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liabeşler yeniden 
canlandılar 

Adisababa sıkı bir muhasarada .. 

İtal~anlar tayyareyle takviye kıtası 
• 
ıstediler. Bu tayyarelerden biri düştü. 

Paris : 4 (Radyo) - Adisababa 
binlerce Habeşli tarafından muhasara 
edilmiştir. Habeş kuvvetleri şehri 
sıkıştırmağa başlamışlardır. 

ltalyanlar hariçteki garnizonlar
dan tayyare ile takviye kıtaları iste
rnişlerdir. Bu kıtalar tayyarelerle gel
ınektedir. 

Habeş çeteleri asker taşıyan bir 
tayyareyi düşürmeğe muvaffak ol
rnuşlardır. 

Adisababanın 30 kilometre uza
ğında bulunan Moçyo garnizonu 
( 2000 ) Habeşlinin tecavuzuna 
Uğramışsa da ltalyan kuvvetleri ta
rafından tardedilmişlerdir. 
I Londra : 4 (A.A) - ltalyanlar 
a Habeş çeteleri arasında olan bir 
Çarpışmada :1000 Habeş ölmüştür, 

Londra : 4 (A.A.) - Habeş çe
teleri 28-29 Temmuz günü yaptık
~an birlbasında 200 İtalyan askerini 
~ldürmüşler ve mıihimmat dolu 60 

arnyonu tahrip etmişlerdir. 

Ankara : 4 (AA) - Bazı mev
suk haberlere göre Adisababa civa
r1ııda son günler içinde kanlı savaş
ar olmuştur. 

k ltalyan kuvvetlerinin vaziyete ha
ırn oldukları bildirilmektedir. 

Londra : 4 (AA) - Adisababa 
cenubundaki müsademede Habeş 
kuvvetleri geri çekilmiş ve Üzerleri
ne Yiirüyen ltalyan tayyare filoların
dan 3 uçağı düşürmüşlerdir. 

Londra : 4 (A.A.) - Habeşis 
tandaki ltalyan kuvveti hakimiyeti 
temin etmekte ise de Habeş çetele
rinin hareketlerinin uzun müddet te
madisi hoşa gitmediği gibi tehlike
den deuzak değildir. 

Paris : 4 (Radyo) - Alınan ha
berlere göre Dessiye civarında ita! 
yan kuvvetleriyle Habeş kabileleri 
arasında mühim bir çarpışma olmuş
tur. Habeşlilerden yedi yüz kişi öl
müştür. iki tarafın zayiatı da pek 
çoktur. 

Diğer taraftan mühim Habeş 
kuvvetleri Adisababa civarında bu
bulunmakta ve şehri tehdit etmek
tedir. 

Ankara : 4 (AA) - Portsaitten 
verilen bir haberde son günlerde A
disababa etrafında hafif muharebe
ler geçtiği ve bu şehrin uzun müd
det Habeşler tarafından ihata edil
miş bir vaziyette kaldığı bildirilmek
tedir. 

Dessieden Adisababaya giden 
yola civar olan kısımlar Deczaber
ranın kumandası al tında bulunan 
ehemmiyetli asi kuvvetlerin elinde
dir. Bunları ltalyan noktalarına ta
arruz etmiş, fakat zayiat vererek ge · 
ri çekilmişlerdir. 

Habeşlerin 60 kamyon tahrip ve 
200 kadar yerli İtalyan askerini öl
dürdükleri bildirilmektedir. 

Adisababaya karşı taarruz 28/29 
temmuz geceleri yapılmış ve 35 sa
at sürmüştür. 

Filistinde kan ve ateş bir 
türlü duramadı 

Bir hafta içinde yetmiş iki Arap öldü
rüldü. 12 si ormanda yakıldı. 

Arap ileri gelenlerine yapılan ağır muameleler. 

l
" Ormanda yakılan ihti-r 
alcılar. 

Kudüs 1 (Hususi)- Bir Yahudi 
Ütornobil kaflesi Yafadan Kudüse 
&h~lirken Babılvad mevkiinde müca-
ıtle · I rın taarruzuna uğramıştır. Kaf-
~dekiler Telsizle yardım istedikle
rınden askeri kuvvetler yetişmiş 
Ve rnücahi ti erin bulunduğu yakın 
orrnanı kuşatmışlardır. Askerler 
ormanı her taraftan ateşlemek su
retile mevcutları 16 olan mücahit 
lııüfrezesinden 12 sini yakmışlardır. 

Komiser gidiyor. 
f Berut 31 ( Hususi ) - Filistin 

l 
ırkalar birliği heyeti Emir Abdul
ah ·· d 1 ·h k i . • ınuca e eye nı ayet verme 
~ın Şartlarını bildirmiştir. Emir, 
Unları lngiliz komiserine bildire

cekti 'I r. Londradan gelen haberler 
ahudi muhaceretinin durdurulaca· 

ğını ve heyetin hareket edeceğini 
bildirmektedir. Filistinin lngiliz ko
miseri memleketten gideceğinden, 
biran evvel sükuneti temine çalışı· 
yor. Komiserin eşyası 40 tonluk bir 
vagonda Kudüsten sahile götürül
müştür. Oradan vapura yüklene
cektir. 

Nablus 
muharebe. 

kapılarında 

Arap mücahitleri lngiliz kıt'a
ları ile Nablus kapılarında şiddetli 
çarpışmalar yapmışlardır. Tayyare
ler bir çok evlere bomba atmışlar
dır. Halk gülle ve kurşundan şeh
rin diğer mahallelerine kaçmışlar
dır. Çocukların ve kadınların bağ
rışmaları ortalığa çok feci bir man
zara vermiştir. Kıtaat ile mücahit
lerin çarpıştıkları mıntaka 15 kilo 
metro uzunluğundadır. 

Mücahitler Nablusa kadar hü-

ismet lnönü ! İspanya boğazlaşması ala 
Ankaradan fstanbula gitti! bildigw İne devam ediyor 

Ankara : 4 (A.A) - Başbakan 
ismet lnönü dün akşam lstanbula 

Konya 
Halkevinin bütçesi 30 

bin lira 
Konya, Halkevi komiteleri baş

kan C. Bardakçının başkanlığında 
toplandılar. Evin verimli olması için 
kararlar verdiler . 

gitmiştir . 

Olimpiyadda 

Güreşçilerimiz galip geldi 

Ankara : 4 (A.A) - Dün Ber. 
lin olimpiyadında Norveç takımile 
karşılaşan Türk Milli takımı dörde 
kaı şı sıfırla yenilmiştir . 

Gür~şte Mustafa Avcıoğlu ln
giliz Kardes, Çoban Mehmed Bel
çikalı Sarliye, Ahmed Çakır Yıldız 
Japonyalı Tambaye galip gelmişler
dir. 

Olimpiyat 
müsabakaları 

Berlin : 4 (Radyo) - , Bugünkü 
olimpiyat müsabakaları yüz bin se
yircinin huzurunda cereyan etmiştir. 
Müsabakalarda Her Hitler de hazır 
bulunmu~tur. 

Dünkü yağmurlardan pistler bir 
haylı ıslak bulunmakta idi. 

Yüz metrelik sürat koşusdnu 10,3 
saniyede katetmek suretile Aq,ıari
kalı Jes Ovens kazanmıştır. 

Yine Amarikalı Metkal son kırk 
metrede güzel bir hamle yaparak 
ikinciliği almağa muvaffak olmoştur. 

Marto atma müsabakasında bi
rinciliği Aes Alman, ikinciliği Blok 
Alman, üçüncülüğü Vartkald (lsveç
li) kazanmışlardır. 

Yunanistanda ıbü
yük bir grev yapı

lacakmış 

Atina : 4 (A.A.) - Bugün Yu
nanıstanda amele grevlerine başlan
ması muhtemeldir. 

Amele fedarasyonu başkanı, taş
kınlık yapılmıyacağı hakkında hükü
mete söz vermiştir. 

Zabıta grevcilere mülayim dav
ranacaktır. 

cum etmişler ve şehir kapısında as
kerlerle çarpışmışlardır. 

72 Arap öldü. 
Son hafta zarfında Nablus ve 

Tulkerm mıntakalarında lngiliz 
kıtaatının mücahitleri çevirme ha
rekatında ölen Araı:ıların miktarı 
resmi tebliğlere g0re 72 yi bul
muştur. 

