların ilgası temin 
edildi diye, Cenevrede kalkan 
perdenin temizlenmiş bir sah-

ne üzerinde kalktığını tasavvur et
lllekie ne kadar aldanılmıştır . 

bir devlet adamı ki memleketinin 
sulh perverane inkişafını uzun sene
ler çalışarak hazırlamıştır 

ğazlar komite~i ~rojeyi kon-\ tanımıyacagını 
feransa vermıştır. . 

Bu nokta üzerinde şüphe yoktur. 
b Müzakereler Şili'nin bir talebi ile 

Montrö toplantısını temin eden, 
bu toplantının yapılması için ileri 
sürülen bütün gü.çlükf.,ri yenen gene 
B. Tevfik Rüştü Aras'tır. 

i Proje tahrir heyetinden l 
i geçecektir . l Cenevrede skandal çıkaran İtalyan 

gazetecileri hudut harici edildi 
, ' 
/ T~rk deleg~si: projenin 1

1 
. ~şladı'. m~~le lngilterenin bir kararı ile 

alledılmıştı . Fransa, Belçika, Po- [ 
Ionya, lsviçre, Bulgaristan bu husus- / 

t~ resmen fikirlerini bildirdiler. Hat- ı 
ta Birleşik Amerika hükümetleri bile ı 
harbin sona ermiş lmlundtığunu ka
bul etti . 

Montrö konferansı, Türk talebi
nin teknik kısmının münakaşasına ka · 
pıldığı sırada fırsat bularak yanına 
yaklaştım ve ilk intibalannı sordum. 

; müzakere edıldıden son- l 
ı ra münakaşasını istemiştir. { 
' 

hakkında takibatta bulunulmıyacak
tır . Kendileri yalnız derhal hudud 
harici edilecektir . 

il Sovyetlerin , küçük antantın ve 
alkan ittihadının iştirakleri temin 

•dildi . Açılış celsesinden evvel bir 
t~plantı yapmayı unutmamış olan 
b'..taraflar bile Londrada şu kati sözün 
soylenmiş olduğunu bilmemiş görüne-! 
lll ez] er : Teı:fık Rüştü Arns 

B. Aras meselenin yalnız orta
ya konması tarzından değil. aynı 

zamanda memleketin bu vesile ile 
karşılaştığı dostça tezahürlerden do
ğan memnuniyetini saklamadı. Gö
rüşmemiz pek çabuk siyasi bir şekil 
aldı" Türk bakanına sordum : 

Habeşistandaki 
İngiliz Elçisi 

Londraya dün geldi 
' 

Londra : 2 (A.A.) - Habeşis-
tandaki lngiliz Elçisi bu gün lngil
tereye gelmiştir . 

1 
İtalyanları Habeşistandan · koğabi

hecek yalnız harptir . Halbuki kimse 
arp etmek istemiyor . 
Eğer milletler sosyetesinin azası 

olan bir Habeşistan ve Cenevreye 
ıtelerek söz isteyen bir Negüs olma
saydı her şey yoluna girecekti . 

h lsviçre hükümetinin Haile Selasiye 
.akkında almağa mecbur kaldığı va-

zıyetteıı daha göze çarpacak bir te
zahür olttr mu ? 

fsviçre, şimdi sözde bir hükümetin 
sözde hükümdarı bulunan bir şahsı 
henüz aza listesinden çıkarmadığı 
Milletler sosyetesini'} işlerine iştirak
ten menedemezdi. F'akat o ayni za
manda Negüsün , firarda kaybettiği 
otoriteyi yeniden kazanmasına hiç 
hır yardımı olmıyacak bir hareket 
Y~pan bir hane berduş olduğuna da 
hukmetmiştir . 

Bununla beraber Negüs hiç bir 
suretle tahtından vaz geçmek istemi
Y.or. Ve milletler sosyetesi binnaza
rıye onu tanıdıg-ı müddet vaz geçmi
Yecektirde .. 

Beynelmilel imdada müracaatı; o
nun için yalnız düşman önünden de
~ıl, ~izzat kendi tabalarının önünden 
de hır kaçışı ifade eden Adisababa-

an hareketinin firar mahiyetini izale 
edecek yegane hareket değil midir?. 

