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f ngiliz efkirı • • 
umumıyesı 

-
Filistin Araplarının davalarında haksız 

olmadığını tasdika mayletmiş 
• 

rzı Mevudun 
yeniden 

bir 
kan 

çok yerlerinde 
döküldü 

Ilı F'ilistinde dinmeyen kargaşalıklar hakkında Suriye matbuatının 
ında gördüğümüz tafsilatı aşağıya alıyoruz : 

bir kıs-

Nablus dağları mahsur: 
" Elkabes .den : 

b lngilizler, ihtilalcilerin kuvvetli 
ulundukları Nablus dağlarını çevir 

~ek har~ketlerine devam ediyorlar. 
ou .. d 
t 1 

l!'ün e bu mıntakaya toplu, mit· a .. 
Yoz]ü 25 kamyon dolusu asker 

~clıniştir . 

1' ahkik heyeti : 
el lngiliz tahkik heyetinin ihtilal 

a I Utduğu takdirde Teşrinevvelde Fi-
se L'tin 1 . 1 
1 

e ge eceği an aşılmıştır . 

• r Dil ~e~et çalışmağa başlamıştır . 
Q" edığı malumatı telgrafla Ku

Usten istemektedir . 

1. Y ahudıler hayrette : 
~ Yahudi " Hayaron • gazetesinin 
di ~dr~ muhabiri, gazetesine gönder
ııı ki hır mektupta, lngiliz efkarı u
d Urııiyesinin hayret verici bir şekil
A c döndüğünü, bir iki hafta evvel 
ı raplar aleyhinde şiddet isteyen ga· 
dClelerin şimdi Yahudi muhaceretinin 
la Utdurutmasını istemeğe başladık· 
a~~· müstemlekeler Nazırının da 
ıa/ Araplar lehine yumuşamak 
~(I) gösterdiğini yazıyor . 

ayf ada grev : 
arrıeliay~a şöme?d~fercileri ve liman 
la lelen greve ıştırak etmeğe baş

r t'rıışfardır . 

di liükumet yollarda tanklar gez
; ttı:eğe camilerle, kiliseleri kuşat· 

1 a başlamıştır . 
daın hiikümleri : 

n Ya F'i!istin ihtilalcılarının vatana hi
Ça~et tnahkemesi, ihtilal aleyhinde 

0 
~an 12 Araplık ikinci kafileleri 

ııı~ ı~anıa mahkum etmiştir . Mahke· ı 
faaı Unların bir hafta içinde müda- , 
tiıı arını göndermek üzere kendile- 1 

!ta: t:bligat yapılmasını muvafık 1 

ö tınuştür . Bir haftada beraetini 
s ere . 

darıı ~ıyenler fedailer tarafından 
Ô edıleceklerdir . 

ldürülen Çerkes : 
. ~in lhtilalcılar ·, Çerkes müfrezeleri· 
1 ~af llıuhafaza ettiği demiryolunun 

Çerkn köyüne hücum etmişlerdir . 
Çar eslerle aralarında geçen kanlı 

: ~t Pışrnada bir Çerkes öldürülmüş· 
ıı ka)d Çerkesin cesedini lngilizler 

k
1~1P Tulkeremde namazını kıldır
ıst · 1 eti k eınış erse de Araplar caıni-

ına apatmışlar . Dışarıda da nama
Csj &'elınemişlerdir . lngilizler Çer· 
U•l tıadnıazsız kömmeğe mecbur ol
' ar ır 

1 31lihtiİalcı öldü : 
İtıe l-ıükurnet kuuvetleri Kudüs şeh-
inj Yaklaşan bir ihtilalcı müfreze. 

Pusu k k . h . . r urara ım a etmıştır . 
~ ~rına sahasında 30 ihtilalcı ölü

Unmuştur. 

İt .~ablus taraflarına hücum eden 
etı~ ?1alcı çetesi ile hükumet kuv· 

~da ;~rasında vukubulan çarpış- , 
lıf~lc 1 den fazla mevcudu olan ih - ı 
Çeki; ar~an 7 si maktul düşmüştür. 1 
~ııı· ~.n ıhtilalcıları tayyareler takip 

ıştır . 

Bir cenaze merasimi : 
Filistin gazetelerinin yazdığına 

göre Dinabi köyünde silah taharri 
eden lngiliz polisleri ile köylüler 
arasında çarpışma olmuş ve köyün 
ileri gelen bir adamı ölmüştür . Köy· 
lüler, cenaze merasimi için müsaade 
almışlar ve merasimin bir müfreze· 
nin himayesi altında yapılmasını iste
mişlerdir . Köyden uzaklaşan cena

ze alayına iştirak eden kalabalık ı' 
köylü kafilesi, meğer tabuta bir çok 
mavzer ve bomba doldurmuşlar . 
Tabut indirilince köylüler silah ve 
Lombalarla lngiliz polislerini hırpa
lamış ve kaçırmışlardır . 

Öldürülen İngilizler 

"Sa vtülahrar" dan; 
Kudüsün müzeye giden yolunda 

gezinen iki lngiliz tayyare zabitine 
meçhul kimseler tarafından ateş edil· 
miştif. 

Zabitlerin ikisi de ağır surette 
yaralanmışlardır. 

Hastahaneye kaldırılırken içle

rinden birisi ölmüştür. 
Son iki gün zarfında Nablus, 

Teberüsseba ve Tulkerim tarafla· 
rında ihtilalcılarla lngiliz kuvvetleri 
arrsında şiddetli çarpısınalar olmuş· 
tur. 

Neşrdilen resmi tebliğde Liyot
nan Kolonel Robert Kasminle lngi- ı 
!iz zabitlerinden ikisinin öldüğü bildi
rilmiştir. i 

Otobüste bomba 

Yafadan çıkan bir otobüse meç
hul kimseler tarafından bir bomba 
konulmuş, bomba yolda patlıyarak 
iki Yahudi kadını ile bir erkeği 
öldürmüştür. 

Bir İngiliz nazırı 
Kudüse geliyor 
lngiliz müstemleke nazırı Ormes

bigor Çarşamba günü lskenderiye
ye ulaşmıştır. 

Filistin komiseri, Nazırı karşıla. 
mak üzere Mısıra gitmiştir. 

Nazır, Filistin işlerini yerinde 
tedkik etmek üzere Mısırda on üç 
gün kaldıktan sonra Kudüse gele 
cektir, 

Petrol boruları 

llıtilalcılar Beydan cihetlerinde 
petrol korucu mağazasına bir bas· 
kın yaparak onları kaçırmışlar ve 
petrol b_ rularını üç yerinden delip 
mayiin akmasına meydan vornıişler· 
dir. 

Gelen askeri müfrezeler ihtilal
cıları bulamamış, Mühendisler bir 
çok emekler sarfederek boruları ta
mir etmişlerdir. 

.. * .. 
Kudüs : 15 (Radyo) - Nablüs 

civarında llıtilalcılar, bir lngiliz oto· 
mobiline ateş açmışlardır. iki lngiliz 
neferi ağır surette yaralanmıştır. Tay. 

Rusyada 
Yeni bir tedhişçi gurup 

yakalandı 

Ankara : 15 (A.A) - Sovyetl 
Rusya Troçki ve Zinoviyef taraf
larının tertibettikleri bir tedhişçi
ler gurupu meydana çıkarılmıştır . 
Yapılan tahkikat, bu gurupta Ka 
manef, Evdokimof, Simirnof gibi 
ileri gelen bazı şahısların dahil ol
duklarını meydana çıkarmıştır . 19 

~ Ağustosta muhakemelerine başla· ( 

~ nacaktır . ! .. ._. ....... _ .. ____ ___.........__ 

Sağlık Bakanı 

Kay seriden Niğdeye gedçi 

Köşe kapmaca oyunu 

İspanyada bir taraftan hükumet kuvvet
leri muvaffak olurken, diğer taraftan asi

ler de yeni yeni zaferler kazanıyorlaı 

Barslona : 15 ( Radyo) - Por- 1 kuvvetlerin elinde bulunmakta olan 
tekiz ve Fransa hududunda binlercel Grenata, hükumet kuvvetleri tara· 
mülteci toplanmıştır. Bunların kısmı fından kuşatılmıştır . Şiddetli çar 
azamını ihtiyarlarla kadın ve çocuk- pışmalar devam ediyor . Asiler şehri 
!ar teşkil etmekte olup hi' ileri çok teslim etmek üzere bulunmaktadırlar. 
acıklıdır . Ankara : 15 ( A.A. ) - lspan-

Madrid : 15 ( Radyo ) - Hüku. yadaki dahili muharebeler hakkında 
met reisi ; asılerin Kurtuba civarın- ı bugün alınan haberler hükumet kuv 
da , hükumet kuvvetlerine mağlup vetlerinin Eordoba civarında Pozeb· 
olduklarını ve bir çok zayiat verdik- lancayı elde ettiklerini bildirmekte· 
ten sonra çekildiklerini söylemiştir . dir . 