Ağır muameleler. 
Kudüs 2 ( Hususi ) - Filistinde 

sükuneti iade edemeyen lngilizler 
çok sinirli bir şiddet göstermeğe 
başlamışlardır. Bütün şehirlerde 
Arapların, lngiliz askeri kamyon
ların sakatlanmak için yollara attık
ları çivileri askerler, yine geçen 
halka toplatmaktadır. Arap ban
kası müdürü Hilmi paşa ile Emir 
Fuat Elşahabi otomobillerinden in· 
dirilerek çivi toplama işlerinde kul
lanılmışlardır. 

Son haberler 
Kudüs : 4 (Radyo ) - Mihneti 
- Gerisi ikinci •ahifede -

Hükümete sc.dık bir harp gemisiyle 
elindeki bir krövazör asilerin 

kıyasıya çarpıştılar 
---~······----

Evin 6720 lira olan 936 bütçe
si 30 bin liraya çıkarıldı. Ve şu İş
lerin yapılmasına karar verildi : 

Bin kişilik salonun yapısına he
men başlanacak, on bin lira sarfe
dilecek, kışa kadar bitirilecektir . 

M?skova'da yüz yirmi bin amele 1 
ispanya hükumet taraftarlarına 
yarmışar · eylıklarıuı veriyorlar 

Halkevi bandosu yakında teşkil 
edilecek, dört hoparlör alınacaktır. 

Bando Cumhuriyet bayramına 
hazır olacaktir . 

Çocuk okuma salonu açılacak, 
köyler için seyyar gösterici ve alıcı 
bir sinema makinesile bir otobüs 
getirtilecektir . Barsölon 4 (Radyo) - Yedi hü- \ 

hükümet tayyaresi Saragos'ı şiddetle i 
bombardman etmiştir, t 

yiiz kişi ölmüştür . Diğerleri hüku 
met kuvvetlerine iltica etmişlerdir . 
içi harp mühimmatı dolu on kam
~·on ele geçirilmiştir . 

Yayın kolu bir mecmua çıkarı
lacak, köylüye ziraat ve hayvan ye
tiştirme usullerini anlatan broşürler 
neşredecek ve dağıtacaktır . 

Burada toplanmış olan ihtilalcı 
süvari kuvvetleri dağılmak mecburi
yetinde kalmıştır. Bir çok ihtilalcının 
teslim olduğu da bildiri(m,.ktedir. 

Cebeluttarık 4 (Radyo) - lngi
liz zırhlısı Küvin Elizabet buraya gel
miştir. 

Madrid : 4 (AA) - Dahiliye 
nazırı , Valansiyada vaziyetin normal 
olduğunu ve asilerin tenkil edildikle
rini beyan etmektedir. 

Madrid : 4 (A.A.) - Alınan ha
berlere göre: 

Asilerin ceneral Kalfadan yar
dımcı kuvvetler istedikleri ve vazi
yetlerinin fena olduğu bildirilmekte
dir. 

Cebeluttarık : 4 (Radyo) - Hü 
kumet kuvvetlerine mensup bir kra
vazörle, bir ihtilalcı kravazörü ara
sında üç saat devam eden şiddetli 
bir muharebe olmuştur. 

Marsilya : 4 (Radyo) :- Bugün 
üç vapor Barselon ve Valansiden 
7 40 mülteci getirmiştir. 

Madrid : 4 (A.A.) - Jenaral 
Mola, muzaffer olmaktan emin ol
duğunu kuyvetle beyan etmiştir. 

Paris : 4 (A.A.) - Resmi ve 
diplomatik mahafilde ispanya hadi
seleri ehemmiyetle takip edilmekte 
dir. 

ispanyanın dahili işine hiç bir 
suretle müdahale olunmıyacaktır. 

Paris : 4 (A.A.) - ltalyanlar, 
lspanyol asilerine silah vermiş ol
makla kati surette itham edilmekte
dirler. 

Muskova : 4 (Radyo) - 120 
bin Sovyet amelesi, Alman ve ltal
yan façistlerinin ispanya iht i lalcılarına 
yardımını protesto etmek için kızıl 
meydanda büyük bir nümayiş yap
mıştır. 

lspanyol demokrasisinin zaferi 
için bütün ameleler bir aylık ücret
lerinin yarısını ispanyaya gönderme
ğe karar vermişlerdir. 

Londra : 4 (Radyo) ispanya-
nın dahili işlerine karışmamak husu
sunda F ransanın teklifi alelacele tet
kik edilmektedir. 

lngiliz hükümetinin Fransız no
tasını büyük bir sempati ile mutalea 
ettiği muhakkak sayılıyor. 

Cebellüttarik : 4 (Radyo) - Su
ta radyosu, Doyçland adındaki Al
man krovazörü ile üç torpido huhri
binin mürettebatını karaya çıkardı
ğını haber vermiştir. 

Paris : 4 ( Radyrı ) T ulaytıla 
civarında Vadi Romada ve Vadi 
Rummanda lspanyol ihtilalcılarla 
hükumet kuvvetleri arasında mühim 
çarpışmalar olmuştur • Asilerden üç 

Paris : 4 ( Radyo ) - Asiler , 
Madride yaklaşmışlardır . Şehir to· 
pa tutulmuştur . General Mollanın 
kuvvetleri üç koldan Madrid üzerine 
yürümektedir . 

Spor sahası için dört bin lira 
ayrılmış, projesi bir mütehassısa 
verilmiştir . 

Cebelüttarik : 4 ( Radyo ) -
Hükumete sadık donanma ile asile· , 
re iltihak eden donanma arasında 

muharebeler olmuştur . Pek çok ölü 
ve yaralı vardır . 

Merkeze bağlı Dere, Yarma ve 
Hayroğlu köyleri örnek köy alacak, 
planları yaptırılacaktır . 

Merkezde köylü çocukları için 
bir ziraat kursu açılacaktır . 

An tal yada 
Paris : 4 (Radyo) -bir vapur

la Barslonadan F ransaya 450 mül -
teci gelmiştir . Daha bir çok mülte 
cinin bugünlerde gelmesi bekleniyor. 

Paris : 4 ( Radyo ) - ltalyan 
tayyarelerinin lspanyol asilerine yar 
clım ettiği kati surette tahakkuk et
miştir . 

Belçika hükumeti de asilere silah 
ve cebhane göndermektedir . 

Paris 4 : ( Radyo ) - Fransa , 
lngiltere ve ltalya hükumetleri is
panyanın dahili karışıklıklarına mü
dahale etmemeğe karar vermiş ve 
bu kararlarını payıtahtlarında bulu
nan ispanya sefirlerine bildirmişler -
dir . 

Paris : 4 ( Radyo ) - lşlülye 
civarında hükumet kuvvetleriyle asi
ler arasında mühim çarpışmalar ol· 
muştur . Asilerden iki yüz kişi öl
müştür . 

Paris : 4 ( Radyo ) - Yeniden 
on sekiz harp tayyaresi asilere ilti
hak etmiştir . 

Alman , Rus ve ltalyan komü
nistlerinden büyük bir grup asilere 
yardım etmek üzere Barslonaya var 
mışlardır . 

Ankara : 4 ( AA ) ispanyada 
dahili ihtilal hakkında Madridden 
gelen bir telgrafta dahiliye nazırının 
Badajoz ile valensiyada vaziyetin 
tabii olduğunu , Gırnatadan alınan 
haberlerin iyi ve asilerin müşkül va· 
ziyette bulunduğunu bildirmekte ol
duğunu haber vermektedir . 

Diğer isyan sahalannda da asi
lere karşı muvaffakıyetler elde edil
miştir . Havas ajansı muhabiri de 
Cumhuriyetçi kuvvetlerie Saragos
sea 46 kilometreye kadar sokulduk
larını bildirmektedir . 

Eski pullar kaldırılıyor 

Kıymeti bir liraya kadar olan 
eski harflerle basılmış pullar teda
vül mevkiinden kaldırılmıştı . 

Son günlerde bir liradan yuka
rıya ol ın pulların da eski harflerle 
olanları kaldırılarak yerlerine yem
leri konulacaktır . 

