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SAHİP ve BAŞMUHARRiRi -- -- -- 12 Temmuz 936 
Kuruluş Tarihi 

1 SONKANUN - 1924 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

MONTRÖDE UMÜMİ . TOPLANTILARA YARIN BAŞLANACAK 

Polonya altı saatte Dan 
sigi işgal edebilir 

Polonya hiç bir zaman emrivaki 
kabul etmiyecektir 

u,, . . 
sı n l(111 nı ü,•oUıel ışga lcw son nutuklarııwı bırın den sonra mılletıle konuşuyor 

İngiliz kralı !' ........... - ·-·····--·-~·-··········-····-· ··--

evleniyor mu? Boğazlar meselesi · 

lngılı z kra lı E<frard 

Londra : 11 (AA) - Şayiaya 
göre Kralın samimi ve yakın dostları 
taç giyme merasiminin yapılmasından 
evvel evlenmesi için teşebbüsatta bu
lunmaktadırlar 

Müstakbel kraliçe Danımarka 
prenseslerinden ve Aleksandrlardan 
olacaktır. 

• 

Bir çok delegeler kükumetleriyletemas 
etmek üzere dün Montröden ayrıldılar 

Konferans pazartesi toplanıyor 
Montrö: 11 (A.A.) - Boğazlar konferansında 

muhtelif delegeler pürüzlü meseleler üzerinde hü · 
kümetlerile temas etmek üzere Montröden ayrıl
mıştır. Umumi toplantılara pazartesi günü yeniden 

1 

başlanacaktır. 

~~ 4•·---- - ··- -.----------·--------------------· -·-
Fransa hükümetimize bir 

peynir kontenjanı verdi 

Ankara : 11 (A.A) - Fransa 
1936 senesinde üçüncü üç aylık dev
re için Türkiyeye yüz kentallık pey
nir kontenjanı vermiştir. 

F ransanın Akdeniz 
f esh anlaşmasını 

etmesine 
Fransız gazeteleri 

ne diyor? ---

Hindenburg balonu 
nun lngiltere üzerin 

den uçuşu 
İngilterede büyük bir 

mesele oldu 

Londra: 11 (Radyo )-Hinden
burg balonunun lngiliz toprakları 
üzerinden uçuşu burada büyük bir 
infial uyandırmıştır . Kamara azası 
bugün bunu hükumetten tahriren 
tekrar sormuştur. 

Yunanistan bir sene-
de silahlanacak 
Atina : 11 [ Radyo ] - Yuna

nistanın silahlanması hakkında mat· 
buat mümessilleriyle yaptığı bir ko
nuşmada başbakan M. Metaksas , 
Yunanistanın bir sene sonra bugün· 
kü bütün siyasi karışıklıklardan mü· 
tevellit tehlikelere karşı koyabilecek 
şekilde silahlanacağını söylemiştir . 

Fransadaki grevcilerin 
adedi 75.595 mış 

Cenevreden Fransız gazetelerine 
a Yaıılıyor : 

edildiğine göre, Greiser Varşova· 
nın bu kararını bildidiği içindir ki, 
Polonyanın idarecileri hakkında ga· 
yet kibar bir lisan kullanmak mec· 
buriyetinde kalmıştır . 

Yahudi , lngiliz - Arap Paris: 11 ( A A,) - Fransa 
hükumetinin Akdeniz anlaşmasını 
feshetmiş olması bazı Fransız gaze· 
telerince bu kararla istihdaf edilen 
tamamen aksi elde edileceğinden 
F ransanın infiradına sebep olaca
ğından korkulmakta ve Fransanın 
almış olduğu bu karara rağmen ln. 
gilterenin balkan memleketlerile bir· 
likte Akdenizde karşılıklı yardım 
anlaşmalannı idame ettireceğini san· 
maktadırlar . 

Paris: 11 (A. A.) - Fransada· 
ki grevcilerin mikdarı 75.ğ95 kişidir. Cenevrede biten bu siyasi hafta. 

tıııı hadiseleri dimaglarda pek ya· 
dltıda sili'leceğe benzeyen endişeler 
<>ğurdu. Umumi kanaate göre, bu 
aJiseler lıükumetlerı ve efkarı u

!lıu111iyeyi çok ciddi aksülamellere 
e~kedecektir . 

. Bunlar arasnıda Danzig hadi. 
esı bilhassa ehemmiyetlidir . 1 

I Polonya hükumetinin mümessil. 
e~ bugün, Greiser tarafından sav. 
~ an tehdid karşısında büyük bir 
~Yecana düşmediklerini beyan et

llıışlerdir. Çünkü; diyorlar : 

t '.olonya Dansigde beynelmilel 
haııııııılere riayete tcbar için madden 
azıt bir halde bulunmaktadır . 

le Alb saat içinde, Polonya, Dansig 
t~st şehri arazisını müteaddid 

lanna işgal ettirebilir . 
Binaenaleyh ne olursa olsun Po· 

toııkya bir emrivaki kabul etmiye. 
e tir . 

Diger Polonya muhafilinde iddia 

Habeşler 

Almanya - Avusturya 
anlaşması 

Viyana : 11 ( A A. ) - Siyasi 
mahafil son iÜnlerde Almanya ile 
Avusturya arasında anla~ma ihtimal 
!erinin kuvvetlenmiş olduğunu bil
dirmektedirler . 

Normal bir hale gelen münase· 
betlerin samimiyetini pekleştirmek 
için yakında Berlinde ve Viyanada 
birer beyanname neşredilmesi muh· 
temeldir. Bu mahafile göre bu be· 

yanname siyasi bir anlaş-

manın mukaddemesi değil fakat 
gerginliği kaldırmaktır . 

Avusturyanın istiklal prensibi. 
nin Almanlar tarafından kabulu an
cak iki devlet arasındaki münase· 
bat normallaştığı takdirde ve halli 
lazım gelen mesailin teşebbüsiyle 
olacaktır . 

faaliyette 
Grazyani Adisababadaki sefaret telsizle-r. . 
1nın kaldırılması hakkında devlet elçi-

lerine bir tebliğde bulundu 

~abeş çeteleri g~-~-·bir İt~lyan tabu
runa hücum ettiler 

"arR.o111a : 11 ( A.A ) - General 
azıa · A lerd tıı disababada bulunan el-

li eıı bu elçiliklerdeki telsizlerin 
Yetlerı· · t d'I d'I · · · · it . nın a ı e ı ınesını ıstemış. 

Anı 
tde '<ara : 11 ( AA ) - Geçen· 
an .. li

1 
abeşistanda Habeşler tarafın. 

. o dü .. , 1 
ıt v tu en talyan tayyareci za· 
a:n e askerierin sayısının dört ol-

'1etı l>b· 0ndört olduğu Romadan res 
ı)d· ·ı A. ırı mektedir . 

~tı ~disababa : 11 [ Radyo ] -
• ~bah yüzü mütecaviz bir Ha· 

l.iıı(j lesj Adisababanın cenubi şar· 
" bı..>iu."l:ın bir lt:ı.lyan amel!! 

taburuna ani bir baskın yapmışlar 
dır . 

10 dakika süren bir çarpışma· 
dan sonra Habeşler kaçmışlardır . 

Zecri tedbirlerin kaldırılma 
sına Sovyet hükumeti 

de karar verdi 

Moskova : 11 (Ranyo) - 15 
Temmuzdan itibaren zecri tedbirle· 

rirı kaldır:lmasına Scvyet Rusya da 
karar v.::rmişEr . 

çarpışması 
• 

Y af alılar, evlerini dinami le yıktırdı diye 
~ 1 

Ali Komiseri mahkemeye verdiler.Fakat 
mahkeme bu davayı reddetti 

Yine bir çok çarpışmalar oldu. Ölü ve yaralılar ... 
·--------·--·-·-------·-· f t 

Yeniden ölenler 
ve yaralananlar 

)erdir. lngilizler bir kaç gün eve! yap 
tıkları büyük bir askeri içtimada 
Nablus dağlarının çevrilerek Arap 
çetelerinin imha edilmesi hakkında 
bir karar vermişlerdir . Bunun üze· 
rine evelisi gün , büyük bir askeri 

Almanyanın Viyana bü
yük elçisi Berline döndü 

Viyana : 11 ( A.A. ) - Alman· 
yanın Viyana büyük elçisi bugün 
Berline hareket etmiştir . 