. An~~ra : 15 ( A_· A. ) - Kay- Cebelüttarık : l5 ( Radyo ) _ Asi kuvvetler de bazı mevzileri 
serıdekı ıncelemelerınden sonra Sağ- A' •1 . Co . d h"k' t işgal ettikleri gibi etrafında gu"nler-

sı erın , za cıvarın a u ume 
!ık Bakanımır Niğdeye gelmiştir · ! kuvvetlerini müthiş bir hezimete uğra· ı den beri şiddetli çarpışmalar vuku 

V 1 d 1 k d. · ı dk bulan Badaı'oz şehrini kanlı bir şo· 
an go.. u·· n e tara ye ı top ve yüz erce san 1 

cephane ve esir aldıkları ve şehrin kak muharebesinden sonra dün ele 

Yeni vapurlar işliyecek 

Suriyede 
Havranlılara iş bulunuyor 

Mahsulsuzluk dolayısile sıkıntı 
çeken Havranlılara iş ve geçim yolu 
verilmek üzere komiserlik yolların 

tamiri için 48.000 lira vermiştir. Ko
miserlik Sultan Süleymanın tekkesini 
tamir için de 2000 liralık tahsisat 
göndermiştir. 

Yemen ve Arap birliği 

Yemen haricinde bulunan Ye
menlilerden bir kısmı Emir Yahya'ya 
yazdıkları mektuplarda Irak - Necit 
ittifakına girerek Arap birliğini ta· 
mamlamasını rica etmişlerdir. 

lraka 30 tayyare geliyor 

Irak hükümetinin satın aldığı 30 
tayyare bu hafta Bağdatta olacaktır. 
Hükümet ve halk tayyareleri karşı
lamak içiu büyük hazırlıklar yapmak· 
fadır, bu suretle !rakın kullandığı 
tayyare adedi yüz elliyi bulmuş ola· 
caktır. 

Ankara : 15 ( A. A. ) - Van 
gölü işletme idaresi için yapılacak 
olan iki vapur ile Tatvana karşısın· 
da kurulacak tersane için lüzumlu 
malzeme, fabrika ve havuzlar idare· 
sine sipariş verilmiştir. Yeni vapur· 
!ar yetmişer tonluk olacak ve on. 
dört ayda Van gölünde işler bir hal 
de teslim edilecektir . 

asiler tarafından alınmak üzere bulun heçirilmişlerdir . 
duğu bildirilmektedir . 

Paris : 15 ( Radyo ) - Asi c • •• f •• •• •• •• 1 
k~vvetler, Coza şehrine girmişler l ezayır mu tusunun 0 • 
dır . • / 

Londra : 15 ( Radyo ) - Asi d •• •• ı • k "' "' ı 
tayyareciler. Sansebastiyan ve Mala uru ffieSJ ÇO mana ) 
kayı bombardman etmişlerdir , Yüz 
altmış kişi ölmüştür . Yediyüz Mera 

kişli. asi. şehir üzerine yürümekte~i~. i Müftü vatanperverlere muhalif oldug"' un -
ıvıadrıd . 15 ( Radyo ) - Ası 1 ' 

Erzurum da 

Şiddetli yağmurlar bir 
kısım evleri bastı 

Ankara : 15 ( A. A. ) - Dün ve 
evvdki gün yağan yağmurlardan 
Erzurumun bir kısım alçak mahal
lerindeki evleri su basmıştır. Nüfus 
zayiatı yoktur. 

Mısır heyeti 

Londraya gidiyor 
Kahire: 15 [Radyo] - Mısır 

İngiliz muahedesini imzalayacak 
olan Mısır heyeti, yarın Londraya 
hareket edecektir. 

Y unanistanda 
Yeniden 500 kişi 

tevkif edildi 

Atina: 15 [Radyo] - Başveki
lin son beyanatına rağmen sükun ve 
asayişin bozulmasına çalıştıkları gö
rülen beşyüz kişi tevkif edilmiştir. 

Komünistlerden de altıyüz gişi 
hudud haricine çıkarılmıştır. 

İngiliz hava kumandanı 
değiştirildi 

Londra: 15 [Radyo] - Hava 
kuvvetleri umı·m kumandanı görülen 
lüzum üzerine değiştirilmiştir. 

,,_,,____,"""""'~---··--....... ---· I on~ ~ato ~ ır : 
yare ve müfrezeler bunları araştır- 1 

maktadır. 1 

Kudüs ; 15 (Radyo) - Beytül- Gene sıtma .. 
halilde ihtilalcılarla lngiliz müfrezele· 

ri arasında çarpışmalar olmuş, Arap· Dün ıuaıbaamı:rı , Karaısalı köylü
lardan üç kişi yaralı olmak üzere al· /erinden bi11si geldı ve /ı ıze o t.araflıır
tısı silahlariyle birlikte yakalanmıştir. dokı sırma salgını karşı.nııda .ıılılıuı 

Kudüs : 15 (Radyo) - Biri Hay· ıeşki/lit1111n her haııgi bir aliikusrnın 
fada ve diğeri Ciranda olmak üzere ı {!öriilmedigıni, bir çok yoksul ı ıırıdoş · 

k t 1 d k ı 
ların .<ıtmadan izı11ap çekıik/.eriııi, dok 

eres e magaza ann an yangın çı - hh · .. .. .. h 
• tor, sı ıye memuru ve l1 ıı11n )'UZune as· 

mıştır. itfaiye yanğırıların genişleme- ret kaldıklarını anlattı . 
sine meydan bırakmamak için sön· Bu anlatılaıılar dogru ise ve Ka-
dürmeğe çalışmaktadır. raisalı, şayet sıtma mücadele ıeş -

1 

Hayfada altı kişi tevkif edilmiştir. kilaıınuı mıntakasmdan harıç ise, ba-
Kudüs ; 10 (Radyo) - ltllalcı- rı sıhhat dırektörlüğii bu mevzııla ô.lu-

lar, petrol burularını tahrip ve yan- kalansa da oradakı köylere, doktor, 

gınlar çıkarmakta devam ediyorlar. sıhhiye nıeınıtru ve k111in gönderse .. 
Dün yeniden Kevkebilhava civarın- her lıald" çol. hayırlı bir iş görülmüş 

olacaktır. 
dan geçmekte olan borular tahrip J'oks11 l ve ıztirob içinde kıvrarıwı 
edilmiş ve yanğınlar çıkarılmıştır. bir yıırtdaşa Cıımhııriyeıin kurtarıcı rn 

Yanğınlan söndürmek ve boruları müşfik elı be/ıemehal uzatılmalıdır kı, 
tamir etmek üzere müfrezelerle a • . o } ıırtdaş, yem devrin imparatorluk 

meleler .. d ·ı · t' j devrinden lı ü,<büıüıı hnşka olaıı farkını 
gon erı mış ır. .. .. 1 ...... d h ı " 

F·ı· · d d . . .. I . · ve ııstıın uğıırıu a a ıyı 011 asııı . , e 
ı ıstın e te hışçı ve uzer ermde . · • j zannedıyorıız ki bıınıı anlaımak, yalnız 

sı.lah t.aşıyan müta_addit kimseler tev- vazıfedar olmak dolayısile değil , mü-
kıf edılerek asken mahkemelere ve- 1 nevvu bir Türk vatandaşı geçinmemiz 
rilmişlerdir. 1 ıtibarıle de bıze borçtur. 

dan Fransızları Cezayirdeki milli 
cereyanları boğmağa teşvik ediyormuş 

Fransız gazeteleri Cezayirdeki bu hadi 
se ile Suriye arası~da bir alaka 

olup olmadığını araştırıyorlar 
"Elkabes. gazetesinden : 
Cezayirde vatanperver gençlerin 

cami ortasında Cezyir müftüsü şeyh 
Bendli Mahmudü hançerle öldürdük
lerine ait, yeniden gelen haberlerden 
öğrendiğimiz tafsilata göre, üç _genç 
camiye girmiş, biri müftünün elini ö
perken diğer ikisi hocayı arkadan 
hançerlemişlerdir. Gençler, bunu mu
taakip ortadan kaybolmuşlardır. 

Bu müftü, Cezairde lbni Celulun 
idaresindeki vatanperver cereyana 
muhalefet ediyordu. 
Geçen Haziranda Cezayirde akdolu· 
nan kongrede Parise, Cezayirlilerin 
hukukunu müdafaa edecek bir heye· 
tin gönderilmesine karar vermişti. 