Çeltik ve pamuk 
istasyonlan 

Antalyada kurulacak pamuk ve 
Çeltik istasyonlarına lazım olan 1000 
dönüm arazi için Ziraat Vekaleti 
mutahassıslan tarafından tetkikat 
yapılmıştır. 

Bu işe memuren gelen pamuk
çuluk müşaviri Jozef Bayyo ile şefi 
Seyfeddin geçen hafta şehrimize ge
lerek Ziraat müdürü Mustafa Şevki 
ve Çeltik Uzmanı Harunla birlikte 
Arapsuyu, Reşid çiftliği, Kırkgöz 
havalisi, Solak, Mustafa, Aksu çev
resi ve Köprüçayı ile Manavgat ta
rafındaki sulanabilen bütün araziyi 
tedkig etmişlerdir. 

Pamuk ve Çeltik istasyonlarının 
herkesin görebileceği bir yerde ya
pılması esas olarak kabul edildiğin
den bu istasyonların Aksu muhitinde 
tesisi muhtemeldir. 

Mutahassıs Bayyo ilkbaharda 
gönderilen Akale pamuk tohumla
rının halihazır neş vünümalarını da 
gözden geçirmiş ve Antalyada bu 
cins sulu pamukların çok iyi yetişe
ceği kanaatı hasıl olmuştur. 

!~idildiğine nazaran Antalya mın
takası iklimi Adana derecesinde pa· 
mukluğa müsaid ve topraklarının 
daha kuvvetli olduğu kanaatına va
nlmıştır. 

Bu sebepten pamukçuluğun An
talyada ilerlemesi ve gelmesi için ö
nümüzdeki sene içinde geniş tedbir
lerr alınacağı umulmaktadır. 

Suriyede 
Ciazeteleri tazyik 
Şimdiki suriye kabinesinin Ad

liye Vezirliği, matbuatı sıkıştırmak
ta eski kabineye rahmet okuttu. 
Hafta geçmiyor ki gazetelerden biri 
takibata uğramasın, geçenlerde Et 
tekaddüm aleyhine, ondan evvel de 
Elittihat gazetesi aleyhine, Elkabes, 
Elşaap, Ennizam ve Elcihat gazete
leri aleyhine dava açılmıştı. Şimdi 
Ettakaddüm gazetesi yeniden mah
kemeye verilmiştir. 



Sahife : 2 

Mussolini ve Faşizm 

Onu , ben , bundan 15 yıl önce 
Roma'da tanımıştım . ltalyanların ; 
aşağı yukarı önder manasına olarak 
( Duçe ) adıyle tanıdıkları ve çağır· 
dıkları bu adamı ; ondan sonra bir , 
iki kere Roman'ın Venedik sarayın

da , bir kere de Floransa' da , heye· 
canlı nutuklarından birini verirken 
görmüştüm . O zamanlar , beynel· 
milel bır kongreye , Türkiye cumhu· 
riyeti namına İştirak etmiş olmak 
münasebetiyle , şefi ; bize iltifatlar 
savurmuş ; ve hele ltalyanca bildiği· 
mizi görünce de daha fazla alaka 
göstermiş ve büyük şefimiz ve Ulu 
Önderimiz Atatürk hakkında izahat 
istemişti . Biz de , o zaman : ( bü· 
yük adam merakı 1.. ) diyerek bu 
bahsi geçiştirmiştik .. 

ltalyanın istiklalini hazırlayan ; 
ve sonradan ltalya krallığını teşkil 
eyleyip de en büyük ltalyan nazırı 
olarak tanılan ; ve idaresi zamanın· 
da şim'!ndiferciliğe , bankacılığa , 
ziraat , ticaret ve sanayia fevkalade 
ehemmiyet vermiş bulunan , kont 
Kavur dermiş ki : ( ....... İtal· 
ya krallığı ile papalık arasındaki an
laşmazlığı hal ve fasleyleyen ; en 
büyük devlet adamı sayılmağa layık· 
tır !.. ) Çünkü , kontun , pek meşhur 
olan ( serbest hükumet dahilinde 
serbest Kilise 1.. ) formülünü ; uzun 
zaman , dünya işlerinden elini bir 
türlü çekmek istemeyen , ve Roma· 
daki hududu 7 5 kilometre murab·= 
baını aşmayan 1 papalık makamı ; 
kabul etmek istememişti !.. Ve bu 
yüzden , ltalya ile papalık arasında· 
ki dostluk münasebetleri bozulmuş ; 
ve papa , ltalyan topraklarında ge· 
zinmez , görünmez olmuştu 1.. Latte
rans muahedenamesiyle papalık ile 
ltalyanın arasını bulan ; ve binaen 
aleyh kont Kavur'un tarifine göre , 
en büyük devlet adamlarından biri· 
si olmak lazım gelen Mussolini ; -
bir çok büyük adamlar gibi - , bir 
halk çocuğudur ; bir demircinin oğ· 
ludur !., 

Bugün Mussolini denilince akla 
hemen Faşizm gelir . Faşizm dendi
ği zaman derhal Mussolini'nin hatı
ra geldiği gibi ı. Lakin , Duçe , bu 
hale gelinceye kadar , hayli macera· 
lar geçirmiştir . Biz ; dünyadaki bü· 
yük adamların nasıl ve hangi şeraitte • 
yetiştiğini tetkik etmekte faideler 
bulunacağını ve bundan iyi misallar 
alınacağını bildiğimiz için , bu ada
mın hayat ve yetişme ve sivrilme 
şartlarını ve safhalarını , toplu bir 
~ekilde gözden geçirmek emelinde
yız . 

Hayatının ilk devreleri sönük ge· 
çen bu insan , 16 yaşında iken mu
allimliğe heves etmiş ise de , ihti- 1 

lalcı fikirlerinden dolayı , kendisini, j 
pek çabık bu sahadan uzaklaştırmış-

lardır . 1 

Vatanında İş bulamıyan bu adam, 
hayatını kazanmak için lsviçreye gi 1 

derek , orada , dıvarcılık , flan yapı
yor ; fakat fikirlerini hiç saklamadı· 1 

ğı için , evvela bir kaç kanton' dan ; ' 
sonra da İsviçreden tamamen tebit 
ediliyor !. 

Mussolini'nin ilk zamanlardaki 
bütün emeli : ( Proletarya'yı , bwr
juva hakimiyetinden kurtararak, 
ona , iyi hayat şartları hazırlamak· 
tan ) ibaret bulunuyordu . Yani , o ; 
ilk anlarda bir sosyalist ) idi . Vero · 
na'da askerliğini yapan ve askerliğin 

.sıkısını yiyen ve disiplinine alışan bu 
adamı , derken , günün birinde , 
o zaman Avusturyanın hakimiyeti 
altında bulunan Opaliya'da görüye· 
ruz . 

Mussolini orada , kendisinin te. 
kemmülüne çok hizmet eden ve her 
hususta zahiri olan bir adamla : 

Cesare Battisti ile karşılaşıyor. 
Battisti ; buradıl. , - hem de Avus
turyalıların gözü öniinde l - , ( bir 
ltalyaıılık davası) k,örükleyip duru
yordu . Mussolini'ye, içtimai fikir ve 

kanaatlariyle ( büyük İtalya davası) 
nın pek ala telif kabul edeceğini öğ 
reten adam , odur !. 

Faşizm; Nasyonalizm ile Sosya 
lizmin muhassılasıdırl .. 

Zaten Faşizmin sırrı ve anahta· 
rı da buradadır!.. 

Bugünün Duçe'sini bir gazeteci 
yapan adam, yine Battisti olmuştur .. 
Battisti, o zaman, Trento'de (il Po
polo: Halk) adında bir gazete çıka
rırdı. Bu gazetede yazıları görünme. 
ye başlıyan Mussolini; az zamanda · 
o kadar şiddet gösterdi ki, - A vus· 
turya hükumeti - , kendisini uzak 
laştırmak mecburiyetini hissetti .. 
Buradan Milanoya dönen Mussolini
ye, Sosyalistler, ( L, Avanti: İleri ) 
ismindeki gazetenin, idaresini verdi
ler. 

Bu gazetede, mumaileyh, hayli 
bir müddet, Sosyalizmin iktidar 
mevkiine geçmesi lehinde bir müca
dele açtı. 