~-----·------
Afyonda 

Müthiş yağmurlar yağdı 

l-Ier taraf su içinde 
Ankara : 2 ( A. A. ) - Dün Af· 

Yonda 2,5 saat devam eden müthiş 
Yağmurlar yağmıştır. Bütün Afyon 

~~~ç~:d:a;:,;.ış~:·va~:r :~~d~:~~~ 
kılmıştır. insanca zayiat yoktur . 

Yunanistan i dhalatı- f 

Pnris'te çıkım E11trnnoijrm gıı-ı 
zetesinin Montrö'ye günderıliği 

lıususi muhabiri ]un Tııvl'ııeıı. ' ) 
yazıyor: 

Yeni Türkiye, dışişleri bakanı B. 1 

Tevfik Rüştü Aras'ın şahsıııda müm-1 
taz bir devlet adamına maliktir, öyle 

- Boğazlarııı tahkimi işinin la
zım ğeldiğine şimdi neden hiikmedi
yorsunuz ? 

B. Tevfik Rüştü Aras samimiyet
le dedi ki : 

- Çünkü şimdi bütün umumi 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Elçi, Habeşistandaki fngiliz El
çiliğinin ilga edileceğine dair olan 
şayiayı tekzip etmiş ve kendisinin 
orada bulunmadığı sırada sefaret İş
lerini başkatibin göreceği bildiril· 
ıniştir _ 

Adolf Hitler 
Bu lhafta Alman milletine 

6 o, o o o Şarkülerdenli 1 iki nutuk verecek 

Arap Filistin Araplarına 
yardıma hazırlanıyor 

Ad ende toplanan 100 şeyh' İngiliz F ev
kalade Komiserliğine ültimatom verdi 

Londradan 27 tarihile yazılıyor 
Kudüs hadiseleri yeniden büyü

meğe başlıyor . 

Şurada burada vukua gelen mün
ferit hadiseler şahıslara karşı yapılan 
süikastler, mahalli terör yerine şim
di organize edilmiş hakiki müsade
meler olmaktadır . 

İhtilalcılar tarafıııdan harap edil
miş telgraf ve tel~fon hatlarının ta- ı 
miri ile uğraşan lngiliz askerlerini 
kurtarmak için, lngiliz hava kuvvet
lerinin müdahalesine lüzum görül-
müştür. 

Her tarafta lngiliz askeri kuv
vetlerine tecavüz edilmektedir . 

Bu dahili harbin esas sebepleri 
hala aynidir . 

Araplar hala Yahudilerin Filis
tine yerleşmelerinin ·men edilmesini 
istemektedir . 

İngiliz hükümeti bu karışıklıkla
ra ehemmiyetli bir gözle bakmak
tadır . 

lngiliz resmi mahfelini daha çok 
!!ndişeye düşüren en mühim haber; 
Şarkulerden Araplarınııı Filistin A

- Gerisi üçüncü sahifede -

A.dolj Bitler 

Paris : 'l. ( AA. ) - Hitler Şa
hidi bir toplantıya çağırmıştır . 

Adolf Hitler Pazar ve Pazartesi 
günü Alman milletine iki nutuk söy-1 
liyecektir . 

Suriye-Fransa muahedesi bu ay içinde 1 

imzalanacak fakat 

Blum kabinesi düşmezse!. 

nı azaltıyor r 

.. Atina : 2 ( Radyo ) - Evvelki , ı 
Utı Başbakan Metaksasın başkanlı- ' 
~nda toplanan bir konferansda ( Yu
.~an bankası ) Direktörü; bu günkü 
1cablarııı, idhalatı azaltmağa ve mem
leketine kanaatkar bir hayat yaşa
llıağa icbar ettiğini söylemiştir . 

--., 
~~-~-üzeltme ı 

Kont dö Martelin yerine başkasının 
geleceği, yalanlanıyor.Umumi af, Ali 
komiserin geldiğinde ilan edilecek 

·--

Atina : 2 ( A. A. ) - Dün Baş 
llakanla Yunan bankası direktörü a 
tasında yapılan bir görüşmeden son 
ta idhalabn tahdidine karar veril
ll'ıi tir ş • 

Dünkü sayımızda verdiğimiz 
'!stanbul maçlarına ait tatsilatta 
Macarların Boçkay takımı milli ta· 
kını olarak yazılmıştı . 

Bu yanlışlığın sebebi : Stadyom 
Spikerinin maçın heyecanı arasında 
verdiği malı'.lmattaki takdim te
hirden ileri gelmiştir . 

Oyuna Milli takım kadrosile 
Macarlar değil biz iştirak ettik . ı; 

~c;:es::xu, 

Berut : 30 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Blum kabinesi, Suriye 
ve Lübnanı Fransaya dost iki ayrı 
müstakil Cumhuriyet tanıtacağını 

esas itibarile kabul ve buna ait ana 
hatların tesbit edildiğini ve muahe 

denin de imzaya bırakıldığını önce 
den bildirmiştim. 

Bugün Pariste bulunmakta olan 
vatani heyeti, Blum kabinesi , düş 
mediği takdirde Temmuzun ortala
rına doğru muahedeyi imıalıyacak 

ve şark sürat katarile Suriyeye dö
necektir. 

Lübnan müstakil Cumhuriyet hü
kumetinin ana hatlarına dair olan 
muahedeyi de imzalamak üzere en 
salahiyettar şimdiki Lübnan hüku
meti başkanı Emil Edenin başkan
lığı altında bir heyet Parise gide
cektir. 

Fakat gerek vatani fırkasının 
ileri gelenleri ve gerekse Lübnanlılar 

- Gerisi üçüncü sahifede - · 

Haile Sel asi re Ccnevreye rnrd ·ğı za
man refukrıtında Cenevre emnıyet di
rekıörii oldıığıt halde lstasyonı~ terk 

ederken 

Cenevre : 2 ( Radyo ) - Mil
letler sosyetesi Asamblesinin dünkü 
toplantısında Fransız Başbakanı Le
on Bluın'un milletler sosyetesi pak· 
tının tadili lüzümu hakkındaki beya
natından sonra , lngiliz Dışişleri Ba
kanı Eden ; Habeşistanın ltalya ta
rafından ilhakını İngilterenin hiç bir 
suretle kabul etmediğıni bildirmiştir. 

Bundan sonra söz alan Sovyet 
Rusya delegesi Litvinof ; " millet
ler sosyetesi paktının 16 ıncı mad· 
desi tatbik edilmiş olsaydı hiç bir 
tecavüz hareketi yapılamazdı ,, d'!
miş ve milletler sosyetesinin " bey 
nelmilel bir lüzum ,, olduğunu ve 
onun bugün , her za!l'ankinden daha 
kuvvetli olması lazım geldiğini söy
lemiş ve işe başlamak için her şey
den evvel milletler sosyetesi çerçe
vesi içinde mevzii muahedelerin ya
pılınaslnı"tavsiye etmiştir . 

Cenevre : 2 [ Radyo J - Millet
lar sosyetesinin dünkü celsesinde 
Habeş imparatoru aleyhinde teza
huratta bulunan İtalyan gazeteleri 

lsviçrede bulunan ltalyan sefiri 
bunu protesto ve gazetecilere , hu 
dut haricine çikarılmadan evvel bir 
mühlet verilmesini talep etmiştir . 

Hükümetin bu talebi isaf edece -
ği sanılmıyor . 

Cenevre : 2 [ Radyo J - İta!· 
yan gazetecileri dün serbest bırakıl · 
mışlardır . Yarın Cenevre kantonu 
haricine çıkarılacaklardır. Assamble
nin içtimaı devam ettiği müddetçe 
Cenevreye giremiyeceklerdir . 

Cenevre : 2 ( A.A. ) - Başve
kil , ltalyan gazetecilerinin derhal 
memleketi terk etmelerini tebliğ et
miştir . 

Eşyalarını hazırlamamış bulunan 
ltaiyan gazetecileri trene yetişeme
mişlerdir. 

ltalyan gazetecileri öğleden son
ra hrzırlanarak otomobille hareket 
etmişlerdir . 

Cenevre : 2 ( A.A. ) - ltalyan 
gazetecilerinden bazıları ltalyaya 
gitmişler ve bazılarıda Cenevre ya
kınında ikamet etmek üzere ayrıl-. 

.mışlardır . 
Cenevre : 2 ( A.A ) - ltalyan 

gazetecileri , ihraçları hakkındaki 
körara itiraz etmişlerdir . 

------·------
Asamble bir buçuk saatlik 

bir· toplantı yaptı 

Cenevre : 2 (AA) - Ascmble 
Bugün saat 15 de açılmış ve birbu
çuk saat lbir müzakereden sonra 
16,30 da kapanmıştır. 

Açıkça söylemek lazım gelirse, bazı sporlar vardırki, sertlikleri, muhasım 
taraflar üzerinde bıraktığı tahripkar tesirleri ile haklarında [ vahşet J vas