Amerikada sıcaklar 
375 kişi öldü 

Nevyork : 11 [ Radyo ] -Ame
rikayı kaplayan sıçak dalgasının şid· 

deti dolayısiyle şimdiye kadar ölen· 
!erin mikdan 375 ~şiyi bulmuştur . 

Fransa olimpiyadla 
ragidiyor 

Paris: 11 (A. A.) - Bugün 528 
reyle, Fransanın olimpiyadlara işti
raki kabul edimiştlir. 

Kudüs : 11 [ Radyo ] -Bugün 
yine bir çok suikastlar olmuştur . 
Bu kanşıklıklar esnasında atılan 
kurşunlardan iki lngiliz neferi hafif 
surette yaralanmıştır . Ve bir Ya· 
hudi ölmüştür . 

kuvvet , bütün teşkilat ve mühimma· --.-----...,.,,,.---=--------~-.,,.,...--==--...,.., 

Nablus yolu üzerinde bir yolcu 
kamyonuna Arap çeteleri hücum 
etmiş ve derhal vaka mahalline 
gönderilen askeri kuvvetlerle çete 
arasında şiddetli bir müsademe 
başlamıştır . Bir saat süren bu mü· 
sademede çetelerden birisi ölü di· 
ğer biri de sağ olarak yakalanmış 
tır . Aralarından daha bir çok ağır 
yaralı olduğu da kuvvetle tahmin 
lounuyor. 
-·---~·-·--- ....... _ ......... 

Kudüs : 9 ( Hususi 'muhabirimiz. 
den ) - aldığım malumata göre , 
hükumet bugün Elbeti köprüsü ve 
Eriha taraflarına büyük bir askeri 
kıta ile bir çok Salibi ahmer otomo
bili göndermiştir . 

Hiç kimseden esaslı bir malumat j 
alabilmek imkanı yoksa da Erihada 
çok kanlı hadiseler cereyan etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır . 

Salahiyattar bir menbadan öğ· 
rendiğine göre : Yafalılar , evlerini 
dinamitle yıktıran lngiliz ali komi· 
seri hakkında dava açmışlar ve fa. 
kat mahkeme bu dava talebini red. 
detmiştir . 

Akka - Berut yolunda Arap. 
lar bir Yahudinin demir fabrikası· 
na hücum ederek fabrikayı kurşun 
yağmuru altında bırakmışlardır . 

!n~liz askeri kıtıılan yetişerek. 
ı tayyarelerle çeteleri püskürtmüş-

tiyle Nablus dağlarına gönderilmiş· 
tir . 

Telavivde: Arap müca· 
hitleri demiryolu kısmından ani bir 
baskın yapmışlardır . Bütün Yahu· 
dileri büyük bir korku sarmıştır . 
Yanın saat süren bir müsademe ve 
mukavemetten sonra 41 Yahudi öl· 
müştür . 

Hükumet hadiseyi haber alma:ı 
büyük bir kuvvet sevk etmiştir . 

Şimdi Telavivin bütün etrafına 
kat kat tel örgüler çekilmiştir . 

Şarkulerden - Filistin hududu
na gelince : Burada da keza büyük 
bir tahkimat yapılmıştır . Her daki· 
ka hududun üzerinden lngiliz tayya· 
releri eksik olmamaktadır . 

••• 

lODlkkaıtDeır : 

Diin , beş ulıı ımzolı bır şıkôyet 
rrwkw/111 uldık . Bıı mektupda Günhanı 
cırarı u da kapo ll çarşı caddesi Ü.zerin~ 

de b11 !11narı ıki lôgamm kopaklnrınm 
ıı zu11 :anu11ıdarrberi kırılmış olduKu t 1e 
,ziiniin mulııe/lf saatlerinde kebabcılu
rın bmkrb pı< sıılarını /11ıraı" dl!ktük· 
/rrı ,., bu )Üzde11 talıammül edilmez 
/ıır /;oku /ıo sıl oldug" , ·azı/maktadır. 

flatt ci bazaıı ikı kı~ınuı taşı ılığı 

kazarı larla dökiUen bulaşık oulardon, 
/ııJtJaların .<ı rnklığ• dolayısıle, çıkatt 
ko/;ııı/arı bu cirnrda lmlunuıı fSnafırı 

diikkıinlarındn oturıımadıgı da il<iı• 
edı/mektedır . 

He/.edı yemızm nazan dıkkatıni 

celb~dor ve bu. lötil- ha!in. sfir'atlen.üne 

g · ;~ceğ'ı.!r.. u;rıarı: . 

• DQn lstanbulda yapılan 

Türk- Yugoslav dostluk 
maçı3-3 beraberlikle bitti 

Bu maç çok çetin oldu. Bizimkiler çok 
fırsat kaçırdılar. Takımın yüzünü 

güldüren Fuad'dı 

Maçın safahatı dakika be dakika kaydedilmiştir 
lstanbul: 11 [Stadyumdan Rad· 

yo ile) - Hava mükemmel. Tribün
ler hemen hemen kadrosunu almış. 

Stadın gerisinde sporcular ma· 
ça intizar ediyorlar. 

Bugün Yugoslavlarla bir dost· 
luk maçı yapılacak, yarın milli maç 
alacak. Bu günkü maç milli kadro. 
lara kaydedilmiyecektir. Maça me· 
rasimsiz başlanıyor. 

* *. 
Yugoslav takımı alkışlar arasın. 

da çıkıyor. Arkadan Türk takımı 
kırmızı forma, Hakem Macar Parfı· 
yanı. 

Avni, Fadıl, Faruk, Esad, Lutfi, 
Adi~, Eşref, Haşim, Fuad. (lzmir) , 
Nacı. Necdet. Bizim takımın kadro· 
su bu .. 

Hakem, fa.ıla sere:notiye lüzum 
olmadırıu ~öylüyor. • · 

işte fotoğrafcılar koştu. Birkaç 
poz aldılar. 

Para atılıyor. 
Saat 5,33. Parada Yugoslavlar 

Taksim meydanı tarafına düştüler. 
5,34 maça başlandı. Yugoslav· 

lar sağdan bizim kaleye indiler. Fa· 
ruk bunu geri çevirdi. , 

Eşref topu kaptı 
Yugoslav kalesine indi. Kaleci 

topu tuttu ve santraya savurdu. 
Türk - Yugoslav sahalarında 

top mekik dokyor. 
Eşref bir korner atıyor . 
Tam ortaya düştü fakat top bir 

saniyede santrayı buldu . 
1 O uncu dakikada : Yugoslavlar 

hesaplarına birinci golü kaydetti . 
Top santrada. Düdük.le beraber 

- Gerisi uçüııcü sahı!ede -



Saı.ife : 2 

Başkan Ruzvelt Tröstlere karşı 

Hüriyet için harp 
~~------··--------~-

.. Piwre Dominique ., 

• Franklin Field " stadında top- Diye bağıran Ruzveltin kabul 
lanmış olan 100 bin kifinin önde f edebileceği bir fikir detildir. 
Amerilca Cumhur Baıkanı M. Ruz- J 
ve)t bir nutuk söyledi : 

Ruzvelt bu nutkunda kendisine ı 
teklif edilen Cumhur Reisi namzrd 

Bütün dünyanın 
istifadesi için 

lipıi kabul ettiğini ilin eyledi . Bu- Malüm olduğu üzere muhafaza 
na onun ilk intihabat nutku gözüyle kirlann itirazı şudur: 
bakılabilir · . . . . Başkan Ruzvelt tedbirleriyle 

O yalnız, demokrat parti.linin 11• Amerikan müesseselerini tahrib ede
yasi Şefi olarak detil ayni zamanda bilir. 

