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YµNAN KARIŞIKLIKLARI EHEMMİYETİNİ MUHAFAZA EDİYOR 

Antakyaİskenderunı1· d k• b .., } spanya a ı oguşma ar 
Ali Çetinkaya 
Samsunda tetkikata 

başladı. 

Klevland pamukları 
Cenubdaki kardeşle-
rimizi~ her hangi bir 
siyaset dalaveresine 
kurban olmasına göz 
yumamayız. 

uriyeli bir heyet aylardan· 
beri Pariste, Fransa ile Suriye 
arasında akdedilecek muahe· 

denin esasları üzerine müzakereler 
yapmaktadır. 

Bugüne kadar hiçbir müsbet netice· 
ye varamıyan bu muzakereler arasında 
eğer Türk Antakya ve İskenderun 
sancağının mukadderatı da Suriye 
menfaatına uygun:olabilecek şekilde 
müzaker!l mevzuuna girmemiş olsay
dı, Suriyelilerle Fransızların arasında
ki bu görüşmelerle alakadar olmak 
aklımızdan bile geçmezdi. Fakat za· 
man zaman Arap gaztelerinde intişar 

eden doğru veya yanlış haberlerin 
istihdaf ettiği gayeye ve gerekse şim
diye kadar bizzat Şam idaresinin bu 
öz Türk yurdu üzerindeki menfi te
cellilerine bakıyoruz da; Antakya ve 
lskenderun Türklerinin ahidlerle ve 
realitelerle takarrür etmiş haklarının 

bir takım siyaset dalaverelerine kur
ban edilmek istenmesi endişe~iyle ti· 
\izlenmekten kendimizi alamıyoruz. 

Vakıa, Arap matbuatında ve bir 
takım arap milliyetperverleri ınaha
filinde geniş mikyasta yürütülüp gi
nen bu yersiz propagandaya karşı 

bizim de aynı silahla mukabele et
memiz icap eylerdi. Fakat. biz;m bu
na ihtiyacımız yoktur. Çünkü Antak
ya ve İskenderun topraklarında en 
aşağı bin yıldır en kahir bir varlık 

halinde dilile, ananesile, tarihi ile ve 
bütün kültürel muha,sa!ası ile yaşa
Yan ve bu gün de ana vatanın bütün 
uyanış ve yükseliş hareketlerinde en 
temiz bir alaka ve beraberlik ile yö
rüyen bu Türklerin, Suriye ile ve 
Suriyeye ait her hangi bir siyasi 
kombinezonla asla ve asla en küçük 

bir münasebetinin bile bulunmadığını 
1sbata çalışmak bizce ve herkesce lü
zumsuz bir külfet olur . 

Nitekim, ayni düşünce ile müte
harrlk olan bir Antakyalı Türkün, Be
tutta çıkan " Yıldız ,, gazetesindeki 
Yazısından aldığımız şu satırlar da 
bu bahir hakikata ayrıca tercüman 
01ınaktadır : 

«Fransa ile Suriye murahhasları a
rasında konuşulmakta olan ınuaheı!e
erd_e öz Türk yurdu olan Antakya 

v_e lskenderunun gerek Suriyeye ve
rılmesi ve gerekse bir şekli idare al
tında kalması Türklerin hukukunu tat-
1Inin edemez ve Türklerin mümessil ibu
:nmıyan muahedeler Türklerin mukad- I 
eratını tayin edemezler. Çünkü san

~ak türkleri Suriye murahhaslarını inti
S ap etmemişlerdir. Bundan ötürüdür ki 

Uriye murahhaslarının sancak namına 
rapacakları hiç bir muahedeyi Türk
er kabul edemezler. 
. Sancak Türktür. Sancak Türkleri

nı. Ya Türkiye hükümeti ve yaht san
caktan intihapla gidecek Türk heyeti 
~urahhasası temsil edebilir. Bu iddia 
erkesin kabul edeceği açık bir haktır. 

1 Çok makul düşünen ve milli hak
;rı kabulde tereddüt etmiyen hür 
v ransa hükümetinden bu milli ülkü 
... ~ isteklerimizin tahakkuk ettirilece
• ine h' ıç şüphe yoktur . ., 

Celal Bayer 

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

Fransa - İtalya 
Ticaret muahedesi 

imzalandı 
il torna : 12 ( A.A. ) - Fransa 
e talya arasında yeni bir .ticaret 

tııuabedesi imzalanmıştır . 

Madrid hükumetinin iki Generalı 
asilere yardım ettikleri ittihamile 

dün kurşuna dizildiler 

Samsun : 12 ( A.A ) - Bayın

dırlık Bakanı Ali Çetinkaya Sam. 
sona gelmiştir. Bayındırlık bakanı 
çarşambaya Terme su işlerini ın

celeyecektir. 

Bu yıl yalnız Yüreğirin 119 köyünde 
29,750hektarlık bir sahaya 1,100,000 

kilodan fazla tohum ekildi 
--... ··~-·----

Ankara : 12 (A.A.) - İspanya· 
daki dahili muharebeler hakkındaki 
günün baberleki her ikı tarafında 
karşılıklı muvaffakiyetler kazanmak
ta olduğunu bildirmektedir. 

Bugünlerde mücadelenin kati bir 
safhaya intikal edeceği zannolun • 
maktadır. ispanyada dahili yaziyet 
karşısında bitaraf kalınması hususun
da alınması icap eden tedbirleri ibti· 
va eden ikinci Fransız teklifine he 
men bütün bükümetler muvafakat 
cevabı vermişlerdir. 

Ankara : 12 ( A. A. ) - İspan
yadaki dahili muharebe etrafında 

alınan haberler iki taraf kuvvetle 
rinin karşılıklı bazı muvaffakiyetler 
kazandıklarını bildirmektedir. Baş· 
vekil gazetecilere bükümet kuvvet
leri vaziyetinin günden güne iyi
leşmekte olduğunu söylemiştir . 

Madrid : 12 ( A. A. ) - Asi
lerden bazıları af edilmedikçe asla 
tuttukları yoldan dönmiyeceklerini 
bildirmişlerdir . 

Londra : 12 ( A. A. ) - ispan
ya işlerine ademi müdahale mesele· 
sinin halline devam edilmektedir . 

Paris: 12 [ Radyo J - lspan
yannı buradaki sefiri; Fransız hükı1 
metinin İspanyaya silah ve mühim· 
mat satılmasının yasak edilmesine 
dair olan kararını Hariciye nazareti 
nezdinde protesto için ve diğer dev· 
!etlerin asilere silah sattıklarından 
Fransa hükumetinin nazarı dikkatıru 
celbetıniştir. 

Roma: 12 [Radyo) - Yeni ta
yin edilen İspanya sefiri; buraya ge
lir gelmez sefaret memurlarının acz
içinde bulunduklarını ve asilıere mü· 
temayil bulunduklarını görmüş ve 
bu yüzden vazifesinden istifa etmiş-_ 

tir. 

Vaşington: 12 [Radyo] - Ha· 
riciye nezareti erkanından bir zat; 
Amerikanın, İspanyanın dahili vazi· 
yetine biç bir suretle müdahale et
miyeceğini söylemiştir. 

Barselona: 12 [Radyo] -· Hü-

Yunanistanda 

Karışıklık henüz yatışmadı 
Sofya : 12 ( Radyo) - Yuna· 

nistandan alınan haberlere göre , 
tatbik edilmekte olan şiddetli taki
bat ve örfi idareye rağmen Yuna
nistanda sükun tamamen iade edil
miş değildir . Yunanistanın ileri ge
lenleri ve bir kısım fırka liderleri 
ilan edilen örfi idareye şiddetle mu· 
arız bulunmaktadırlar. Yeniden 500 
kişi tevkif edilmiştir. Tahrikatta bu 
lunan bir çok komünist Yunanistan. 
dan çıkarılmışlardır . 

Atina : 12 ( Radyo ) - Başve· 

kil Metaksas ; Radyo ile söylediği 
bir diyevde halkı sükün ve itidale 
ve hükumete muzabarete davet et· 
ıııiş ve bunun dışında hareket ede
cek olan kimseler hakkında en şid
detli cezaların tatbik edileceğini bil 
dirmiştir . 

kümet tayyareleri, asilerin elinde bu. 
lunmakta olan gırnata şehrini bom
bardman etmişlerdir 

Olimpiyat· 
Bisiklet yarışında onuncu 

geldik. 