fını kullanmak mübalagalı bir şey olmaz gibi~gcliyor. Şu yakarıya koyduğu
muz fotograf, bir çeşid güreşin numunesidir. [ Dağ adam ] adı verilen ve 
J 30 kilo ağırlığında bulunan dev cüsseli pehlivanı rakibini yere vurduktan 
sonra maliibiyeti iyice temin için sıçrayarak var kuvvetile karnına oturmak 
ü~ere iken gösteriyor . 



Sahife : 2 

Umumi harbin ve belkide 
tarihin en büyük casusu: 

Mad1nazel /)oktör 
Kaç Madmazel Doktör var? Bu ada tesahüb eden ka

dınlardan hangisi doğru ve haklı? 
---·······---

Yeni neşredilen bir kitabda okuduklarımız 
l nıumi hurbııı, belliı de bütüıı tarı/1111 eıı bii}ük casusu olan Madınaıel 

/)vktiir hakkında şımdıre kadar bır çok şerlrr sü.ı lenmiş re yazıln11ştı. 
Hatıci bıı biiJük Avr111türiı;'ııiıı ııdı Plrnfiııdcı bütün dütı)U}l sarnn bir efsiıne 

lııle nındana Kelnıiştır. 
Svn zamanlarda Madmaul Doktüiürı şalı<iyetı re kiiviyeıı hakkında met·

t"tıd olan ıecessiLı re merakı /ıalledebifrrek mühim lıir eser ı<Pşredılmişti. 
[ Casusluk tarıhı J adını taşıyan bu c.<erin salııbı M. Ü•car Rop tur. M~d

nıazel Doktür'e aıd olan kısmırı en alakadar edıcı bulduğumuz tarafını tercunıe 

edıyorıı: ; 

"Muhasamatın başlangıcından bir 
kaç hafta sonra 2 numaralı büro 
ve Pntellicens Servis ajanları Fransız 
hududlarının arkasında faaliyete baş
la yan kurnaz, mahir bir Alman ka
dın casusunun mevcudiyetini haber 
almışlardı. Bu kadının genç, kumral, 
ve mavi gözlü olduğu ve mükemmel 
surette Fransızca konuştuğu da bili
niyordu. Derhal yüzlerce mukabil 
casus bu kadının izini bulmak üzere 
emir aldı. 

Buna rağmen bu esrarengiz ka
dın dört harb yılı içinde yakayı ele 
vermemenin yolunu bulabilmişti. 

Uzun zaman sansür, matbuatı 
bu kadının faaliyeti hakkında en kü· 
çük tafsilat bile vermekten menet
mişti. 

Fakat nihayet Erkanıharbiyei 
umumiye mukabil casusluğun bu işi 
yalnız başına başaramıyacağını an
ladığı için bu fevkalade kadını ele 
geçirmek kasdiyle halkın da bu işe 
iştirakini münasib buldu. Ve gaze
telerin bu hususta neşriyat yapma
sına müsaade etti. 

Elhasıl Madmazel Doktör efsa
nesi gizlice etrafa yayılıyor, ve bü· 
tün dünyayı sarıyordu. 

Numara 1: 

Anne-Marie Lesser 

• Madmazel Doktör hakkındaki 
münakaşaların artık söndüğü ve ala
kasını gaip zannedilen .bir zamanda, 
yani bir sene evvel Parisin büyük 
gazetelerinden birisi şayanı dikkat 
bir makale neşretti. Ve bütün dünya 
matbuatı bu makaleyi iktibasta ge
cikmedi . 

Bu suretle mesele yeniden ortaya 
atılmış oluyordu. Bu makalede şöyle 
deniliyordu : 

"Zürıhe yakın bir sanatoryomda 
merdümgiriz bir kadın ölmüştür . 

Anne-Marie Lesser adını taşı
yan bu kadın garip bir tesadüf eseri 
olarak tam büyük harbin yirminci 
yıldönümüne tesadüf eden günde 
gözlerini dünyaya kapamıştır. 

Bir burjuva adı Zevahirini taşı
yan bu nam altındaki kadının, tari
hin en büyük casusu oldıığunu , bü
tün hastanede yalnız direktör bili
yordu. Anne-Marie hiç bir taraf
tan bir mektup almıyor , ve hiç kjm
seyi kabul etmiyordu . 

Yalnız her ayın ilk gününde 
muntazaman Almanyadan namı
na gelen bir para ihbarnamesi 
onun tamamile terk edilmemiş oldu
ğunu anlatıyordu . 

Çok sakin bir ölümle hayatı 
terkeden ve ancak kırk :yaşlannda 
olan bu kadın harp esnasında F ran. 
sada hüviyeti bilinmeyen ve Mad
mazel Do 'ctör adı verilen kadındı . 

Bu makale sahibinin verdiği ma
lumata Madmazel Doktörün haki
ki adı Onne-Marie-Lesser olacaktı. 

Numara: 2 

Elisabeth Sehrgmuller 

Eğer yeni bir namzed daha mey. 1 

dana çıkıp ta ortalığı karıştırmamış 
olsaydı bu husustaki esrar lıalledil
miş ve bu esrarıengiz kadının ölümü 
bütün merak . ve tecessüslere son 
vermiş olacaktı . 

Elinde bulunan ve gayri kabili 
itiraz ola~ vesikalarla, mektuplarla, 
resmi tasdiklerle Madmazel Doktör 
numara 2 Onne-Marie Lesser'in bir 
gasıp olduğunu ispata çalıştı . 

Şimdi bu ada tesahüp eden ka
dın ise Elisabeth Schrgmüller diye 
çağrılıyordu . Bu kadın büyük har
bın en büyük casusu olduğunu is· 
pat için Alman matbuatında bir 
çok makaleler neşretti . 

En mühimi; Elisabeth Alman ca
susu teşkilatı bürosu şefi Miralay Ni
kolai'nin hakiki bir mektubunu da 
neşretti . işte bu mektubun karekte· 
ristik satırlan : 

" Düşmanlarımız olan müttefik
lerin Madmazel Doktör adını ver
dikleri kadın istihbarat servisinde 
kendisile beraber çalıştığım Mad
mazel Schragmüller'den başka kim
se değildir . 

Onun değerli hizmetlerinden giz· 
li teşkilatımızda çok faydalandık . " 
Bu mektuba Madmazel Elisbeth şun
ları ilave ediyor : 

" Bu suretle de açıkça görülü
yor ki, hiç bir zaman yabancı mem
leketlere gitmedim . Ve Madmazel 
Doktörün yaşadığı avantürlerin hiç 
birini de yaşamadım . Ben harp es
nasında memlekete hizmet için bü
yük bir arzu duymuş olan normal 
bir Alman kadınından başka da bir 
şey değilim . 

Yalnız talih arzu etmişti ki, ben 
dört özden harp senesinde siperlerin 
haricinde görülmeyen bir cephe üze 
rinde çarpışan boğuşan mücadele· l 
!erin seyrini aydınlatmak için erkanı 
harbiyei umumiyenin itimadına maz· 
har olmuş yegane kadın olayım ... 

Bu iki kadından hangisi haklı 1 

.d. ') 
1 1 • 

Şimdi ölmüş bulunan ve hiç bir 
zaman efkarı umumiyenin önüne çık
mak istememiş olan Onney-Marie 
yoksa harp esnasında Almanyayı 
hiç bir zaman terk etmemiş olduğu 
nu bizzat itiraf eden Elisabeth Sch. 
ragmüller .mi ? 

- Sonu var 

------·------. 
Şimalde 

Yeni bır elektrik santralı 

Moskova: 20 [ Tass J - Lenin
grad'ın şimalinde, Kutup arazisi çiz 
gisinin ötesinde, Kola Y arımadasın
da yeni bir elektrik istasyonunun in
şaatı bitmiştir. 

Niva nehri üzerinde yapılan ve 
bu nehir sularının kuvetiyle elektrik 
istihsal eden bu istasyon, 140 bin 
kilovatlık enerji istihsal edecektir. 

Nivegrez • 3 ismini taşıyan bu 
elektrik santralındeki 4 büyük tür
bini harekete getiren su, 5 kilgmet 
resi tünel olmak üzere 8 kilometre-

Türk SQZU 

Kamp yapan 
ta le bel erimiz 

Kamp bitimi dolayısiyle 
güzel bir tören yaptılar 

Sehrimiz Erkek öğretmen okulu 
talebeleri, kamp bitimi dolayısiyle 
büyük bir tören yapmışlar ve Ata· 
türk Anıtına çelenkler koymuşlar
dır. 

Gençler şehir içinde askeri yü- 1 
rüyüşler yapmışlar ve bando ile söy
lenen istiklal marşından sonra (250] 
gencimiz Atatürk'ün yolundan şaş 
mıyacaklarına and içmişlerdir . 

Tören esnasında Kültür Direk· 
