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Mechul Diplomat 

abeşintanda !talyaya nihai 
zaferi kazandıran, hadisele
rin süratlı ve beklenilmeyen 

ek.ilde cereyanı bir çok karilerimden 
'
1

1
r çok mektuplar Almama sebeb 

· du. 
rke . Bu okuycularımdan bir çoğu hii

·ısntın aldığı şekil karşısında hayrete 
''Şnıüşler ve bu neticeyi benim bir 
ok fırsatlarda ihtar ettiğim tefeiillere 
Yırun bulmanı.şiardır. 

insan hatası. .. Fakat bilhassa dip-
0ın<si gibi bazı öyle bahisler vardır 
ı, "Sehiv,, bir vazifedir . 

......,.·h Nasıl olur da, mevcud hütün mu
t. •edeleri çigneyerek bir tecavüz ha
h:ketin~ başlayan bir memleketin er sınını davadan vazgeçirecek dere
ce g . . k b ayrı ınsanl vasıtaları kullunara · 

çir·P u teşebbüsünü sona erdireceği daha 
Jik nceden söylenebilirdi'? 

t· Biliyorum ki : bana şöyle bir iti' 
da "Zda bulnulabilir : 

6 b" 1914 Harbi isbat etti ki: Mevcut 
lıt"" 

lanııın anlaşmalara rağmen memnu si-
tıı arı kullanmakta tereddüt edilme-
~ktedir. Fakat umumi harbin iki 

a ında bulunan milletlerin lıepisi de 
Ynı tnedeniyet derecesine yükselmiş 
i~ ayni müdafaa vasıtalarına sahip-
e~ .. imparatorluk devrinde kim der

~\ i: Bir çok hataları stok eden ln-
1 tere Naployonu mağh'.ıp edecektir? 

1870 le, harbiye nazırının, Fran
l~ askerlerinin tozluğunun bile bir 
~ınesi eksik o!madığını ilan ettiği 
ır sırada, kim daha önceden üçüncü 

ır ~Polyonun müreffeh Fransanın üç 
e ·:d:; içinde ezileceğini haber verebi-

l! Ükuyu~ularımı, Peygamber ol-
ıaınakta yalnız bulunduğuma inan

,;mak niyetinde olsaydım, bu bapta 
~ılan hataların daha bir çok misal
tını sayabilirdim. 

iıı-ı Fakat buna hiç bir suretle niye
Yoktur 
yalnız ş~rasını bir kere daha söy-

Yeyirn k · · 1 k ın ı ; ita yayı ızdırmadan , 
ik un hiç bir müdafaa vasıtasına ma-

01mayan bir millete karşı boğueu 
Zefı· 1· ır ı gazlar kullanmak sayesinde 

ukzaffer olacağını daha eve! söyle
ıe tnüınk·· d ""ld" B .. un e0 ı ı . 
_ ugun hazin iş bitmiştir . Hataya 
a Şmek tehlikesi olmadan façist İtal

nbı·n· nası] muvaffak olduğunu söyle
ılıriz 

v Ve bu. zaferin nasıl ve niçin bütün 
Fı •upayı sarstığını ve bütün Avru
ıı;n , daha bir kaç hafta eve! yel

en eri suya indirdiğini zannettiği bir 
~~llılek~te ( lngiltere ) gözünü çevir-

t~' soyleyebiliriz . 
la <ıe memleketinin vaziyeti hakkın
tiis~atbuata beyanatta bulunan Ne

.~n Londrada söyledikleri : 
laı- Milletim , karşısında hiç bir mii-1 
ltl'.'a Vasıtasına malik olmadığı ze-

~
k'·· gazlarla , zehirlendi , yakıldı , 

unden söküldü .. Ve cephe geri
e d .. 
d uşınanın hava kuvvetleri tara- 1 

lldan katledildi . Bu facialar karşı-
a seçecek iki yol vardı : j 

.; a bu suretle milletimizin tema
~; e tnahvına müsaade etmek ve y~
ti Şahsen gelerek biitiin memleket
le n adalet hislerine müracaat sure
t,,,,0nun iztiraplarına bir nihayet 

""Ck 
~:.?eı· .badema insanlığın hak ye
i~ kuvvet prensibile idaresi istenil
ı.0:sa, dünya lrnrbinin acı tecrü-
'tııı· . 

eıe . ın mahsulü olan Mılletler Sos-
''~lıkı, bu suretle sükunet ve alaka

t-; içinde yıkılıp gidemez ... 
'IIeı~R'üsün bu beyanatı " me~enl ,, 

ır . erııı alabileceği en acı bır ders-

~o ... 
. .,ada 1935 yılı 7 Şubatında 

Haydelberg Üniversitesi sosyetesi assamblesi konuşmalarını bitirdi İsmet İnönüne I Milletler 

iktisat bi~~~:~.:~h:!r~~ktorluğu HABEŞİST ANIN İT AL y A TARA-
•• 

Alman U niversitesinin bu güzel ha-
reketinin büyük manası 

ilniversitasinin 550 inci yıldiiniimüııii 
bu miinasııbetle yopılan şenliklerden 

kutlayan llaydelbPrg'de 
bir gece nuııızarası 

Ankara : 6 ( A. A. ) - Alman
yada Haydelberg Üniversitesi 550 
inci yıldönümü münasebetile Baş
bakan ismet lnönüne İktisat bilgi
leri fahri doktorluğu ünvanını ver
miştir . Bununla Üniversite , ismet 
lnönünün şahsiyetinde büyük bir as-

keri ve devlet şefinin sadık bir iş 

arkadaşı olarak milletine yeni bir 

yol açan ve Ulus tarihinde görülme

miş bir Kültür rönesansına götürmüş 

olan yeni Türkiyenin kurucularından 

birini selamlamaktadır. 