Bu cins pamuklar fenni nazaret al
tında ihtimamla çoğaltılmaktadır 

Şehrin muhtelif yerlerinde yean 
gınlar çıkmıştır. Ölü ve yaralıların 
sayısı belli değildir. 

Ecnebilerin vaziyetleri çok müş
kül bir safhaya girmiştir. 

Parselona: 12 [Radyo] - As
keri mahkeme; asilere yardım eden 
iki Generalı dün idama mahkum et
miştir. 

iki General bu sabah kurşuna 
dizilmişlerdir. 

Barselona: 12 [Radyo] - Asi 
tayyareciler; Vadii Rümman ve Va
diilcuze civarında bulunmakta olan 
bükümet kuvvetleri üzerine müte -
addıt bombalar atarak bayii zayiat 
verdirmişlerdir. 

Stokholm: 12 [Radyo] lsveç ve 
Hollanda hükumetleri de ispanyaya 
silah ve mühimmat satılmasını kat'! 
surette yasak ettiklerini alil.kadar 
devletlere bildirmişlerdir. 

lşbilye : 12 (Radyo) - Hükü
met k~vetlerine yeni imdat kuvvet· 1 

!eri gelmediği tekdirde asi kuvvetle- ı 

ri Bara ojeye bir kaç sat sonra gir 1 

miş olacaklardır. 

Bu mevkide bulunan çarpışmada 
bükümet kuvvetlerinden 250 kişi öl
müştür. Yaralıların da sayısı pek 
çoktur. 

Asi kuvvetler, Carkastada üç 
müstahkem mevkii ele geçirmişler
dir. 

- -

Ankara : 12 ( A.A) - Dün 
yapılan Olimpiyad, 100 kilometre· 
lik bisiklet yarışında Talat onuncu 
gelmiştir. Bu yarışa 29 nıillet yüze 
yakın bisikletçi ile iştirak etmiştir. 
Yarış noktasında 30 kişilik bir grup 
halinde yarılmış ve Talat bütün ta 
nınmış amatör şampiyonlar arasında 
onuncu olmuştur. 

Sağlık Bakanı 

Vilayetlerde incelemesine 
devam ediyor 

Ankara: 12 (A. A.) - Sağlık 
Bakanı Refik Saydam. Çorumda iskan 
işlerini inceledikten sonra Amasya· 
ya gitmiştir. 

Filistinde 
Bir Arap kongresi 

toplanacak 
Arık.ıra : 12 (A.A) - Kudüs

ten al.nan telgrafta, Filistinin muh
telif yerlerinde yeniden kargaşalık
lar çıktığı bildiriliyor. Bugün top
lanacak olan yüksek arap meclisinin 
vaziyeti tetkik için Filistin Arapla· 
rmı umumi bir konferans akdine 
çağıracağı zannedilmektedir. Arap 
Liderlerinin çoğu greve devam e
dilmesine taraftar gözüküyorlar. 

Aldığım'.z ma.l~~ata gör~ ~u~e- 1 
ne pamuk cınslerı ıçınde en iyı cms 

, ve en uzun elyaflı pamuk olan klev
land tohumlarından Adana tohum 
ıslah istasyonu tarafından çifçilere 
1,100,000 kiloyu mütı>caviz bir mik

dar tevzi olunmuştur . 1 
Seyhan Ceyhan nehirleri deniz 

ve deniz yolu çerçevesindeki arazide 
evvelce ekilmekte olan iane ve eks
pres pamuklarının ekilmesi menedil
miş ve bu sahava tamamen bu klev
land tohumları ekilmiştir . 

Mıntakarnız da klevlant pamuğu· 
nun ekim sahası 29,750 hektar ve 
ilk tahminde alınacak pamuk miktarı 
da 8,033 tondur . 

Halihazırda klevlant tohumu atıl
mış olan bu a!azidc 119 köy var· . 
dır . 

Klevlant pamuğu sahaları heyeti 
umumiyesi itibarile norm:ılın fevkin· 
de bir durum arz etmektedir . Bü
tün fideler çok iyi koza bağlamışbr. 

ilk defa çifçiler tarafından eki· 

1 

mi yapılan klevlant pamuk sahaları 
kışın mutedil ve yağmurlu gitmesi 

l· IQln~~aıtO~ır : 

Helyotis 
Haşeresinin verdiği zarar 

karşısında .. 

Şehrimizin ekonomik du-
Rılhrıssa bıı pi, pomuklıırımıza 

nrı= oları .. l/elyoııs ., lıo§eresi epeyce 
zııras 1>erdi; bu haşere ıle mücadR/e 
re onu. zarar t.'ermıyccelı: hale getirmek 
mümkün iken .. T"okıa ziraat mücadele 
ıeşkıları ellerırıdeki kifayetsız ı· asıralarla 

bu mücadelede büyük varlıklar göster
dı ler; hikin daha öncedm bu mücadele 
için {!erel.-li olrııı msıtaların ıldanada 

rumu inkişaf yolunda 1 

... -.,. -·--·- -- ---· -·- -

Geçen Temmuz ayındaki idhalat ve 
ihracat arasında ihr.::.cat lehine 312.657 

liralık bır fark vardır 

----..······- 1 
1 

Geçen yılın ayni ayı ile bu yılki arasın-! 
da idhalatta 118.986 ve ihracatta 201 
bin 67 4 liralık bir artış hasıl olmuştur 

Geçen Temmuz ayı içinde şeb. 

rimize giren ve şehrimizden çıkan 
bellibaşlı maddelerin mikdar ve tu-

tarı hakkında Ticaret odasınca tes
bit edilen mukayeseli listeye göre, 
935 yılının temmuzunda 286.439 

liralık olan idbalat, bu yılın temmu· 
zunda 405.425 liraya ve ayni yılın 
ayni ayındaki 516.408 liraya ulaşa
bilen ihracat da 718.082 liraya fırla
mıştır. 

iki ayrı yılın ayni ayı icinde ya· 
pılan idbalat ve ihracat arasındaki 

bu artış, ekonomik hayatımızda gö
rülen inkişafın en canlı bir delildir 
ve bu ne ticeden sevinmemiz icab 

1 eder. 
Geçen temmuz ayı içindeki belli 

başlı ihracatımızı şöylece anlaatbili-
rız: 

141.648 liralık pamuk, 20.527 
çiğid küsbesi 30.631 liralık çiğid ya· 
ğı, 8791 liralık arpa, 9236 liralık 
buğday, 57.063 liralık un, 261.193 

liralık pamuk ipliği, 100.159 liralık 
bez, 8.079 liralık yapağı, 4. 786 lira· 
!ık barsak ve 7 5.972 liralık da ınub -
tı"lif suretlerde ihraç edilen mad
deler ki böylece umum ihrncatımız 
718.082 lirayı bulmuştur. 

Ayni ay içineki idbalatınıızın 
mühim kalemleri de şunlardır: 

fnılurıd111ulmam;§ oluşu ~ 11erilrn emek· 
lrrden rı111ulrın randınaııı elıü• eı1nc ını~ 

J.-a.nuıı s ı!u-'.tti . 
BlL zarurlı haşerenıu , lıe11ıem her 

rıl bu ı·e lııına benzer tahribatı eksık 
olmadığırıa göre, gönül istiyor ki Zı
ruat 1 'ekô.leti, mcvsı11underı önce h·dfi 

vasıra ve ,,,.kanlarla bu mücadele ıeş
kılô.tını ·cıha=laııdırsın dıı. lüzumu za
manında bu haş~rt~nin i/;u etti/ti zarar· 
/ar ka.rşwnda elimiz höğriimüzde /.-al-

11ıa suı .. 

29.387 liralık ziraat aletleri, 
30.919 liralık benzin, 42.156 liralık 
hurdavat, 47.915 liralık yerli mensu
cat, 35.855 liralık ecnebi mensucatı, 
37.110 liralık şeker, 7.693 liralık 
kanaviçe, 5.709 liralık kahve, 3.916 
liralık çimento, 3.457 liralık kösele, 
11.932 liralık makine parçası, 2.347 
liralık makine yağı, 1.285 liralık 
petrol ve 146.344 liralık da muhte
lif suretlerde idbal edilen maddeler 
ki bunların yekunu ile birlikte umum 
idbalatımız 405.425 liraya ulaşmak· 
tadır. 