19 12den 1914 e kadar, bu ada
mı, ameleyi organize ederken; ve 
kendilerini Burjuvalara karşı hÜcu
ma teşvik eylerken görüyoruz ... 

Bu hareketi esnasında, Mussolini; 
beynelmilelcilik fikrine yaklaşmıyan 
bir Maksisttirl... 

1914 yılı haziranı ... Ankonada 
bir çarpışma 1.. Ameleden üç kişi, 
polisten bir kişi ölmüş! .. (Amele ita!· 
ya) hep ayakta!. .. Her tarafta umu
mi grev ilan edilmişi... Karışıklık, 
gürültü, patırdı! .. Amele biraz rlaha 
dayansa, işler tamam: 

ihtilal patlayıverecek!... Vaktin 
geldiğini sanan, Mussolini, - alda
nıyor- , : (Hareket ve greve devam 
edelim 1...) diyor .. Fakat, hayrd 1, Sos· 
yalis partisinin büyükleri patırdıdan 
korkuyor ve grevden vazgeçiyorlar!?., 
Amele teşkilatı ise, beri yandan işe 

tekrar başlanmasına karar veriyor!?. 
Bu; eski Burjuva cemiyetinin ve onun 
hükumetinin zaferi; Duçenin ise mağ
lubiyetidir!, .. 

Derken, genel savaş yılları gel
miş.. Vatandan ayrılan parçaların 
başka şekilde kurtarılmasına imkan 
göremiyen Mussolini, ayni zamanda, 
(ihtilalcı kafasiyle bir içtimai kalkın
ma) yapılabileceğine kani 1.. Bundan 
dolayı, onu, ltalyayı, eski müttefik
leri aleyhinde savaşa sokmak mak 
sadiyle çalışırken görüyoruz .. iş bu 
safhasına girince. Sosyalist partisinin 
nazariye ve politikacıları yeniden bu 
adamla çatışmağa; onun fikirlerini 
red eylemeğe başlıyorlar .. 

Buna fevkalade içerleyen Mus
solini , - muhataplarını - , (kahbe 
idealoglarll) kelimesiyle tavsif ede
rek; ltalyan milleti için zuhur etmiş 
olan briicik fırsatın, onlar tarafından 
akideperestlik şerefine feda edilmek 
üzere olduğunu var kuvvetiyle hay· 
kırıyor da haykırıyor!... 

Bu esnada, Polonyada bir Sos· 
yalist kongrası toplanıyor. Duçe, o
rada, iştirak lehinde şiddetli bir nu
tuk irad ettiğinden, kendisini Sos
yalist partisinin ileri gelenleri, (Avan· 
ti) gazetesinden çıkarıyorlar ... Buna, 
Faşizmin reisi (il Popolo d'italia) 
gazetesini çıkarmakla mukabele edi
yor ... Sosyalistler bir daha toplana· 
rak izahat istemeğe karar veriyorlar .. 
O gün, bu adam, kürsüye çıkarken: 

(Kahrolsun, Mussolinil..) Cümle. 
siyle karşılaşıyor! .. Vaki hücumu sü 
kunetle karşılayan, ltalyanın şimdiki 
Başvekili, bu meseleye dair ümid ve 
düşüncelerini anlattıktan sonra, di
yor ki: ( .... Bu andan itibaren hiç 
bir mürailiği, hiç bir alçaklığı affet. 
miyeceğimi bildiririm!... Beni, umumi 
hayattan attığınıza zahipseniz, alda. 
nıyorsunuz 1... Bundan sonra, karşı· 
nızda daima kendileriyle yaşar ve 
kat'iyen affetmez bir halde görecek. 
siniz!! ... ) Ve ayni günün akşamında, 
yine bizzat kendisi, gazetesinde: 

( ..... Mussolini meselesi bitmemiş· 
tir, başlıyorl? .. i.) Cümlesini yazmıştır .. 

Türk sözü 

Bir katil Halk hizmetleri 
sistemleştiriliyor j 13 Yıl sonra adaletin 

· pençesine düştü 
Bundan oııüç yıl evvel Payasta 

ynpılan bir cinayetin faıli evvelki 
gün tutulup adliyeye teslim edimiş 
ve dün tevkif edilmiştir. 

· Dahiliye Vekaleti bütün Bayındırlık ha
reketlerini tam bir kontrol altına alıyor 

Nuri oğlu 307 doğumlu Mehmed 
Ali ismindeki bu adam, bundan on 
üç yıl önce Payasta gümrük muha. 
faza memurluğunda çalışırken diğer 
muhafaza memuru Adilin barid mu
melesindeıı mütecssiren, vazifesinden 
istifa etliyor ve bir müddet sonra 
Sabri isminde bir arkadaşiyle bir· 
likte Adili mavzerle öldürüyorlar 
ve bunun üzerine derhal Suriyeye 
kaçıyor lar. 

Mehmedali birkaç hafta evci Su· 
riyeden dönüyor ve Adanaya kadar 
geliyor. 

Esasen, çoktanberi takib edil
mekte olan Mehmedaliyi zabıta g'Ö· 
rilnce derhal yakalıyot. 

Mehmedali, dün adliyeye teslim 
edilmiş ve sulh ceza hakimi huzurun· 
da cürmünü itiraf etmiş ve bunun 
üzerine tevkif edilmiştir. 

Umuru hukukiye 
müdürü 

Vilayet umuru hukukiye müdürü 1 

Dilaver , terfian Ankara mahalli ida •. 
reler dördüncü şube müdürlüğür.e 1 

tayin edilmiştir . 

Kısa bir zaman içinde muhıtimiz· 
de iyi bir sempati bırakmış olan 
Dilavere yeni vazifesinde de başa
rılar dileriz . 

Bir araba bir kadını 
çiğniyordu 

83 numaralı araba sürücüsü Ali 
oğlu Cafer adında bir adam , idare 
ettiği arabasını Seyhan mahallesin· 
den Mehmet kızı Şerifeye çarptıra· 

rak kadını üç gün sonra tekrar mu
ayeneyi icap ettirecek şekilde yara
ladığından yakalanmıştır . 

. 

Ekmek bıçağı ile .. 

lstiklal:mahallesinde oturan Meh
med oğlu Diyap adında birisi, dün, 1 

hiç bir sebep yokken ayni mahalle· 
de oturan Hüseyin oğlu Aliyi ekmek 
bıçağı ile baldırından yaralamıştır . 

Ali hastahaneye kaldırılmış, Di· 
yap ta yakalanarak hakkında kanu 
ni gerek yapılmıştır . 

Müşterilerine laf atıyor 
diye .. 

Emirler mahallesinde oturan 
Hüseyin oğlu Ali ile Kalekapısında 

kunduracı lsmail arasında , dükkana 
gelen müşterilere laf atmak mesele

sinden dolayı çıkan bir kavgada , 
Ali, lsmailin üzerine çakı ile yürü· 
müş, fakat saplamasına meydan kal· 

madan kavgaya zabıta yetişmiştir . 
ikisi hakkında da tahkikat yapılı -
yor. 

Bunlar; ltalyanın şimdiki, realist 
Başvekilinin hayatına aid ilk safha· 
]ardır .. 

Uzun olacak, diğer safhaları ya· 
rına bırakalım ... 

R. Meğden 

----"'-··----
Bütün yurddaki bayındırlık hare 

ketinin sistemleştirilmesi ve planlaş
tırılmaşı için iç Bakanlığı tedbir· 
ler :ılmakta devam etmektedir . 
Bizzat Şilkrü Kayanın büyük bir has· 
sasiyetle takip ettiği bu mUhim me
sele hakkında Vekalet mühim bir 
karar vermiş ve bunu vilayetlere bil· 
dilmiştir . 

Bu] karara göre halk hizmetle· 
rıne ait bütün bayındırlık işleri, mer
kezin tam ve şartsız bir kontrolu 
:ıltına girmektedir . Vilayetlere ve
rilen direktifte Bayındırlık kararın 

muçib sebeblerini şöyle anlatmakta· 
tlıt : 

1 - Vilayet hıısusf idnreleriyle 
bilumum belediyelerin yoİ , su , 
elektrik , harita , plan , lağım ve 
bunlara benzer işler üzerinde teah
hüde girişmezden evvel merkeze ma
lumat vermeleri ve bunlara ait pro· 1 
je ve keşif evrakını Vekalete gönder-

1 
meleri • · 

A - Bu işlerden bir kısmının 
merkezde müteşekkil belediyeler 
imar heyetinin vazife ve salahiyeti 
hududuna girmiş olmasından . 