törü Yunus Kazım Köni heyecanlı 
bir hitabede bulunmuş, bunu yine 
bir genç takibetmiştir . 

Menba suları 

Büyük bardakların yerine 
küçük bardaklarla satılıyor 

Şehrimizde satılmakta olan men
ba sularının blediye encümeni kara
riyle bardağının kırk paradan otuz 
paraya indirildiğini yazmıştık. 

Bazı su satıcıları, her nedense 
belediye encümeninin bu kararın· 
dan memnun kalmamışlar fakat ce
zaya çarpılmamak için de büyük 
bardakların yerine küçük bardaklar 
kullanmağa başlamışlardır. 

Dün bir arkadaşımız, bir su sa
tıcısının, bir müşterinin itirazına 

karşı şu garib ve tuhaf cevabı ver
diğini işitmiştir: 

- Ne yapalım. Belediye suyun 
bardağını otuz paraya indirdi. Ben 
de idare etmediği için küçük bar· 
dakla satıyorum. istersen kırk 
para ver, sana büyük bardakla ve
reyim. İstemezsen canın isterse içi... 

Belediyenin nazarı dikkatını celb
ediyoruz. 

F ranc!a ekmeği 

Nüfus daireleri 

Dün çok kalabalıktı 

Dün, Nüfus dairelerinin önü hın
cahınçtı .. Elinde kağıdlar, büyük bir 
halk kütlesi hükumetin alt koridor 
!arını doldurmuştu. 

Nüfus dairesindeki memurlar dün, 
sabahtan akşama kadar lhiç soluk· 
suz çalıştılar. 

Fakat ne çare ki daha gelmeyen 
epice vardır. 

Hemen iki senedir devam eden 
bu tescil işini -on birkaç günün için
de başarmak imkan haricindedir. 
Bazı yurtdaşlarımızın bu ihmalleri 
hem daire kayıdlarının intizamını 

örseledi, hem de memurları çok yor
du. 

Şimdiye kadar müracaat edilsey
di hiç şüphesiz ki sıkıntı çekilmeden 
bu iş hallediliverirdi. 

Şimdiye kadar soyadı almıyan· 
!ar hem para cezasi yle cezalanacak 
ve hem de sevmedikleri bir ad bile 
olsa kabule mecbur kalacaklardır. 

Dün Vekalete malumat verilmek • 
için geç vakta kadar soyadları ista-
tistiğiyle uğraşılmış ise de, neticeyi 
alamadık. Ne kadar yurtdaşın daha 
soyadı almadığını gösteren rakam · 
ları okuyucularımıza ancak yarın bil
direbileceğiz . 

Dairelerimizde sür'ath 
bir muamele var 

Haziran 936 ikinci 15 günlük 
cetvele göre : 

Yalnız Vilayet yazı işleri büro
suna 1909 evrak gelmiş ve bunların 
kaffesinin muamelesi ikmal edilerek 
1909 u da çıkmış ve ait olduğu yer· 
lere gönderilmiştir . 

Tuzla nahiye müdürü 

Tuzla nahiye müdürü Kadri isti
fa etmiş ve istifası vekaletçe kabul 
edilmiştir. 

Amerika 

• 

)Ziraa tişçisi gündelik 
fiatları nasıl? 

Geçen hafta çok yüksek ve ha
raretli giden amele işleri bu hafta 
bir dereceye kadar mutedile doğru 
inmiştir. 

Bu hafta ot için amele haftalığı 
6,5 - 7,5 lira arasında kararl~tı
rılmıştır. 

Geçen hafta yalvarılarak gönde
rilen bir çok amele, ovanın bazı 

mıntıkalarında ot işlerinin sona er· 
mesinden bu hafta kendi istek! riyle 
iş bulmağa talip olmaktadırlar. 

Vaziyete 'göre bütün ovada ot 
işleri ancak iki hafta daha devam e· 
decektir. Çünkü bir çok yerlerde 
kazma işleri bitmiştir. 

Vilayet inzibat 
komisyonu 

Vilayet inzibat komisyonu dün 
öğleden evvel Vali Tevfik Hadi Bay· : 
salın Başkanlığında toplanmış ve ba-ı' 
zı memurlara inzibati ceza olarak 
ihtar, tevbih ve ihraç cezaları ver 
miştir . 

Yaylacılara 
Büyük bir kolaylık 

Devlet demir yollarımız yaylacı
lara büyük bir kolaylık olmak üzere 
geçen yıl gibi bu yıl da bir seyrüse
fer tanzim etmiştir. Bu yeni tarifeye 
göre: 

Cumartesi günleri öğleden sonra 
halkımızı ve memurları Bürüceğe ta
şıyacak bir tren tahsis edilmiştir. 

Ayrıca pazartesi günü de yine 
bir tren, sabahleyin erken Bürücek
ten yaylacıları Adana ya getirecektir. , 

Mısırlıların anası 

3 Temmuz 1936 

Montrö konferansı 
ve ltalya 

Paris'te çıkan " La RepUblik " 
den: 

1?r, M ontrö konferansı, biribirin· 
1i; den farklı iki mesele karşı· da 
-;;;da kaldı. Birincisi teknik mesele.. ti 
ikincisi politika mesele . ka 

Teknik mesele, Türkiyenin tale· ~n 
bi ile meydana çıktı. Ankara hüku· b • 
meti sadece Lozan muahedesiyle bi- lir 
taraflaştırılmış olan boğazlann tah- içi 
kimini istemekle kalmıyor, harb ge- l\a 
milerinin Çanakkale ve boğaziçin - ~ 

den geçmelerinin de kati şekilde !lıı 
tahdidi talebinde bulunuyor. Bu i- nin 
kinci taleb, birincisinden çok daha ~r 
fazla güçlük doğuruyor . 

Montrö'de toplanmış olan dev
letlerin hepsi de Çanakkale boğa
zının her iki sahilinin de Tfükiye 
tarafından tahkimine müsaade ver· 
meğe taraftardırlar. Fakat harb ge
mileri için boğazlardan geçme hak· ler 
kının tahdidi işinde hepsi de ayn ay- lla 
rı ihtirazi kayıdlar ileri sürüyorlar . bu 

lngiltere, harb gemilerinin geniş llıü 
ölçüde Karadenizi ziyaret hakkının Yı 
kendisinde olmasını istiyor. Türkiye 
dostluğuna çok güvenen Sovyet 
Rusya, i; in bir de fena tarafını dü· 
şünüyor ve gerek Almanya gerekse 
Japonya tarafından bir taarruza uğ
radığı takdirde bitaraf kalacak olan . 
Türkiyenin bugün konferansa teklif lın· 
ettiği ahkam icabı boğazları kapa- ~~ 
tarak filosunu Karadenizden çıkarma· bı 

d · ğ.d .. to ğa müsaa e etmıyece ı en ışesıne 

kapılıyor . ~ 
Her devleti kendi menfaati bakı- 1 

mından alakadar eden bu noktalar· 
dan başka B.Litvinofun ortaya at· 
tığı ve B.Bonkur'un iştirak ettiği bir 
cihet daha var. Her iki delege de , 
Milletler Cemiyeti kararı ile bir va· 
zifenin ifası için gönderilecek her 
hangi bir filonun boğazlardan ser
bestçe geçmeleri hususuna ehemmi- I 
yetle işaret ettiler . e 

k h k'k b .. ··k b. "a~ Bu no tanın a ı aten uyu ır r 
ehemmiyeti var. Filhakika kollektif et 

sistem , her hangi bir mütearrıza nijJ 
karşı· Milletler Cemiyeti kararile ha-

Ye 
rekete geçecek devlete karşı, hatta 
bitaraflarııı bile, kolaylık gösterme
lerini emreder . 

Gerek örnek olmak ve gerekse 
pratik tedbir bakımından bu cihetin 'e 
şimdiden tesbiti ve müstakbel bo· 
ğazlar statüsünde yer tutması mü-
nakaşa kabul etmez bir zarurettir. 

Şehrin Franolaekmek ihtiyacını 
gözönünde tatan Yeni furun sahibi, 
dünden itibaren lstanbul ve sair bü
yük şehirlerde olduğu gibi francla 
çıkararak kilosunu on dört kuruştan 
satmağa başlamıştır. 

Altınlarını nerede ve na
sıl saklar 

Avrupaya giderken nasıl Farzedelim ki bütün bu teknik 
teşyi edildi ? ' meseleler hallolundu ( ve o kadar 

Franclalar hükumet kQnağı civa
nnda, Eski buğdaypazarında ve Tar 
suskapısında satılmaktadır. 

Komşuya kızarak 

İftira atmak için neler 
yaptılar? 

Pamuk Pazarında Eskihamam 
mahallesinde Sabit oğlu LUtfi ve 