2 Ağustosta bu heyet Parise u 
!aşmıştır. Müfü, dahiliye nezaretine 
çektiğ telgrafta bu heyetin ancak beş 
on kişiyi temsil ettiğini, onunla mü
zakereden çıkacak herhangi bir ne· 
ticeyi memleketin rededeceğini bil
dirmiştir. 

Uatanperverler işte bu hareketi 
için müftüyü öldürmüşlerdir. 

Vlamadan şeyh Vehbi suikasda 
iştirak cürmiyle tevkif olunmuştur. Bu 
zatın katillere 30 bin frank vadet
tiği söyleomektedir, Tevkif olunan 
katil genç, suçunu itiraf etmiş ve bu
nu hainleri cezalandırmak için yap. 
tığını söylemiştir. 

Cezair vatanperverlerinin başı 
lbnicelil arkadaşları ile birlikte 
Parise gelerek dahiliye nezareti ile 
temase başlamıştır. 

B'J heyet Cezayirlilerin kanun 
önünde Vt! hayatın her sahasında 

Fransızların hukukunu haiz olmala
rını istemektedir. 

Cezairde son zamanlarda çıkan 
karışıklıklar yüzünden lbnicelil ve 
arkadaşları tevkif edilmişler ve F ran· 
sacla halk cephesinin kazanması üze
rine bunlar tahliye edilmişlerdi . 

Cezair heyeti Parise geldiği za· 
man Suriye murahhas heyeti kendi
sini istasyonda karşılamıştır . Bazı 
Fransız gazeteleri bu iki heyetin sa
mimi görüşmesinden, her iki Arap 
memleketi arasında bir teşriki me
sai bulunup bulunmadığının tedkika 
değer olduğunu yazmışlardır. 

* * * 
Cezair: 15 [Radyo] - Müftiyi 

öldüren gençle on iki arkadaşı ken
dilerine isnad edilen cürmü inkar et
makte devam ediyorlar. 

Bunlar muhakeme edilmek üze· 
re bir Fransız vapuruna bindirilerek 
Parise nakledilmişlerdir. 

7000 metrelik Lenin 
tepesine yol 

" Tas .. ın bild:rdiğine göre Pa· 
mir Cumudiyelerinde deniz sathın
dan 5100 metre irtifada , fen kı· 
taatı, mevadı infilakiye ianesile 7127 
metre yükseklikteki Lenin tepesine 
giden bir yol açmaktadır. 

Ağustosun ortalarına doğru bir 
Kızıl Ordu müfrezesi bu tepeye 
çıkmaya başlıyacaktır . Lenin te· 
pesi, yükseklik itibarile , Sovyetler 
birliği dağlan arasında ikinci mev· 
kii işgal etmektedir. 



Sahif" : 2 

Mogol milletinin dirilişi ! ~""'li'!ii" 
1 

----······-- ı 
Joumal de Moscou gazetesinde kuvvetleri , hiç olmazsa Mogolista· 

1 

meşhur Sovyet muharriri kral mn bir kısmından , dış Mogolistan 
Radek yazıyor : denilen bölgeden beyaz Rus çetele · 

Mogolistan halk cumhuriyeti on riyle Japon ajanlarını koğmak ve bir 

1 beşinci yıl donumünü kutluyor, Mo· milli hükumet yaratmak için 1921 
ğol halk partisinin , tam feodal par- de birleştikleri zamandan itibaren- 1 

çalanma halinden , derin tereddi va· dir ki Mogolistanın vazıyeti aydınlan-
ziyetinden kurtulmak için on beş maya başladı . 
savaş yılı ! Moğolistan hallrçı Cumhuriyeti-

On üçüncü asırda Mogollar , nin mücadelesi bir çok merhaleler 
dünya tarihine bir yıldız gibi doğdu geçirdi ve bunlardan her biri feoda-
ve orta Asya ile Çin'i ve Kiev Rus- lizmin tasfiyesine doğru yeni bir 
yasını fetheder , Polonya , Litvanya adım oldu . 
ve Macaristandan geçerek Avrupa· Neden Moğol milletinden ancak 

Halk evi 

Dünkü tenis müsa
bakaları 

Dünkü hava 
vaziyeti 

Şehrimiz askeri havarasad mer
kezinden aldığımız malumata göre: 
Dün saat 14 de okunan tazyiki nesi. 
mi 752,7 idi. 

F n çok sıcak 34, 7, en az sıcak 

Sinema film ve se 
naryolarının 

kontrolü 

nm ortasına nüfuz eder , Balkanları dış Moğolistanda yaşıyan kısmının 

Halkevimizin Tenis sahasın -
da bu sene yetişmiş genç ve he
veskar Tenisçiler arasında dün mü
sabakalara başlanmıştır. 

Güzel Tenis kordunun etrafında 
ı 22,5 idi. 

Talimatname Bakanlar 
kurulunca kabul edildi 

Sinema film ve ~enaryolarının 
kontrolüne dair talimatname Bakan 
!ar heyetince kabul edilmiştir . ele geçirir ve Venedik kıyılarına manen ve maddeten yeniden doğ· 

yaklaşırlarken , Avrupaya bu hadise makta olduğunu sorarsak , cevap ba-1 dizilmiş olan masalara seyirciler yer 
üsnomal bir şey gibi göründü . sittir. Buna iki sebep vardır. Dış se 1 almıştı. Genç ve yeni yetişmiş he 

Tarihi tetkikler bize , büyük Mo- bep , Moğolistanı feth ve istismar ' veskar Tenisçiler sahaya gayette-
gol devletinin kuruluşu , Türk - etmek şöyle dursun, Moğol milletine miz kıyafetle çıktılar. Ve maçların 
Mogol yığınlarının göçmenlerinin yardım etmeyi hararetle istiyen kuv- galipleri seyirciler tarafından şid-
son dalgası olduğunu gösteriyor . vetli Sovyetler Birliğine istinad ede - detle alkışlandı. Dün elde edilen ne. 

Bütün Gin'i ele geçiren ve büyük cektir ki bu memleket, dış düşmana ticeleri aşağıya yazıyoruz : 
Mogol devletinin kuruluşu, Türk Mo- karşı kendini korumuştur . İç sebebe Saim, Aliye 3-6 galip 
gol yığınlarının göçmelerinin son dal- gelince, bu da, dış Moğolistan hal· Adnan • Nuriye 7-9 " 
gası olduğunu gösteriyor . kının prenslerle lau.aların hüküm- Hasan ' Mustafa~a 3-6 " 

Bütün Gin'i el<' geçiren ve bü- ranlığından ve derebeylerin para· Hüseyin, Mithata O- 6 ,, 
yük Yuan dinastisini yaratan , son- zitliğinden kurtulmuş olmasıdır . Abdullah, Muzaffere 1-6 ,, 
ra da Ginden koğulup eli boş ola- Nasıl ki yaralarındaki parazit- Bugün maçlara sabahtan yine de-
rak Mogolistana dönen Mogol hare- !erden kurtulan bir adam, yaraları-

1 
vam edilecek ve genç şampiyonlar, 

ketinin tablosu , Mogol fetihlerinin nın kapanmamış olmasına rağmen j bugün saat dörtte son maçlarda 
muvakkatliğinin sembolü gibidir . iyileşmeye başlarsa, henüz fakir olan belli olacaktır. Şampiyon çıkacak-

F akat lıugünkü Mogolistanın fakat feodal parazitlerden kurtulmuş 1 !ara Halkevi birer madalya vere 
halk yığınları , feodal Mogolıstanın bulunan Moğolistan da yürü ·neye ve' cektir l 
geçmiş büyüklüğünü hatırlwrlarsa , büyümeye başlamıştır. J 

şunu bilıııelidirlc ı ki Cengiz hanla Moğol milleti hala göçebe bir 
halefleri , imparatorluğunun en şe· 1 hayat ya~amaktadır . Hiç şüphesiz, 
refli günl eripde bile , derebey baş- tamamile yerleşmiş bir hayat, ancak 

1 
huğları tarafındau dünyanın bir ucun· Moğolistanın sermaye bularak top- J 

dan öbür ucuna sevkedilen Mogol raklarının her tarafında kuyular aça. 
halk yığınları çalışma ve sefaletten bildiği ve dağlarındaki zenginlikleri 
baş 'ta bir şey tanımamışlardır . işletebildiği gün mümkün olacaktır. 

Sonraki zamanlarda , Cengiz Bununla beraber inkişafları eski 
Hanın büyük savaşlarından önce göçebe hayat esası üzerinde bile 
temin etmiş olduğu merkezleştir- olsa, Moğollar, kendilerine kültürel 
me dereçesine Mogollar bir daha faaliyeti halk yığınlarının göbeğine 
varmamışlardır . kadar götürebilen bir dayanak bu. 