Ecnebi tayyareleri Filistin çetelerine 
silah ve cephane getiriyor muş 

Arapların Yahudilere 
180,000 İngiliz 

yaptığı ziyan 
lirasını bulmuş 

- - --··-..... 
Kudüs : 3 ( Hususi ) - Filistin 

hadiseleri münasebetiyle vukubulan 
ziyanlar tedkik ve tesbit edilmiştir. 

Hükumetin bu hususta yaptığı 

takrire göre : bugüne kadar Yahu
dilerin uğradığı zarar 180,000 İngi
liz altınına baliğ olmuştur . 

Son hadiselerde Nablus ve Tul
keriınde ölenlerin sayısı da 88 i ve 
yaralılann adedi de 35 i bulmuştur. 

Kudüs : 6 ( Radyo ) - Kudüste, 
dün gece ihtilalcılar polis ve askeri 
kollarına ansızın ateş açmışlar ve 
mukabele görmüşlerdir. 

Yafada, bir sokakta bomba pat- ı 
lamış ve fakat hiç bir zarar yapma
mıştır. 

Azzumda , ihtilalcılar üzerleriııe 
gönderilen bir Tanka ateş açmışlar
dır. Mukabil ateşte bir Arap ağır 
surette yaralanmıştır. Nablus civa
rında ihtilalcılarla asker arasında bir 
müsademe olmuştur . Dört yaralı 
vardır. 

FIND AN İLHAKI TANINMADI 

Boğazlar konferansı on 
kadar bitecek 

•• gune 

Başlıca noktalar üzerinde d·elegeler arasında anlaşma hasıl oldu 
Ankara : 6 ( AA ) - Montrö- , 

deki hususi muhabirimizin bildirdiği· 
ne göre : boğazlar konferansının 
on güne kadar bitmesine muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır . 

Bir iki nokta müstesna olmak 
üzere başlıca noktalar üzerinde he
yetler arasında itilaf hasıl olmuştur. 
lngilizler muaddel bir konvalsiyon 
projesi tevdi edeceklerini teknik ko
miteye bildirmişlerdir . 

Umumi içtima yann akdolunacak
tır . 

Montrö : 6 (Radyo) -Boğaz
lar meselesini tedkik etmekte olan 
komisyon , bütün devletlerin ayni 

müsavi haklara malik olmasını ve 
Terkiyenin boğazları kapatmak iste

diği zaman uluslar kurumunu haber
dar etmesini kararlaştırmışlardır . 

Cenevre : 6 ( Radyo ) - İtalya
ya karşı tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirler 15 Temmuzda kaldınla

caktır . 
Ankara : 6 ( A. A. ) - Havas 

ajansının Montrö muhabiti boğazlar 
konferansının bugün öğleden sonra 
heyeti umumiye halinde toplanaca
ğını ve iyi haber alan malıafilin san
dığına atfen yeni mukavelenamenin 
Cumartesi günü imzalanacağını ve 

esaslı güçlüklerin son günlerde Ce-

. 

nevrede yapılan konuşmalar esna
sında bertaraf edileceğini bildirmek
tedir . 

Cenevre : 6 ( AA ) - Milletler 
Cemiyeti Asamblesi dün toplantısına 
son vermiştir . 

Asamble Habeşistanın ilhakını 

tanımamağa karar vermiş ve Habeş
lerin on milyonluk istikraz tekliflerini 
reddetmiştir . 

Bu karann Musolini tarafından 
bilfı itiraz tasvip edildiği söyleniyor. 

Asamble Danzing hadiselerini 
tetkik ve gelecek içtimada buna da
ir bir rapor vermek üzere bir komi
te teşekkül etmiştir. 

> .. -........... ___ ...... ...._. ......... ---< • 
Adisababada isyan ltalya - Habeş harbi gene 
Şiddetli yağmur mevsimi 
başladı İtalyanlar müş

kilat içinde 

Londra : 6 (Radyo) - Habe
şistanda şiddetli yağmurlar mevsi
mi başlamıştır. Bu vaziyet ltaly:an
lara büyük müşkilat çıkarmaktadır. 
Memleketin her tarafında mü -
sellah Habeş çeteleri ltalyan kıtala
rına hücum etmektedir. Vesaiti nak 
]iye ve yolsuzluğu yüzünden İtalyan 
kıtaları memleketin iç taraflarına 
doğru ilerlemekten çekinıtıektedir-
ler. · 

Adisal,abada büyük bir isyan 
başlanğıcı olmuştur. Hir çok kim
seler tevkif edilmiştir. 

İtalyan resmi muhafili yolların 
inşası biter bitmez çett:ciliğin siiı-. 

tazelendi 
Habeşistanda müdhiş yağmurlar başladı 
İtalyan faaliyeti fena halde sekteye uğradı 

---- ····~-------

Addis Ababada isyan! .. 
Londra: 6 [ Radyo ] - Addis 

Ababa'dan bildiriİdiğine göre, Ha 
beşistanın bir çok yerlerine şiddetle , 
yağmurlar yağmağa başlamıştır. 

Bu vaziyetten istifade eden Ha
beşliler, çete halinde İtalyanlara sal
dırmağa başlamışlardır. 

sinin muhabiri Habeşitandan buraya 
gelmiştir. 

Muhabir, Habeşistanın garbinde 
yeni Habeş hükumetinin teşekkül 
ettiğini ve bütün"reislerin, Habeşis
tanın yeni merkezi olan Garadaya 
geldiklerini ve yeni taarruz planla 
hazırlamakta olduklarını söylemiştir. 

işittiğime göre: dün Ecnebi tay
yarelr.ri sahra cihetinde Arap çete
lerine külliyetli silah ve cephane at
mışlardır . 