Ba yekünlara nazaran geçen ay 
giren ve çıkan mallar arasında 312 
bin 657 iiralık lehe fark vardır. 

sebebiyle fazla miktarda yabani ot
larla dolmuş ve alçak kısımlarda 
yağan sürekli yağmurlardan dolay.. 
su altında kalan tohumlar intaş et
memiş ve böyle yerlere tekrar to 
hum atılmak mecburiyeti basıl ol
muştur . 

Gerek bu ikinci ameliye ve faz
la miktardaki yabani otlar ve gerek
se rutubetin ve ıslaklığın çokluğu 
yüzünden basıl olan yeşil kurtlar 
biraz basar yapmış isede heyeti 
umumiyesi "itibarile durum şayanı 
memnuniyettir . 

Bu senenin müsait şeraitiyle di
ğer cins pamuklar gibi gürbüz ye
tişen klevlant fidelerinin diğer cins 
pamuk fidelerine nazaran şu ruçha
niyeleri ayrıca bu cinsin ebemmiye 
tini artırmaktadır . 

Klevlant fideleri iane ve kereste· 
de olduğu gibi çok yağmurlu mev
simlerde boya kaçmamak bilakis 
daha çok domurcak ve koza bağla
maktadır . 

Alakadarların ifadelerine göre 
bu sene yeşil kurt tahribatına maruz 
kalmayan yerlerde her dekar başına 
250 kilo safi pamuk alınacağı kuv
vetle tahmin edilmektedir . 

Klevlant ekim sahaları tohum 
söbaları tohum ıslahı istasyonu kon
trol memurları tarafından sıkı bir 
kontrola tabi tutulmakta ve bu yeni 
ürünün safiyetinin bozulmaması diğer 
pamuklerla aşlanması için bütün ted • 
birleri almış bulunmaktadırlar , 

Bu seue meriyete geçen pamuk 
ıslahı kanununa tevfikan bir cins pa· 
muk ekilen çeşitten gayri pamuk 
ekimi yasaktır . 

Hilafı kanun bu mıntakalara 
iane ve ekspres cinsinden pamuk 
ekenlerin tarlaiarı bu memurlar ta· 
rafından tesbit edilmekte ve klev
lant tohumlarının bozulmasına ve 
karışmasına meydan vermemek için 
bu gibi tarıalardaki fideler memur
ların nezareti altında sahiplerine 
söktürülmektedir . 

Mmtakamız müstahsilleri tara· 
fından birinci defa olarak yetiştiri
len bu pamuklar idrak edildikten 
sonra da tohumların diğer cins pa
muk tohumlariyle karıştırılmasını 

temin için tohum islabı istasyonu
nun tayin edeceği muayyen çırçırlar 
da çırçırlatılacaktır . 

Ribentrop 
Siyasi bir nutuk söyledi 

Berlin : 12 (Radyo) - AIİnan
yarun yeni Londra sefirliğine tayin 
edilen Ribenprof, şerefine verilen 
bir ziyafette ve beş yüz kişinin 
önünde Almanyanın bütün devlet
lerle dostca geçinmekte olduğunu 
ve bunada en büyük delil olarak 
Olimpiyatlarda bütün devletlerin 
iştirak ettiklerini söylemiştir; 



~hife : 2 

Olimpiyadda 
Türkler 

Yalnız oyunda değil, spor ten
kidlerinde dahi centilmence davran· 
malıyız. Zafer olduğu zaman onun 
şerefini kimseye vermemek, mağlu
biyette ise mesuliyeti hiç kimse üs
tüne almamak, ancak terbiye düş
künlüğünden ileri gelir. Biz ne rekor 
kazancı ile aklımızı kaybedecek, ne 
de Çoban Mehmed yenildiği için 
bozgun verecek görmemiş'lerden de 
ğiliz . 

Bütün mesele şuradadır : Spor
da verdiğimiz kadar alıyor muyuz ? 
Varmak istediğimiz hedefe doğru 
ilerlerliyor muyuz ? Çünkü gazete 
sayf alannda iddia yürüten bütün 
tenkidcilerimiz, iş başında tecrübe 
olunmuştur. Eğer yukardaki sualle
rin cevabı menfi ise, ya kadromu
zun vasıf noksanlığına kanaat ede
rek onu düzeltmek, yahut tuttuğu
muz sistemin iflas ettiğini anlıyarak 
onu değiştirmek lizımgelir . 

Sporla uğraşan insaf sahibi ar
lcadaşlanmızın bize söylediği mühim 
bir nokta var: hükümetin maddi ve 
manevi yardımı tamdır. Meseli fut-

1 bol için, bu sefer döğüştüğümüz Nor
vec takımının bizi eskiden de tanı
yan kantanının bir sözü var : 1926 
dan beri hiç ileri gitmemişsiniz 1 
Memleket, pehlivan memleketidir . 
Gerçi Olimpiyad zafer bayraklan 
arasında Türk bayrağı dahi yalıuz 
pehlivanlanmızın yüzü suyu hürme- j 
tine görünmüştür. Ancak her taraf-

1 
tan aynı muhakemeyi işitiyoruz: peh
livanlar kuvvetlidirler; fakat tek- ı 
nikten mahrumdurlar . 

Bütün bunlan kati hükümler o- ı 
larak kabul etmek için salahiyeti 

1 
miz yoktur. Spor işlerimizin yolun
da olup olmadığını da, olimpiyad
larda mutlaka birincilikler kazan
makla ölçecek olanlardan da deği- ' 
liz. Bu mülahazalar, bizi, devletin 
ve halkın spora vermiş olduğu eme 
ğin tam neticesini almamakta oldu
tumuz hakkındaki fikirlere kulak 
tıkamağa da sevketmez . 

Sp'lrculuk bazılannın zannettiği 
gibi kuru bir inzibat davast mıdır ? 

Takaütler 
Ücretli memuriyetler hak

kında bir tamim 
Eski ve yeni tekaüt maaşi tah

sis edilmiş olanlardan ayru zaman
da devlet hizmetiude ücretli bir va· 
zifede çalışanlar hakkındaki muafi
yet hükümlerinin yanlış tatbik edil 
diği anlaşılmıştır . Finans bakanlığı 
bu hususu izah eden bir tamimi va 
liliklere ~ndermiştir . 

Bu tamime göre eski tekaüt ka· 
nunu mucibin~e kendilerine maaş 
bağlanmış olanlnın ayrıca ücretli 
bir vazifede istihdamları iktisadi 
buhran vergisi kanununda yazılı otuz 
lira muafiyet l haddinden fazla ise 
bu tekaüt maaşları , buhran vergi
lerinden istisna edilecek , fakat üc· 
retli vazifesinden alacağı istihkakı 

muafiyet tenzilitına tabi tutulmak
sızın kazanç vergisi tevkifatından ba
kiye kalan mikdarı üzerinden buh
ranı vergisine tabi olacaktır . 

Eski tekaüt kanununa göre bağ 
lanmış olan buhran vergisi muafiye
ti haddinden aşağı olanların tekaüt 
maaşiyle ücretli vazifelerinden ala
cakları istihkak yekunundan otuz 
lira muafiyet haddi tenzil edildikten 
sonra geri kalan mikdar üzerinden 
buhran vergisi kesilecektir . 

Yeni tekaüt kanununa göre tah· 
sis edilmiş tekaüt maaşı almakta 
bulunanlann ücretle istihdamlllrt 
halinde tekaüt maaşiyle , ücretli va· 
zif eden almakta oldukları yekun edi
lecek ve mnafiyet haddi bu yekun 
üzerinden tenzil edilecektir . 