Tröstlerin talaakkümünden kurtulmak F'mans şeflerimiz bizim Ameri· 
istiyen büyük köylü, amele ve kü· kan müesacselerini tabrible m,._.anl 
.. .::L burju küt} 1 ' . d <:....fi la- -ye-
~ va e enrun e -r- 0 olduğumuzu söylüyorlar. Fakat Onla-
rak meydana çdanaktadır · mı en büyük şikifetleri hakikatte 

Bu bizim Fransada bir sol hare- b" t kcnd' ._ _ _. ti · ··f 
ızza ı ıuture erme ve nu uz · 

k~ti v~yahu~ ~ tercih edilirse - lanna nihayet verecetimiz korkusun-
~. ~ti lcapa_talist hareket aduu ver- dan ileri gelmCt:tedir .• 

ditimız şeydir · .. Bu itiraz çok lcuwetlidir. Ve btı-
Bu suretle, 8qkan Ruzvelt mu- nu Bqkan Ruzvelt de b "liyor, Bunmı 

cadel_e~ sosy~baya intikal ettir içindir ki iyi bir polltik~cı olmak sı· 
mele astiyora yor • f atiJle bir itiraza cevab veriyor ve 

iktisadi ruvayyalısm 
O, bankalann birbiri arkasına 

top atbğı ve onlan takiben sanayün 
de ayni akibete düştüğü buhranı ha
brlabyor . 

Şiddetle muhtaç olunan kurtd· 
luş tqebbüsünü kim yapb ve kim 
ıerçeldeştirdi ? Bir parti mi ? Ha· 
yır 1 

Amerikaıun kurtuluş işi bütün 
Amerikahlann e.eri olmuştur • Bu 
sözler bıltün Amerika halk kütlesi· 
ne tesirini yapacakbr . 

Batbn Ruzvelt bir partizan gi
bi konuımuyor .• 

her şeyden evci muhasmılanm de· 
mokrat olmamakla ıtham ediyor. V ~ 
bir çok diktatörlük re~ınletinin mev· 
cudiyctin~ r&tme" mücadeleye de
vam için kendisine kuvvet veren şeyin 
demokrasiye kal'JI beslediği imam 
oldutunu ilin ediyor. 

Muhuımlannan Avnıpada denil
diii bir façiıt oldutww söyleyor ve 
Amerikan politka muharebesini Av
rupada cereyan etmekte olanlarla 
mukayese ediyor: 

Türle sizü 

Vali ve Parti Başka 
nımız teftişten 

döndü 
Birkaç gilndenberi kazalarda 

teftişte bulunmakta olan Vali ve 
Parti Başkammız Tevfik Hadi Bay
sal dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Amele muayenele" 1 

irine dün yine devam 
edildi 

Çalışmak Üzere Çukurovaya ge
len ziraat amelelerinin bir kısmı 
memleketlerine dönmekte olduğun· 
elan , ameleler İstasyonda sıtma 
mücadele teşkilatı tarafmdan eyic~ 

Ô E t 1. r muayene edilmektedir • rge v en ge ıyo Diln de 100 kişinin yapılan mu-
1 

1 

ayenesinde 16 hasta çtkmış ve bun· 
Eski , Cumhuriyet Halk Partisi; lardan birisi eski sitmalı oldutundan 

Seyhan ilyötıkund baıkant ve Balı- h~men tedavi altina almnuştir . 
keslr saylaVI Orge Evren Sili giinil Diğer ameleler sevk edilmişler 
ekspresle ,,hrlmize gelecekör · 1 dir . 

Örge Evren bu seyahatini Ada· 
nadaki Parti arkadaşlarına ve Halk- Tetkik seyahatine gidecek 
evlilere vedi maksadiyle yaymakta- muatlimler 
dır. 

DeierH saylaV1m1zın şehrimizde 
İiyık olduğu.karşılama ve sempatiyi 
göreceğinde şüphemiz yoktur . 

Mazbut vakıflatııl ldaresi I 
Vakıflar genel direktörlüğü maz· 

but vakıflann hayrattan sayılmayan 
arsa vakıflarının parasıı istimllkin
den istianası hakkında bir kanun p .. 
rojeai haztrlanmıştır. Projeye göre : 

Sovyet Rusya dahilinde bir tet• 
kik seyati yapacakları haber verilen 
4ö kişilik muallim kafilesinin hare
keti tarihi Rusyada mekteplerin açıl
ma zamam olan eylüle bırakılmıştır. 
Kafileye, teknik tedrisat umum mü
dürü Rüştü reislik edecektir. 

Toros SP.or 
gardenparti si 

Çok neşeli oldu 

Dört kadının 
kavgası 

Birbirlerine girdiler ve taş 
larla~kafalannı yardılar 

Dün, Kantaran mahallesinde zor 
ayrılan bir kavga olmuştur. 

Şaban kili Meryem, Mahmud 
kızi Güllü ve kızlan Hayriye ve 
Fatma arasında milnasebetsiz bir 
ağız kavgasından sonra saç saça bir 
boğuşma başlamışbr. 

Güllü, Hayriye ve Fatma Mer
yemi iyice döğerek başım tatlarla 
kan içinde bırakmışlardır. 

Yaralı hastahaneye gönderilm.ş 
ve suçlu kadınlar da zabıtaca ya· 
kalaıtmışur, 

Makineye parmağını 
kaphrdı 

Anadoluyu kuc 
layan genç 

1934 te Oksford'dan dönü 
dum . Bayan Noel Roger israr 
yor: 

- Tekrar ediniz, ne diy 
nuz? 

- içim ve kafam Anad 
yaşıyor . Bir gençlik Ana_. _ _ _ 
zaptediyor . Tabirimi bağışla 
• Ulusal misyoner • lik rubu ile 
.nan bir genelik . Bizde de bu 
yurdlar doğuyor . Bizde de La 
tirium lar doğuyor • Hayab e 
leştir-!n, hayab tazeleyen, hayab 
şündüren, hayab zapteden ruhla 
lu, manevi kazma ve kürekle ~ 
bir gençlik ... 

- Bana yeni bir roman me 
veriyorsunuz .. bu • ulusal m· 
ner ,, lik ruhunu MSll bir genç Y r 
tacak ? Güzel Türkiyenizde 
dir ülküye koşan böyle bir g 
hayabnı, arzularını, cidallerini 
mak ne kadar isterim . 

Bayan Noel Roger'ye Türk 
raklannda yapıa, kurucu, ku 
yıcı ve kafalı bir iradenin hayat 
memleket davisandaki ide · 
bahsedeli beri bu davinm ne 
ve sarsılmaz bir Türk hakikati 

Seyhan mahallesinden Şaban 1 cağım düşündüm , 
oğlu Mehmet adında binsi dün , sol Elle tutulur ve gözle gö 
elini tulumba dişlisine kapbrmış ve bir Türk hakikati . Bayan d · 
parmağı ağırca yaralanmışbr. gibi tabirimi matzur görün • 

Mehmet hastahaneye sevk edil- misyoner • lik rubu ile ateşi 
miştir. iradelenen bir gençlik bilgi ve 

94 Av d v } nik ile kanalize olan bayat-
grı ag suç usu leket istek ve ihtiyaçlanm el 

b tt•} t manevi kazma ve küreklerden, eraet e ı er 1 di kazma ve küreklere dökerek 
- leyecek . Anadolunım şehirle · 

kasabalannda değil, köylerinde Ağrıdağ ısyanmdan suçlu Yu-
ı manivelilarla işleyen kazma ve suf ve 93 arkadaşının duruşması 

reklerin yaratacaklan işi, mem 

O 1776 da o zamanm Amerilca· 
hlannıo tamamile bir • Modus viv
endi • aradaklarma ifaret ediyor. Bu 
gün 1936 da opllannın yapmatı 
tecrübe ettikleri de ayni ıeydir . 