karısı Emine, geceleyin evlerinin du
varları delinmek ve kilidli dolabları 
kırılmak suretiyle bir çok eşyalarının 
çalındığını polise ihbar etmişlerdir. 

Bu haber üzerine derhal faaliye
te geçen zabıta, yaptığı derin bir 
tahkikatta, bu işin kendileri tarafın· 
dan tertip ve tasni edildiği tesbit 
edilmiş ve çalındığı iddia olunan eş· 
yalar kendi evleri içinde saklanılan 

yerlerden çıkarılmıştır. 
Lutfi ve karısının ınaksadları, 

araları iyi olmıyan komşuları Hacı 1 

Emin'e iftira etmek olduğu anlaşıl-

mıştır. 

LUtfi ve Emine hakkında zabıta 

kanuni takibat yapnııstır. 

lik bir kanal vasıtasiyle gelmektedir. 

Amerikanın 150 milyar frank 
tutan altını mevcuddur . 

Bu muazzam servetin Amerika 

gibi gözü pek haydutlar , güpegün

düz bankaları basarak soyan çete

lerle dolu bir memlekette muhafa · 

zası çok güç bir iştir . Bunu düşü · 

nen Amerika hükumeti göz kamaş 

tırıcı altın servetini muhafaza için 

hususi bir kale yapmıştır . 

Kentucky eyaletinde yapılan ka

le en son keşif ve icadlardan istifa

de suretiyle meydana getirilmiş bir 

müstahkem mevkidir . Kalenin etra

fında stratejik noktalar üzerinde en 

kuvvetli müdafaa silahları konulmuş

tur . Bu silahlar karadan ve hava· 

dan gelecek tehlikelere karşı altın 

lalesini koruyacaklareır . Bundan 

başka kalenin içinde bir topçu bir 
de süvari alayı vardır . Kalenin ya· 

Kahire : 30 ( Özel ) Bütün 
Mısırlıların Arası madam Sadzaglul, 
nekahet devresini geçirmek üzere 
Avrupaya hareket etmiştir. Kocası
nın ölümünden sonra ilk defa olarak 
Avrupa seyahatine çıkan Mısırlıla-

rın anası, istasyonda kralın mabeynci· I 
si, Niyabet meclisi üyeleri, Başvekil, 
Nazirlar. Ayan ve mebusan üyeleri, 
Veft fırkası üyeleri, erkek, kadın 
ve çocuk binlerce halk tarafından ha
raretli bir surette uğurlanmıştır . .. • 

Grev yapan Tütün fabrikası a
melesile polis kuvvetleri arasında 
vukubulan çarpışmada yaralananla 
rın sayısı seksendir, Rolislerden de 
on beş kadar yaralı var . 

Filostrat 

Rusçaya çevrildi 

pılnıasında yalnız hariçten gelecek Moskova: 30 ( Tass ) - Meş-
hücum tehlikeleri değil , civardaki hur eski Yunan edebiyat adamı Fi 
ormanlardan gelebilecek yangın ve- lostrat'ın • Manzaralar " eseri Rus· 
ya zelzele halindeki tehlikeler de çaya çevrilmiştir ve yakında neşro· 
düşünülmüş , bunlar içie de ayrı ter- lunacaktır . 
tibat alınmıştır . Bu kalede şimdilik 1 Malüm olduğu üzere, Filostrat'ın 
Amerika altın stokonun yarısından ,, bu eseri eski Elen sanatı hakkında 

azlası ,f yani 90 milyar frank değe- zamaııımıza kadar saklanabilmiş na 
Santralin makine daireleri top· 

rak sathından 45 ila 80 metre de· 
rinlikte bulunmaktadır. rinde olanı saklanacaktır . dir ve kıyme « ı t trı ~ u t': ı . 

çok güçlükle karşılaşmadan halle
dilecektir de ) , ortada ltalyan ta
rafından ileri sürülen politik mesele 
kalacaktır . 

Biliyoruz ki lngiltere ve Fransa
nın zecri tedbirlerin kaldırılması 
hakkında verdikleri kararlardan kafi 
mikdarda tatmin edilmediğini gören 
Roma hükumeti Montrö görüşmele
rine iştirak etmekten uzak durmuştu. 
Şimdi bu fikrinden caymışa ben· 
ziyor ve konsey' içtimaından sonra 
devam edecek Montrö toplantıların
da kendini temsil ettirmek arzusu
nu izhar ediyor . 

Ne maksadla ? 
Bu hususta dün 1gelen haberler 

pek bedbincesine idi . Diyorlar ki 
ltalya , Türkiyeyi memnun edecek 
bir kararın verilmesine bütün kuv
vetiyle mani olmak azmindedir . 

Ve ltalyaya , Montrö'de hakkı 
teslim edilmemiş bir Türkiyeyi bo
ğazları zorla tahkime sevkedecek 
makyavelcesine bir maksad atfedi
yor . Bütün bu şayialar hiç de haki
kata uygun değiller . Eğer ltalya' 
kendisine atfedilen oyunu oynamak 
istiyecek olursa varacağı netice ) 
karşısında Türkiyeyi ve bütün Ak· 
deniz devletlerini görmek olacaktır.j 
ltalyanın böyle düşünmediğine ve 
Musolininin ltalyan menfaatine da
ha uygun bir politika tasarladığına 
inanmak istenir . 
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sı Boğazlar ve Akdeniz 
k .. Doyçe Algıma,·ne Saytung'dan 

1n· Hiç bir şey , hadiselerin durmaT- d_an yürüdüğünü boğazlar meselesi 
e.. rbi ' başına kır düşmüş bir mesele 

J _adar iyi ifade edemezdi . Bu işle
~- tın tarihi vaziyeti burada anlatılmış· 

w· tı B b' , · una yalnız şunu katmak gerek· 
hı- ~~ ki , T rova harbi bir güzel Elena 

1 
· •çın değil , Pontostan getirilen Yu

~e- tıqn zahiresinin boğazlardan serbest
~ - te geçirilebilmesi maksadiyle yapıl-

e ~ıştı . Bu meselede garb devletleri-
1 i- bın dünya harbında takındıkları ta
ba "'· • 4 r ınalumdur : 

l lstanbul Rusyaya vadedilmişti; 
v. 90() de Lord Salisburi'nin Alman 
a- rlitikasına teklif ettiği gibi , Tür
e 1Ye dünya yüzünden kalkacaktı . 
:~ ~ndan sonra , Türkler , 19~2 de 

Unan saldırışını defederek , lngil 
• lerenin işgali altında bulunan eski 
y· ~ayıtahtını tahditleri altına aldılar ; 
• Unun arkasından gelen Mudanya 
·~ llıiitarekesi, karşıyakadaki Trakya

yı tekrar ellerine geçirtti , ki bu 
e ;uretJe esas bakımdan eski vaziyet 

f.t ekrar ihya edilmiş oldu . Zira bo· 
~azlarda müteharrik bir müdafaa 

e tertibatı , tahrip edilmiş mahalli ve 
:abit tahkimatın yerini her zaman 

n ~ta.bilirdi . Türkiye , sahil bölge
. f 11nin askersiz bir şekle sokulmuş 
• ~~llıasına rağmen , yeniden ev sahi
a· t 1 hakkını ibraz etmişti . Montrö' de 
e 0Planan konferans ve Türklerin 

bs~rih talebleri ile bir merhale daha 
1 tınekt ·d· e ır. 

ki . Aıniral Gadov , Türk proje teş
lıni kısaca anlattıktan sonra , ya· 

ir tısına devam ediyor ve diyor ki : 
, Meselenin politik olarak uzun 

Uzadıya hazırlanmış ve Sovyet Rus· 
~anın kuuvetli müzaharetini kazan
llıış olduğu düşünülecek olursa , 

- ~o~feransa iştirak etmiş olan devlet
erın " şimdilik • genel olarak mu· 

ır Vafık bir tavur olmalarına hiç hay
ret edilemez . 

.. Türkiyenin dürüst hareketi düşü· 
nuferek , övüş sözleri büyük bir he-

' Yeyecanla dinlenildi . Ancak , arka· 

~~d~ ~ovyet devleti olmasa idi , 
d durust hareketin ne dereceye ka· 
'r:r uınud verici olabileceğini , ve 

Urkiyenin daha pek uzak bir dev
'e aid olmıyan Cenevredeki ilk reviz· 
~oıı talebinin Sir Con Saymen tara· 
h ndan nasıl kabaca reddedildiğini 
erkes tetkik edebilir . 

"(" Her zamanki gibi lastikli olan in· 
R'ı k~ Politikası, bugün, Japonyanın 
·~ ılıniş, ltalyanın ise takımdan ay