Göçebe bir hayat şekliyle kol- labilmişlerdir . Bu memlekette he-
lektif bir şekilde otlaklardan istifa- kimliği ve modem baytarlığı yap-
de etmek esasına dayanan eski ce makla, Moğollar, halklarının ve şim-
ıniyet Şekilleri yerine , feodal bir dilik büyük servetleri olan hayvan-

Kilo çalmiş 

Kolordu caddesinde, Musa oğlu 
lbralıimin dükkanından altmış kuru
şa 50 gramlık iki tarb aleti çalındığı 
polise haber verilmesi üzerine zabı
ta derhal takibata girişmiş ve hırsız 
Mustafayı çaldıklarıyle beraber ya
kalamıştır. 

Tapu müdürü ayrıldı 
----

Tap müdürü Emi, Samsundaki 
yeni vazifesine başlamak üzere dün 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Polise karşı geldi 
toprak sahibine ve onun emrinden !arının sıhhatlaşması işine girişme-
dışarı çıkınıyan bir Budist din adamı- sini bilmişlerdir. İcadiye mahallesinde oturan Vanlı 
nın bürokrasisine tabi olarak küçük Milli endüstriyi inkişaf ettirmeye , sabıkalı Gül Mahmudun evinde ku-
prensliplere ayrılmış bir şekilde ya- başlamışlardır. On beş senelik bu ! mar oynandığı haber alınması üze 
şadılar . kısa devr~ zarfında bütün haik küt- ı· rine, dün, 53 numaralı polis memu-

Mogol milletr, mazinin kendisi· lelerine okumayı ve yazmayı öğre- ru Recep, mezkur yere giderek talı. 
ne , feodalite boyunduruğunu , bu- terek kültürel seviyelerini hissolunur kikal yapmak istemiş, fakat ev sa-
dizm köhneliğini ve frengiyi miras derecede yükseltmişlerdir. i hibi Gül Mahmur!, memur Recebe 
bırakmış olduğunu söyliyebilir . Moğolistan halk Cumhuriyeti bü- karşı gelerek kendisini vezifesinden 

Ç k 1 A 1 men ve hakarette bulunmuş ve ara-in'in ve Rusyanın eski fatihle· tün geri a mış sya ı milletlere in-
ç k b h da kumarcıları da kaçırmıştır. rinin in'in boyundumğu altına düş- sanlığa layi ir ayata yükselmek 

Gül Mahmud hakkında kanuni müş ve Orta Asyada Çarlık Rusya· istiyenler için kültürde geri kalmış 
sı tarafından tabi kılınmış olmasın olmanın bir engel teşkil edemiyece- İcab ~apılınıştır. 
da ki bu derebey istismarını ekle- ğini gösteriyor. 
mişti hayret edecek bir şey yoktur. Dış Moğolistandaki bu inkişafın 

Msgol milletinin kırıntılarını kurta dışarda da tesiri büyük olmaktadır. / 
racak artık hiç bir çare kalmamış Moğolları en iyi tanıyan bilginlerden 
gibiydi . biri olan Amerikalı Latiınore dış 1 

1905 Rus ihtilali muhtelif Mo· Moğolistandan geçen hadiselerin iç ı 
gol kabilelerinde milli uyanışın ilk Moğolistanla Mançurinin Moğol hal- 1 
tohumlarını meydana çıkarırken ve kı tarafından dikkatle takibedil-
diğer taraftan 1911 de ayaklanmış mekte olduğunu kaydediyor. ı 

olan Çinin ihtilalcı akisleri Mogo- Latimore şuna kanidir ki, dış Mo· 1 

listana gelmeye başladığı zaman , ğolistanın dışında kalan bütün yer- 1 

bu ilk milli birlik fikirlerinden , feo !erde Moğol milletinin genç nesilleri ı 
dal prensler tarafından rakiplerine bu memleketin yürüdüğü istikameti 
karşı mücadelede vaziyetlerini sağ- takibetmektedirler. Bu genç nesiller 
lamlaştırmak için faydalanıldı : , anlamışlardır ki Moğolistanın yük-

Bu zaman zaman çarlık hüku- selmesi ancak derebeylerle iamala· 
metine , Japon hükumetine teklif- rın nüfuzunun kaldırılmasile mümkün 
!erde bulunan mogol derebeylerinin olacaktır . 
çevirdikleri entrikaların başlangıcı Moğol milletinin dirilişi annk 
oldu ; bunlar , Mogol milletini en Feodalizmin ezilmesile mümkün ol 
fozla verene satmak işine koyuldu- ması, Japon emperyalizminin , Mo· 
!ar . Mançuride Japoyaya mağlup , ğolistanı istila etmek hususundaki 
olan Çarlık Rusyası , Çini istila ede· ! kendi temayülünü gizlemek için milli 
rek taksiminden pay almak için Mo. / Moğol hareketini istismar etmek 
golistanda bir nüfuz kapısı görü· 1 istiyen bütün teşebbüslerini akamete 
yordu . Gizli bir paktla , Mogolis· mahkum etmektedir . 
tanı çarlığın insafına terketmiş olan Japon emperyalizmi Moğol mil-
Japon emperyalizmi . çarlığın düş- !etinin istismar edici unsurlarına isti-! 
ınesinden soura , Şimali Çine götü· nad etmekte dış Moğolistan Cum- 1 

ren bütün yollara sahih olmak için huriyetile savaşacak Moğol askeri 
Mogolistana el koymak sevdasına kıtaları teşkil etmeleri için bunları 
kapıldı , baştan çıkarmaya çalışmaktadır . 

Henüz zayıf olan milli Mogol Şüphesiz, Japon emperyalizmi , 

' 

para dökmek sayesinde , muvakkat 
bir müddet için bir miktar Moğol 
süvari kıtaları yaratabilir . Fakat 
silahlıyacağı Moğolların kalplerine 
ve kafalarına hangi fikirleri aşılıya

bilecek, onları dış Moğolistana karşı 

harbetmeye nasıl ikna edecektir ! 
Latimore, Japonyanın bu kıta

ları yaratırken, ilerde kendi aleyhine 
silah çevirecek olan bir silahlı kuv
vet teşkil etmekte olduğunu söyli-
yor . 

Japonyanın Moğollar üzerine bir 
zaferi, yabancı istilası altında olsa 
bile, bütÜiJ Moğolların bir idare al
tında birleştirmek neticesine varacak 
değildir. Bu feodal istismarın art
ması, Moğol milletinin ilerdcki da
ğılışının başlaması demek olacaktır. 

Onun içindir ki Moğolistan halk 
Cumhuriyetinin halk yığınları istik
lallerini tehdit edecek olan her tür-1 
lü suikasle karşı mukavemet için 
bütün enerjilerile hazırlanmaktadır
lar . 

Bunlar, şimdiden, müdafaa edil
meye layik kıymetlere sahiptirler. ve 
müdafaa iradelerini tecrübe etmek 
istiyenlere karşı Buir-Nor'da gös
terdikleri gibi hürriyetlerini müdafaa I 
edeceklerdir. 

Gece, ıslatıcı sis ile geçmişti. 
Saat 14 de rutubet 55 e inmişti. 
Saat 11 den 14 e kadar hava 

tazyiki muntazaman 1 milimetre düş 
müştü. 

Mahkemelerde 

Bir katilin. muhakemesi 

Urfalı Avukat Galibi öldürmek
ten suçlu Edirneli va arkadaşlarının 
muhakemesine dün Ağırcezada de
vam edilmiş, bir takım istinabeler 
gelmediğinden ve Urfadan iki şahi
din dinlenmesi için muhakeme 9 ey
lüle bırakılmıştır. 

Ağn İsyanı suçluları 

isyandan suçlu Emin Paşo oğlu 
Ömer ve yedi suç arkadaşı hakkın· 
da duruşma yapılmış, yazılan mü· 
zekkerelere cevap gelmediğinden 
tekid iÇin muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Yeni yapılacak ayni 
tip hapshaneler 

Adli ye Vekaleti memleketin her 
tarafında ayni tipteki hapshaneler 
inşası hususundaki kararını tatbika 
başlamıştır . 

İlk olarak, Nazilli, Bergama ve 
Bartında birer hapshane yapılacak
tır . 

Vekalet Ankara, İstanbul ve İz· 
mir etrafında da yapılacak olan ço
cuk hapshaneleri etrafında da İnce
lemeler yapmaktadır . 

• 

Yeni binalc.rda 
aranacak vasıflar 

iç Bakanlığı belediyelere yaptı· 
ğı bir tamimde, genel kurmay baş· 
kanlığının verdiği bir karar üzerine, 
yeni yapılacak bilumum İnşaatta ha
va tehlikesine karşı kayabılmek için 
talimatı gerekince dehliz ve bod· 
rumlar yaptırılmasını ve bu husustaki 
buyrukların en pratik bir şekilde 

gözönünde tutulmasını bildirmiştir. 