•Dünya üzerinde, bizim memle
ketimizden başka memleketlerde ba
zı milletler yqamaktadır ki, ma
hiyette huriyetleri için mücadele et
tikleri halde timdi uaanmqa benze
yorlar. Bu milletler huriyetlerini ha. 
yat hayaline feda ediyorlar. 

11 Ankara imar direktörlüğü teş· 
kilit ve vazifeleri hakkındaki kanu
nun dokuzuncu ve belediye yap yol
lar kanununun sekizinci maddesinde 
milstakbel şehir plAnlarına göre ye
tillik ve saire gibi yerlerin ihdas ve
ya tevsiki için imar müdürlütüne ve 
ya belediyelere parasız bırakılacak 
yerlerden mazbut vakıfların hayrat 
tan sayılmıyan arsa veya müsakkaf· 
lan istisna edilmiştir. Bil kabil va· 
kıf gayri menkuller istimlak kanu
nunda yazılı hükümler dairesinde 
belediyeye v .!rilmek suretile istim
lake tabidir . ,. 

bitirilmiş ve dün Ağırcezada hepsi- işini , memleket yapısımn me 
Dün gece belediye bahçesinde nin beraetlerine karar verilmiştir. imanın düşününüz . 

verilen Toros )Spor gardenpartisi içlerinden mevkuf olan alt1S1 da Hayat, toprak, yurd, gök, 

• 1776 da kralın hususi imtiyaz
laruıdan faydalanarak on sekizinci 
unn kralalamun zulmundan, tahak
kümünden kurtulmata çalaşıyorduk. 

lbtilil sayesinde 1776 da Fila
delfyada bu tahakküm matlOp edil
di. 

Ve idare hakkı vatandap iade 
edildi •• 

Mukayesenin nereye vardığı gö
rülmektedir . 

Bu günkü miitahakkimler tröst
lerdir. 

• iktisadi ruvayyalısm iktidar 
mevkiine geldi . Servetlerin teksifi 
sayesinde yeni yeni ülkeler kuruldu· 
Ve hatti biraz sonra bu iktisadi 
kudretler muasır hayabmızın teme
lini teşkil ettiler ; • 

iktisadi tahakkümle, siyasi ta
hakkümün muvazi olarak ka11ılaştı
nldıiJ bu nutkun her tarafı burada 
zilcrolunabilir . 

Başkan Ruzvelt Tröst'ı halk ta
bakasını yavq yavaş bir ilet ve 
makine haline getiren bir tehlike 
olarak göstermektedir . 

.. Amele, köylü, küçük tüccarlar 
öyle bir zaman geldi ki, .bu sistem 
içinde arbk bir yer sahibi olmaktan 
çıkblar. 

Bir endüstrici diktarörlük va· 
tandqın faaliyetini batti hayabnı 
idare eden kanunlar yapb.. 

Milet e1ir edilmiıti. Fakat bükü. 
met varda. Hayır! 

Cumhur Bo,kanımn dediii gibi, 
•iktisadi ruvayyalist'ler. bükimeti 
yahnız siyaşi itlerle utraşmakta ve 
biç olmazsa zahiren balkın siya.si 
büriyetini teminde lerbest btraktr 
lar. Fakat milleti iktİllıdi esaretten 
kurtarmata hakkı olmaclapu iddia 
ettiler. · 

Bu, bugün hüriyete aid oa. bü-
. tün şeylerde yanm tedbirler .._.. 

maz. Vatandqlar, memleketin idi. 
sadi hayatından ayni ~ecede bir 
twla iıtifade etmelidir .. 

Bu hayale rehber olarak demok
ruilerini vennİftir. Biz bu mükem
mel ve deter biçilmez hükümet şek. 
lini kurtarmak için mücadele ediyo
ruz, Bu suretle kendi faydamız için 
mücadele ederken ayıu zamanda bü
tün dünya faydası için de mücadele 
ediyoruz. 

çok neıeli aeçmİftir • derhal tahliye edilmiflerclir. orman, dağ, akan sular insan 

~9'!!!"!~-~ """---~~"!!""'!"!'-~~~!ı"'!=--!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!zs::~~!9!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~== sanda insan kafa ve elile kıymet 
==:ıeı : yorlar . Türk topraklannın ha 

lngı·lterenin yolları =:nk:~;s:;! Tür~~zi 
kafa ve elile Türle manismı al 

Başkanın tezi : 

Bir Alman gazetesine göre İngiltere 
nasıl bir yol tutuyor 

mecburdur. 
Türle inkilibının hayat ve 

metlerine layık bayat kıymet 
Anadolu topraklanna bu gen 
başka kim mukaddes birer t 

Meseleyi daha yüksek derecede 
mutalea etmek lizımdır. 

Başkan Ruzvelt şunlan söylüyor: 
(Onun tezlerini hulise ediyorum~ 
- Ben bir demoktahm. fmuha-

sunlanm ise 1ıep on sekizinci asır
daki lngiliz kralı nasıl siyasi sabada 
diktatör idiseler onlarda ekonomik 
sahada diktatördürler. 

Ben, miJletferi müsamaha edile
miyecck bir zulumdan kurtarmak için 
uğraşan Amerikan kuvvetini temsil 
ediyordum. 

Bu mücadele yalm Amerilcan 
değildir. Amerikan mücadelesinin 
muvaffakiycti yannm tahakkümüne 
ka111 beynelmilel mücadelenin zaferi 
üzerine büyük tesir yapa<'akhr, 

Şunu da kabul etmek lizımdır 
ki, Ruzvelt bir mazarrat olarak gö
rünmemektedir. 

O muhafazakirlara karşı dikeli
yor ve •demokrasi., adı verdiği yari 
SOl)'aliat, yan façist ihtililini mü
dıdaa ediyor. O ili şuraya kendisile 
mücadele ettiğinden dolayı müteşek
kirdir bile. 

1928 de kudretli olduklan zannı 
hami olan matratlar yıkıbyor. 

Demagoklar iş başında 

ihtiyar Tansend de vardır· Bu~adam 
10 ,milyon genç Amerikalıyı elinde 
tuttuğunu ve fakir veya iflas etmiş 
her ihtiyar Amerikalıya hayatlannın 
sonunu rahat geçirmek imkimm 
vermek için ayda lizım olduğu ka
dar para temin edeceğini iddia et· 
mektedir . 

Hakiki tehlike : 

F ölkişer Beobahter gazetesine 
Londradan yazılıyor : 

Burada Milletler Cemiyeti mef
kuresine kendilerini vermiş milyon
larca lngiliz için, bahsin mevzuunu, 
hakikaten , istila arkasında koşan 
büyük bir devletin saldırışına ~al'fl 
zaVlf bir memleketin korunması teş
kil ediyordu. Buna , bir de memle
ketin harbe karşı duyduğu nefret 

işte tröstler ve Demagoklarla katılıyordu . 
mücadele yapan başkan Ruzvelt Ancak, yığın şuurunun derinlikle
için en mühim tehlike yoktur · Yal- rinde resmi ve profeşyonel diplo· 
ruz onun için avantaj olan şey parti- . matlann ise mülihazalannda , asıl 
sinde olan mutedillerin canlanmaia rol oynıyan şey, yeni doğan bir Ro-
batlamıı olmalandı" . Ve şüphesiz ma imparatorluğunun , Britanya im-
onun tekrar intihap edilmesini btı paratorluğunu tehdit edişi idi. 
temin edecektir . Geçen yıl sona ermeden önce , 

Mamafih şunu unutmamalıdır ki, Romaya meydan okunduğu zaman, 
ihtiyar Amc rikan ındividoalismi düş- ltalyanın Nilde ve On Asyada ve 
mektedir . dolayısile Hindistan yolu için teh· 

Vatandaş her gün devletten bi likeli olabileceğinden korkulmıyordu. 
raz daha fazla istiyor . Asıl korkunç görünen şey Laval ile 

Bu isteyici kütleler Avnıpada Musolini arasında 8 son kanun 1935 
müf ritlen teşkil eden kısımdır . Yal de Romada yapılan anlaşma ile iki 
ruz bunlar Amerikada organize edil- litin kardeş milletin bir Akdeniz 
miş değildir . Bununla beraber ken- ittifakında gizlenen teltlikesi idi . 
dilerine iş ve tahsisat verilmediği Fransa'yı Cenevre cephesi içine 
takdirde Amerikada içtimai nizamı alarak Roma'ya karşı kullanmak, 
daha az karıştıra~k vaziyette de . anlaşmazlığın ilk merhalesinde Bri-
ğillerdir. tanya politikasının belli başlı gaye· 

lerinden biri olduğuna şüphe yoktu. 
Halbuki işsizlik başka yerlerde Hor ve Laval'm ilk kanımda yaptık· 1 

D--L--- dostlanna nazaran De- olduğu aibi hatta başka yerlerde 1 bu bakı d ·· .. ·· 1 
..,.,...... 