Şam : 5 ( Hususi muhabirimiz
den ) - Filistindeki kanlı hadiseler 
münasebetiyle müttehit cebhei hvata
niye umumi katibi Eeseyid Zekilhatib, 
Hicaz , Irak , Mısır, Efgan krallarile 

Verilen emir mucibince Nablusta 
bir çok evlerde araştırmalar yapıl
mış, bir çok silah ve cephane bulu
narak alınmış, sahipleri tevkif edil
miştir. Telabip'de ilıtilalcılar asker 
üzerine ateş açmışlardır . Bu müsa
demede Araplardan biri ölmüş ve 
üçü yaralanmıştır. 

~ atle tenkil edileceğini temin ediyor- İ 
1 ~ lar. ( 

İtalyanlar da bu ınüsellah çete
leri tedib içih kuvvetli müfrezeler 
göndermektedirler. Tayyareler de 
henüz işgal edilemiyen yerler üzerin
de uçarak bombalar· atmaktadırlar. 

------. ------
Cumhuriyet Halk 
Partisi genel sek
reteri Bursada Hindli Şevket Aliye ve Gandinin 

oğluna birer istimdat mektubu gön
dermiştir. 

Mektupda , Mısır mebuslarından 
Sait F ettahııı geçende yaptığı müra 
caat teyit olunarak , şayet Filistinde 
Yahudiler muvaffak olurlarsa orada
ki siyonist tehlikesinin büyük bütün 
Arap memleketlerini ve hatta kabe 
kapularını tehdit edeceği cihetle , 
bu kardeş memlekete maddi ve ma
nevi yardımda bulunulması ve İngil
tere hükumetı nezdinde de lazım 
gelen teşebbüsten geri durulmaması 
rica edilmiştir . . 

Kudüs : 6 ( Radyo ) - lngiliz 
Fevkalade Komiseri; halka hitaben 
bir beyanname neşrederek ihtilal 
harekatına nihayet vererek herkesin 
iş ve gücile meşgul olmalarını, aksi 
takdirde İngiliz kanunlarının şiddetle 

Liitde istasyonda çalışan bir Mı
sırlı İngiliz askerleri tarafından yan-
lışlıkla ağır surette yaralanmıştır. ı 

Bisanda, müsademede bir Arap 
ölmüş ve dördü yaralanmıştır . 

Yafada bağlı Hüseyni köyüne ıh
tilalcıla'r girerek bu köyü yakmağa 
teşebbüs etmişlerdir. 

Asker kuvvetleri , hemen yolları 
keserek bunları yakalamak istemiş 
ise de bunlar gecenin karanlığından 
bilistifade Şarki Erdene kaçmışlar 
dır. 

Haile Selasiye 
Londrada 

Halepde [El' ahali J 
müdürünü vurdular 

------·--
Bütün gazeteler bu kanlı 
vakayı protesto için bir 
hafta çıkmıyacaklak 

Kahire: 6 [Radyo] - Habşis
tanda, ltalyan karargahında buluna· 
rak bütün harp müddetince hare
katı takib ve gazetesine günü gü
nüne bildiren Deyli Herald gazete-

Pivasadcı 5atılan kibrit kutu
forını;ı içinde son günlerde göze 
çnrpacıık derecPrle eksiklikler gö. 
rülmeğe başlamıştır . 

Kutuform ;fabrikalardan. ek
sik geldiği anlaşılmaktadır. Çün
kü ye_rıi açıları paketlerden çıka. 
rılan kııtularm içindeki kibritler 
snyılııralı beş, sekiz. on tane kib
rit <;Öpürıüıı ek$ik olduğu görül
müştür . 

Bursa : 6 ( A. A ) - lçbakanı 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya Yalovadan 
bugün şehnmize geldiler. 

Şükrü Kaya kendilerini karşılıyan 
binlerce köylü ve halkla uzun boylu 
konuşmuşlardır . 

Hindenburg Ame 
rika seferinden 

döndü 

Frangfort: 6 ( Radyo) - Hin· 
denburg Jeplini Amerika seferinden 
dönmüştür. 

.._ Gerisi üçüncü sahifede - ı tatbik edileceğini bildirmiştir. 

Londra : 6 (Radyo) - Necaşi 
bu sabah yanındaki arkadaşlarile 
buraya gelmiş ve büyük merasimle 
karşılanmıştır . 

Halep : 5 ( Hususi ) - Bir kaç 
gün evvel Elahali gazetesi müdürü 
Hüseyin Şabanı gece evine gider
ken meçhul bir şahıstarafından bı
çakla beş yerinden ağır surette ya
ralanınıştı . Suriyede ve bilhassa 
matbuat mensupları arasında fev
kalade heyecan ve teessürü müci p 
olan bu vaka üzerine matbuat men
supları mühim bir toplantı yapmış
lar evvela bu kanlı vakayı protesto 
için bütün gazeteleri bir hafta müd 
detle tatile karar vermişlerdir. Bun 
dan başka hükümete müracaat ede
rek : Bu ağır tecavuzlara karşı şid. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Halkın zararına olan bv ek
siklihler husunda alakadarların 
nazarı dihkatlerini celbederiz . 

Hindenburg bu seferini beş gün, 
on altı saat ve elli bir dakikada 
yapmıştır. 
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·· ddeiumumi, 96 
suçlununda berae

tini istedi 
-

Ain isJanaM- lllaçiu ve mev· 
bf En:İliD' Nam.a ~ 
Mustafa otlu Yusuf ile bet mevkuf 
ve 90 ~ mevkuf arkadatlanam 
clurcipna.. clGn Atm:ezada devam 
edilmiftir. 

üaa ı.kkanda ~ ..... 
Müddeiumumi Muavini Şeref Gök· 
men bütün ...p.Jana beraetlerine 
karar tverilmelini iatemit, suçlalar 
da miidaf..._ ya~r. 