Kağıt paralar 

Talimatnameye göre film kon
trolü dir defaya mahsus olmak üze· 
re İstanbulda bir komisyon tarafın
dan yapılacaktır . 

Komisyon emniyet işleri ve mat. 
but umum direktörlerile milli emni
yet reisliğinden tayinlenecek birer 
memurla Kültür Bakanlığının mü· 
messilinden mürekkep olacaktır . 

Komisyonda İstanbul Valisi reis· 
lik edecek ve komisyonda filmin 
mahiyetine göre alakalı bakanlıkların 
mümessilleri de bulunacaktır . 

Hangi bir devletin Türkiyede 
siyasi propagandasını yapan filmler 
her hangi bir milleti, bir ırkı tezyif 
eden filmler, şark milletlerini ınüs· 
temleke haklarını aşağı, yabani mah· 
luklar şeklinde gösteren ve onlar 
aleyhinde propaganda yapan, film
ler, din propagandası yapan umumi 
terbiye ve ahlaka mugayir olan, ve 
askerlik şeref ve şevkini kıran, mem· 
leketin iozibac ve emniyeti bakımın. 
dan zavallı olan, cürüm işlemeği tah
rik eden ve yıpranmış ve perde üze. 
rinde gözleri yoran filmleri memle
kete sokmıyacaktır . 

lştanbul kontrol komisyonunun 
filmin gösterilmemesi için verdiği 

karara alakadarlar itiraz ettikleri tak 
dırde filmin Ankaraya celb ve ikin
ci bir kontrola tabi tutulacak ve 
bu komisyonun vereceği kararlar 
kat'i olacaktır . 

Türkiyede almacek aktüalite 
filmleriyle diğer filmler için ayrı bir 
talimatname hazırlanacaktır . 

Şimdilik bu gibi filmleri alacak 
olanlar mahalli mülkiye amirine ak· 1 

: tüalite filmleri için programlarile bir
likte, diğer filmler için senaı yolarım 
vermek suretiyle müracaat edecek 
lerpir . 

Makam otomobilleri 

Vekaletlerle ordu müfettişlerine 
alınacak makam otomobillerinin ma
liye Vekaletince satın alınması ve
killer heyetinin kararına iktiran et· 
miştir . 

--r----·------
Sovyetlerde birliğin-1 

de yeni madenler 

" Tas ,, ın bildirilğine göre ya
kınlarda , Jeolojik taaharriyat ilim 
heyetleri , Sovyetler birliğinin muh· 

Kağıt paraları değiştirmek için telif yerlerde bir çok yeni kıymetli 
yeni evrakı nakdiye bastırılacak- madenler bulmuşlardır . 
tır . Bu meyanda meşela şarki Siber-

~u işi yaptırmağı merkez banka- yada Şahton köyü civarında yeni 
si üzerine almıştır . Volfram ve molibden madeni da-

Yeni evrakı nakdiyede Maliye Ve- ı marları tesbit olunmuştur . Garbi 1 

kili yerine merkez bankası umum di- Sibiryada Koşağaç mıntakasında da 
rektörünün imzası . bulunacaktır . i Jeologlar iki yeni Volfram damarı 

Zaten evrakı nakdiyenin karşılı- : bulmuşlardır . 
ğı Merkez bankasında olduğuna gö- · Tacikistan cümhuriyeti dahilinde 
re, bu değişiklik bir formaliteden kain Leninabat civarında yüzde 25 
ibarettir . nisbetinde cevheri muhtevi kurşun 

Böylece evrakı nakdiyemiz, in madeni keşfedilmiştir Ukranyada 
giltere ve Fransada olduğu gibi dev- Dniepropetrovsk mıntıkasında lgren-
let bankası tarafından çıkarılmış o - de bir arteziyen kuyusu açılırken ayrı-
lacaktır . / ca bir nikel madenine tesadüf olun-

Ancak bu iş çok masraflı oldu 
1 muş ve tetkikat naticesinde bu da-

ğundan esaslı incelemelere lüzum ınarın on beş metre kalınlığında ol 
görülmüştür . dıığu anlaşılmıştır. 

Dörtyolun dertleri 

Dörtyol : 13 ( Hususi ) - Dörl1 
yol, dağlarının zenginliği, orman ve 
madenleri ve portakal ydiştiriciliği- · 
le, büyük servetlere malik bir böl· 
gedir. Fakat maalesef bütün bunlar' 
dan hiçde layikiyle istifade edileme• 
mektedir . 

Ticaret ve kazanç işleri mahdut 
lıir kaç kapitalistin eline kalmıştır. 

Şunu da teessürle kayid etmek la• 
zımdır ki : Gençlik de kahve köşe· 
)erinden henüz yakalarını temamiyle 
kurtaramamışlardır . 

Sosyal yaşayışa gelince : Kasa· 
baya, Saz namı altında gel irilen, fa· 
kat memlekette aksi tesirler ya· 
pan - sanat düşgünü kimseleri 
bu suretle çalışmaktan, değerli Kai 
makamımız son zamanlarda menet· 
miştir . 1 

Yukarıda saydığım başlı başına~ 
büyük olan zenginlikler karşısında a 
Bayındırlık Bakımından Dörtyolu' a 

. b d arı muz çok gen kalmış ve unlar afi ~ik 
istifade edememiştir ( 

Dörtyol : Güzel bir su, müke'nı· ~ea 
mel bir elektirik, modern bir meı· ~e 
baha, eyi yollar istemektedir. Ve bıJ ar 
güzel Kasabada bunlar az biled r. A. 

Sıhhi vaziyet ~b· 
Kazamızın hükümet Doktorluğ'J~e 

haylı zamandır ki açıkdır, sıtma, sair~İr 
hastalıklar çoktur . Esasen fak~r aea 
düşen halk doktorsuzluktan tedavı 
den mahrum kalmış ve şu hal bir e 

kaç gün evvel Dörtyola gelel' er 
vilayet sıhhat direktörlüğünca yapı· On 
lan tetkikatle sabit olmuştur. Faali• aj 
yeti meşhud sihhat direktörü ve ka)ııı 

makamlık mekamının bunu daha e•lıııe 
vel nazara aldıklarına göre bir dok· ı~. 
torun çabuk gönderilmesi için sıh· R\İz 

hat ve selameti amme namına ali·~ 
kadar makamların nazarı dikkati\, es_' 
celbetınek isterim . et 

• 

tı~. 

R. ÖZ. Yle 

Transit Yolu 

Gümüşaneden 
geçen kısım 
yaptırılıyor 

~ete 
olar 
eo 
le ti 
laııı 
Değ 
evv 
~esi 
3ıın 
ilk 
tjSiJ 
Ilı' 

Gümüşhane ( Hususi ) - Trab' a~ 
zon - Iran transit yolunun vilayet ka: 
miz içinde şimdiye kadar yapılı111 

yan 48 kilometrelik muhtelif inşaa1 tan 
ta 386 bin liraya mütahidine ihalıKeç 
edilmiştir . •~ıt 

Trabzon - Gümüşhane Çiftek,,•n t; 

rü hududundan Gümüşhane - Er e R'ii 
rum Kop hududuna kadar olan 1· E 
kilometrelik şose bu suretle taı111 kıır 
men bitirilmiş bulunacaktır. Dev~~•; 
bütcesinden yapılan yol üzeriıı-~e dıp 
her 20 kim. de bir olmak üzere ~tdi 
tane amele bakım evi vardır . Q •dt 

Bakım evlerinde birer silindi! a id 
beş altı amele vardır . Bunlar Jıl 

1 
~ 

.. k d'I . h . d'l 1 Slııc gun en ı erme ta sıs e ı en yo i n 
bakımı ile meşguldurlar. En ufak ~ ih Q 

arıza husule geldiğinde derhal gel1 e bt 
ken tamir'er yapıldığlndan yoluıı. •;el ( 
zun yıllar muhafaza edilmiş olacaf pe 
tabiidir . iind~ 

Gümüşane vilayetinde bu tran· aks: 
yolundan başka Gümüşane-Şira0 e, .._ 
Kelkit-Poske yoluna da çok eh n •· 

l 1 
mi yet verilmektedir. Vali Hilınİ. ,ı 1 i~llı 
caklı, bu yolun imalatı sınaiyesıJ Çıci 

tesviye işlerinin bir an evvel bitı111 ~ ş( 
sine çalışmaktadır. Bu yol üzerin~ ık l'ı 
40 köprü ve mı,nfez yaptırılmış, 1' , Ol 
rak tesviyesi bitirilmiştir. Köpriil' : de 

geçen hafta teslim alınmıştır. Yaf ~~"· 
lan köprülerin bir kısmı yerine g0

1 
aa 

kargir ayaklar üzerinde ahşap ve t~ ı\ 
ma köprüler yapılmıştır . 've Se 

Yol şimdi otomobillere açılııı 1 ' t~ 
tır . 
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Bende, Zeki 
gibi tek seçi
ciye tarafta

rım ! ... 
ına Kimin tarafından, nıçın v~ ne ı 
ds aksadla çıkarıldığı pek te belli ol
ıu· ~ayan bir blöfe kapılarak; futbolcu
arı ~tırnız ise en geniş ve safdilane bir 

~ıkbinlik havasına kapılarak, ve 
frı· adam nasıl olsa yeneceğiz ! ? .. ) 
eı- ~ehimine kapılarak oynadıkları için 
btı k erlin olimpiyadında Norveçlilere 
r. arşı yenildik .. Bu, gerçi, Paris ve 

derecesmi, doğrudan doğruya, bu u
sule: !sim söylemek istersek Hügo 
Nayzel'e borçludur 1.. İtalya; dünya 
birinciliğine yine ayni usül sayesin
de erişmiştir .. Orada da Rotzo is
minde bir futbol diktatörü vardır!. 