6
" lan teklifler m an goz onun-

maa°'1ar faaliyettedir . Filhakika olduğundan daha fazladır . Y almz ı .. :.ı k 1 f gili"zl · • de tuwıaca o ursa, n enn çev-
da itlerin tekrar yoluna girmiş olma· Amerikan devlet borçlan azdır ve rilişi de neden ileri geldiği anlaşıl· 
sma ratmen Ruzveltin henüz Dema· bütçe mütemadjy"en genişletilmezse maş olur . 
goilardan korkmata da balda var · de henüz mühim mikdarda artanla- Fransa'daki vaziyetin değişmesi, ik-
dır Meseli Radyo rahibi Cougblin , bilir • Bu hal batkan Ruzvelt için [" tidar mevkiine faşist aleyhtarlan~ 
miithit bir nüfuz sahibi obnuttur • j büyük bir fBDSbr. Ôy.le l>ir şans ki; geçmeleri., hükümet çoğunluğunu ıç 

-Bu adam R11ıııeltiD aleyhindedir. ı Avrupa devlet adamlan -buaa uhjp pojitika balamından Moskova'ya ya-
..... t.,lca partili ile bet•'- deiiJdir . · · kınJ9 olanların tetkil etmeleri, Fran. 

gibi ekecektir . 
sız - ltalyan ittifak tehlikesini de Bu öyle bir gençlik ki, 
daha uzaklara attı. Fakat bunun ye-

1 
da hayat ve dünyanın felsefi t 

rine, doğrudan doğruya bir Roma kisi yanında hayat ve düny 
tehlıkesi geçti. telikkisi yaşayacak : AkolloO 

ltalya, doku Afrikasmdaki sef e- Dionysns onım ya banası ol 
rinde gerek askeri gerekse milli eke- 1 cak . Hayat cidalini, memleket 
nomi bakımından bütün eski umud lini, kafa cidalini Türk t~pr 
ve hesaplan altüst etti. bereketinde, Türk anıtlanmn 

lngiliz'l~rin görüşleriyle de, o ka- selmesinde Türk da~lafmın 
dar kuvvetli çıkb ki, her tarafta ya- mesinde, Türk ormanlanmn 
ydmış oln Britanya'nın dünyadaki ir- mesinde, Türk köylerinin 
tibat yollanru müttefiksiz olarak da sında , güzelleşmesinde, Türk 
en can alacak noktalarından tehdid sini zenginleşmesi uğrunda 
edebileceğini gösterdi. cak . Bir gençlik ki, kendili · 

lngilterenin, anlaşmazlığın bit ruhunun taşan enerjisi ile me 
mesi üzerine, ilerisi için de donan · tin ruh ve madde imannda 
manm sıklet merkezini Akdenizde vasıta ve kıymetlerin üzerine 
bırakmanın ve bu denizin doğu hav- varlığından varlıklar katacak 
zasmdaki küçük devletlerle korun- gençlik ki, Türk toptaklallbın 
ma andlaşmalan yapmasının sebebi, kesafetini yüzde yüze çıkaraca 
İşte budur. Bu böyledir . Çünkü hayat 

Doğu Afrikasmdaki mücadele · ledir . 
nin dünya politikasında devamlı bir Anadoluyu .kucaklayan 
tesir yapacağı neticeei, Britanya'run Beden ve ruh kıymetlerini ölç 
Akdenizde, donanma ve hareket üs- den ve ruh kıymetlerini bir 
leri kurmak proğramından da çıka- Y.,erilen su ve dövülen bir d 
rılabilir. ili sen de sertleştir . Kafanda 

Eğer Kıbns adası Britanyarun ellerinde teknik, duda'danndl 
Akdenizdeki stratejisinin yeni el 

siklet merkezi halini alacak olursa, Ye güler bir tarkı bu güz 
.luda, bu güzel yaylada, bu 

ki bunun böyle olacata büyük bir topraklarda, bu derin ve ~ 
ihtimal içindedir. Bu '8kdirde yeni da Türk hakikatinin amelesa 
lngiliz - Türle dastluğunun da, sat-
lam bir müessese olması lizımgele
cektir. 

Bu hadise, Britanya'run Moskova 
ile olan münasebetlerinde de ikibet
lerini doğurmadan kalamazdı. 

Nitekim Türk boğazlannın Rus
ya aleyhinde olmak üzere tahkim 
edilmesi yasağının kaldınlmasma, 
Londra'nm derhal amade bir tayır 
talatıması bu kidişin bi~ ifadesidir. • 1 

Eski Britanya görüpnelerinin bn 

detişmesi üzerinde, araçlı 
d* Asyasındaki yen vaziy 
teriri olmuştur, 

Eskidenberi mevcud olan fı 
Japon dostluğu, bu yıhn 
nuna bozuldu. Bazı kimselerid 
atine göre, bugün Moskova. 
lamı dotu Asyasmdaki se 
leıini durdurmak vazif e~ini 
alaalfbr. ... 
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~12 Temmuz 1936 

ültür bakanlığı paırasız 1 

ntı okumak isteyenlere bü 
yük bir fırsat veriyor 

rd 
Kültür bakanlığına bağlı Lise ve ı talebe tarafından tamamen yapıştı · 

M orta okullarda parasız yatılı olarak rıldığı belli olduktan sonra saptan-
IW. okumak istiyenlerin seçme sınavları mış olan saatta zarf başkan tarafın-
yıı ilşağıdaki esaslara göre yapılacaktır: dan tahtaya yazılacaktır. 
e Y, 

1 
l - Seçme sınavları 1 Eylul d - Talebeye dikte ettirilecek 

Y~ 936 Salı günü saat 9 da başlıya- soru çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğ-
J l:aktır. rudan doğruya talebeye yazdırıla-

I . 2- Seçme sınavlarına girecek caktır. 
a erın baş vurmaları 29 Ağusto 1936 E- Kağatların her iki tarafı ce-
··M Cumartesi saat 13 çe kadar kabul vaplarla tamamen dolar ve yeni bir 

edilecektir. kaat lazım olursa ikinci kağat verile-
vıf 3 Seçme sınavlarına gireceklerin cektir. Birden fazla kaat1arın birbi 

is) durumları ve gösterecekleri belgeler rine eklenmesi gerektir · 
ya· dırektörlerce gözden geçirilecek,ge· F- Sınav için ayrılan saat biter 
Ö) rekirse Bakanlıkça araştırma yapıla- bitmez kaatlar toplanacak ve kon-

çlii caktır. trol edildikten sonra bir zarfa ko-

l" I . 4 - Seçme sınavlarına girecek· narak kapatılacaktır -
erın şu şartları taşimaları gerektir: G- Sınava kaç talebenin gir-

t a- Türk olmak, diği, soru zarflarının zamarunda açı-
k b- Lise ve orta okullar talimat· lıp açılmadığı, sınavın nasıl cereyan 

t namesinin her sınıf için saptadığı ettiği bir tutulgada saptanacaktır · 
rıJ Yaşlarda bulunmak 15- Türkçe ve edebiyat sınavı 
çe ' " ıi .