Hayvancılık 
siyasetimiz 

Ziraat Vekaleti bir çok yeni 
tedbirler aldı 

Hayır! Benim gibi nice iyi niyet sa- Ziraat Vekileti bu sene hayvan-
hiplerinin, yalnız iyi niyetlerine isti- cılık üzerinde daha sıkı bir iş prog· 
nad ederek inkişaf ettirecekleri ba-

1 ramı ile çabşmağa başlamıştır . Bu 
sit bir iş midir ? O da hayır! Cum- programın gerçekleşmesi için lazım 
huriyetten beri yıllar geldi, geçti : gelen bütün tndbirler önceden alın· 
nerede ise nesil değişiyor! Sporda maktadır . 
uzaktan yakından uğra.şanlanmızın Ezcümla bugün mevcut olan 
daha böyle en basit esaslarda uyuş- Karacabey , Çifteler , Sultansuyu 
tuklannı dahi görmüyoruz. Yalnız, : haraları genişletilecektir . Bu suret-
mesela herkesin görebileceği kusur· le ihtiyaç pozitif bir surette karşıla-
lar: deniz kenarlannda yetişen ço- nacaktır . Trakyanın nüfusu göçmen 
cul<lanmız ne yüzmek ne de yelken yerleştirme işiyle bir kat daha artb-
kullanmak biliyor. Eskiden sade halk ğından oranın hayvan meselesiyle 1 

rağbetile yaşayan pehlivanlığımız de daha yakından uğraşmağı icap I 
dahi, şimdi, o şümulünü ve hareke- ettirmektedir . 
tini kaybetmiştir. Dağcılığımız, izci· Bunun için Trakyadaki lnarlı 
liğimiz, hepsi, nümunelik'ler halin- aygır deposu ve inekhanesi kadrosu 
dedir. Hüli.sa hiç biri halk ve genç- iki misli artbnlacaktır . Hayvan nes-
ille hayatını kaplıyabilir bir ehemi- lini ıslah meselesi şark vilayetlerimiz 
yet, bir kolaylık, elverişli ve herke- de de ihmal edilmiş değildir . Bu vi- 1 

se gelir bir hal alm:unışbr . layetlerimizde de mesele aynı kuv- i 
Bir miletin bütün çocukları oku· vetle takip edilmektedir . Bu mak· 1 

tulursa o milletin hakiki güzide ve. sada hizmet etmek üzere Kars vila. 
rimi anlaşılabilir. Sporda da limon- yetinde Göle kazasında yeniden bii· 
luk değil, açık hava, kulüb değil, tün modem tesisatiyle beraber bir 
memleket ölçüsü, şahsi keyif değil, 

inekhane ve aygır deposu açılmıştır. 
devlet politikası genişliğine doğru j 

Yukarda saydığımız müesseseler. 
gitmek lazım. Yaşları ellisine yak· 
)aşan'ar, bazı spor kısımlannda se· de hayvan kadrosundan eksik olan-
neler senesi bili bir kaç isim işitip lan tamamlamak üzere baytarlar· 
dururlar. Böyle bir darlık, ve spora dan heyetler teşkil edilmiştir . Bu 
verilen böyle bir süs ve imtiyaz hali heyetler ' peyderpey dahilden da-
ile nasıl bizi memnun edecek neti· mızlık hayvanlar tedarik etmeğe baş· 
celer alınabilir ? lamışlardır . Ziraat Vekaleti bunlar-

Garibtir: hiz sporculanmızı pro- la iktifa etmeyip , ayrıca ayet ve-
fesyonellikten uzak tutuyoruz. Hal· rimli olacak olan , hayvan gyetiş· 
buki onlar idare ve terbiye, hatta tirme organizasyonlan yaptırmak
tenkid hususunda ya koyu profesyo- tadır . 
nellerin, yaııut gelişi güzel tribün Kayseri vilayetinde Uzunyayla 
amatörlerinin elinden kurtulamıyor· mıntakası hep güzel örneklerden bi· ı 
lar . rer numunedır . 

Biz birkaç vücud birkaç adele Bütun bu saydığımız mıntaka- ı 
birkaç para, maddi manevi sıhhatle larda mesai bütün şiddetiyle başla-
halk ve gençUk istiyoruz . Hiç bir ~br • Yalnız Eski.şehrin Çifteler 
tecrübeden yılmaksızın, fakat her mmtakasmda çalışmaların , bazı nok-
fena netice ile usulü düzelterek bu sanlan tamamlanmasını beklemek 
hedefe varacağız . için son bahara bırakıldığı haber 

FALiH RIFKI ATAY alınmıştır • . 

Türle sözü 

Şehrimize bir heyet 
geliyor 

Hükumet , köylünün ekonomik 
varlığının ve yıllık gelirinin tesbit 
edilmesine pek ziyade ehemmiyet 

vermektedir . 
Bu maksatla ziraat ve iktisat 

vekaletleri , memleketin içinde müş
tereken incelemeler yaptırmayı ka· 
rarlaştırmışlardır . 

Bu maksadın temini için iktisa
diyat enstitüsünde açılan kursta ay
rıca yetiştirilen yüksek ziraat ensti 
tüsü mezunları memur edilmiştir . 
birer şefin başkanlığı alfında yola 
çıkanlmışlardır . 
• Bu araştırmalar Türkiyenin muh

telif mmtakalarında seçilen vilayet- ı 
lerde üçer köy üzerinde yapılacak- 1 

tır . 
Bu vilayetler arasında vilayeti· 

miz de vardır . Bu işe memur edi
lenler pek yakında şehrimize gele
cekler ve kendilerine ziraat müdür 
lüğü lazım gelen rehberliği yapacak
tır . 

Su işleri müdürü 

Tekaüde sevk edilen şehrimiz 
su işleri müdürü Nadir dün veka
letten vilayete gelen bir emirle , bu 
defa da ücretli memur olarak 300 
lira ücretle eski vazifesine tayin edil
miştir. 

Nufus müdürü 

Şehrimiz nufus müdürü Midhat 
Ôztaş bir ay mezuniyet almıştır . 

Midhat Ôztaş bir kaç güne ka
dar mezuniyetini istimale başlaya

caktır. 

münhal Bir • • 
ıçın 

Dün Maliyede imtihan 
yapıldı 

Şehrimiz Maliye dairesinde mün· 
hal bir memurluk için dün Vilayet 
idare heyeti salonunda bir imtihan 
yapılmıştır . 

Bu imtihanda kazanan yarın 
belli olacaktır . 

Uf ak bir çocuk bisiklet 
altında kaldı 

Karşıyaka mahallesinde otur~n 
W.u.stafa oğlu 12 yaşlannda Kemi', 
dün caddede bisikletle gitmekte 
iken, dört yaşında Dürdane isminde 
bir çocuğa çarpmış, ve Dürd.1- 1 

n"nin sağ bacağını ağırca yarala·n:ş· 

tır . 
Zabıta, kaza hakkında tahkik:ıt 

yapmaktadır . 

Kundura hırsızı 
Ayni zamanda e .:rar da 

ıçıyorm~ş 

Evelki gece, Urfanın Birecik ka- ı 
zasından Müslüm oğlu Ahmed ismin- , 
de bir adam, nehir kenarında uyur
ken sabıkalılardan Kilisli Mustafa 
oğlu Hüseyin yanına yaklaşarak is
karpinlerini çalınış, fakat kaçarken 
devriye memurlarına yakalanmıştır. 

Hüseyinin üzeri aranınca, cebin· 
den esrarlı sigaralar da çıkmıştır . 
Hakkında kanuni muamele yapılı
yor. 

parasını Yankesiciler 
çalmışlar 

Dün, Mehmed oğlu Cemil adın
da bir adam polise müracaat ede
rek Belediye bahçesinde 30 lira 
parasuun yankesicilik suretile çalın 
dağını iddia etmiştir . 

Eskiden, soğan sarmısak satıcısı 
bir milyoner 

İspanya İhtilalinde ne gibi 
fırıldaklar çevirdi? 