Mademki, ilerilemek va bu saha 
da varlık göstermek istiyoruz; biz de 
ayni sahada yürümek mecburiyetin
deyiz .. 

Türksözü sahife : 3 

Sinan Sitese Turizm işleri 
BELEDİYE İLANLARI 

Süleymaniye civarı kütüp
hane ve heykellerle 

süslenecek 

Hükümet yeni bir proje 
hazırladı 

\.1 
Belediyeye tahsildar alınacaktır. Memurin kanununda yazılı evsafı haiz 

'

:----
Mamleketimize seyyah celbetmek 'ı orta mektep mezunlarından askerlikle alakası olmıyan]arın bu ayın yir· 

· h k 1 b minci gününe kadar evrakı müsbiteleriyle birlikte Belediye Reisliğine mü 
Türk tarihi tetkik kurumu Büyük ı~inin Ü ü.m.~tç~ esası surette e- racaat eylemeleri ilan olunr. 12 - 16 7184 

Sinanın en büyük esri olan Süley· nımsenmesı uzenne, mevcut mevzu· J 

m~~e ~mü ~~nciwnnıb~ abmnda~mak~daunun~mcy~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~-
Sinan sitesi haline kaymağa karar bazı esasların değiştirilmesi ve bu l 
vermiş, hazırhklara başlamıştır. • hususta yeniden bir kanun projesi 1 B K h • • • 

Süleymaniyede şimdiye kadar hazırlanması takarrür etmiştir. , . or emer ısar ıçmesı 
Hazırlanan proje şu maddeleri 1 

• 
medreselerden 20 kiitüpane yapıl- ==================== ihtiva eylemektedir: -
mıştır. 

Süleymaniyede Şark, İslam ve 1 - Memleketimize şahsi nakil 
Türk asan müzeleri de bulunmakta· vasıtalariyle gelecek seyyahlar her 

memlekette olduğu gibi karne dö 

dır. Bundan başka belediye tarafın- pasaj dö anduan (gümrük geçiş kar-
nesi) ibraz edecekler ve bu karneyi 

d~ buraya kıymetli mezar taşları, 
hamil olan turist hiç bir muameleye 

ve sair kıymetli heykel ve eserler 
lüzum kalmaksızın nakil vasitalariyle 

konularak Süleymaniye meydanı dü-
birlikte memleketimize gı'rebilecektir. 

zeltilecektir. 
2 - Bu karne ile gelen sayyah

Bugün Süleymaniyede bulunan 
lar nakil vasıtalarını altı ay yerine 

Askeri matbaa da başka bir yere ı 
nakledilecektir. bir sene içerisinde memleketimizden 

1 çıkarabileceklerdir. 
Askeri matbaa yerine (Tıp tari- 3 - Bir senelik müddet içeri . 1 

hi ve hmüzesi) adlı bir kütüphane sinde hastalık gibi herhangi bir se-
yapılması da tasavvur halindedir. heple memleketimizden nakil vasıta-

Diğer taraftan Üniversitenin ye- sını çıkarmıyan seyyahlara nakil va 
ni yaptığı enstitüler de bu tarafı gü- sıtalarının yeniden altı ay memleke-
zelleştirdiği için burası ayni zaman- ı timizde kalabilmesi için müsaade ve-
da bir site üniversite de olacaktır. 1 rilecektir. 

Ôtedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan ( Kemer· 
hisar içmesi ) bu yıl da her senekinden daha muntazam olarak açılmıştır. 

Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol 
su; içmenin güzelliğini bir kat daha artırmaktadır . 

İçme, Sağlık bakımından çok büyük bir rağbet kazanmıştır. Bilhassa: 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yollan , mide , barsak hastalıkları için 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yoJcuları müşkülatsızca içmeye götürür. 

İçmede özel barakalar, lokanta, büfe ve yatak tertibatı muntazam su -
rette hazırlanmıştır . 

Gerek sayın konuklarımızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göster
dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli raporları 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

İçmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde b1Jlunacaklarına şüp-
hemiz yoktur. 7175 6- 8 

1 

Site Sinan vücuda getirilirken 1 4 - Verilen bu bir buçük sene-
eski kıymetli ve tarihi eserler bozul· 1 lik müddet için bir kaza netiçesinde 

1
r -, 

mıyacaktır. 1 parçalanan nakil vasıtaları için turist-

~lllsterdam olimpiyadlannda olduğu 
~bi, bir panik, bir inhizam şeklinde 

ğ'l1tnadı .. Fakat,, 4 - O mağlfibiyet 
air : • her halde, iyi bir netice değil
kir ıt • Bunda bir mesuliyet aramak, 
vi aeaba. yanlış mı olacak ? ... 
bil Ben; şahsen, spordaki galibiyet 

1 
~ e mağlubiyetlere fazla ehemmiyet 

eı· 0renlerden değilim . Spordur, bu ; 

Şimdiye kadar gerek milll, ge
rekse muhtelit takımların yaptığı 

maçlarda pekaz muvaffakiyet gös
termişizdir. Bu muvaff :ıkiyetsizlikle
rin sebepleri aı asında, en mühimini, 
takımların maelesef, ve hiç bir za
man, iyi teşkil edilemeyişi olarak 
göstermek mümkündür .. 

i ler bu nakil vasıtalarının hangi tarih- ı 
, Almanyada l te, nerede ve ne suretle kazaya uğ-

1 

radığımı en yakın mülkiye amirine 

Bürücek Yaylasına 

Pamuk piyasası ne halde? Bu vesika gümrüklere ibraz edi-
r, .. nda' elbet ki, kazanmak da olur, 

ı a· 
1 

1P etmekte 1 .,. Fakat, insan, hak-

----

1 

bildirecek bir vesika alacaklardır: I Gidip gelecek yolculara büyük kolaylık 
l lecek ve nakil vasıtasının pvrçaları 1924 senesinden itibaren, Türk 

milli takımı bir sürü muvaffakiyet 
kazanmış ise, bunun sebebi de; o 
zamanki takımlarımız hakkında, (bir ı 

nevi d ktatoranın) , - gizli, kapalı 
bir şekilde - , hakim olmasıydı!.. 
Çünkü, 1924 den itibaren, Türk milli 
takımıyle muhtelit takımlarının ya- : 
pılmasında; meçhur Zekiyle (esraren- , 
giz adam) lakabıyle maruf, (İş ban- 1 

kası) nın şimdiki İştanbul şubesi di
rektörü, - çok zeki, değerli bir a
damdır, bilhassa amil oluyorlardı!.. 

i
l ya dış memleketlere ihraç veya güm· 

- -Gll!:IO- . ~- ----
"·ı~ız v · v IAb' ti · 1 1tıı e yersız mag u ıye ere ıçer e-
~~ enıesine imkan yoktur . Mesela : 
,.. u N I .: orveçlilerle yapılan maç, buna 

11
' ~Uzet bir misaldır : 

18· h - Norveç Milll takımı, hiç şüp
iJ1l" esiz ki, bizden kuvvetlidir . Bu kuv

ver 
•ni. o; Alman ve İtalyan takımla-

tırı I_ ' • 
a ıçarşı yaptığı maçlarla da ıspat 

Bremen pamuk piyasası geçen 
rüğe terk veya imha olunacaktır. 

hafta içinde pek tavazzuh etmiş bir 
Bu suretle gümrük idaresi turist. 

durum göstermiştir. Bilhassa Ame-
ten hiç bir şesim istemiyecektir. 

rikanın bu yılki pamuk rekoltesi ve 
5 - Nakil vasıtasının zayi oldu. 

hava vaziyeti hakkında alınan ha-
ğu veya çalındığı iddiaa olunduğu 

herler hayli karışık bulunmuş ve ahvalde turist bu iddiasını tevsik 
tabiatile piyasa üzerine de muhtelif 

ile mükellef tutulacak, tevsik ede. 
tesirler yapmıştır . Gelen malumat 

mezse nakil vasıtasının gümrük res
büyük bir kısım itibarile. Amerikada 

mi ve sair vergileri gümt ük idare. 