1 
c - Bedence ve ruhça hasta, 1 Eylul Salı, Riyaziye sınavı ~ Ey-

1 !etli, sakat ve kusurlu olmamak, Jul çarşamba , Tarih Coğrafya sı-
rü d - Okutamıyacak kadar baba navı 3 Eylul Perşembe günlerinde 

ve anası fakir olmak, yapılacaktır. Sınavların kaç saat sü-
e - Zekası, çalışkanlığı, ahlak, receği soru zarfları üzerinde yazılı-

talebesi bulunduğu okuldan alacağı dır . 
1 

fotoğraflı b!r belge ile saptanmak, 16- Bakanlık, numara ölçüle· 
f ..__ 5ırufında kalmış olmamak. rini birleştirmek gereğile sınav kağat· 
5 - Dördüncü maddenin (a) ve larını bir komisyona tetkik ettirecek-

}b) parağfları nüfus hüviyet cüzdani- tir. Bunun için her sınavın sonunda 
e (c) parağrafı okullara gönderilmiş cevap kağatları bir zarf içine kona-

İll' olan rapor örneklerine göre sınavın rak mühürlenecek ve resmi taah 
e Yapıldığı okulun bulunduğu ilin hü- hütlü olarak o gün Orta Öğrntim 

e kü.ınet doktoru tarafından yapılacak genel direktörlüğüne gönderilecek 
[el bakı sonunda alınacak raporla, (a) ' tir. (Diğer evrak okulda kalacaktır . 
il ~arağrafı uraylardan, köylü ise köy \ 17 - Komisyon başkanı son sı-

ı~tiyar heyetlerinden alınacak örneği nav kaaatlarile birlikte talebenin ad-
d~ ılışik belgeler, (e) prağrafı okulundan 1 !arı ve baba adlarile geçim durum· 
t , a_lacağı öğretmenler kurulu tutulga- 1 lannı gösterir bir liste hazırlıyarak 
~ sıyle saptanacakbr. ' gönderecektir . Bu listede başkan 
1ı 6 - Sınavları yapacak olan ko- her talebenin geçim durumu hak-
0 ınisyon başkanı usulüne uygun olan kındaki kanaatini de yazacaktır. 

ııı: dilekleri kab~l ile şartları taşıyanla- ; 18 - Yukarıdaki şartlar içinde 
tın adlarını ve hüviyetlerini tesbit \ parasız yatı sınavlarını kazananların 
ederek kendilerine fotoğraflı bir bel-

1 
adları gazetelerle ilan edilecektir . 

Jel ge ve herhangi bir yanlışlığa meydan 19- Sınavlarda kazanma dere· 
li~ Verilmemek üzere bir de sıra numa- celeri bir olanlardan şehit çocukları 
P rası verecektir. Bu Sıra numarası sı- üstün tutulacaktır. Bunun için liste-

nava giren talebenin her türlü işle- deki şehit çocuklarının adları kır-
fB~ rinde kullanılacaktır. Ancak bu fo- mızı kalemle aynca gösterilecektir . 
tel tograf ' ı belgeyi gösterenler sınavla 20- Sınavların yapılacağı yer-

81 ra k b l d 1 k !er şunlardır : a u e i ece tir. 
P I 7 - Seçme sınavları her ilbay· , Afyon Erkek Lisesi, Ağrı Kül-
3 ık merkezinde bulunan lisede, lise [ tür Direktörlüğü. Amasya ortaokul, 

~1~ bulunmayan yerlerde orta okullarda, ' Ankara Erkek lisesi, Antalya 1

1

isesi, 
~~ta okul bulunmayan yerlerde kül- 1 Aydın Ortaokul, Necati Bey isesi, 
tur direktörlüğünde yapılacaktır. 1 Bilecik Ortaokul, Bingöl Kültür di-

8 - Seçme soruları her sınıf için rektörlüğü, Bitlis Ortaokul, Bolu 
ayrı ayrı olmak üzere Bakanlıktan 1 Ortaokul, Burdur Ortaokul, Bursa 
&'Önderilecektir. Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Çan· 

-9 Sınav komisyonları: kırı Ortaokulu, Artvin Ortaokulu, 
Ok il d k 1 d' k .. Çorum Ortaokulu, Denizli Lisesi, 

k
.. .. u. ar a o u ıre torünün, E 
ultur dırektörleriüin başkanlığı al· Diyarbekir Lisesi, Edime Lisesi, 1-

tıüda .. ... d kk"'I d aziz Ortaokul, Erzincan Ortaokul, uç ogretmen en teşe u e e-
~· Cektir. Erzurum Lis'. Sİ, Eskişehir Lisesi, 

" 1? - Seçme sınavları (Türkçe _ ! Gazi Antep Lisesi, Giresun Ortao
c.debıyat), (Riyaziye), (Tarih- Coğ- kul, Gümüşhane Ortaokul, Hakari iı 

~· rafya) derslerinden ve yazılı olarak Kültür direktörlüğü, Mersin Ortao· 
Yapılacaktır kkl, İsparta Ortaokul, Kızlar için 

1 
11 - Bakanlıktan gönderilecek İstanbul kız Lisesi, Erkekler için ls-

o tanbul erkek Lisesi, İzmir Erkek an soru zarfları sınav komisyonla-
rın Lisesi, Kars Lisesi, Kastamonu Li-

ca talebe önünde tam saat 9 da 
açı] k sesi, Kayseri Lisesi, Kırklareli Or-

ara talebeye bildirilecektir. l 
12 laokulu, Kırşehir Ortaokulu, zmit 

- Sanıların cevapları bu sı-
~avlar için gönderilmiş olan kağıtlar Ortaokulu, Konya Erkek Lisesi, Kü-
uz · tabya Erkek Lisesi, Malatya Lisesi, 

erıne yapılacaktır. Manisa Ortaokul, Nı.ra:; Ortaokul, 
l 14 - Seçme sınavları şöyle o- Mardin Ortaokul, Mug· la Ortaokul, 
acaktır: [ 

Muş Kültür direktörlüğü, Niğde Or-
a - Soru zarfları açılmadan ön· taokul, Ordu Ortaokul, Rize Orta-

~c ko ıııisyon her talebeye bir kağıt okul, Samsun Lişesi, Adana Erkek 

1 ağıtacaktır. Müsveddelik kağıt kul-
1 

Lisesi, Siirt Ortaokul, Sinop Orta
<ınılmıyacaktır. Yalnız Riyaziye sına- 1 

okul, Sivas Erkek Lisesi, Tekirdağ 
vı İçin müsveddelik kağıt verilebilir. j Ortaokul, Tokat Ortaokul, Trab-

b - Her talebe, kendi kağıdının ı zon Lisesı·, Elaziz Ortaokul, Urfa 
Sağ k" ' d k' d 1 oşesın e ı yere a mı, sıra nu- Ortaokul, Van Ortaokul, Yozgat 
nıarasını, sınava girdiği okulun adını, l Lisesi, Zonguldak Ortaokul, 
~nıfını yazdıktan sonra komisyonun \ Leyli meccani okumak isteyen 
t a~ımı altında kapayıp yapıştıracak- 1 talebelerimiz;n bu mektep idareleri-
ır. \ 

, ne gösterilen vakitte müracaat etme 
c - Kağıtların köşelerinin her leri lazımdır . 

Türksözü 

Türk - Yugoslav dostluk 
3-3 Beraberlikle 

maçı 

bitti 
-~-··· ... ··--

- Birinci sahifeden artan 
seri bir akın Nacinin bir şutü . Fa
kat avut .. 

14 üncü dakika : Yugoslavlar 
bizim nısıf sahada tehlikeli vaziyet -
!er. Muavinlerimiz nazik vaziyeti 
kurtardılar . Onlara doğru ilerliyo· 
ruz. 

16 ıncı dakika : Oyun mütehav
vil .. 