Bazı Avrupa matbuatına göre 
ispanyanın son isyanının bir iç yüzü 
vardır ki, Bunlardan hemen hemen 
hiç bahsedilmemiştir. Hatta bu is
yanının bir değil, esas itıbarile da
hili ve harici iki iç yüzü vardır: 

Birinbisi general F ranko'nun 1 -
talyad'an yardım ve teşvik göre· 
rek hazırlandığıdır. 

f tal ya, F ransa'nın ispanya cihe· 
tinden olan hudud emniyetini boz 
mak istemektedir. icabında F ran
sa'yı arkadan vuracak yeni bir fa
şist İspanya vücuda getirmek iste
miştir. Hitlerci Alman yada ltalya' -
nm bu gizli siyasetine tamamile ta
raftar ve yardımcı olmuştur. 

lkinciside: Başta milyoner Civan 
Marş olmak üzere arazi sahiplerile 
mesleği zabitlik olan kısmın lspan· 
yol Fas'mdaki askerlerin hoşnut
suzluğunu istismar etmesidir. 

isyanın asıl iç yüzü bu ikinci 
noktadan tetkik edilmek üzere mey
dana çıka bilir. 

lngiltere'de bir asil veya yük 
sek burjua ailesinin üç oğlu olursa 
en küçüğü Hindistana gönderilir, 
ortancısı asker veya serbest bir 
meslek sahibi vapılır, en büyüğüde 
ailenin servet, emlak ve arazisinin 
basında kalır! 

Fakat lspanya'da bunun aksine 
en küçük oğul ya papas ve yahut 
asker yapılır! Ve arazi sahiplerinin 
menafii mevzubahs olunca bunlar 
vasıtasile heman askeri bir ihtilal 
hazırlanır!: Şimdiki isyanında sebep 
ve amili ve vasıtası gene budur! 
Bunları teşvik ve idare eden evvela 
ltalya, sonra milyoner Doncuan 

Marştır! 

Bu adam evelce seyyar soğan 

ve sarımsak satıcısı idi. Köyden 
köye gezer, ancak ekmek parasını 
çıkanrdı. Umumi harpta Alman'lar 
hesabına Alman tahtelbahirlerine 
benzin tedarik etmiş ve pek çok 
para kazanmıştır. 

Bundan sonra Alman fabrika
ları hesabına silah kaçakçılığı yap- 1 

mış, Fransızlara karşı isyan eden 
Resuli'nin mühimmat ve silihlannı 
temin etmiştir. Bundan sonra, tütün 

kaçakçısı olmuş, nihayet ispanya 
rejisine hakim kesilmiştir. Bu ada· 
mm 440 milyon Peç~ta serveti var 
dır. 

Biraz da hükumdarlığı kurmuştur. 
Dört altın ayak üzerine kurulmuş 
bir karyolada kırk yatak üzerinde 
yatarmış! 

Sabık ispanya kraliçesinin en 
yakın dostudur ve çiftçi partısi reisi 
Jil Robles' e menfasında iki 01ilyon 
Peçeta vermek suretile yardım et
miştir. işte ispanya isyanının hakiki 
sebep, mahiyet ve manası budur. 

Fransa'nm bitaraflık teklifile 1-
talya ve Almanya'dan ne kadar cid 
diyet ve muhabbet göreceği belli 
değildir, 

Yalnız, Almanya henüz hazır
lıklarını bitirmiş değildir; Rusya ise 
şarki Avrupa'da büyiik, korkunç 
bir kuvvettir. Ve mes' ele biraz Sov 
yet Rusya ile alakadar olduğu için 
ltalya ve Almanya'nın ispanya isi· 
lerine yardım cihetini mümkün ol
duğu""adar gizlemeğe mecbur ka· 
lacağı şüphesizdir. 

• 
Dost ve kardeş Iranın 

• 
ticari vaziyeti 

Tahranda intişar eden " lran " 1 
gazetesinde okuduğumuza göre; Iran
da Ticaret genel direktörlüğünün 
çıkardığı yeni ticaret istatistiği Ira-

nın on yıl içinde ziraat, sanayi ve 
ticaretinin ne kadar ilerlediğini mu
kayeseli rakamlarla göstermekte
dir. 

Raporda cihan iktisadi buhra
nına karşı bir tedbir olarak lranda 
tatbik edilmekt~ olan ~( harici tica
ret inhisarı) ından ( 1314 lran 1935 
Miladi ) yılı sonuna kadar Iranın 
ekonomi ve tecim hareketleri hulase 
edilmiştir . 

Verilen rakamların yıldan yıla 
büyümekte olması, Iranın iktisadiya-

tının muntazaman genişlediğini ve 
yükseldiğini göstermektedir . 

Iranın ihracatı da artmakta olup 
ticaret muvazenesi İran lehine fazla 
ile kapanmaktadır . 

Cihan ticaretinin on yıldanberi 
gösterdiği sarsıntı, bir takım doğu 

Evelki gece 
Şehrin bazı semtlerinde 
silah aramaları yapıldı 

Dün gece şehrin muhtelif semt· 
lerinde ve şüpheli adamlar üzerinde 
zabıta, silah ve bıçak aramalan yap
mıştır . 

illerinde olduğu gibi Iranda da ha
fif başlamış ve alman tedbirlerle 
memleket lehine bir neticeye var
mıştır . 

Harici ticaretin devlet inhisarı 
altında ve miibadele anlaşmalariie 

yapılması, alım satım maddelerinin 
tanzimi ve dahili sanayiin kurulması 
bu tedbirlerin başlıcalarındandır . 

Iran hükumeti halkın ekonomik 
kalkınmasına çok yardım etmiş -
tir . 

Buna Örnr.k olarak, dört sene 
içinde 869 şirket tesis ettiği güste· 
rilebilir ki sermayeleri tutan 1, ı ·ı J, 
000,000 milyardır . Bütün bu şirket-! 
]erin sanayi ve ticaret işlerıle uğraş- ı 
tığı ve Iranın her köşesinde zaman 
zaman bir fabrika, . bır tkaret evi ' 
açıldığı görülmektedir . 

Hükumet, sanayii teşvik ve hima· 
ye etmektedir . Bunu kısmen güm
rük tarifelerile yapmaktadır . 

Bu sayede on yıldanberi 117 fab
rika açılmıştır ki başlıca pamuk, yün, 
ipek dokuma fabrikaları, tütün, si- ı 
gara, sabun, çay, halı, çimento ve ni· 
hayet şeker fabrikalandır . Bu fab. 
rikalann yirmi ikisi şeker ve doku· 
ma fabrikaları gibi büyük fabrika· 
)ardır . 

Iranın içtimai ve kültürel terak
kisi, böyle ekonomik terakkile omuz 
omuza yürümektedir . 

Eskiden lran ( halı ) gibi bir 
kaç mahdut madde müstesna ola
rak yalnız iptidai mevad satışiyle 
geçinirdi ve ticaret muvazenesi açık
la kapanırdı . 

80 Kuruşa harp seyri 

G eçen gün Cebelüttank kö 
zinde bir taraf tan lspanyt 

hükumetine mensup harp gemileri. 
diğer taraftan isi tayyareleri ve 8" 
sahil bataryalan arasında mükelll" 
mel bir harp olmuştur. Cebelütt,. 
nkta bazı açıkgözler damlann üze
rine yerleştirdikleri iskemleleri sek
sener kuruşa kiralıyarak, heye 
meraklılannın hakiki bir harp se 
retmelerini mümkün kılmışlardır 
Bazı İngiliz turistleri bununla da ik" 
tifa etmiyerek harbi daha yakmdd 
görmek için motörbotlarla harp sa
hasına sokulmuşlardır . 

Hakiki bir harbin bitaraf bir 
den bir film seyredilir gibi seyre · 
mesi ilk defa olarak vaki olmuştur 

Gürültü ile mücadele 

p ariste gürültü ile sıkı bir ın .. 
cadele var. Bu mücadele 

vam ede dursun, Eyfel kulesine~ 
yük bir hoparlör koymuşlar, 
geç vakte kadar, bütün Paris ~ 
kına radyo dinletiyorlar . 

Gelgelelim halk memnun değil 
Gazeteler bağınyor : 

- Bu ne biçim gürültü ile ın .. 
cadele 1 ... 

Hayvanların uykusu 

H ayvanlar nasıl uyuyor di 
merak etmediniz mi ? . 

Ördekler tek ayak üstü uyu 
lar. Atlar ayakta, inekler yata 
uyuyor. Köpekler de rüya görürl 
Kuşlar üst göz kapaklarını ka~ı-.. 

Bazı kuşlar uykuda öter. Bazı 
lar kımıldamadan, bazıları da .. 
rek uyurlar . 

Yeni bir işaret 
T aaccüp ve sual işareti ol 

ğu gibi, birde istihza iş 

~apmağa kalkışblar ... Fakat tu 
dı . Bir kerre mürettipler yüz 
mediler, karilerin de fikri sorul 
menfi cevap alındı. Kariler : 

- istihzayı anlamak için işa 
koymağa lüzum yoktur, biz bu 
değiliz 1 dediler . 