rı 1ınış olması dolayisile, 1923 de ya
~ .. ınış olan Lozan andlaşmasında 
I urkiyeye vadedilen "büyük devlet 
;r garantisi.nin artık tesiri kalma· 
b~kını ve bunun yerine ona Laşka 
n ır garanti vermek lazım geldiği ka · 
aatındedır. 

k'k" ~unları gerektiren sebeplerin tet· 
k~k~ııı mütahassıslara bırakarak, ha-

1 1 ınotifleri ·araştıralım. 
tıı lngiltere, ltalya tarafından bozul . 
y Uş olan muvazeneyi düzelten, vazi
ı:te duruluk veren ve, Yunanistan, 
'i'~<ıııya, Fransa, Yugoslavya ve 
· Ut~· it . ıye ile temasa girmek suretiyle 
t~enı~li~en bir ~kdeniz paktına doğ· 
Q fUrumektedır. Boğazların Ruslara 
k~ı llıası, yabancı donanmalara ise 
~~ranması bu paktın ceremesidir ki, 
U llız l bu ceremenin yüksekli ğ'i dü-
llce doğurtuyor. 

iı· Bu böyle olmakla beraber, bu 
ııı h I' b' . h lıı . a ıs ır çevırme areketi yahut 

~i~ılu donanmasına Marmara deni. 
ta de sığınak hazırlamak gayesini J 

ıııı!~ığı hakkındaki ltalyan görüşünü 
Ut~ alegalı buluyoruz. Asıl gay~, 
·~· Yayı, kurulmakta olan çevrenın 
~~e :ı:orla sokmak, Akdenizde böl· 

•k paktlar yapmak ve bu suretle 
İt~~ sulhu ve hem de lngilterenin . 
~1 

at yollarını hiç kan dökmeden ı 
Yen altına almaktır. 

8tınıınla beraber, acaba, Kara· 

Yazan : Gadov 

deniz boğazı, yani Rus geçidi de, 
istikbalde; garp dostlarının bu kadar 
ufak kuvvetlerle geçmek izni verilen 
Çanakkale boğazı gibi müdafaa e
dilecek midir? 

Bu Rus meselesi etrafında ayn. 
ca daha başka tereddüdler de grup
laşabilir . Halen, Rusyanın 28. 3 
1936 da yapılan donanma anlaşma. 
sına girmesi ve dolayısiyle, 18. 6. 
935 da yapılmış olan lngiliz - Al
man donanma andlaşmasına karşı 
alacağı tavur hakkında Rus-lngiliı 
görüşmeleri yapılmaktadır . 

Haber alındığına ·göre, Rusya 
Almanya ile donanma müsavatı is· 
temiştir; yeni lngiliz donanmasının 
yüzde 35 i nisbetinde donanması ol 
masını ileriye sürmü~tür. Öyle sana· 
biliriz ki, bu donanma kuvvetinin, 
Baltık denizinde mi, Karadenizde 
mi, yoksa Vladivosto'da mı kurula
cağı meselesi lngilterede de iyiden 
iyi bilinmek istenecektir . 

Bu kuvvet, kapı bekciliği yapan 
müttefiki Türkiye ile ve boğazın ö. 
nünde bulunan lmroz, Tenedos ada
larının bir mania haline sokmak im· 
kanı olmayan mutedil bir seyrisefer 
maddesiyle Karadeniz'de olacak 
olursa, başka mülahazaların da rol 
oyna,dıkları Baltık deniz ve doğu 
Asyasında bulunuşundan çok daha 
ziyade düşünülecek bir mesele ha
lini alır . 

Fransaya gelince. o, Rus dostu· 
na en büyük hareket serbestisine 
katlanmak zorundadır; yalnız onun 
canını sıkan şey, Balkan birliğinin 
hiç Paris' e danışmadan el ele vere
rek Rus kumandasını dinlemekte ol
masıdır . 

Romanya ile Bulgaristan için 
reddedici bir tavur takınmak bahsin 
mevzuu bile olamaz. Romanya he· 
nüz Rusya ile Avrupa arasında inti· 
habını da yapmamıştır. Bundan baş
ka, Bulgaristan Adalardenizinde bir 
mahreç istemektedir . 

Taymis gazetesi trrafından, Ka
radenizin ticaret yollarında Alman. 
ya, Avusturya, Macaristan ve Çe· 
koslovakyanın da ilgileri olduğu ha· 
tırlatıldı. Fakat bu da, 150 yıllık 
bir diplomasinin ve dünya harbında 
Geliboluda bir kaç defa 160.000 
yaralı ve ölü verilerek yapılan mü· 
cadelenin tarihi dönüşünü tasvib e
dilmeden önce, Türk iddialarının çe· 
kingen bir surette tetkiki için para
vanı.dan başka bir şey değildir . 

Suriye - Fransız 
muahedesi 

- ilirinci sahifeden arlan - -

yapılacak ol;ın bu muahededen asla 
memnun görünmemektedtrler. Çüw 
ki; yapılacak olan bu muahedeye 
rağmen Fransa, askerlerinin bir ço· 
ğunu Suriye ve Lübnandan geri çek· 
miyecektir. 

- Fe~kalade Komiser Kont dö 
Martelin, değişerek yerine başkası
nın tayin edileceğine dair bazı gaze
telerde çıkan haberler doğru değil· 
dir. Kont da bu ay ortalarına doğru 
Beruta dönecek ve burada bir kaç 
gün kadar kaldıktan sonra Şama ve 
oradan da diğer şehirlere gidecek· 
tir . 

- Suriyenin, bazı şehirlerinde , 
Filistinde Araplara karşı yapılmakta 
olan şiddet protesto edilmek mak· 
sadile mağaza ve dükkanlar bir gün 
kapatılmış ve lngiltere hariciye ne· 
zaretine protesto telgrafları çekil· 
miştir. 

- Muhtelif sebepler Suriye dışına 
kaçmış olan siyasi mahkumlar hak
kındaki umumi af Fevkalade Komi
serle Paristen dönmesini müteakip 
ilan edilecek ve bunlar memleket· 
!erine döneceklerdi t . 

Tiirkıözü 

İki yeni dünya 
devletile 

İki Avrupa devleti . 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını 

istediler 
Cenevre : 2 ( A. A. ) - Millet

ler Cemiyeti Asamblesinin toplan· 
tısında : Avusturalya , Oroguvay • 
Danimarka ve lsviçre mümessilleri, 
zecri tedbirlerin hiç bir faydası ol· 
madığından dolayı kaldırılmasını is
temişler ve Milletler Cemiyeti pak
tının daha müessir bir tarza konu(. 
masında sarfedilecek mesaiye mü· 
zaherete amade olduklarını dildir
mişlerdir . 

Varşovada 

Feci bir tren kazası oldu 

Varşova: 2 ( A. A. ) - Bu sa. 
balı Varşov.a yakınında bir tren 
yoldan çıkmıştır. Makine devrilmiş, 
makinist ölmüş ve dört kişi de ağır 
yaralanmıştır . 

Hamburg rasadı 
Japonyada şiddetli bir 

zelzele olduğunu kaydetti 
1 

Berfin : 2 ( A.A. ) - Hamburg 
zelzele aleti dün şiddetli bir zelzele 
kavdetmiştir . 

Zelzele merkezinin Japonyanın 
şimalinde olması muhtemeldir . 

Lokarno devletleri 

Almanyanın iştirakile bir 
toplantı yapacaklar 

1 

Paris : 2 (A.A.) - Lokamo dev· ' 
Jetleri dün akşam bir toplantı yap
mışlardır . 

Bu toplantıda, Almanyanın işti· 
rakile yeni bir toplantı yapılmasını 
kararlaştırmışlardır . 

Siyasi müşahidler 

Almanyaya gönderilen da
vetnameden memnunlar 

Paris: 2 (A. A.) - Cenevrede· 
ki siyasi müsahidler Brükselde top· 
!anacak Lokamoculara iştirak için 
Almanyaya davetname gönderilme· 
sinden dolayı memnuniyetlerini sak· 
lamamaktad·rlar. 

İngiltere - Almanya 

Arasında bir gizli 
Blok mu? 

Paris : 2 ( Radyo ) - Burada 
çıkan bir gazete bugünkü nüshasın
da: 

lngiltere ile Almanya arasında 
gayet mahirane bir manevra oldu
ğunu ve bunun bir gizli bloka bağ· 
!anacağını yazmaktadır . 

Japon bütcesi 

Türkiye : 2 ( A A. ) - Japon
ya 936 bütcesini hazırlamıştır. Bu 
seneki bütce muazzam bir mikdarı 
ihtiva etmektedir . 

60,000 Şarkülerden · Dışişleri Bakanımı- 1 

1 

,Aarap Filistin Arap- zın bir Fransız ga- ; 
! larına yardıma hazır- · zetecisine beyanatı ı 