&nlan \!d'riki ve karar veril· 
mek üzere muhakeme Cumarteli 
gününe bnlalaufbr. 

Bir kamyodet bir 
·~a çarparak 

öldürdü 

Viliyetimizde, başka vilılyetlere 
örnek olacak bir tqlci)itta Mık iş
leri bürosudur . 

Büro, çok mükemmel çalışmakta 
ve cabil köylülerimizin itledlıi takip 
ve yudanm, ~tidalarma ~ yaz· 
maktadır. 

Büro, yahu halhima biyük 
bir suhulet göstermekle- kaLmyor 
ayni zamanda daireleri ele güçliikten 
kun.,maktydar • 

Muhtelif ifadelerle y.ıaq ..W 
istidalar memurlm mefpl edi
J9rdu. 

lillr ·~. · 
istida yazm11 ve ifleriai ~ 
~. 

Beledıye baŞ 
tab.pliği 

Sarman belediye bat ı.bibi i1(en 
Seyhan belediye bq tabibllme na-
ledilen doktor Servet &lcer ~ 
üzerine l'1S .lira ücretle S• a alt· 
ma mücadeleli tah\plil"ule ........ 
br. 

nız: 

On para ile: 
Bir demet maydanoz , nane , bir 

baş sogan • iki tane yeşil biber ' 
üç tane nane teker, iki küçük kike. 

Yirmi para ile : 
, Bir ~k _...., liptill ayra
• , bir kurabiye , salmh pker, ma
caa , hıyar , çit han , yama bar. 
.. mııınba ..,.. ' bir ~ 
llitat ve zarf. 

Otuz para ile : 
Bir bardak menba suyu • 

Kırk para ile : 
Bir bat sarmısak , maluı• ara· 

imdaki dondurmalar, yabm kilo!-.. 
çikolata ' bonbon' karamela t bmr· 
lop , elma, erik , kim , ~ , 
şeftali ' bicibiei , hqlanD"f nohut , 
çörek , damgasız bot life , kalem 
ucu ' pİfmİf dan • 

Fazla kaçırmışlar 

ml§lardır. 

fhı1bı istirahatini ~ yayp 
ra1an üzerine Rifat ve Mutafa • 
babaca yakalanlDIŞ ve h8klarinda ka· 
nuni muamele yapılmıfbr • 

Meçhtıl bir hırsız 

Dün, Ank zade cami medrese
sinde yabp kalkaıt I>anDut otlu 
Ahmed admda bir adam poliee mü• 

Maarif Miitloil racaat ederek bir .U meçhul ta· 
1 rafmdan eJbUelerile bm 8fyBanlD 

Şehrimiz Mwif MüdS I v- \ ve 7,5 lira pansımn ~ ti-
Kilim K&iye Vekifette bir ay me lciyet etmittif. Polis derhal faaliye 
zuaiyet.. verilmiftir. te geçmiştir • 

• 
Rusya, Kaiadenizdi:Q Alcdenize 

çdcacak pniler-daJıa zir.8* keta
di gbileri-için. Ak~ Ka
ndmize girecek g~ fula 
serbesti iltemektedir.~ Wç bir 
tarafa açilmayan Kaı.n.;• bir 
göl, kapalı bir deıu oldula fibin.. 
dedir. Bu sebeple RUaya, ..... 
nin ~ d~ 1'1iı .... 
için serbestçe pip t.
temektedir . 

Ne Fraua, * ..... 
E.e muvalakat ~~ r,. .. 

a-"T'--.---·~ 

münasebetiyle 



7 Temmuz 1936 Türksözü sahife : 3 
-• Yine Çanakkale bütün Avrupa lngilterenin Niçin 

!k·n·ı sahıfeden artan -

etrafında dönüyor ? Bay Baldvin, henüz Milletler 
Cemiyeti reforması hakkında neler 
dü:,ünüldüğÜ'lÜ bize açıktan açığa 

söylememişse de Nevi! Çem
berleyn bölge paktları yapmak te
mayülünde bulunduğuna göre, ls
tanbul ve boğazlar meselesi de bun· 
lara katılacaktır _ 

M. Lava! ile yaptığı ve Fransız par-

n larnentosunda hiç bir zaman mevzu 
01rnıyan muahededen sonra Musolininin 
bu işe atıldığı tarihten itibaren onu 
?undan menedecek şeyi yapmadığı 
1Çin, herkt:sin bu işte kendisine düşen 
bir mesuliyet hissesi var . 

Yalnız Habeşistanın değil , ayni 
Zamanda Milletler Sosyetesinin iikibeti 
de mevzuu bahisti . 
. Kollektif emniyet prensibi ancak 
lngiltere, Fransa ve Rusya arasında 
Yapılacak bir anlaşma ile kurtarıla
bilirdi . 

Küçük Antant ve Avrupanın di
ğer devletleri her halde bu üç dev
letı takibedeceklerdi . 

ll Maalesef İngiliz politikası ile, 
Fransız politikası arasinda mevcut 
olan esaslı anlaşamamazlık hiç bir 

bit şeyin papılamamasına sebep oldu . 
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Ve işte Milletler sosyetesinin bir 
facia olan zaafı buradan geldiği gibi, 
onu uzun zaman zecri tedbirlerin tat
biki için düşündüren ve bu tedbirler 
arasında en az müessir olanını seç
tneğe sevkeden de ayni sebeptir . 

İngiltere Akdenize Home Fleet'i 
gonderdiğı zaman Fransa yerinden 
kıpırdamadı , 

Harbe mani olacak petrol ve Sü
veyş kanalının kapanmış gibi şiddet
li tedbirlerin tatbiki ihtimamla bir 
tarafa bırakıldı ve zayif ve geç te 
sirli tedbirler tercih edildi . 