Hırs 
y eniden tac ve tahtına ka 

mak için fırsat bekleyen 
kra~ daha vardır: Lundy krale 1 
ci Marten Kol ! .. 

Martel Kol sevyar satıcı idi. 
Yaşına doğru zengin oldu, 10. 
f ngiliz lirası verdi, Bristol kan 
daki Lundy adasını satın aldı ve 
adanın kralı oldu. Ad" halla 
kral diye kabul ettiler, çünkü 
ten mallannı yüksek fi ltle satın 
yordu . 

Fakat Birinci Marten Kol bu 
dara razı olmadı, para ve pul 
tırdı. Bunu haber alan sahici 
zabıtası, lngilt ere zabıtası l3i 
Marteni tevkif ettiler. Lundy k 
lığı da ortad~n kalktı . 

Mütekaidin evi 
Kırk senelik as'...:eriiği müd 

ce ismi tanılmıyan bir lngiliz 
tekaüde sevkedildikten sonra 
hur oldu. Bu zat, Barrabol adlı 
purda bir kamara kiraladı, te 
yesini o vapur kumpanyasına 
mak şartile, ömrünün sonuna k 
vapurda oturacak, yiyip içecekti 

Senelerdenberi bu mütekaid 
bit denizlerde dolaşıyor . D 
Marrabol da tekaüde sevk 
Mütekaid zabit karaya basmak 
buriyetinde kaldı. Rıhtıma çık' 
ayni şartla derhal başka bir v 
da bir kamara tuttu . 

Şimdi gene denizlerde 
yor. 

----~------·--------Viyana 

Viyana: 12 ( A.A.) -
Polis derhal tahkikata girişmiş-

Bu taharri neticesinde; Merkez 
karakolu idaresinde lbrahim oğlu 
Cumalide bir bıçak, Pamuk pazarın
da Terzi Alide bir bıçak, eski istas
yonda Erzurumlu Abdullah oğlu 
Mahmutda ucu sivri büyücek bir ça
kı, Yarbaşında semerci Muhiddinde 
bir ustura bulunarak müsadere edil· 
miş ve haklarında icabeden kanuni 
muamele yapılmıştır . 

ihracatını, ticaret yollannı ve 
ambalaj vesaire usullerini bilmedi
ğinden ucuz satar . Buna karşı sat
tığı ham maddeyi on kat yüksek 

1 milel sonbahar panayın bu a"/* 
tir . - Gerisi üçüncü sahifede - mi üçünde açılacakbr . 
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Alman matbuatı, Türk - Norveç 
maçı hakkında ne diyer ? 

1iııı . .
1 

pıyat ta takımımızı Avrupanın en kuvvetli takımlarından Norveç 
e• e Çarpışlı ve 4 O yenildi. Memleketimiz spor mahafilinde teessür 

)arıdıran bu netice hakkında Alman matbuatında gördüğümüz mu· 
tıılaaları aşağıya alıyoruz . 

F'ö\kışer Beobahter' maçı! 
a· asıl bulunuyor? 1 

Maç başlanğıçtan itibaren fevkal-
e seri cereyan etti. 
Mı.ç, ilk beş dakika zarfında Nor. 

y· ~~lerin kolayca galip gelecekleri te-
ıı . . 

r. tını yapıyordu. Fakat çok geçme. 
ık· llıışti ki, göğüslerinde ay yıldız taşı· 
aıı •n ekipin hiç te şakaya gelir bir ta
a· ıııı oimadığı anlaşıldı. 

. Türkler de, enerjik olduğu kadar 
e 11 akınlarla Norveç kalesine inme· 
il· ~ başladılar ve bir an geldi ki ha· 

yece fevkalade bir tesir yapıyorladı; 
fakat çok geçmeden her takımın ayrı 
bir oyun sistemini tercih etmekte 
olduğu görülüyordu . 

Norveçliler daha başlangıçta sert 
ve enerjik oynuyorlardı; buna karşı 
Türkler, fevkalade ince bir futbol 
tekniği göstererek mükemmel anla
şıyorlardı; hatta ikinci devrenin baş
langıcında Norveçlilerden hem daha 
mükemmel hem de daha seri oyna. 
dılar. 

Denilebilir ki,kafa oyunlarında 
artistik denecek derecede mükem
mel bazı oyunlar gösteriyorlardı. Fa
kat bütün bunlara rağmen Norveç 
kalesinin çok yakınlarına akıttıkları 

Türk sözü sahife : 3 

Dost Iranın tic~;i
vaziyeti 

- ikinci sahifeden artan -
fiatla geri alırdı . 

Pamuktan başka lran meyveleri 
bil-! bu halde idi , 

Şimdi her şey tanzim edilmiş 
tir . Fabrikaların açılması, harici ti
caretin yürüyi.jşü yoluna konmuştur. 
Ve memlekete refah gelmiştir . 

Şimdi İran ihracatı ham madde· 
lerden ibaret değildir . lranın eski 
el sanayii de fabrikalaştırılmış ve 
dahili ihtiyacı temin ettikten başka 
ihracat yapmağa da başlamıştır . 

lranın sanayi ve ticar•.t işleri tah· 
lil edilince iyi düşünülmüş ve makul 
bir plana uygun olduğu görülmek 
tedir : 

lran ziraat ve sanayi işlerini ik 
limi, mahalli imtiyaz ve kabiliyetle· 
re uygun tanzim etmiştir ki ticare· 

Sovyetler 
Askerlik müddetini 

indirdiler. 
Moskova : 12 (Radyo) - Genç 

len hayata atılmadan talim ve ter· 
biyelerini yükseltmek gayesile hü
kumet askerlik müddetini dört yıl· 
dan bir buçuk yıla indirmiştir. 19 
ile yirmi bir yaş arasındaki gençler 
askerliğe çağırılmışlardır. Bu suret

le kızıl ordunun sayısı 1,5 milyon
dan iki buçul. milyona varmış ola
caktır. Alınacak olan yeni asker
lerin sayısı her yı 1 elli bini bul 
maktadır. 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

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

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

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb.:lrİ vardır 
tinin inkişafı da onunla tekamülidir. tu"rlu·· b b 

ı Her es a ı istirahat mükemmeldir . Her şeyı· ucuzdur 
ranın başka memleketlerle ve 

bilhassa komşuları ile ticareti bu kai· ' Tren Ücretleri yaryarıya tenzilatlıd ır 
delere göre uyuşmalarla tanzim edil- F' tl 

· h 'k' f · · d ıya ar şunlar· Kuruş 
mış ve er ı ·ı tara ıçm e memnu 
niyeti mucip şekilde devam etmek· 1 dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir 
tedir · l otel odası Fazlasından fark alınır. i 125 Bir gecelik 

taş odalar 

r. ij~iyet golünü türklerin ataca~ı in· 
. aı hasıl oldu. Bu sıralarda türkle
_n 5ektikleri yıldırım gibi bir vole 

ii· ~tünü kalenin üst direği kurtardı; 
e· taz sonra ikinci bir şü t de kalenin 
iİ' ğ direğini yalayarak avuta gitti. 
~ Norveçliler seri bir tempo ile oy· 
. naıııağa başlayınca, Türkler bu tem· 
~ . 

<lalde, topu kaleye sokamıyorlardı. 1,:------------------
Buna mukabil,Norveçliler, çevik 1 

ve seri Türk futbolcılarını marke et- BELEDİYE İLANLARI 
meğe muvuffak oluyorlardı. 

Maçın son yanın saati gittikçe \ --------------------------...! 
hızlaşan bir yağmur altında cereyan 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci 
30 
15 

n 

n 

Hususi banyo ~ 
Umumi 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gP-lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· ı Q Ya aynen mukabele ederek birçok 

1,. r efalar çevik ve emin akınlarla kud-
et ve kabiliyetlerini ispat ettiler. 

ii· . Ancak, her iki takım kalecileri 
t;;. 5Ürü hücumu muvaffakiyetle def
• ıkten sonra, merkezden solaçığa 
h '1lan Martinsen ferdi bir teşebbüsle 

yt ç:~taymın 3~ i~ci dakikasında, bir 
I kornerlerı zıyan eden Norveçli
:~ uğraşmaların ilk verimini temin 

tı. 