B - Elektrik işleri gibi bazıla· 
rının devletin sanayi programına gi· 
ren ve umumi santrallarla idare edil· 
mesinde fayda görülen işlerden bu
lunmasından . 

C - Bir kısmının imtiyaz ve 
inhisar mahiyetini arzetmesinden lü
zumlu ve faydalı görülmüştür . 

2 mevzulara taalluk eden 
her hangi bir mukavelenin tadil ve· 
ya feshi, yahud müzeyyel yükümler 
ilavesi halinde aynı merasime tabi 
tutulması zaruridir . 

3 -· Bu hususlara ait mukavele 
asıl tadil ve zeyillerinin merkezce 
tetkik ve tasdikinden evvel meriye
te konması ve bu hususun ehemmi
yetle nazarı dikkate alınarak şart· 

name ve ilanların da gösterilmesi 
rica olunur . 

İdare heyeti azası 

Vilayet idare heyeti azası Necip 
Sivas vilayeti idare heyeti azalı
ğına tayin edilmiştir. 

\Filistin de kan ve ateş 
İ bir türlü duramadı. 
1 - Birinci sahifeden artan- 1 

Kumar oynarlarken çıkan lsraild.ı Irak petrol boruları ihtilal· 

ka vğa. ciler tarafından tahrip edilmiştir, 

Dün. Pamuk pazarında Adanalı 
Abdullah oğlu Acar Mehmet, evine 
kumar oynatmak üzre davet ettiği 

Mustafa oğlu Ramazan adında biri· 
sini oyun esnasında tokatlamağa 
başlamış ve hırsını yenemeyerek 
eline geçirdiği çay bardağı ile ba
şını kanlar içerisinde bırakmıştır. 

Ramazan hastahaneye kaldırıl
mış Mehmet hakkında da kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Tuzla Nahiye müdürlüğü 

Kozan Sırkıntı nahiyesi müdürü 
lsmail Hakkı, Tuzla nahiyesi mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Bir esrarcı tevkif 
edildi 

Y arbaşında oturan , sinema rek· 
lamcısı Mehmet oğlu Aziz adında 
birisinde zabita tarafından, bir gram 
altmış santigram esrar yakalanmış· 

tır . 
Aziz , dün adliyeye teslim edile· 

rek derhal tevkif edilmiştir . 

İstanbul radyosu 

15 Eylulde hükümete 
geçiyor 

Nafia vekaleti lstanbul radyo İş
lerini 15 eylülde ele alacaktır. 

Radyo şirketi bundan bir müd. 
det 'evvel hükumete müracaat ede 
rek imtiyaz müddetinin uzatılması 

için bir proje vermişti. 
O zaman şirketin tekliflerini tet· 

kik eden bir fen heyeti bunları tek· 
nik bakımından ihtiyaca uygun bul· 

Derhal gönderilen ameleler, askeri 
müfrezelerin himayeleri altında bo
ruları heman yapmışlardır. 

Satron civarındaki petrol boru
ları da tahrip edilmek istenmiş ise. 
de heman yetişen İngiliz kuvvetleri 
bundn önüne geçmişlerdir. 

Cenin civarında lngiliz. kuv\et. 
!erile ihtilalciler arasında bir çar
pışma olmuş ve ihtiliilcılardan ıki 
kişi ölmüş ve onu yaralı, esir ola 
rak alınmıştır. Diğerleri kaçmağa 

muvaffak olmuşlardır. 
Cenine gelmekte olan hususi 

bir otomobile ateş açılmış isede 
içindekilere bir şey olmamıştır. Tul. 
kerimde evlerde arastırmalar ya
pılmış, cephane, silah ve erzak bu
lunarak musadere edilmiştir. Bun· 
ların sahipleri askeri harp divanına 
verilmişlerdir. 

Geçen yirmi dört saat içinde 
Gazzeden Tulkerime giderken Üzer
lerinde cephane taşıyan iki, Kudüs
de tahrif hareketinde bulunan bir 
ve Üzerlerinde silah taşıyan üç arap 
yakalanmıştır. 

Nablus civarında da yeniden 
mühim çarpışmalar olmuş isede 
mütemim malumat alınamamıştır. 

muş, ancak 'büyük mali fedakarlık
ları istilzam edeceğini gözönünde 
tutarak bu noktayı incelemeğe muh· 
taç görmüştü. Vekalet bu heyetin 
raporunu tetkik ettikten sonra var
dığı netice hakkında henüz şirkete 
tebliğat yapmış değildir. 

mamafih şirket, hükümetin işlet
meye el koymak için hazırlık yap· 
makta olduğunu nazarı dikkate ala
rak yeni bir teklifte bulunmak iste
memiştir. 

Zaten artık şirketin yeni bir te. 
şebbiıs yapması lüzumsuz görülüyor. 
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Mersin mıntıkasınıv 

Haftalık hava ve zirai 
durumu 

Bu hafta içinde Mer~in mıntaka 
sının bir çok yerlerinde hava bir ik 
gün kapalı geçmiş ve bazı yerlere 
dolu ile karışık yağmurlar yağmış 

tır . 
Çukurovaya haftanın bir güniiı_: 

de şiddetli yağmur yağmış ve dı: 
küm halinde bulunan harmanları bı• 
raz müteessir etmiş ise de diğer ta· 
raftan verdiği serinlik ve hele yaı· 
lık ıebze ve fidanlara çok nafi ol· 

muştur . 
Sıcaklar her gün biraz daha fal 

lalaşmakta ve pamuk mahsulü bo 
normal sıcaklara en iyi bir şerait 
tahtında kemale gelmektedir . 

Bu hafta içinde Çukurovada teS 
bit edilen suhunet derecesi asgari 
23 ve azami 36 santigrad olarak t 
bit edilmiştir . 

Adana ile Konya Ticaret Oda· 
lan idrak etmekte olduğumuz mah· ~t . 

sullerin tahmini rekoltelerini bil· B 
dirmişlerdir . latt' 

1 - Çukurova tahminleri ümid lk k 
hilafına, hububat rekoltesi geçeP B 
senenin hemen nısfı kadardır . kla 

Bunun da sebebi hububatın in· B 
taşı sıralarında yağan sürekli yağ· lııeııi 
murlardır . ld1 

Pamuk fidanlarına ve intaş et Ü 
miyen tohumlarına pek faydalı olaP~et, 
bu yağmurlar, bilakis Çükurova hu· lııeı 
bubatını hem evsafça bozmuş ve bylj 
hem de vücude gele~. sel~:r .. filiz ~a· ~ B 
linde bulunan mahsulu sokup go· ~pi 
türmüş, su birikmiş ve boş kalmış O 
hububat tarlalarına yeniden pamuk ~de 
ekilmek mecburiyeti hasıl olmu.ş· lrıı 1ş 
tur. oıı 

Çukurovanın bu seneki hububat laın 
rekoltesi tahminleri ile gene sene lldııı 
rekoltesidi mukayesili olarak aşa llıe 
ğıya yazıyoruz. 

Ürün 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 

Buğday 

Arpa 
Yulaf 

1935 

Ekim S.H. 

119,908 
89,622 
62,942 

1936 

110,215 
30,361 
45,336 

Rekolte 
Ton 

113,376 
81,728 
63,760 

60,700 
50,353 
28,894 

. Ge 
ı tas 

Ya 
•bu 
r 

Or 

Yukarıda görüleceği veçhiİe bu Is., 
seneki ekim sahaları geçen seneye ror 
nisbetle daha noksan isede alınan Bi 
mahsul ekim sahasına nazaran nor
malın çok dunundadır. Buna muka 
bil pamuk ürünü rekolte tahmini 
ise çok üıtünde ve geçen seneden 
çok fazladır. . 