Milletler sosyetesinin bu sükutu ı 
tecavüz yollarını açıyor ve küçük 
devletlerin bilhassa Antant mensup 
!arının içinde bir endişe ve . şüphe 
uyandırıyordu . 

Titülesko ve F ran~anın diğer 
dostlarına zecri tedbirlerden vazgeç
ıne tavsiyesinde bulunuldu . 

Şüphesiz bu tavsiyeler Londra
dan gelmiyordu ya ... 

Hele Titülesko kendisine bu tav
siyeyi yapana : 

- İşime gelmez ! cevabını ver
ınesini bildi . 

Bu müddet esnasında ltaalya fu
tuhatına devam ediyor ve zehirli 
gaz kullanarak Habeşistanı panik 
İçinde bırakıyordu . 

Boğazlar ve bombardman tay· 
Yateleri hiç ümid edilmeyen neti
ceyi ve büyük bir ordunun yapamı
Yacağı şeyi bir kaç hafta• içinde le
ınin ediyordu . 

Çünkü yapılan şey harp değil 
kıtaldi . Ve sonra harap edilen bir 
ınernleket doğrudan doğruya ilhak 
Ve ltalyan Kralı imparator ilan ~dil
di . Fakat Habeşi~tan feth edilmiş 
ıııidir ? 

Moskovada çıkan lzvestiya ga
zetesi : 

" Habeşistan ölmüş olmaktan 
çok uzaktır . Yakında bütün dünya 
Yine ondan konuşulduğunu işitecek
tir . ,, Diyor . 

ltalyanın Afrikaya gönderdiği 
500,000 kişilik orduyu geri çağırıp 
Çağırmıyacağı hakkında gazeteciler 
tarafından sorulan bir suale verdiği 
cevo.pta Mareşal Badogliyo, bu kı
laların yavaş yavaş geriye çağrıla
bileceğini ve şimdilik mevzubahs 
olan şeyin emniyet ve asayişinin te
ınin olduğunu söylemiştir . 

irı 

Binaenaleyh Avrupadaki askeri 
bakımdan ltalyan ordusu 500.000 
kişilik bir kuvvetini kayip etmiş de
mektir. Ve bu hal harbin kendisini 
sürüklediği iktisadi bir felaket için
de bulunduğu bir sırada meydana 
g'elmiş olmaktadır . 

f( 

bil 

ir 

Muharebenin devam ettiği müd
dete, kendisine bir ayda bir milyar 
400 milyon lirete mal olan Habeşis
tan futuhatı bugün dahi ayda bir 
ınilyardan aşağıya mal olmaktadır. 1 

9 halde denebilir ki, Habeşistan 
ltalya için bir servet menbaı olmak
tan henüz uzak olduğu gibi onun 
daha uzun müddet devam edecek 
a.ğır bir yüktür . 

Bu ayın sonunda Milletler sos· 

Birinci sahifeden artan 

yetesi zecri tedbirlerin kaldırılması 
nı kararlaştırmak için Cenevrede 
toplanacaktır. Şurası çok açıktırki, 
zecri tedbirler harbin uzamasına. 
mani olamadığı için istenilen hede
fe varmamış olmalarına rağmen 1-
talyan ekonomisin'.: de büyük bir 
darbe vurmuş oldu . 

ltalya bugün artık Dış ticareti
ne aid hiç bir adet neşretmemekte
dir . 

Fakat dünyanın en mühim elli 
iki devletin idhalatı kolaylıkla bili
neceği için ltalyan ticaretinin uzun 
müddet inin iflas etmiş olduğunu an· 
lamak çok kolaydır . 

Bu hali daha çok uzatmak la
zım mıdır ? lngilterede efkarı umu
miye ikiye Ayrılmıştır . Trovayyist· 
!er ve Liberaller zecri tedbirlerin 
muhafazasını hatta daha fazl:t şid
detlendırilmesini temenni etmektedir. 

Muhafazakarlara gelince bu hu
susta onlar da ikiye ayrılmışlardır . 
Fransa? eğer zecri tedbirlerin kal
dırılması hususunda ılk teşebbüsü 
yapacak olursa , bir çok küçük dev· 
Jetleri bir tarafa bırakalım bilhassa 
İngiliz efkarı umumiyesinin büyük 
bir kısmının antipatisini kazanmış 

olacaktır . 
Binaenaleyh' bu mezuubahs ola

maz . lngiltere ve milletler sosyete
sinin Akdenizde uğradığı hezimetin 
menşeinde Fransız politikasının bü
yük bir hissesi vardır. Fransa lngiliz· 
!erin kendi hakkındaki şikayetlerini 
ve memnuniyetsizliklerini artırmamak· 
ta büyük menfaati vardır . 

Binaenaleyh zecri tedbirlerin kal
pırılmasına yalnız lngiltere tnşebbüs 
edebilir . 

Fakat bu t~şebbüsü nasıl mazur 
göstermeli ? 

Milletler sosyetesinin otoritesi o 
derece zaiflemiştir ki ; sosyetenin 
bir reforme tabi tutulmasını teklif 
eden Arjantin şimdiden !atin Ame
rikası milletlerinin , milletler sosye· 
lesinden ayrılarak bir Amerikan 
milletleri sosyetesi kurmağı düşün
mektedir. 

52 millet bir haksız tecavüzü 
mahkum ettikten sonra bu emri vaki 
nasıl tanımalı , kabul etmeli ? Bir 
katil cezadan kurtulmak için , sebep 
olarak , öldürdüğü adam artık mev
cut olmadığını nasıl söyleyebilir . 

Birleşik Amerika devletleri , Bre· 
zilya , Meksika ve Arjantin bu emri 
vakii tanımak niyetinde olmadıkları
nı epeyce eve! hissettirdiler _ 

Bu meselede küçük antantın , 
İspanyanın ve diğer küçük devletle
rin vaziyetlerinin ne olacağını gör
mek de müşkil değildir . 