;, ti . Norveçin merkez muhacimi çek
il leği tuttulmaz bir şutle topu turk ka

Q sıne soktu. Haftayimin sonuna ka-
1 •

1
r 1 - O vaziyeti değişmedi. 

ı kinci haftaym 

r k !~inci haftaymda Norveçlilerin u- I 
~ da k'bır üstünlüğü seziliyordu. Onuncu 

~ a ıkada Norveçliler ikinci gollerini 1 

• ~•Ptılar. Norveçlilerin, sol açıklariyle 
t k~~tıkları bir inişi, türk müdafaası 1 
c Q ner yaparak durdurdu. Sağdan 

ı:n çekilen korneri merkez muhacim 
''larr ~· . ınsen kafa ile kaparak kale çiz- 1 

r .ısın k k a 
1 

e ço ya ın bir mesafede olan 

1
"R açığa verdi. O da kafa ile ikinci 
ayıyı yapmış oldu. 

N . ' ~ orveçlerin bundan sonra da de· 
~-" 1 ~rıı eden akınlarına rağmen Türk-
"'· er rn" d 1 ı d·ı Uca e e azimlerini kaybetme· 

1 er s·ı·k· 'k k · ı a ıs çevı ve fevkalade mü-
ı.;'.'1rnel bir sol açık olan Arcan 
"<and· &i . . ınavyalıların on sekiz pas çiz 

sı •çini allak bullak ediyorlardı. 
B·· l ld llıala oy e o uğ.u .ha.l.de sayı yapma-

" tının sebebını, turklerın kale ö 

0 
~nde kafi derecede konsantre bir 

/un oynamalarında araınak lazım 
L~t. Norveçlilere endboldan verilen 
it 

I l'\ıl Penalbyı kaleci Yohansen yum 
k ~la kornere attı. Çekilen korn-r 
" n t· e ıce vermedi. 

'ık Norveçliler hakimiyeti elden Lı· 
~ı dınadıkhn bir :;ırada, hiç beklen . 
Cıg"'b• J ti 

1 
1 ır an a, merkez ınu!ı ıcinı 

}' a~b birdenbire bir yarma hareketi 
q'Ptı. Fakat bunu Norveç müdafaası 

Utd d Ü t. tır u, zerinden çok geçm.,den, 
-tedd.. .. 

bitil utsuz olarak da sol açıklariyle 
YU 

1 
te, Türklerin en mükemmel o· \ 

}CUsu olduğuna şüphe bırakmıyan . 
·ır Tn"d 1 te U afi sakatlanarak muvakka-

liln sahadan çıktı. Bu sırada Norveç· 
er .. d 

Yüz e yüz bir gol kaybettiler. 

Ya:s inci dakikada hafif bir yağmur . 
ke llıağa başladı. Norveçlilerin mer- ! 
ko~~tıhacimleri iki içle yaptığı bir • 
le ii .. ınezondan sonra, plase bir şüt. 1 

Çuncü sayıyı yaptı. . 

llıı Oyunun bitmesine on dakika kal- il 

k ştı. No "d f T" k al . rveç mu a aasının ur 
to csıne doğru havadan gönderdiği 
}'ttı, kaleci yakaladı. Fakat top 
Veş 1?lduğu için elinden kaçırdı. Nor

bi; 1 ~~rin hızla yetişen sağ içleri sıkı 
llıı Şut çekerek dördüncü sayıyı yap· 
F' ş olu. 

ta~.kfurter Saytung'dan: 
Gorünüşe her iki takım da bün-

ediyordu. Bu vaziyet karşısında, [ 
Türklerin, kayan çimenler üzerinde 
önceki gibi oynayamadıkları görü- 1 

lüyordu. \ 

Miıtag adındaki. {(azete dıyor ki: 

"Türkler, teknik ve güzel bir 
futbol oynuyorlardı; fakat oyunlar 
verimsiz kalıyordu. 

Türk milli takımı bir defa değil, 
birçok defalar Norveçlileri şaşkınlı
ğa sevkettiler. 

Ancak 37 inci defa milletlerara
sı olan merkez muavin Yuve her iki 
müdafi ile birlikte bütün hücumları 

durduruyordu. 
Ç k mükemmel olan Türk mü

dafaası da Norveçlilere gol fırsatı 
verinceye kadar uzun sürdü. 

Türk takımında, sol içten hücum 
eden Drkalın, fevkalade mükemmel 
bir futbolcu olduğu anlaşılıyordu. 

Bundan başka kaleciyle mü::lafıi 
Soman da muvaffak olan oyuncular· 
dı. 

Norveçlilere gelince, onların ara
sından ayrıca tebarüz ettirecek kim
se yoktu. 

Merkez muhacimi geride kalarak 
modern bir oyun yani VV sistemi
ni tatbik eden ve böylece Türkleri 
sıkıştıran toplu bir takım halinde 
idiler. 

Norveçlilerin merkez muhacim· 
leri Mariinsen mükemmeldi. M ·r'cez 
muavin Yuve ile birlikte her iki mü· 
dafi bir blok teşkil ediyorlardı ki, 
herhangi başka bir takım da bunla· 
rın karşısında çok çok zorluk çek
miş olurlardı. 

Norveçlil~r daha ziyadn tecrbeli 
ve şür{r oluşları sayesind • ga!ıb 
gd.:liler. 

3u bakımdan Tü rk lerin o kad·ır 
Büyük tecrübeleri yok. 0'11arda mil 
lctlerarası te :n::ıs larır. azlı J- ı hiss;ıdi 

liyor. T~knik itibariyle fevkalade 
oyunayanlar; yapaeakları bir şey var· 
sa o da; oyunlarını modern tatktiğe 
uydurmaktır. 

Maç her an değişiyor ve fevkala
de enteresan oluyordu. Her şeyden 
önce, baştan ~ona kadar sari oyna· 
dı. 

Başlangıçta Türkler sürekli akın
lar yapıyorlardı; fakat Norveçliler 
de çabuk gol çıkarmağa çalışıyor
lardı. 

Ondan sonra Türkler gitrikçe 
daha ziyade kuciretli bir hal almağa 
başladılar. Sırası geliyordu ki, nor· 
veçliler alabildiğine müdafaaya çe 
kilmek zorunda kalıyorlardı; boğaz
lar içinde gelenler hem seri ve hem 
de topa hakim idiler. 

Türk ekibinin kalecisi büyük ka
biliyetini gösteriyordu. Nihayet 35 
inci dakikada norvecin merkez mu 

1 

Yeni mezarlık için gerekli 9600 adedi 88 90 santim boyunda ve 2400 
adedi 48-55 santim boyunda olmak ( diğer vasıfları şartnamesinde ya
zılıdır ) üzere ( 12,000 ) adet mezar tahtası açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır . 

ihalesi Ağustssun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı seksen beş liradır. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de teminatı ile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 7174 9-13-18- 22 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizaıneddin , muhiddiıı Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

ma-

15 son Teşrin 936 da çe~ilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 

hacimı ilk golt: attı. Haftayımın so 
nuna kadar vaziyet O · 1 kaldı 

ikinci haftayım başladıktan son. 
ra da Türkler gevşememişlerdi. No 
rveçin sol açığı ikinci golü attıktan 
sonra, Türklerde bir durgunluk ba· 
şladı. 30 uncu dakikana Martisen'in 
yaptığı üçüncü go'. galibiyeti garan 
tı etmişti. Hatta sağ iç am. 38 

7182 

1 
incı dakikada neticeyi O - 4 vaziye
tine sokmağa muvaffak oldu. Hak 

, edilmiş bir galibiyet: fakat kazandı-

kları gol sayısını hakketmeınişlerdir. l /hı"r Aff.!enınyne ,ı..;a\ıu,..,~·dan : 

1 " Hem enteresan ve hem de mü· 
temadiyen del'.(işıniş olan bu maçta 
Türklerin iyi bir tekniğe malik ol
dukları ve ayni zamanda seri oyna· 

dıkları görüldü . ,, demektedir . 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
._--------~--~---------~ 27 -------
1,.-----------------, 
1 

1 

; 

Bürücek Yaylasına 

Gidip gelecek yolculara büyük kolaylık 
~~- ·~ ..................... ~ 

Her gün sabahları saat 8 de Kalekapısında benzinci Ali Saraçoğlu
nuıı dükkanı önünden hareket ve saat 15 de Bürücekten Adanaya avdet 
~aylı kan3~d.erl:. döşenmiş he~ türlü istirahat esbabı temin edilmiş Kap~ 
kaçtılar on ıkı kışılıktır. H ısusı otob:i; 20, Kaptı K'lçtı 15 bir kişi gitme 
bir liradır . ' 

E'iyaların kilosund1n 1 kuruş alınır . 
Tenezzüh o'omobili on liradır . 