Çok taç oluyor .. işte yine taç. Bu 
defa da Faruk. 

17 inci dakika: Vaziyet 0-1 ı 
Yugoslavların lehinde .. Akınları da 
güzel.. 1 

19 uncu dakika : Bizimkilerin \ 
şiddetli bir akını. fakat Yugoslav or
ta hafı derhal çevirdi . 1 

21 inci dakika : Sol açıkları yıl· 
dırım gibi bizim kaleye indi . Şut . 
Fakat dışarı . 

23 üncü dakika : Top oradan 
oraya gidiyor , 

24 üncü dakika : Vaziyet hep 
aynı. 

25 inci dakika : Bizim kaleye 
bir iniş var . Şut . Fakat avut .. 

29 uncu dakika : Top Fuadda 
16 pas içinde kuvvetli bir şut . Ne 
yazık ki direkten dışarı . 

30 uncu dakika : sol açıkları bi 
zim kaleye doğru iniyor . 

Lı1tfi topu santraya doğru dön 
dürdü. 

31 inci dakika : Türk nısıf saha- . 
sında favul . Yugoslav orta muavi 
ni kuvvetli bir şut çekti . 

Bizim haflar derhal karşılayara~ 
santraya gönderdiler . 1 

33 üncü dakika : Oyun çok se-
ri dakikada değil saniyede büyük 
değişiklik oluyor . 

34 üncü dakika: Top Necdette 
muhacimleri, her şeyi geçti kaleci 
ile karşı karşıya kuvvetli bir şut : 
Fakat kale direğinden iki minare 
boyu yükseğe gitti . Yazık Necdete 

Bu bizim için bir ümit vesiiesi 
olacaktı. 

Şimdi vaziyet : Yugoslavlar 1, 
biz 1 beraber. Bütün stadyumda 
geniş bir nefes alındığı duyuluyor. 

42 ınci dakika : Bizimkiler yine 
sikıştırdılar. Bir taç. Onlarda. atıldı. 
Top ortada. 

43 ünci dakikada : Yugoslavlar 
çok uzak mesafeden bir favulu öyle 
çektiler ki topun yalnız bizim ağlara 
takıldığı görüldü. 

Vaziyet 2 - 1 Yugoslavların le

hinde, 
45 inci dakikada : Yugoslavlara 

penaltı. Fuat attı. Fakat top pek yük
sekten gitti. Topu getiriyorlar. 

46 ıncı dakikada ; Düdük 

İkinci haftaym : 
Bizimkiler limonlara son bir diş 

attıktan sonra sahaya geldiler. Yu
goslavlar da ağır ağır geliyor.Fakat 
kalecilerini değiştirmişler. 

Bizim takım ayni . 
Top ortada. Oyun başladı . 
1 inci dakika : Bir taç . Top 

Haşimde ileriledi . Fakat müdafileri 
derhal çevirdi 

6 ıncı dakika : Oyun hep me
kikli bir vaziyette . 

7 inci dakika : Oyun ayni seyri 
muhafaza ediyor. Avni çok zaif oy-

nuyor. 
9 uncu dakika : Maçın safahatında J 

hiç bir fevkaladelik yok . 
12 inci dakika : Fuat ani bir hü

cumla ileri atıldı. Önünde kimse kal
madı. Atacak fakat sağ muavinleri 
şimşek gibi yetişli , 

Top ortada . 
14 üncü d:ıkika: Fuat yine yıl

dırım gibi bir akın yqr,tı . Geçti , 
kaleci ile karşı karşıya. Şut ve gol . 

Şimdi maç 2-2 berabere. 

15 inci dakika: Top santradan 
fırladı . 

sahife : 3 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Çok miktarı Az miktarı 

kilosu 
6000 

22500 
2500 
600 

3500 
450 
700 

1300 

Erzakın nev'i 
Koyun eti 
4 yıldız ekmek 
Sade yağ 
Zeytun yağı 
Pirinç 
Yerli şehriye 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Çay 
Zeytun 
Edirne peynırı 

4 yıldız un 
ince tuz 
Kuru soğan 

" fasulya 
Tomates salçası 

Yerli makama 
Sabun 
Soda 
Patates 
Samırsak 
Nohut 
Mercimek 

Meşe kömürü 
Çam odunu 
Zonguldak maden 
kömürü 
Benzin 
Gaz 
Mazot 
Vakom yağı 

kilosu 
7000 

25000 
2500 
650 

4000 
500 
800 

1500 
25 

650 
600 

1500 
700 

1500 
1750 
350 
450 

1000 
650 

30()0 
30 

250 
200 

3500 
6000 

22 
600 
550 

1300 
650 

1400 
1600 
300 
400 
900 
600 

2500 
25 

200 
150 

3000 
5500 

45 ton 43 
150 teneke 130 
60 50 

150 130 
15 10 

İlkteminat muhammen 

Lira K. Fiat 1 
236 25 45 
168 75 9 
140 62 75 

29 25 60 
54 00 18 
8 25 22 

18 30 30,50 
30 66 27,25 

6 56 350 
16 06 35 
12 37 27,50 27 Temmuz 
10 91 9 70 1936 pazar-
2 62 S 1 tesi saat 14 
6 75 6 de 

14 43 11 
5 25 20 
7 42 22 

27 25 37 
6 19 13 

13 50 6 
5 17 23 
1 41 7,50 
1 35 9 

7 87 
6 75 

3 

1,50) 

74 
50 
17 
19 
4 

25 2200 28 Temmuz 
1936 salı 

62 450 ) saat 14 de 
55 390 
12 170 
50 400 

1 - Adana Ziraat ve makinist mekteplerinin 1937 senesi Mayıs ga
yesine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i miktarı ve şartnamesine göre 
ilk teminat miktarları gösterilen yiyecek ve yakacaklar açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde müteşekkil satın alma 
komisyonu tarafından hizalarında gösterilen gün ve saatta açık eksiltme 
usulü ile yapılacaktır . 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 1936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı 
kanunun 2-3 cü maddelerine göre lazımgelen vesaiki birlikte getirmeleri 
ve teminatlarını eksiltmenin yapılacağı gü ve saattan evvel Malsandığına 
yatırmaları lazımdır. Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin bu müd
det zarfında Adana Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7095 12 - 16 . 27-25 

Seyhan parkında 1 
39 uncu dakika : Çok fırsatlar 

kaçırıyoruz . 
Muhacimleri müdhiş . Bizimki

lerde açılma hareketi başlıyor . 
40 ıncı dakika : Fuat (İzmir) -

top ayağında birer birer Yugoslav· 
!avlan geçti - müdhiş bir şut. Top 
Yugoslavyalıların ağlarında. 

16 ıncı dakikada:Yugoslavlar galiba 
kızdılar. Bir akın. Top Adilin aya
ğına geçti .. Topu oyalarken kap 
dırdı. Bizim kaleye doğru hücum 
pas, pas, şut ve gol . Oyun 2 - 3 
aleyhimizde Adil berbat e+ti. 1 Elaziz Halkevi temsil kolu tarafından 

Eski hırkanın sırrı 

Eskiciye satılamı 
yan hırkadaki · 

servet 
Berut : 9 [ Özel aytarımızdan J 

Burada çok garip ve şayanı hayret 
bir vak'a daha olmuştur . Bunu size 
yazıyorum : 

Balat mahallesinde oturan ihti
yar bir kadın bundan bir kaç gün 
önce ölmüştür . Bu kadın çok fakir 
ve şunun bunun yardımile geçi
niyordu . Bu kadının torunu Fransız 
ordusunda askerdir . Karısı da kay
nanasile oturmaktadır . Bu kadın 
dün kaynanasının bıraktığı eski bir 
hırkayı sokaktan geçmekte olan bir 
eskiciye satmak istemiştir . Eskici;: 
hırkayı evirip çevirdikten sonra bu
na ancak yirmi beş kuruş verebile 
ceğini söylemiştir . 