Avrupada emniyet ve sulhun ga
ranti edilmesinde büyük bir menfaat
leri olan Rusya ve Türkiye gibi mil -
!etlerin bu hadise karşısında duyduk· 
!arı sıkıntıya nasıl hak verilmez . 

Birkaç ay evelbütün dünya mat
buatı İngiliz teslihatının sefaletin
den, noksanlığından başka bir şey
den bahsetmiyordu. 

Büyük başlıklarla )lapılan her 
neşriyat İngilterenin tayyare, ordusu 
olmadığını haber veriyor ve lngiliz 
donanması için artık, bir [Demir yı
ğını J dcniliyord. 

Ve herkes, lngilterenin bu askeri 
fakrı önünde telaşa düşüyor ve ken 
di kendine onun nasıl olub da 
bu kadar düştüğünü soruyordu. 

O halde bugün ne isteniyor? Bü
tün Avnıpanın gözü birkaç ay ev
vd. askeri vasıtalarının azlığı yüzün
den artık milletler münasebatında 
ihmal edilebilecek bir vaziyete 
düştüğünü tasdik ettiği ayni memle
kete çevirmiştir. 

Bu değişikliği izah etmeli? Se-

bebi: Çünkü lrgilteıe ~n (e)dın 
evvel bir siyasi kudrettir. 

Filhakika, lngilterenin harb büt
çesine diğer milletler gibi büyük 
meblağlar koymadığı doğrudur. Fa
kat bu hal lngilterenin iktisadi buh
ranı diğer milletlerden daha çok 
eve! izale etmesini temin etmiştir. 
Ve şimdi o kaybolan zamanı şüratle 
telafi etmekte ve iki, nihayet iki bu
çuk sene sonra deniz ve hava kuv
vetini ehemmiyetli bir surette takvi
ye etmiş olacaktır. 

Ve şimdi herkesi onun dostluğu
nu kazanmayı düşünüyor. F ransada 
yeni hariciye nazırı lvon. Dlbos işe 
başlar başlamaz, Fransız harici siya
setinin lngilterenin kinin ayni alaca
ğını söyledi. 

Yeni Bulgar 
hükfıemti 

Bir beyanname 
neşretti 

Sofya: 6 (A. A.) - Başbakan 
Köse lvaonofun başkanlığında yeni 
teşekkül eden Bulgar hükumeti neş
rettiği beyannamede hükumetin bi -
rin9i siyasada milletler Cemiyetine 
bağlılığı da Yugoslavya ile Mukbre: 
nette ve diğer komşu memleketler
le su!:1, anlaşma ve samimi teşriki 

mesaide ve bütün devletler ve önü
müzdeki birinci teşrin ayı içinde 
serbest teşrii seçim yapacağını bil
dirmektedir. 

F ransanın müttefiki ve dostu o-
lan devletl:r, Polonya, küçük An- Sovyet Rusyadaki 
tand, Belçıka herşeyden evvel bir in. 

1 
b . . 

giltere ile Fransa arasında tam bir ta e e}erımız 
anl~manın husulünü temin etmek- 1 Derslerini muvaff akiyetle 
tedırler, 1 . . • 

İngiltere dostluğu ve iyi bir tes·· bıtırdıler 
lihat Fransaya müttefiklerinin seda- Moskova : 6 (A.A.) - Sovyet 
katını ve binaenaleyh onun için iyi Rusyada merkez tayyare kulübünde 
bir emniyeti temin edecektir. pilot tahsili görmekte olan sporcu-

Dişinden tırnağına kadar silah- !arımız derslerini muvaffakiyetle bi-
lanan ve bu silahları (Şark) ta kul- tirmişlerdir. Dün Moskovada bu 
!anmak isteyen Almanya ise kendisi sporcularımız şerefine bir ziyafet ve 
için her şeyden evvel lngiltereyi ka- rilmiştir, 
zanmanın lazım geldiğini anlamıştır. 

Hatta şimdiye kadar münasebet
leri çok gergin giden ltalya bile in. 
gilterenin kendisine karşı olan an
tipatisini azaltmağa çalışıyor. 

Musolininin lngiltere ile uzlaşmak. 
ta kazanacağı büyük şeyler vardır. 

lngiltere Dumera adasının F ran
sız tarafından ltalyanlara terkedil
mesini iyi bir gözle görmemiştir. 
Çünkü bu terk işi Kız ı ldenizdeki vaz
iyeti çok karıştırmaktadır. 

ltalyanların Pontellerie adasında 
yaptıkları tahşidat ve teslihat ta göz 
önüne getirilirse İngilterenin Hint 
yolu için titremesinin manası anlaşılır. 

ltalya pekala, lngilterenin Fran
saya karşı duyduğu hıncı istismar 
edebilir. Bu gün lngiliz askeri müte
hassısları arasında muhtelif iki cere
yan vardır: 

Birisi bir tecerrüd siyaseti takip' 
ederek Akdenizi terketmek ve Al- 1 

manya ile anlaşmak, diğeri ise, bila ! 
kis, Akdenizde büyük bir silahlanma' 
işine girişmek .. 

Mısır İngiliz 
muahedesinin 

esasları 

Londra : 6 (Radyo) - Bir İngi
liz - Mısır ittifakını tazammut eden 
lngiltere - Mısır muahedesinin ana 
hatları neşredilmiştir. Muahedenin 
esas şartları şunlardır: 

Mısırda kapitülasyonlar leğve· 
dilecektir. Mısır milletler sosyetesine 
girecek, İmparatorluğun irtibat ve 
münakele yollarının muhafazası için 
Mısırda kafi mikdarda İngiliz kıtası 
bulunacak, Mısır kıtaları Sudanın 
muhtelif yerlerinde yapılacak garni 
zonlar berleştirilecek yalnız Hartum-ı 
da Mısır askerleri değil lng !iz kıtii-
la rı kalacaktır. J 

Daimi Mısır ordusu takviye edi
lecek ve bu ordunun tanzim ve ten
sikine lngiliz zabitleri memur edile
cektir. 