Bu sene ilk rekolte tahmini yerlı 
ekspres, klevlont, iane olmak üzre 
ekin sahası 197, 064 hektar alına· 
cak mahsül ise 43, 727 ton "128 
bin 635 balya. tahmin edilmekte· 
dir. 1935 senesinde ekim sahası 
150, 068 hektar ve alınacak mah· hdeıı 
su! ise 30, 194 ton " 150 bin 970 ~t to 
balya. tahmin edilmiştir. Dah 

Bu ilk tahminlere göre bu sene· 0 lu 
nin pamuk rekoltesi geçen seneden li 
yüzde 50 daha çoktur. Halbuki ge· er 
çen sene ilk tahmin olAn 30, 194 1

111 

ton ve 150 970 balya yerine kati 1 kla 
er., 

tahminlerde ancak 137,000 balya 
ve 27,400 ton pamuk istihsal edil· 
miştir. 

Şu halde Çukurovanın bu ilk 
pamuk rekolte tahmini tamam çı· 
karsa bu seneki pamuk rekoltemiz 
geçen senenin iki misline yaklaş· 
maktadır. 

Çukurovandan gayri İç Anado· 
!uda ise hububat rekolteleri norma
lın çok üstünde ve geçen şeneler
den çok yüksektir. Konyada bu 
sene olan mahsülün on senedenberİ 
böyle olmadığı söylenmektedir. 

Çukurova hariç diğer bütün 
Mer~ in hmterlandında vaziyet bu 
merkezdedir. 



"' aı 

bi· 
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Olimpiyat 

kal arı ve 
müsaba-

spor 

Olimpiyatla
rın tarihi 

~ri F'utbol 

te 
müsabakalarının 

neticeleri 

muhtemel 

a· 
h· Marianne'de Pierre Post yazı -

~r. 
il· . 
~ Berlin olimpiyadları başlıyor . 

id lktta şu satırları yazarken ilk bü 
eıı koşu başlamış bulunuyor : 

kl Bu koşu, yazımı okuduğunuz sı
. 0 • a henüz bitmiş olmıyacaktır . 

ğ· tıı B~ görülmemiş bir teşebbüs, bu 

denın son icadıdır . 'Bir Alman 
l ı . 

t " aP~ Üç bin kilometrelik bir koşu . 
u· et, doğru okudunuz : Üç bin ki
ve l e.tre · Almanlar her işte ölçüyü 
ha· Y~k tutuyorlar . 

ö· 'tıı ~ Süper - Maraton koşusu 
ış g~addan Berline kadardır . 
k tıd lırııpiyad oyuncularının beşi
. !ııı e 20 Temmuzda bir meşalei ya 

ıştır; ve kilometreden kilometre
! onu teslim alacak olan üç bin 

at arıı eld b 1 . B ı· d en ele u meşa eyı er ın 
e ına götürecekler ve 1 Ağustos

r llıeşaJe oraya varmış bulunacak-

~ikir tantanalı, fakat güzeldir . 
ıt u dev koşu Yunanistan, Bulga

:n, Yugoslavya, Macaristan, A
. urya ve Almanyadan geçecek-

! t Gerçi bu bir mizansendir. Fakat 
yarlanmış bir mizansen . 

, b alnız şurasını da itiraf ~edelim 
r • u arkeolojik lirizm biraz ifratlı· 

O!iııı . 
Pıyad oyunları hakiki he-

ramit iki bin senedenberi eskimekte 

idi . 
Bu oyunlar her dört senede bir 

yapılıyordu; eskiden malum olanla
rı da itibara alırsak Berlin oyunları 
iki yüz seksen altıncı ol im pi yadı teş

kil eder . 
Baron de Kubertinin teşebbüsi

le 1896 da Atimıda eski olimpiyad 
ananesi tekrar ihya edilmiştir . 

Sonra oyunlar, 1900 de Pariste, 
Saint- Louis'de, trkrar Atinada 
Londrada ve lstokholmda yapıldı. 
Harp, 1916 da yapılacak olimpiya 
da mani oldu . Sonra tekr:ır işe baş
lanarak 1920 ~Anvers. 1924 Paris, 
1928 Amsterdam ve 1932 Los An
ğeles olimpiyadlarına şahit olduk. 

Devir ne kadar değişmiş 1 Pier
rede Coubertin, oyunları tesis eder
ken, milletlerarasında dostluğu bes. 
!emek ve sağlamlaştırmak gayesini 
giidü yordu . 

Onun zamanında belki bu müm
kün veya hiç olmazsa umulgandı . 

Heyhat 1 Cobertin lbu gün de 
1896 daki gibi düşünüyor . 

1896 da sporun menfaatsız bir 
faaliyet olmasını ve bir oyun olarak 
kalmasını istiyordu. Bu da onun za
manında kabildi; sporcular hakika
ten spor amatörleri idi ve zevkleri 

1 
için idman yapıyorlardı . 

Olimpiyad yemininin bir manası j 
vardı . Şimdi ne hale geldiği malum-

,-----------------------------, 
rors;eçte olimpiyad futbol müsabakalarının neticeleri nasıl tahmin edi-

Birinci müsabakalar ikinci Dömi final final 

1 

lngiltere ! 
müsabakalar 

~ısır - Avusturya Mısır 
lııe~u - Finlandiya Peru 

Mısır 

İngiltere L 
&ıltere - Çin lngiltere 
eh· N ıstan - Macaristan Lehistan Almanya 

L·~kveç - Türkiye Norveç Almanya 
l u seınburg Almanya Almanya 
sveç J 1 1 1 it l - aponya sveç sveç 
a Ya - Amerika ltalya 

~-----------------------~~---= · ~den 
r t Şaşmamalıdır. Olimpiyad bir 
D 0Plantısıdır . 

lf 0~ha fazla bir şey olmamasına 
. Unursa da, bu da, gene bir şey 
1-fer t 

t arafa semboller ve ümidler 
kı:aYalıın; hadiselere taşıyamı

ı~r 11 kadar büyük bir mesuli
ve Yükler tahmil etmiyelim .. 

~ı:>orun tarihi : 
CrJin J' • 
d . 0 ıınpıyad oyunları mo-

. evırd I 
ir . e yapı anların on birin-

tski d . · 
1 oliııı .evırlerde yapılmış olan ha 
es t Pıyad oyunları bizzat He
lık ;rafından tesis edilmiştir . 

IGrıı 0Plantılar hakkında pek az 
ata sah'b· 

~sa 
1 

ı ız . 
~İ}'a; ık a:ş'.vinde kayıdlı olan ilk 

kad Şenlığı lsadan önce 776 se
lidir ar çıkmaktadır ki az şey o . 

ıaına d ' R b' ıH n "na oma ıle kurul· 
1 

• Gerçi bu esnada büyük pi 

dur. 
Açılış töreni günü atletler geçiş 

yaparlarken, içlerinden biri, bütün 
müsabakaların mutlak menfaatsizli
ğini dünyaya haykıran bir yemin e· 
der. Artık buna gülmüyorlar bile . 
Bunda artık ne yalan. ne de riyakar- , 
!ık görüyorlar . Bu adeta, inanılma· 1 

dan muhafaza edilen bir itiyad ha
lini almıştır . 

Artık buna inanılmıyor, çünkü 
1896 danberi, sporun tatbik edildi 
ği şartlar her şey gibi çok değiş· 

miştir . O zaman, spor bir lüks gi
biydi , Cemiyetin bütün sınıflarına 
nüfuz edememişti . 

Spor, halkın bir eğlencesi haline 
gelelidenberi bazıları bunu hayatla
rını kazanmak için bir vasıta telak
ki etmeye başladılar ve sporcuların 
sayısıher gün biraz daha arttığı için 
neticeler de daha yükseldi . Netice
ler '· ükselince bunları dalıa çok ) ük-
scl ıı~~ c de i arandı . ! 

Daha' bol tecr<ibeler üzerind~ 1 

Türksözii sahife : 3 . 
Ingiliz kralının tacı 

Yeni İngiliz kralı VIII inci Edvard' 
ın gelecek sene mayısta taç giyme 
merasimi yapılacaktır. Bu münase. 
betle İngiltere kral tacı tamir olunu
yor, üzerine yeni k;ala has alamet
ler konulacak. 

Taç üzerinde yapılacak bu deği
şiklik görüldüğü gibi pek ehemmi
yetsiz bir şey değildir. Bu iş için ta
cın Glaskodaki bir kuyumcunun ima
lathanesine gönderilmesi lazım. Ku
yumcu saraya gelmez : Çünkü alat 
ve edevatı ve ocağı taşımak kabil 
değildir. Onun için, lngiltere kral ta 
cını geçen gün hususi bir tayyareye 
koydular ve Londradan Glasko'ya 
götürdüler. 