ı . 1 
anıyor - Birinci sahifeden artan - 1 

- Birinci sahifeden artan -

raplarına fiylen yardıma karar ver
miş olmalarıdır . 

Bu haberin ifade ettiği mana şu
dur: 

şartlar değişmiştir. Bu değişen şart- 1 
lara uymak lazımdı. Bizim isteğimizi 1 

tecil eden nokta; geçirmekte olduğu· 
1 

muz emniyet kriziydi. Biz bu gün Av-
rupa sulh ve sükununa, Avrupa em
niyetine; tehdid altında bulunan 
Avrupa emniyetine filen yar -
dımda bulunmak istiyoruz ve bunun 
için de zayıf değil, kuvvetli olmak 

sahife : 3 

Çiftehan Kaplıcası 

AÇıldı -
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 1 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane t~ı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

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

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;}ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat . mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 
30 
15 

Hususi banyo ~ 
Umumi • 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

Mersinliler 
Deniz şenlikleri yaptı 

9 

Mercimek Aygır deposu 
alım satım komisyonun

dan : 
Türk sularında kabutaj hakkının Mercimek aygır deposu hayvan-

Türk sancağına verilmesi gibi mutlu lar~nın. senelik ihtiyacı ~lan ~e~miş beş 
b. h d' · 11 · · 1 d" .. .. d" bın kılo yulaf beher kılosu ıkı kuruş 
ır a ısenın ıncı yı onumu un . 

Mersinde bir deniz şenliği olarak kut· otuz beş para mııhammen bedel ıle 
lanmış ve idman yurdu deniz kolun on ?eş gün müddetle açık olarak 
da evvelce hazırlanan proğrama eksıltmeye konulmuştur. 
uyularak muhtelif deniz eğlenceleri Şartname depo müdüriyetinde 
ve tören yapılmıştır. her gün görülebilir . lstiyenlere be. 

delsiz verilir. ihale 6- Temmuz -

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta Mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hazırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü • mat. 
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzlarına 
müracaat etmeleri . C. 

Satılık makineler 
B!r ay kullanılmış komple 5 çir. 

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat. 7066 

1-10 

936 pazartesi günü saat on dörtte 
Ceyhan belediye salonunda komis
yonu mahsusunca yapılacaktır. istek 
!ilerin belli gün ve saatta Ceyhan 
belediyesinde bulunmaları ilan olu· 
nur. 7028 23-27 - 30 - 3 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Seyhan eczanedir 

Çukurova harası direk
törlüğunden : 

Çukurova harası ihtiyacı olan ve 
kilosuna (2) kuruş (35) para kıymet 
tahmin edilen 57000 kilo yulaf ve 
kilosuna (2) kuruş (15) para kıymet 
tahmin edilen 5900 kilo arpa bir 
şartname ile 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur . 

Yakında altmış bin kişilik, ~a
ğı yukarı muntazam bir Arap kuv · 
veti Şarkulerden hudutlarını geçe
rek Filistin Araplarını yardıma 

geleceklerdir . 
arzusundayız. Çünkü biz bu emniyete """'==-.,,...__,--........ ----
menfaat bakımından olduğu kadar ı 
tehlike bakımından da bağlıyız. 

ihale 6-7-936 pazartesi günü 
saat 15 de Ceyhanda belediye sa
lonunda yapılacaktır. Gelen telgraf havadislerine gö· 

re şimdiden bir çok Şarkulerdenli 
Arap. hududu geçerek Filistinli A· 
raplara iltihak etmiştir . 

( Neus Chronicle ) gazetesinin 
muhabiri, 100 şeyhın Adende top· 
!anarak mühim bir içtima yaptık
larını ve kararlarını Filistin lngiliz 
fevkalade Komiserine bildirecekleri
ni haber vermektedir . 

Bu toplantıda verilen karar şu 
dur: 

On gün içinde Filistin Arapla
rının taleplerine tatmin edici bir ce· 
vap verilmediği takdirde umumi ih
tilal ilan ederek Filistin Araplarının 
emell~rinin tahakkukuna çalışmak. 

Bu tehdit ifade ettiği en büyük 
tehlike Filistinde şiddetle menedilmiş 
olan eslaha ve cephane taşımahın 

ve bulundurulmasının Şarkdlerdende 
serbest olmasıdır . 

Şarlmlerdenin Emiri Hüseyinin 
oğlu Abdullahtır . 

Böyle bir ihtilal vukuunda Ab· 
dullahın Filistin Araplarının yardı

mına koşacağı da saklanmamakta
dır . 

- Şüphesiz Bay Bakan .. fakat 
bu hareketinizin revizyoncu bir jest 

telakki edilmesi tehlikesi yok mudur? 
B. Tevfik Rüştü Aras'ı tam can 

alacak yerinden yakalamıştım. 
Ayağa kalktı. 
- Hayır.. dedi. Hareketimizde 

böyle bir mana yoktur ve bundan 
bahsedildiğini işitınek bile istemem. 
Eğer "revisyon. kelimesiyle arazinin 
yeni b~tan taksimi anlaşılıyorsa bi · 
zim boğazlar rejimi hakkındaki iste 
ğimiz Katiy.en bu katagori arasında 
yer almaz. Hatta bizim isteğimiz böy
le bir düşüncenin tam tersidir. Çün· 
kü mesele :gerek bizim ve. gerekse 
diğerlerini emniyetlerimiz bakımın· 
dan '.müzakere edilmekted:r. 

Biz, her memleketin kendi top
rakları üzerindeki hakimiyetine hür. 
met etmeği istediğimiz kadar kendi 
topraklarımız üzererindeki hakimi
yetimize hürmet gösterilmesini iste. 
riz. Fikrimi daha açık olarak izah için 
diyeyim ki her memleket, milletler 1 

ailesi İçinde bir uzuv olarak telakki 1 

edilmelidir. Bizim hareketimiz mua-

hedeleri bozmak, iptal etmek gaye
sini güden tehlikeli hareketlere ben
zemez. Vaziyeti olduğu gibi mütalea 
edelim. Biz ameli kıymeti artık kal· 
mamış olan bir muahedenin yerine 
bugünkü realitelere uygun bir diie· 
rini ikame etmek istiyoruz. işte bu 
kadar. 

Bizim için çok ehemmiyetli olan 
bu meseledir. Aldığı umumi vaziyet 
ve gösterdiği müzaharetten dolayı 
Fransaya bilhassa minnetlerimi be
yan etmek isterim. Esasen Fransa
nın aldığı vaziyet bizi hayrete dü
şürmedi. Çünkii bu iki memleketi 
birbirine bağlıya,n karşılıklı samimi 
bağların bir ifadesi, birkaç asırlık 
dostluğun tabii neticesidir . 

B. Tevfik Rüştü Aras'ın bu be
yanatı meseleyi dosdoğru olarak i
zah ediyor. Türkiyenin bu hareke· 
tini, birkaç ay evvel Avrupa sulhu. 
nu bozan diğer jestler gibi görmek 
isteyenler bile bile hataya düşüyor
lar . Programı revizyonizme karşı 
olan Balkan antantına dahil Türki
ye, hudud işaretlerini altüst edecek 
tehlikeli bir yola atılamazdı. B. Tev· 
fik Rüştü Aras'ın bu düşüncemize 
kuvvet verdiğini görmekle memnu
nuz . 

Şartnamesi her gün Hara muha. 
sebesinde görülebilir ve istiyenlere 
bedelsiz verilir. 

isteklilerin 133 lira 42 kuruş mu· 
vakkat teminat akçasını Hara vez
nesine yatırarak belli gün ve saatta 
Ceyhanda belediye salonunda bu 
lunmaları .7029 23-27 -30-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Seyhan Maarif müdürlü