Büyük bir deniz 
faciası 

Maden arama 
mütahassısları 
Kömür bölgelerinde 

Ankara : 6 (A.A.) Maden 
arama enstitüsü namına bir heyet 
Bartın ve Zafranbolu kömür bölge
lerinde tetkikata başlamıştır . 

Hitler son nutkun 
da neler dedi? 

Berlin: 6 ( A. A ) - Hitler 
söylediği bir nutukda demiştir ki, Al 
manyanın yeniden silahlanması başlı 
başına bizim partimizin mevcudiyeti
ni muhakkak gösterecek bir hadise
dir. lngilabımızın büyük gayesi Al
man milletinin vahdetidir. 

Haledde [ El' ehali 
müdürünü vurdular 

- Birinci sahifeden aıtan -

detli tedbirler alınmasını ve hem de 
hayatlarını koruya bilmek için silah 
taşımalarına müsade edilmesini is
temişlerdir . 

Gazetecil~r ayni zamanda Yüce 
Komisere, Vüzera reisine Şam ve 
Berut matbuatına da protesto tel
grafları çekmişlerdir _ 

Delege Vekili Mösyö Kahur bu 
mesele ile ehemmiyetle alakadar o
larak gazetecileri tatmin elmiş ve 
faillerin meydana heman çıkarılması 
için zabıtaya şiddetli emirler ver
miştir . 

Matbuat reisi ve musalih hassa 
müfettişi Kaptan Zirbon'da mesele 
ile çok yakından alakadar olacaktır. 
Malesef failler henüz bu vakta ka 
dar bulunmuş değildir . 

Rıza Salih Saray 
• 

Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 

Telefon No . 265 - Adana Posta 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
Lugagne 1929 Kod: Benlcey's 

6991 3 

BELEDİYE 

Büyük bir Akdeniz devleti ol
mak haysiyetile, bu meselenin sulh 
ve mantık havası içinde halledilme
sinde bizim büyük bir menfaatimiz 
vardır. Fransanın, ltalyanın, Rusya· 
nın ve Milletler cemiyetine tekrar 
girdiği takdirde Almanyanın da böy
ledir. Türkiyenin kendisi ve deniz 
kuvvetleri en sonuncu gelmekle be
raber, büsbütün de hiç olmıyan Yu-
nanistan için de böyledir. . 

Türkiye eski hükumet merkezi
nin müdafaasını bugünkü kudretsiz 
milletler cemiyetinin kefaletine· bı
rakmamak istemekte haklı olabilir. 
Ve biz, boğazları garanti altına ala
cak kifayetli bir çare bulamazsak 
Türkiyenin kendi miidefaası için lü · 
zumlu gördüğü tedbirleri reddede
meyız. 

Fakat Akdeniz ve Karadeniz 
devletleri arasında bir bölge paktı 
yapıpta bu suretle hem boğazların 
emniyetini garanti altına almak, hem 
de Avrupa ile Asya arasındaki bo
ğazlarda enternasyonal adaleti te
min etmek de tasavvur edilebilir. 

Gelibolu ve Çanakkale boğazın
da böyle enterasyonal bir kontrol 
tesisi, Türkiyenin buradaki hakimi
yetine !münafi olmıyacaktır. 

Biz, hem Filistin, hem Mısır için 
politika haklarını tanıdığız halde im
zal~dığımız muahedeler mucibince 
Süveyş kanalından harp gerıileri 
geçebilmektedir. Kanalın her iki kı
yısına da yaklaşılmaz; fakat burada 
gemilerin geçip gitmesini alıkoya
cak tahkimat yapılmamaktadır. 

Aynı prensip, Çanakkale boğazı 
içi de tatbik edilebilir. 

Seyha'l Vilayetinden: 

Hususi idarenin ( 16 ) lira maaş
lı merkez piyade tahsildarlığı mün
haldır . 

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

Talip olanların evrakı müsbite
lerile birlikte Vilayete müracaatleri. 

7074 4-7-10-14 

İLANLARI 

Çok mümkün olan birinci şıkda 
Çünkü şimdiden saatte 15 nöd ya
pan bir çok gemiler Süveyş kanalına 
geçit parası vermemek maksadile 
şarka gitmek için Kap yolunu ter
cihe başlamışlardır. Bu takdirde ltal
ya ile Fransa Akdenizde karşı kar· 
şıya kalacaktır. 

1 
Tokyo : 6 (Radyo) - Vladi '----------------------...J 

Halbuki ftalyanlann (More Vos
trum) tezleri herkesce malumdur. 
F ransanın alakasız kalamıyacağı di
ger talepleri de başka .. 

Musolini façist silahlanması için 
0 kadar büyük fedakarlıklar yap

mıştır ki; Afrika harbinin bitmesine 
rağmen silah altında 0 kadar çok 
insan tutuyor ki; beynelmilel karı
şı~lı.klardan istifade ederek ltalyan 
mıllıyetperverlerin emellerine muka
vemet etınesi çok güçtür. 

işte küçük Antaudın endişesini 
doğuran nokta da budur. 

ftalyan emellerinin Balkan hükü
metlerini ve bilhassa Akdenizle ala 
kadar olanlarını istihdaf etti ?i şüp
hesizdir. 