Bu hadise, olup bitinceye kadar, 
gizli tutuldu. Meseleden yalnız kralın 
kuyumcunun, pilotla makinistin ve 
dört müfettişinin haberi vardı. 

Tayyare Londra - Glasko ara
sındaki daimi tayyare yolunu takip 
etmedi. Çünkü bu yol denizden ge
çiyordu. Bir kaza olursa, tacın suya 
düşmesi tehlikesi vardı. Politika hat
ta göllerin üzerinden bile uçması em
ri verllmişti. Taç en şiddetli sarsıntı 
!ara ve yangına bile mukavemet e
dı;cek bir kasaya konmuştu . 

Yolculuk kazası atlatıldı. Şidi 
kuyumcu Beyms Okonel işine başla
mış bulunuyor. 

Eevela bütün taşları temizliye
cek, yeni taşları ilave edecek, ve 
işin en güç tarafı, tacı yeni kralın 
başına uyyuacak bir şekle koyacak. 
Bu işler de en aşağı birkaç ayda 
bitecektir. 

Bugün Glaskoda'daki kuyumcu 
atölyesi bir alay polisin nezareti al
tında bulunuyor. 

Tacın üzerinde çalışacak olan 
diğer kuyumcular bu müddet zar
fında dışarı çıkmaktan menedilmiş
lerd r. 

Grev yapmaları da menedilmiş
ştir. 

çalışıldığı için bu hususta muvaffaki 
yet daha büyük oldu . Metodlar, a· 
!etler ve adamlar da mükemmelleş 
tirildi . Böylece yeni bir fen doğdu. 
Mütahassıslar teknikler ve doktrin
ler yarattılar . 

En istidatlı atletler tıbkı cins 
atları gibi yetiştirildi ve terbiye 

edildi . 

Sporcular 
Mütehassıslar pahalıya mal olur; 

ve istisnai yaradılıştaki insanlar, mu
cizeler yaratmak için kendi bıranş
larmda hususi bir hazırlık icabettir 
mektedirler . Bir atlet, hem hamal
lık edip, hem de 100 metrede dün
ya şampiyonluğunu kazanama>, Bu 
hususta misal olarak Fransız atlet
lerinin en istidatlılarmdan biri olan 
Muilin gösterilebilir, F ransada gö
rülmüş dört yüz metre koşucuları. 
nın en iyilerinden biri olan bu adam, 
işsiz kalıp karnını bile duyurama
yınca ~por sahasından kayboluver
di . 

Çok hızlı koşmak İçin karnın 
doyması lazım geldiği içindir ki, 
karnı doyurmak için koşmaktan baş 
ka bir şey yap:ımıyan spesiyalist 
koşucular sınıfının vücud buluşuna 
şahid olduk. Sporda profesyonellik 
böylece doğdu. Resmen değil, çün
kü bu yasaktır, fakat dünyanın her 
memleketinde vaziyetin böyle oldu. 
ğu malumdur . Amerikan atletleri, 
hatta adlarını yazmayi bilmeseler 
bile, Amerika üniversiteleri tarafın
dan beslenirler . Cünkü bu iıucusi 
müesseseler yatiştirdikleri atletlerin 
şöhretlerini kendilerine bir propa
ganda va ıl.ı< ı yapmaktadırlar. Al
ınan atle !erine gclinc,e, onların o
yunlara hazırlanmaları için laı:ım ge 
len tahsisa'ı devlet ~·zlice leın'n ct
mi~tir. Bu noktada Franşa ile lngil
teren'n h r ha·ıgi ba~ka Lır ıneml •. 
k ıe nazaran c~· <lilrü t har l.et 
ettiği itiraf olunmaktadır. Fransız-

Y unanistanda 

Türk bombalarının 
tecrübeleri yapıldı ---

Atina Yunanistanın milli mü 
dafaama aid noksanların tamamlan
masına matuf çalışmalar günden gü
ne inkişaf etmektedir. 

Avrupaya gönderilen fen heyet
lerinin avdetinden sonr;ı yüksek mü- ı 
dafaa komisyonu son kararlarını 
verecek ve bütün askeri siparişlr 
tamamlanacaktır. 

Son tetkikler arasında Türk su 
bombalarının da tecrübeleri yapıl
mıştır. 

Geçen gün askeri bir Yunan 
tayyaresinin 1500 metre yükseklik
ten attığı 50 ve 100 kiloluk su bom
baları denize değer değmez dehşetli 
bir infilakla patladılar. 

Tecrübeleri takib eden fen he
yeti, Türk mamulatinın verdiği parlak 
neticeleri evvlkiler gibi mükemmel 
bulmuştur .. 

Aldığımız malumata göre, Türk 
bombaları, sadelik, kullanış kolalığı, 
!rotil mikdarı cihetidden emsaline 
faiktir. 

Bombalarınıızın infilak tertibatı 
ve u ııumi evsafı mutahassısların tak 
dir ve hayretini kazanmıştır. 

Türk bombaları hakkında veri
len sitayişli raporlardan sonra Yunan 
yüksek müdaffa komisyonunun Tük 
firması lehinde karar veilmesine in
tizr olunmaktadır. 

Dost nıütefik Yunanistanın hava 
zemesin Ttirkiyeden olması buğün 
olduğu gibi bir harp esnasında Av
rupa fabrikaları mamulatından müs
tağni kalabilmesini temin eyliyecek
tir. 

Türkiyedeki harp sanayiinin yük
sek kabiliyette olmasi ve dostlarının 
ihtiyaçlarım karşılıyacak kudrette 
bulunması Yunanistan<la derin bir 
alaka uyandırmaktadır. 

Bu itibarla bomba siparişinin 
Türk iyeye verilmes iki do~ t ve kom· 
şu ordunun bazı harp malzemesi 
üzerinde beraberliği hususunda ilk 
ve hayırlı bir adım olacaktır. 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

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

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

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

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki 

muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

F 
• •d • Soğuk 

rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğ'ni 

gıdalar ve her nevi ;çkiler 

bozulmadan 

kalırlar . 

uzun müddet 

7159 1-15 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo· 

deli yeni bir 

alınız . 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 
sahip olanlar ele
trik faturası ge-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

!arın sporda aşağı kalmaları kısmen 
atletlerinin ancak boş vakitlerinde 
idman yapabilmeleri yüzünden ol
maktadır. Fakat şunu da itiraf ede
lim ki İng;lizler, aynı dereceden dü- 1 
rüstlüklerıne rağmen, çok daha kuv 
vetlidirlcr . 

F 
• • d • 'd daha üstün ve daha idareli soğuk hava 

rıgı aıre en dolabı yoktur. 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
ikten sonra satın alınız . 71 O 1 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

Bir kaç rakaın 
5por sahasında geçen asrın so

nundanberi yukarıcia sayılan selıeb
Icr dolayisiyle temin edılmiş olan 
terakkiler hakkında bir fikir ver
mek için bir kaç rakam sıralıyorum: 
100 metre dünya rekoru 1890 da 
11 1,5 saniye idi. Bugün 10 1,5 sa
niyedir. 400 metre rekoru 48 4,5 
saniye idi, bugün 46 1, 10 dur; 800 
metreninki 1 dakika 55 2,5 saniye
den 1 dakika 49 4,5 saniyeye düş
müştür; uzun atlama rekoru 7,017 
metreden 8, 13 metreye çıkmıştır . 
Elli senl'de üç saniye veya bir met
re kazanmakta İş mi denecek . 

Ah elbette, l.ıir şey kazanmak 
daima iyi bir iştir . 

Berlinde de bir şey kazanılacak 
mıdır? burada dünya rekorları kı
rılacak mıdır? herkes bunu bekli
yor, fakat kimse bu hususta malu
mat sahibi değildir. Bu hususta bir 
çok amiller rol oynayacaktır: za
man, yaş ve hele pist. Gerçi Berlin 
stadında olinıpiyad pistini vücude 
gdirnıek İçı.'l en yüksek nıütchas 
sıslar çağırılmıştır . Fakat bu pist 
henüz şampiyon ayaklarının tema
sını hissetmemiştir . 