Kadın ise kırk kuruş istemiştir. 
Pazarlık uymayınca kadın, hırkayı 
hızla eskicinin elinden çekmiş ve bu 
çekiş esnasında hırkanın bir tarafı 
yırtılınca bir Suriye bankınoto göze 
çarpmıştır . Kadın, kapıyı eskicinin 1 

suratına kapamasi!.e -~oluğu_ oda~ında 

1 
almış ve hırkayı sokunce ıçerisınde 
iki yüz elli Suri lirasile yirmi beş 
altın lira çıkmıştır . Sefalet içerisin 
de yaşayan kadın hayırlı kaynananın 
evin ba~ka bir yerine daha başka 
para gömüp gömmediği hususu ka· 
rı koca tarafından araştırılmakta· 

dır . 

17 inci dakika : Bizimkiler ilerli
yor. Top ortada oyalanmakta . 

19 uncu dakika : Yugoslav sağ 
muavini o kadar mükemmel oynu-

'I 
1 

yorki 1 • 1 

24 üncü dakika : Yugoslav sol 
hafı fena halde düştü. Şazi Tezcanın 

kucağında dışarı çıkarılıyor. Yerine 1 

başka bir oyuncu girdi. Bizim kale 
önünde tehlikeli bir karışıklık var . 
Bir şut. bereket avut. Hakem avutu 1 

görmedi. ı 

Korner verdi. Atıldı. Top ayaktan 
1 

ayağa biraz geriledi . Yugoslavların ı 
ayağına geçti. Bir şut yine avut. 

33 üncü dakika : Oyun hep mü- 1 

tebavvil . 

36 ıncı dakika : Oyunda güzel 
oynuyor denilecek bir ki~i var o da 
Fuad. 

37 inci dakika: Eşrefin bir kor
nerinden bir gol . 

Vaziyet 3-3 berabere. 

Bu kargaşalık arasında LUtfi 
müthiş düştü ve kolu çıktı . 

39 uncu dakika : Maç çok çetin 
gidiyor . 

41 inci dakika : Top Eşrefde 
16 pas çizgisi içinde . Şut ve avut 

44 üncü dakika : Her iki takım 
onar kişilik kadrolariyle çabalıyor . 
Oyun hiçte tavsamadı. Oyun 3 - 3 
berabere . 

45 inci dakika . Bizimkilerin ani 
bir akını top Eşrefde . 

Top santraya döndü . Tekrar 
bizimkiler Yugoslav kalesine doğru 
akında .. 

Bu akşam birinci temsil 

(İTAAT İLAMI) 
Komedi 3 

Musahip 

Saat tam 

perde 
zade 

21 de 

• Yazan 
Celal 

başlar 

• 

~~~~~~~~~~-

Bir kaç SÖZ Türk sahnesinin [ 12 J sayılı artistinden I 
• mürekkep olan bu heyet yalnız beş gece 

sahnemizde yeni beş eser oynıyacaktır.Heyetin başında ünlü sanatkar Er -
tuğrul Sadi bulunmaktadır . 

Temsillere Bayan Süad, Bayan Leyla, Bayan Sahire : Salahi , Vedad 
Sıtkı Lami, Daniş iştirak etmektedir . 

Temsillerin musikisini heyetin orkestra şefi ve viyoloni~t F eruh idare 
etmektedir . 

Çoçuk esirgeme 
kurumu 

Ankarada bir çocuk ba
kıcı mektebi açtı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun An. 
karadaki ( Çocuk Bakıcı okulu ) na 
talebe yazılmasına başlanmıştır. Ço
cuk Bakıcı okulu yatılıdır ve para
sızdır . 

Öğretimi iki yıldır. Dersler hem 
nazari hem de pratiktir. Okulu başa
nkla bitirerek diploma alanlar Has
ta bakım evlerinde hasta bakıcı, ay
leler yanında Çocuk bakıcı ve Ço
cuk Esirgeme kurumlarına atanırlar. 

1 - Okula yazılma, alınma şart-

Bu gece nöbetçi eczane 
Kaleka pısı civarında 

Mustafa Rif at eczanedir 

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler 
tercih edilir . 

3 - Hüsnühal sahibi ve sağlık
lı olmak . 

Okula yazılmak isteyenler ( An· 
karada Çocuk Esirgeme kurumu Ge
nel Merkezi Başkanlığına ) yazı ile 
başvurmalıdırlar . 

Yazılma için gerekli olan vesi
kalar: Okul diploması, Nüfus kaadı, 
hüsnühal kaadı, sağlık ve aşı rapor
ları 3 fotoğraf . 46 ıncı dakika : Hakemin dü

düğü . tribünlerden koşanlar kıya· 
met gibi . 

Yugoslav - Türk dostluk maçı 
3-3 berabere bitti . 

ı lan şunlardir : 

l 
2 - 18 Yaşından aşağı olma· 

mak, İlk okuldan diploma almış ol· 

Okula yazılma işi Temmuz ayı 
sonuna kadardır . 

Talebe alacak olan bu okul yal
nız bayanlar içindir • 
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Ankara Birası Fabrikası 
- Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 

" 
Sütten 

3 32 
" 

Tereyağ"ından 

4 82 
" Etten 

5 325 .. Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici saglık koruyucu Ankara Bi-

sını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toplan salış yeri : 

Adana Acentesi Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. '11 A. 

6984 
No. 11 B. Telefon No. 265 

27 

---------~~-----------......................... ..,.~-----------
Bakteriyoloğ 

1 

1 

1 

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

da 15 ten itioaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğınd'! 1 ?O No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, idrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 9-14 

Tiirbözü 

C. H. P. Seyhan İlyönku
rul baş!<aniığ·ından : 

Mevcut Ôrneğine göre ( 436 ) 1 

tane parti üye kütüğü açık eksiltme 
suretile bastırılacaktır. 

Eksiltme 13 - Temmuz -936 pa
zartesi günü saat ( 17 ) de parti il
yönkurul kurağında yapılacaktır . 

isteklilerin defter örneğini gör
mek ve daha başka tafsilat almak 
için her gün öğleden sonra parti il
yönkurul başkanlığına müracaat ey
lemeleri ilan olunur.7088 9- 12 

İkmale kalanlar 
okusun 

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

isteklilerin " Türk Sözü ,, mat
baasında İ. T. ve H. B. Rumuzlarına 
müracaat etmeleri . C. 

Yayla otobüs 
seferleri 

Yaylı, döşemel i geniş ve sü
ratli Otobüsüm her gün sabahları 
Adanadan Bürüct>ğe yolcu ve yiik 
taşımaktadır . Hususi tutmak İ sti. 

yenler kolaylık tvinde Yusufa mü
racaat etsinler . 

Yolcu 
Eşyanın kitosu 
Hususi 

7086 3-4 

75 
1 

20 

Kuruş 

" 
lira 

- ------------·· 
Satıl k makineler 

Bir ay kullanılmış kcmple 5 çir
çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 

lncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 
8-10 

• 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

Celal Bayer :;... ________________________ .,.._ __ 

• 

- -. 

6748 

,~ ...... 
' .. 
, .... -... 

61 
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Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edinİ1 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

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

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;:ıri vardı 

Her tü.rlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şun! .r · Kuruş 
dır: 200 Bir gecelik / Odalar dört kişiliktir · 

otel odası Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik 

taş odalar \ 
75 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi ,, \ d f k d e aya a ar 

1 

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

13 

Satılık bağ 
Yeni Dünya mezreasında 10 dö

nüm bağ satılıktır . 
Hudutları: Kilisli Mahmud Sela

nikli Neş'et ve Kayserili Şükrüdür. 
300 ağaç Erik 

1 O " " Zerdali 
10 " " Kay~ı 

500 Kadı:r badem fidanı ve erik 

kay~ı aşıları var. Tam 750 üzüm k~ 
tüğü var . 

İsteyenler : Bıçakcı Hacı mab· 

mud'a müracaat etsinler 

3-3 7058 

Umumi neşriyat mü.Wrü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü •at\ıaası 