Façizm, ftalyan milletinin kalbin
de emperyalizm fikrini o kadar kuv
vetle birleştirmiş ve bir heyecan ha
line getirmiştir ki, bu gün artık 
kendisi de yeni yeni (teşebbüsler}'in 
önüne geçemiyecek bir haldedir. bu 
tehdidi ye tehlikeyi ortadan kaldır
mağa yalnız İngiltere muktedir. 

vostuktan gelmekte olan dört bin 
tonluk bir Rus vapuru batmıştır. 

içinde bulunan dokuz yüz yolcu
nun tamamen boğulduklarından en 
dişe edilmektedir . Hadise yerine 
imdat vapurları gönderilmiştir _ 

Bu sulh ümitleri öne bağlıdır. 

Küçük Antantın, Belçikanın itimad 
etmeleri lazımdır. Bütün küçük dev
letlerin itimat etmeleri lazımdır. in-
gil terenin, sulh arzusunu açıkça, ve 
sulhu muhafaza niyetini katiyetle ifa
de ve izhar etmesi lazımdır. 

Ve yine İngilterenin Fransa ile 
tam anlaşmadan bir Avrupa emniye
ti imkanının olmadığını anlaması la
zımdır. 

F ransanın kendi kendine bir çok 
fenalıklar yapmış olduğunu ve bugün 
İngiltere ile beraber artık bir daha 
dönemiyeceği kararlar verım:ğe ıncc- 1 
bur olduğunu anlaması lazımdır. 

Yalnız bu şartlarladırki Cenev
rede Avrupa medeniyeti kurtanlabi 
lir .. • 

Hayvan ve sebze pazarlarındaki kahve yerile çift sürme yerindeki arsa 
açık artırma surctile ve ihale tarihinden ifbaren 31-Mayıs-937 sonuna 
kadar 9-Temmuz-936 perşembe günü kiraya verilecektir . 

Sebze pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 104 lira pey 
akçası 7 lira 80 kuruş. 

Hayvan pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 115 lira pey 
akçası 8 lira 70 kuruş . 

Çift sürme yeri muhammen bedeli icarı 70 lira pey akçası 5 lira 25 
kuruş . 

ihale 9-Temmuz-936 perşembe günü saat on altıda Belediye encü
!neninde yapılacaktır. Şartnameyi her zaman tahsil şubesinde görebilirler. 
istekliler ihale günü yukarıda yazılı muvakkat teminatlarile Belediye en-
cümen odasına müracaatları ilan olunur . 7047 25-30- 4-7 

,-- Bayanlar Dikimevi -, 

Bu 
bildirir . 

SAHiBi 

Zahide Günsoy 
----... ·•~t·•-

yaz çalışacağını 

7051 
saygı değer 
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~Rapımah pamuk 40 =·-
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HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 4,25 
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men tane 

Arpa 2,30 
Fasulya 1 
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Delice 
Kuş yemi 
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Mercimek 
Sisam 1 
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Liverpol Telgrafları 

e, ... I Kambiyo ve para 
6 I 7 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 
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Hazır 
1 

t 
Liret 

1 1 Temmuz vadeli 
Rayşmark 

Frank « Fransız » 
Biriociteşrin vadeli Sterlin « İngiliz » - 629 so-
Hit hazır 

1 

Dolar « Amerika » 

Nevyork . Frank « İsviçre » 

Ankara Birası Fabrikası 
Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 

• 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAF! 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,, Sütten 
3 32 ,, Tereyağından 

4 82 ,, Etten 
5 325 ,, Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı lemin eder . 
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 
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...... ------------~--~---------------------
Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

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

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

ve her türlü içkiler rekabet kabul etıniyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Tatlı su dı,ışları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 

Türksözü 
-

Seyhan Cumhuriyet müd-1 
dei umumiliğinden : 

1- Adana ceza evinde bulunan 
mahkum ve ınevkuflar için düz kır
ma buğday unundan verilecek on 
aylık ekmek miktarı ( 150000 ) yüz 
elli bin kilodur. 

2- Bu İşe ait yapılmış olan 
şartname parasız olarak ceza evi 
direktörlüğünden verilecektir . 

3- işbu eksiltme 7-7- 936 
tarihinden itibaren (15) gün müd · 
detle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmış olup 22-7 - 936 
çarşamba günü saat (15) de Cum. 
huriyet müddei umumiliği makamın· 
da teşekkül edecek komisyon tara
fından ihale edilecektir . 

4- Şartnamedeki tarifat daire· 
sinde (761) lira 62 kuruş teminatı 

muvakkate alınacaktır . 
5- Kapalı zarf usulile yapıla

cak eksiltme teklif mektupları 22-
7-936 çarşamba günü saat ( 14) 
de kadar Cumhuriyet müddei umu . 
ıniliği makamına verilmiş olacaktır. 

7077 7-10-14-17 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . İdarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir. 

çir bir Kırına ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat. 7066 

4-10 

Zayi tasdikname 
Mektep tasdiknamemi zayi etti 

ğimden hükmü olmadığı ilan olunur . 
Evkaf tahsildarı 

7079 HASAN KAYAALP 

"" ~.llll 

-· IJ 1 

TaaRKi'~ iŞ E"Jf.\~"! ~ASI 
6748 56 

Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı. Pamuk ve her çeş it lüccaıi eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . 
7006 9 7078 1-10 --------..... ---~--,--------...-........ __________ ...;; ______ ~...;. .... ______________________________ .......... __ ...,. ______ _ 
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Sıcaklar geldi, yanaştı ! 
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Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 1 

ve lezzetli dondurma yemek isler misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane 

14-15 
civarında 

6966 
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r--------------~ 
, ı Riyaziye dersi · Kaçakçılar vatan 

hainidir 1 

1 5-5 30-2- 4-7-9 

İlk ve Orta okullardan Riya· 
ziye dersi almak istiyenler Namık· 

kemal Başöğretmeni Ömer San- ı 
veri görsünler. 7033 

ı~------~--------~~--= 

Umumi neşriyat ınütlürü 

Celal Bayer 
Adana T ürlcsözü matbaası 