Her gün sabahları saat 8 de Kalekap ısında benzinci Ali Saraçoğlu
nun dükkanı önünden hareket ve saat 15 de Bjr ü; ·~den Adanaya avdet , 
yaylı kanapelerle döşenmiş her türlü istirahat e3b l 1 lı temin edilmiş Kaptı 
kaçtılar on iki kişiliktir . Hususi otobüs 20, Kaptı K ı ;tı 15, bir kişi gitme 
bir liradır . , 

Eşyaların kilosundan 1 kuruş alınır . 
Tenezzüh otomobili on liradır . 

Yusuf ve Küçük Ali 
7185 3 - 5 1 

-----~--

~ Ylenıiştir . Sonra da, lstanbul ga· 
()~telerinde yürütülen mütalea hilafına 

arak biz Türkler, Norveç futbolunun e 

hava vaziyetinin iyi olmadığı mer- sinde turistten tahsil olunacaktır. 
1 kezinde bulunmuştur. 

6 - 2 sene içinde nakil vasıta· Tarsus Amerıcan College 
1 ~nların futboldaki tekamül derece-
letınin büsbütün yabancısı da sayı
bnıayız 1 .. Neden ? Diyeceksiniz . 
~eğil mi ? .:. Çünkü: Bizim bundan 
~\t~lki futbolcu neslimiz, 19'14 se · 
sa sınde, yani Paris olimpiyadından 
ilktıra, şimal turnesine çıktığı zaman 
ti . lllaçıru Norveç takımlanndan bi-
Sıle b 

Ilı' Yapmış; ve u maçı, - geç· 
liıa. ış gün, pek hatırımda kalmadı , 

el ~abı , 1 - s: gibi bir netice ile 
Y et · t' li mış ı .. , 

1 ~- Demek ki : son zamanlarda, İs
ıı "'nb l ııl ~e 1! gazetelerinde çıkan : ( Nor· 

ağç futbolunu bilmiyorduk ! .. Onun 1 

~li\ ır olduğunu sanıyorduk ! .. ) Fa-
Je tı ~~~zındaki iddialar, tam manasi - j 

r gijlunçtür ... ; 
11k F.vet, muhakkaktır ki, biz Norveç I 
1k

1 
•ttıının kuvvetini biimiyor ve ta· 

~ıi;a.Yor sayılamazdık. Bilmiyenler, 
i~ dıp te bilenlerden bu işi sorabilir 

-t . ! 1 ? .. Zeki, Nihat, Kama], Rifat 
. Q:~ri, Kamil, Cafer, Nedim meydan· 

jı idiler 1.. Hiç kimse çıkıp ta : 

ıC lı - (Yahu, siz bu adamların kar
iv i Sltıda oynadınız !.. Bunların derece
b 'bllasıt.dır ? .. ) Tarzında bir sual tev
( e ~ttı mi ? .. ne münasebet 1.. Biz

a; I er~es, bu gibi hareket ve isti
\e.rı tenezzül sayar !.. 

~tıd akat, bugün, bu mevzuun üs 
ak e fazla durmak istemeyorum. 

ııKle sadım; büsbütün başkadır. Ben 

Demek oluyor ki: Türkiye fut - J 

bol sahasında, adeta tek seçici usulü- ; 
ne benzer bir şekli kabul ve tatbik 
eylediği zamanlarda, galibiyet neşve
sine sık, sık erişir; ve zafer peri
sinin arasıra kendisini okşadığı olur· 
du!?I.. 

Ondan sonra, -- bu, güzel ve 
verimli tecrübeye rağmen -, iş, ila
maşaallah, tam manasıyle bir çorba
ya döndü; ve her kafadan bir ses 
çkımaya başladı!.. 

4in esasını bilmiyenler ve bir 
futbol takımının nasıl yürüyeceğini 
tanımıyan kimseler; hatta iyi bir 
ikinci takım bile çıkaramıyacak olan, 
gayri mes'ul şahıslar, - birer Kör
oğlu halinde -, ortalıkta pala salla
mağa, kıyametler koparmağa, her 
kese nasihat vermeğe, iğri doğru bir 
sürü lakırdı sarfetmeğe; ve hatta 
herkesi bizar eylemeğe koyuldular!.. 

Bu, çığırtkanlar kampanyasının 

ne gibi bir netice verdiği meydan
da!.. 

Bu yüzden, federasyon; veya, -
onu da anlamam, ama - , antrenör 
bir milli takım yaptığı zaman , -
hayretlerle, teessüflerle, içimiz sızlı
yarak ve yanarak gördük ki - , me
sela bir Vahaba, bir F uada, bir Şe
refe, bir Rasıha, bir Faruka; hatta 
ve hatta bir Cevadla Esada, Eskişe
hirli Fahriye, Antalyalı, Lastik Top 
Hüsnüye hatta bizim Çukurovamn 
emektar oyuncularından Azizle En
vere, genç elemanlarımızdan Kemal ~

~~-::- ~eki Rıza gibi -, futbolumu· 
ili • tlerılemesi ve futbolcu kadrinin 
eç~~esi için, bütün kuvvetimle, tek 

JQ~ ~1 
.. Usulüne tarafta bulunduğu-

& ~0~Iemek emelindeyim .. 
ık tuk futbolunun ileri gitmesi; la 

c bit- ~lduğu dereceyi kazanması; ikide 
~tı e soldan tokat yememesi için, 
ll il, kati lüzum ve ihtiyaç olduğu 

' ile Muzaffer ve Nuriye takımlarda 
yer vermemiş; yer vermek şöyle dur· 
sun, bunların denenmesi cihetine bi
le gitmemişlerdir!.. 

ı aatındayım. 
lek Avrupanın bir çok yerlerinde bu, 

, "et 
8~Çİci usulü; gayet iyi neticeler 

· l'tııştir 

Avu~turya; bugünkü tekamülü J 

Bu haller, bizi, çok üzmeğe, hır-
palamağa, sıkmağa başladı.. . 

İstanbul gazetelerinde gördüğü-
müz tarafgirane yazı ve mütalaalar
dan' artık gına getirdik.!. Ve, hiç 
saklamıyahm ki, illallah !... dahi de
dik!?!... 

Arzın fazla bulunması dolayısile sının zayi olduğunu veya çalındığını 
fiyatlarda hafif bazı gerilemeler ol- veya iki sene zarfında memleket dı-
muştur. Haf ta sonuna doğru hava şma çıkarılmış olduğunu ispat ede-
vaziyetinin iyileştiği hakkında bazı cek olursa alınan gümrük resmi ve-
haberler alınması üzerine dahi fi- sair vergiler kendisine iade olunacak-
yatlar hafifçe düşmüştür. t 

ır. 

Amerikan Erkek Lisesi 
Ancak bunu takiben de arz bir 7- Turistlerin yemek pişirmek 

derece azalmış ve fiyatlar tekrar ve yemek için olan tabak , bıçak , 
Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

yükselmeğe meyilli bulunmuştur. sahan, ve tencere gibi mutfak leva Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmişti r. 

Bir rekor 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat 

16-19-21-9-:-11-13-16 7191 
Sovyet Rusya'da evlenip boşan

ma kolayken on dokuz kere kocaya 
varıp boşanan yirmi dört yaşında 
bir kadının, aile muarnelelerini tanzim 
eden yeni kanunlar çıktıktan sonra, 
yirminci defa evlenmek için yaptığı 
müracaatın yerine getirdiğini Fransız 
gazeteleri yazıyorlar. 

zımile istirahat levazımını havi ve 
nakil vasıtasına bağlı rulo içinde 
bulunan eşya··. ı da triptik veya kar
ne dö pasaj dö anduanda yazılı ol 
mak şartile n:ikil vasıtasının tabi ol-1 
duğu muameleye tabi tutulacaktır. j 

7 Nakil vasıtasının yedek ak- ---------------------------~ 
samı keza triptik veya karnesinde f 1 

Evlenme ve ayrılmanın güç olma
dığı devirierde kaç kocaya varmış 
olduğunu oğlu anasına sormuş : 

Kadın - Bak hesap et: Ali, Veli, 
Dur Ali, dördü adlardan eveli, biti 
rahmetlik atan, biri de uzanıp yerde 
yatan, eevabını vermiş. ı 

Mesele,' kızı keyfine bırakırsan 
ya davulcuya, ya zurnacıya varır me
selesidir. 