' 

Yusuf ve Küçük Ali 
7185 2-5 

--

''NO G_E,, 
Dünyanın l'n mükemmel ve t'konomik 

lluz dolal ıdır. 

"1 T o g ?ır... r ~ıı lı· z c' ~ı.ı,,ıarı 
" ıı.rırıcılı •• e te.ıılı)Ul et

mektedir. h·r c•<le bu'.uııması lazım-.elen 
bir SaJlık cıh:ızıdır. 

6 

Adana H:ıv~!isi salışyeri : Ulu· 
ca·ııı c;ıdde;ınde 

' 

Mehmet Özbozdoğanlı 
1 ,,, ..... D ve Ömer Başeğmf; tica-
l · · --- - ••· ethanesidir. 

7163 -i5 ---------<,,ü·_,- ...._..,,-~-----~--~-.. -~ .... =--

or Kemerhisar içmesi 
- -

Ôtedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış ola ( K 
h" · · ) b n emer-
ısar ıçınesı u yıl da her senekinden daha muntazam olarak ı t 

Y h k · açı mış ır. 
azın er esı evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması t · h bol ,. . •. 

11
.•. . , emız ava 

su, ıçnıenın guze ıgını bir kat daha artırmaktadır . 

içme, Sağlık bakımından çok büyük bir rag· bet k B'lh B"b k K · f azanmıştır. ı assa: 
o re , aracığer, sa ra, mesane yolları mide b k h t 1 ki . . 

t · ı· b' 'f k • d • , arsa as a 1 arı ıçın 
en esır ı ır şı a aynagı ır. Tren Kemerh's d k . d d Ç 

f
. l ' ı ar ura yerın e urur ok 

ucuz ıat a hazır bulunan arabalar yolcu! .. k"l" . · arı mus u atsızca "f' .. 
içmede özel barakalar, lokanta b"f t 'k 'b ıçmeye go urur. 

tt h l t 
, u e ve ya a tertı atı muntazam su· 

re e azır anmış ır . 

Gerek sayın konuklanm d C h 
dikleri rağbet ve erek ız an ey an ve Mersinlilerin içmeye göster-
yukarıd k' .. l .g . . s: Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli raporları 

a ı soz erımızı hır kat daha kuvvetlendirir. 

içmenin hem tab·· ·· ll' .. s•ın .. l . 11 guze ığinı ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol-
'\:- ~oren erın bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklanna şüp-

emız yoktur. 7175 4-8 
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A dana Borsası muameleleri Muhasip aranıyor 
PAMUK ve KOZA - Oymakl ı köyünd ~ki fabrikamızda 1 - -- K ılo l" ı }'HIJ defter tutmak usulünden ve hesap 

Cl.l'.Sl Eu 
1 

En ı;o l. 
Sanlan Mikrlar iş lerinden anlayan bir muhasip ara- 1 •• 

K. '· K. s. Al/fi yoruz . 
Kapımalı pamuk 1 Adanada Bay Sabri Güle veya 

Piyasa parlağ ı .. 35 
30 numaralı posta kutusuna müra-- Piyasa temizi 

" -- -- caatları . 7180 2-4 iane 1 37 
iane 2 

- Ekspres 1 

- Klevlant 1 Gazetemiz \ .\ P A G l 

, 
J 

-Beyaz 
1 1 1 -- Siyah 

~· 1 (_, 1 .,. 
Yalnız Matbaa --~kspres 

1 1 
1 

ıane 

1 
mızda Yıldız Yerli " vem ıik ,, ve 

----- ı l .. " Tohumluk ., • karşısın-il U H il H A '! gazın osu 
-Buğday K'ibrıs --

1_4_. - 1 87,S 
da, gazeteler bayii - --- Yerl-i - 4 ı- 37,S --.. - --=c. __ -- -.. mentane 
Hüseyin Polisçide 

-- --Arpa 2.30 2,57 -- ---- -Fasulya 
satılmaktadır Yulaf ---- -

• ------- --Delice ----
Kuş yemi ----- --- ı-Keten tohumu -·-Mercimek 
Sisam --

1 1 
UN 

1 ~ört yıldız Salih {~ --1-·= - uç )t 
» 

.a- - -- -- - 700 ___ 
. ~ Dört yıldız Doğruluk - 62S-____ 

-"' üç » » 
..:! c - Simit 

-800 ___ 
o.= » 

== L"tl •--
Dört yı ldız cumhuriyet -"' > 700 :l 

<" u- 625 -- ---..... üç » » 

1 

1 

-- - ---·-- Simit » 800 

Liverpol Telgrafları 

y, .1 
Kambiyo ve para 

8 I 8 I 1936 İş bankasından alınmış tır. 
"İ•Hı.f!1tı 

Haz ır 
1 

6 l 82 Liret 
1 '= Temmuz vadeli 6 32 Rayşmark 

Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli 6 24 -

1-5 
Sterlin « İngiliz » 634,50 

Hit haz ı r 57 - , -
- ---- Dolar « Amerika » 

Ncvyork 1 12 . 02 Frank « İsviçre » --
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle 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 L ulu • .. .. 

Celal Bayer 

1 

Sıhhatınızı kor uyunuz ve 1936 mo 

deli yeni bir F rigidaire 
alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dola bı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresö rü ile mücchhrzdir. 

F 
• ·d • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 
kalırlar . 

1 

1 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 
sahip olanlar ele k 1 

trik faturası geı. 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

Frı.gı·daı·re' den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
dolabı yoktur . 

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

Adres·: Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 25 

Muharrem Hilmi 

-- -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

-
Bu gece nöbetçi eczane 

Kale kapısı civarında 

Mustafa Rifat eczanedir 

Sultan suyu harası direk-
törlüğünden : 

Müessesemizin bir senelik ihti 
yacı olan 90 ile 100 bin kilo yulaf 

şartnamesi veçhile 1-8-936 gü-
nünden itibaren on beş giin müd-
detle eksiltmeye konulmuş olduğun-
dan talip olanların 15-Ağustos-

936 gününe kadar hara merkezinde 
müteşekkil alım satım komisyonuna 
müracaat etmeleri ilanolunur . 
4-8- 12-16 7158 

1 

Hatta gölgede derecei 
hararet 38-40 

L terse 140 olsun, 1-3 l.Y vade ile, bir tane hakiki 

f(elvinatör buz dol .hı aldınız mı içinizin ve dı-
' . ' :,ınız ın aere :esı sınra ':ı.dar düşer. 

• 
l • 

r 

DARA' 
"BiRiKTiREN. 

, r?A~AT. b;Dt;Q 
, 

; .... • • . 

J 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

·y eter::i enırinizde 

bulLnsun . 
b ir Kelvinatör buz dolabı . Bebekli Kilise sokak No. l 

Veresiye satış 

Belediye ii arşısında 
7179 

• 
yerı : 

Yeni ~ magaza 
3-7 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zeınanc kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiy< mütehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir. 

1 Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 1 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 1 

7159 6-15 

A. No. 11 B. Telefon 

No. 265 

Öz Türlr «»mayesile kurulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAF! 
Yarım Iıtre 

1 
2 
3 
4 

105 Gram 
385 
32 
82 

5 325 
6 3,5 

Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

6984 

.. 
" .. 
.. 

adet 
lemin 

: Bu 
israrla 

Ankara Birası 
kmekten 

1 

• · ten 
Te oı ağından 
Ette 
Balıkt an 
Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu AnV 
arayınız. Adanada toptan salış ) 

54 

U • . .. diil' 
mumı neşrıyat mu 

Celal Bayer 

Adana:Türk sözü matbB~ 