ğünden : 

Erkek Lisesi ve Erkek öğretmen 
okullarına gerek olan iki aylık erzak 
pazarlıkla satın alınacaktır . İstekli· 
!erin 3 Temmuz 936 cuma günü 
saat 16 da Kültür dairesinde kuru
lan komisyon Başkanlığına baş vur
maları ilan olunur. 7069 

• 
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Adana Borsası muameleleri 
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Kilo hv•ıı 
ClNSJ En az En ço~ Satılan Mikdar 

Kilo 

Tirbizii 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 1545 
Adana birinci icra memur)uğun

i dan: 
Kaııımah pamuk 

-Piyasa parlağı ,, 
·-======•1 Doktor Ahmet beye borcundan 

ı-----1-----1,- dolayı ipotekli Hasan oğlu Mustafa-

JC S. K. S. 
~· 

-Pizasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
-Klevl-an-t------ıı-----1 

mn Yolgeçen köyündeki 3 parça
daki tarlası . 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu : 

' YAPAGI ı 
No: 30 
Tarihi : Eylul 
Cinsi : Tarla 
Dönümü: 43 

339 -~-------:-----;-----~--------1 1 

=~~i~~~~z::::::::::..ı.l•-:_-:_-:_~Ç-.-:-1~--::J~l;:;.T--1-------ı ı, 
Mevkii : Yolgeçen 

ı-;::E:::k::ı5P:::.r=:e5:._ _____ l-----ı----- 1----------ı Hududu: Şarkan Fehmi ef. his-
iane 1 sesine isabet eden tarla garben ve Yerli " Yemlik "--ı-----ı----- --------- 1 

ı----o""Tohumluk ,, şimalen tarikıhas cenuben Ata ef. 
ı-.....:.:." --.....;...;... __ __.--.,___H_U __ B_U-"--B--k-T-----ı...._ ___ ,_,,,,,.,,,,~- =====-l ı No:31 

Buğday Kıbrıs ----------ı Tarihi: Eylul 339 
,, Yerli 3,25 4.37 

-,.-2·~·-~m=e=n=ta=n=e'---ll---,""""-::---I------ ----------ı , 
Arpa 2,15 1 

Cinsi : tarla 
Dönümü: 40 

Fasulya 
-Yllia-t'-'-------
-oelice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

2,62 
---ı-----

UN 

1 ))ört yıldız Salih _j
6
7
00
5 __ --l----------ı 

.!::: - uç » .»--~~---ı.-

.o:;ı -Dörty,ldiZDoğruluk 675 __ _ _ 
1 
__________ 

1 ~ - üç • ,. 600 
ö ..§ -Simit ,. -800 __ _ 
~ ~ -Dört yıldız cumhüriYe't ___ - 675-- ----------ı 
~ <> üç ,. ,. 57Ç --_ 

-Simit " - ------·---· 
Liverpol T elgraflan 

2 / 7 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 
1 

Kambiyo ve para 

•uınUm f'r ,. e ~='-----------= 
--------.,..., --""'---,--6 Liret / j Hazır 7 1 -;------ _ 

1---"..:.:.;... _____ _ -
6

- 64 Rayşmark • 
Temmuz vadeli Frank « Fransız » 

Birinciteşrin vadeli 6- 24 Sterlin « ingil.~iz-,. --- ı----,6~"'2...,.7 2.5 
_H_i_t_h_a_z_ır _____ -5- 185-Dolar «Amerika" 

Nevyork 12 40 Frank " İsviçre » 

Ankara Birası Fabrikası 
Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 

~ 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAF! 

1 
2 
3 
4 
5 

105 
385 
32 
82 

325 

Yarım 

Gram 
.. .. 
" .. 

6 3,5 adet 

litre 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasım içiniz. Her yerde israrla 

Adana Acentesi 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 

Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeti 

: Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. ıı · A. -r No. 11 B. - Telefon No. 265 

6984 19 

---------------~----~---------------------------------
Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 17(). No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 5-14 

. nez e:zs:cs 

Mevkii : Yolgeçen 
Hududu : Şarkan Ata ef. şimalen 

tarikıhas garben tarikıam cenuben 
Heba H. 

No: 32 
Tarihi : Eylül 339 
Cinsi : Tarlanın 3 hissede 1 his-

sesı . 
Dönümü : 130 
Mevkii : Yolgeçen 
Hududu : Şarkan tarik ve Halil 

lbrahim ef. kardaşı Mehmet ağa şi
malen Mulla Mustafa garben Hacı 
Mahmut iken elyevm veresesi cenu
ben tarikıam . 

Halihazır hududu tapu kaydın
daki hududun aynidir. 

Takdir olunan kıymet : 43 dö
nüm tarlanın beher dönümü 15 lira; 1 

40 dönümlü tarlanın beher dönümü 
30 lira ve 130 dönümlü tarlanın be
her dönümüne 15 lira kıy;.et takdir 
edilmiştir . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra dairesinde 

Birinci artırma : 6- 8 - 936 
perşembe günü saat 10-12 ye 
, ikinci artırma : 21- 8 - 936 

cuma günü saat 10 - 12 ye 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi tarihinden 
itibaren 1545 numara ile Birinci 

icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
İlanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler , işbu şartna
meye ve 1545 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir . 

3- İp9tek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul Üzerindeki 

1 haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbite:erile birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar . 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartname~ini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is-
ti yenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun- , 
larm o gayri menkul ile temin edil· 1 
miş alacaklarının mecmuundan faz- 1 
laya çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 
saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

1 . 

Adana Tecim okulu biti
renler kurumundan : 

Yeni idare heyeti seçimi ıçın 

geçenki toplantıda ekseriyet hasıl 

olmadığından, sayın arkadaşlarımızın 

pazar günü saat ( 17 ) de Halkevi 
binasına taşınan kurumumuza gel-
meleri ilan olunur .7072 1-2 

Yitik nliihür 
Evvelki gece Yeni İstasyon ci

varındaki bağımdan içinde imza 
mührüm de bulunan iki kat elbisem 
ile bir çift konduraın çalınmıştır . 
Çalınan bu imza mührümle kimseye 
borcum yoktur. Yenisini kazdıraca - ı 
ğımdan eskisinin hükmü bulunmadı · 
ğını bildiririm. 

7071 
Pamukçu 

ALI RIZA 

elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona , razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal-

tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

3 Temmuz 1936 

TL:JR.Ki'rE 
I llRAAT 

BANKA51 

• 

6748 54 

~~------~--~- -------------------------
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

Celal Bayer 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan ! j I 

Gayri menkul yukarıda gösteri-
1
._ _____________ , _______________________ _ 

len tarihinde Adana Birinci ı 
icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da- 1 

iresinde 5atılacağı ilan olunur . 7070 ı 

Umumi neşriyat mi6ü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü .... ıt.uı 
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