.A:ta sözlerinin doğruluğuna ina· 
nalım. 

Türk futbolündeki bu anarşinin 
önüne geçilmek üzere muhakkak 
(tek seçicilik usulü) kabul olunmalı
dır ... Ve, bence, ilk Türk seçicisi de 
adıyle sanıyle meydandadır: 

Zeki Rıza!.. Bütün tecrübe, kuv
vet ve samimiyetimle ve cesaretle 
söylerim ki : Bu iş, Zekiye vtrileck 
olursa; Türk futbolu pek kısa z:ı 
manda, layık olduğu mevkie çıkar 
ve çok şerefli neticeler elde edebilir .. 

R. Mağden 

yazılı olmak şartile hiç bir resme ı Seyhan Eczanesinde. ilaçlar 
tabi olmadan memlekete sokulacak-
tır . 

9 - Turistler memleketimizden 
giderken bu yedek parçaları veya 
harap olmuş parçaları gümrüğe gös
termeğe mecbur tutulacaklardır . 
Memleketimize girerken nakil vası
tasında bulunan parçalardan mem
leketimizden giderken gümrüğe gös [ 
terilmiyen parçalar için turist güm-
rük ve sair resimleri verecektir . 

10 Nakil vasıtasının asli aksa-
mile birleşmiş olmak şartile radyo 
cihazı da gümrük resmi ve posta 
telgraf idaresinin radyo resmi alın
maksızın memleketimize sokulabi
lecektir . 

11- Nakil vasıtalarının hazine
sinde bulunan benzin, hazine ağzına 
kadar dolu dahi olsa gümrük res
mine tabi olmadan memlekete so
kulacaktır. Yalnız yedek benzin ola-ı 
rak hususi kaplar içerisinde nakil 
vasıtasında bulunan benzinler mem- 1 

leketimize sokulmıyacaktır . 1 
1 

12- 1605, 2366, 2608 numaralı 
kanunıar hükümleri bu layiha hü
kümlerine ayrıca ilave edilmiş oldu
ğundan bu kanunlar meriyet mev· 
kiinden kaldırılacaktır. 

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 Lulur J 

Fuat Eczanesi 
Adanada Orozdibak civarında 

eczacı Akkaş Tanrı Vem, sahibi 
olduğu Merkez eczanesini Birinci 
Noterliğin 3362 numaralı senedi mu
cibince sabn aldım . Bugünden iti-

baren eczanenin ismi [ Fuat 
eczanesidir ] Mezkur 

eczane ile Bay Akkaş Tanriverin 
hiç bir güna. alakası kalmamıştır . 

7189 
Eczacı 

Fuat Eremre 

Celal Bayer 

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 gün müd

detle eksiltmeye konulmuş olduğun

dan talip olanların 15-Ağustos-

936 gününe kaJar hara merkezinde 

müteşekkil alım satım komisyonuna 

müracaat etmeleri ilanolunur . 

4- 8 - 12- 16 7158 
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PAMUK ve KOZA --- -----
Kılo Fiyotı 

CİNSİ Erı az ı En çol. 
Satılan Mikdar 

K. :-;. K. S. Kilo 

-pamuk ~----'= 
- Kapımah 
Piyasa parlağı 

" 
36 

Piyasa temizi 
" iane 1 

iane 2 . 
-Ekspres 1 - Klevlant 43,50 1 
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Beyaz 

1 1 1 Siyah 
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Fasulya 
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Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 1 1 

UN 
1- pört yıldız Salih 675 

1 ·= - uç » » 600 
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]c ilç » » 625 
o.=: Simit » 800 _; =(O 

-Dört yıldız cumhuriyet 700 ..>: ?; 
"" (.)o üç » » 625 ..... 

Simit » 800 

Liverpol Telgrafları 

ı·.~ 1 

Kambiyo ve para 
15 I 8 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

_.,anli111 

1 6 . 92 Liret 
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Rayşmark 
Temmuz vadeli -6- 38 
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Hit hazır 
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6748 

634 

63 

Hatta gölgede derecei 
hararet 38-40 

25 

İsterse 140 olsun, 18 ay vade ile, bir tane hakiki 

Kelvinatör buz dolkbı aldınız mı içinizin ve dı
şınızın derecesi sıfıra kadar düşer. 

Y eterki emrinizde bir Kelvinatör buz dolabı 
bulunsun . 

Veresiye satış 
• 

yerı : 

Belediye karşısında Yeni 
7179 

mağaza 
5-7 

Türksôzü 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1- Nafia dairesi için bin beş yüz 
lira ile iki buçuk kiloluk yedi yüz 
kazma, bin beş yüz kürek ve bin 
beş yüz kilo 22 milimetrelik mat 
kaplık çelik alınmak üzere açık ek
siltmeye konmuştur. 

2- Hususi şartname ve muka • 
velename örneği bedelsiz Nafia da
iresinden verilecektir . 

3- Eksiltme 936 senesi Eyliilun 
birinci salı günü saat onda hükumet 
konağında Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. 

• 4 - Eksiltmeye girmek için 
-112- yüz on iki lira -50- elli 
kuruş teminat verilecektir. 7188 

16-21 26-1 

Seyhan Tapu müdür
lüğünden : 

Güneşli mahallesinde vakii ( do
ğusu Mahmut oğulları Dirğam ve 
Yusuf batısı Hamdan Mahmut oğlu 
Ali ve İbrahim ve Sait evladları poy
razı Yakto Mehmet oğlu İdris kıble
si Hamdan oğlu !sa ve Garip ile çev- · 
rili ) 6000 metre mıktarındaki bah
çe bila senet ebaancetten intikal et
mek surelile Salih kızı Nezihenin o
tuz senedenberi tahtı tasarrufunda 
iken bu kerre adına tapuya bağla
mak üzere bir kıta ilmühaberle vaki 
müracaatları üzerine gazete ile ilan 
tarihinden itibaren on beş gün son
r:ı mahallinde incelemesi için tapu· 
C::.n tayin edilen memurlarla birlik
te mezkur bahçede alakası olanlar 
varsa o gün ve~a.'.ci t:ı~arrufiyele
rile birlikte ma:n:::ı1C.:~ hazır bulun
maları veya tapu daıresine müra
caatları ilan olunur . 

7190 

Ortak aranıyor 
Ceyhanın Mercimek mevkünde 

bir parçada 3600,bir parçada 2000, 
bir parçada 1000, bir parçada 500 
ve Mustafabeylide sulanır bir vazi
yette ve şömendüfer durağına iki 
buçuk kilometre mesafede iki par
çada 3000 dönüm ki 10100 dönüm 
tarla toptan veya ayrı ayrı ortak
lama ekilmek isteniyor. Şeraiti öğ-
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renmek istiyenlerin Matbaamıza baş 
vurmaları . 7192 1-5 

i 
,_...~~~~~~~-,~---: 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel) civarında 

Tahsin eczanedir 

hainidir " ~ 
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Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No. l 

A. f No. 11 B. Telefon 

No. 265 

Öz Türlr •e•..,..avesile ku<ulmuştur 
ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAF! 

Yarım litre Ankara Birası 

km ekten 1 
2 
3 

105 Gram 
385 

32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

6984 
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ten 
Te \ağından 

Ett• n 
,. Balıktan 

adet Yumurtadan 
lemin eder . 

: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

56 
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F 
• ·d • Soğuk 

rıgı aırehava do-

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo· 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız. 

Yeni F rigidaire ~iik: 
. . ı l•hık soğuk hava dolabı elektrık sarfıyatın ••tıe 

yarıya yakın azaltan Ekovat 
]:' 

kompresörü ile mücehhezdir. 'ıl"la 
Ut e 
rans 
'l>daı 

1-!; 
ı a hu 

ıııııe 

ek 
~Zıııı 
tsas 

labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

, bozulmadan uzun müddet 

İtler1 
eçen 
' 1 Ştit 

Ya 
lıııak 
'Sltir kalırlar , 

Ekovat Kompresörlü Fr.ıg"ıdaı·re sahip olanlar elet ili~': 
trik faturası ge qek 1 

eliği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. eter; 

F 
• • d • 'd n daha Üstün ve daha idareli soğuk havS, e\~t 

rıgı aıre e dolabı yoktur. . ,ile 1 il" 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getıf 1 'Ye:; 

dikten sonra satın alınız . 7101 itti 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . zF ~~1:a 
Muharrem Hilmi ...1.k'~y~i 
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Umumi neşriyat müdüı:iiJ;a -~:rıı ·= Celal Bayer ı.;~~::~iinıe; 

Adana Türk sözü matbaası •t ~· 