Ov. t ) u~ ııı lrelı k kırmızı pi tin 
l't aLnd:ı nıua•z ın bir ~ taJ in a P

dı 1.1. , • Be.~ · l1ir al. J(' ki, l ' 

nı _ t l.ı. r m t ;nı.. ~ za •1 zam n 
l:rndine bah, d b. . 1-0 bin l.işı
lik bir sitat, en yuksekte oturan se-

ı---------

1 
yirciler, koşuları ancak 15 metre 
yükseklikten seyir edebileceklerdir. 
Buraya 76 metre yüksekliğinde bir 
kule hakimdir ki, içinde yirmi bin 
kilo ağırlığında bir çan çalacaktır. 
Ve burada yiikselen taş sütunlara, 
heykeltraşlardan mürekkeb bir e
kip, müsabakalarda kazananların İ

simlerini derhal hak edeceklerdir. 
Ve kazananlar, müsabakanın sona 
erişinden 12 dakika sonra belli ola
caktır. Çünkü yarış esnasında alın· 
mış olan filimler son sürat:e devo
lope edilerek hakemlerin ve onların 
125 kronometresini önünde göste
rildikten sonradır ki neticeler tayin 
edilecektir . 

Atletlerin barınması için ayrıl
mış alan olimpiyad köyü statdan 14 
kilometre mesafede yep yeni ola-

:rak inşa edilmiştir. Buradan her bi
rinde 28 adamın eturacağı yüz elli 
ev vardır. Bu, içind<' dört bin atle
tin ve her biri bir milletin kendi elli 
mutfağın barındığı bir yerdir . 

Hakiki oyunlar, sahte o
yunlar : 

Oyunların en mühimi olan atle· 
tizme ( sekiz gün devam edecek ve 
yirmi dokul muhtelif musabaka ) 
kırk be~ mili in mümessilleri olan 
lOS ınüsabı:. girecektir. Geri ka
lanlar ~dyısız kal:agor:lere ayıı!mak 
tadırlar ; Boks, iskrim, nışan, at, 

ikmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla

mak Üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü " mat 
baasında 1. T. ve H B. Rumuzla-
rına müracaat etmeleri . C. 

polo, v. s. Yalnız bisiklet koşuları 
için 335 kayıdlı vardır. Fakat olim
piyad programına bu derece tali 
sporların katılması bir hatadır. At
letizm, yüzücülük, kürek, eskirim, 
siklet kaldırma ve halterin burada 
yeri vardır . 

Asıl bu şubelerdedir ki olimpik 
rütbeler bir kiymet ve ehemmiyet 
taşırlar. Daha fazla para kazanıl
mak için olimpiyadlar bir nevi mil
letlerarası spor sergisi haline konul
muştur. Yalnız amatörlere mahsus 
bir olimpiyad boks turnuvası bü· 
yük bir şey ispat etmez ve motor 
yarışı mükemmel bir spor olsa da, 
bu listeye idhal edilmesine lüzum 
gorülenıez. Olimpiyad sanatı mü
sabakası hakkında da ayııi şeyi söy
liyeceğim, Burada gülünçlüğe düşü
nülm •kledir. Şu " o!inıpiyad şa:r. 

ler yarışı " nı kim ciddiye alabilir? 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

- Kılo Fiyatı 

cı ·sı En En çol 
Satılan Mikdar 

az 
ır.. s. K. s. KUo 

~ ·- - - = Kapımalı pamuk 
-Piyasa parlağ'ı 

" Pizasa temizi " iane 1 
iane 2 
Ek~pres 

1 Klevlant 
1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
o 

ç J c J T 
. 

-"'·'~ I== 
1 

iane 
Yerli " Yemlik ., 

"Tohumiü~ 1 " 
HU BU HAT 

Bu~day Kıbrıs l_:',37 1 5 

" 
-Yerli 4.62 

" 
mentane 

Arpa 1 
Fasulya 
Yulaf - Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Merciıtıek 

Sisam 1 1 
UN 

- , _ J)ört yıldız Salih 675 

1 
• ·= - uç » » -600 

.o- - --- - 700 -~ Dört yıldız Dog-ruluk 
,.>/. üç » » 625 .2 c -- ·- -800-o..= Simit » 
:-:: rO 
,.>/. > _Dört yıldız cumhuriyet ___ -700 --

" N <.> ---.... üç • » 625 
-Simit » - 800--

Liverpol Telgrafları 

P .... I Kambiyo ve para 
4 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

"ıtuılım 

Hazır 
1 

Lir el 

1 1-
Temmuz vadeli Rayşmark 

1 

- Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz » 
Hit hazır 

105 
Dolar « Amerika » 

Nevyork 12 Frank « İsviçre » 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.11 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

; \., .. .. 

Öz Türlr ~eı mayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Alınacak 

105 
385 
32 
82 

Yarım litre 
Gram .. 

" 
" 

325 " 
3,5 .adet 

gıdayı temin 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyag-ından 
Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

632 

Herkes gibi siz de : Bu 
rasını içiniz. Her yerde israrla 

besleyici sag-lık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

6984 47 

D.Demiryolları İşletme müdürlüğünden: 

idaremiz için Misis veya Tarsusta vagonda teslim 30,000 kilo sön
memiş kireç açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli beher kilo 1 kuruş 75 ':antim olup eksiltmesi 12-
8-936 çarşamba günü saat 10 da Adana işletme müdürlüğünde yapı· 
lacaktır '. • Şartnamesi bedelsiz olarak işletme kaleminde görülebilir. 

isteklilerin muhammen bedelin o/o 7,5 üzerinden 41 lira 63 kuruş mu
vakkat teminat idaremiz vezne makbuzu ve A. Eksiltme kanunu mucibince 
vesaiki lazimeyi hamilen eksiltme günü saat 9 da işletme müdürlüğün; 
müracaatları.7137 26-30-5-10 

1 

1 

1 

1 

! 

Türksözü 

s ey h an d f rdarlığından: ı 
emlak idaresinde Jj 

elektrik mütehas
konağı daire mü - / 
k üzere münasibi I 
. Talip olanların 

1 
ne kadar fenni eh
miş hizmetlerine I 
likte müracaatları 

1 

ete 
Vilayet milli 

(80) lira ücretli 
sıslığına hükumet 
dürlüğünde yatma 
tayin olunacaktır 

15-8-936 günü 
liyetname ve geç 
ait vesikalarile bir 
ilan olunur.7147 30-5 . ıı 

------
Kaçakçı! ar vatan 

idir hain 
-·------

Satıh k ev 
Yeni istasyon 

Vali konağl cadd 
asfalt caddenin 

esi dönemecinde 
baındaki arsa üze
ğanın bahçeli evi 

(2000)arşın murab 
rinde Şakir Bozdo 
satılıktır. 

Muntazam teşk ilatlı çiçek bah
idan ve tezyinat 

ka yetişmiş yüz 
akal ve mandalina 

çesindeki Nadide f 
ağaçlarından baş 

ağaçtan fazla port 
vardır. 

Bir kat üzerin de üç odayı taksi
ğı, bodrumu,ban
su tesisatile her 

mat Holunu,mutba 
yosu ve motorlu 
türlü konförü havi evi ve bahçeyi 

her gün öğleden 
itibaren görebi

da Selanik Banka
lgensir'e müracaat 

5-10 

görmek istiyenler 
sonra saat dörtten 
lirler. Fiat hakkın 
sında Bay Murat O 
edilmesi .8130 

Gaze • • 
temız 

Yalnız Matbaa -
mızda ve Yıldız 
gazinosu karşısın
da , gazeteler bayii 
Hüseyin Polisçide 
satılmaktadır 

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

• 

·-

·-~------------,~-----~--------
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay,delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

1 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu . .. .. 

Celal Bayer 

~------------------------·~--·--~----------
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Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 

lak 
ti 
ıı· 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade e sı 

d Ve 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkin 10 

yüksektir tu 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mi ~ı 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelid 

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

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri ..; 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi uc~ 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 

Odalar dört kişili~ 
Fazlasından fark ııl ta 

5 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci " 

30 Hususi banyo )1 Bir kişi ücreti gün 
15 Umumi 

" defaya kadar 

l Yazın Çiftehana gı:lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. KıJşıf 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

24 

Umumi neşriyat mii 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü mat 
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