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BOGAZLARIN YENİ MUKAVELE PROJESİ HAZJ.RLANIYOR 

itler Avrupada bir harp 
ıkarmadan Avusturyayı 

işgal edecektir 
l\eue Zürclıcr 7.citung gazetesi orta Anupa hadw•lerrrıın tı•kamülünü yakırı· 
tııkıbetmek ı·aziyetinde olan çok sıılfihryett<ır bır Frarısız dıplomatilc Arus

}ll - Almanya münasebetlr.ri lıakkındıı çok dıkkate değer bir mülô.kat ·yap· 
ftır. Bu müüikatırı en elıemmı) etli parçalcırmı tercüme edı; oruz : 

IF ransaya tecavüzü düşünme· 
di~

0

'lı • ~ 1 d: i zaman Hit-
1.:re in"!ıın ;.., a:•m '·r . Ai

~nya ne ;-, a!1s •. y.. ve ı: ~ cc So\'· 
P.usyaya şmıd lık ı 'C'a\: ziı di.ı.-

nın"rnektc J'r. 11.ılbukı cı.ıuı i;:n 
~aııayı işgal etmek lfızıındı:· . B:r 
· ıt•eı C'l!rO')a ) Alman,·a ir'n hay.ıt 
~s 1 s·d: • • • .r . 

1 
Almanya 1:~:r1 urr,-u T r) c s· e il., 

e,.t rm"k , Akd~.1ize dogru olan 
}'ılı\ını .leriietm k :-c Tun.ı havza
da hükümran olmak elhasıl kendı 
~ büyi..k bir rüya ol..ın Berlin-Bağ-

hattını kurmak istiyor . 
H:Uer Vıyanaya girdiği gün Çe

l~~ov~kya ve Rusyaya yirmi beş se
~.,, \ hır sulh teklif edecektir, Çe

s 0vakya ve lsviçredeki hatta Uk
Jadaki Almanlar bile onu pek ala
. ar etmektedir . Şimdi onun göz-
1 Avusturyaya dönmüştür . 
. Unutmamalıyız ki: Milletler sosyc-
1 ıayrj askeri olan Ren havzasının 
alini ve Lokamo muahedesinin ef· 
tını en küçük bir mırıltı bile çı-
tnıadan kabul etti . 
~ Ayni Milletler sosyetesi Avustur

ın işgalini de kabul edecektir . 
liitıeri Avusturyayı işgalden kim 
!edecektir ? 
talya ? 

Her halde , Avusturyanın müsta
~alrnasında halyanın büyük men
tı Vardır . Dolfus katledildiği za
~ bütün bir İtalyan ordusu Brenne
F0hu ilerlemişti . 

llitlt'r şiddPtli nufukl•1r11ul(l/1 
l>irisiui süvlerke11 

İtalya f!ğer Alınanyaya harp ilan 
ederse, Yugoslavyanın italya aleyhin
de hareket edeceğine şüphe yoktur. 

Alman bayrağının Vıyanade sal
lanmasından ,büyük bir endişe duya
cak olan yalnız Çekoslovakyadır. Fa 
kat Almanya yirmi beş sene müd
detle Çekoslovakyanın bu günkü hu
dutlarını garanti ederse acaba Çekos
lovakya bu pazarlığa mukavemet e
debilecckmidir ? Fransa ? 

Ren'in işgalıne ses çıkarmayan 

Fransanın Avusturyanın işaali için 
harp edeceği akla gelir mi? 

Atatürk ~sekizinci 1 İsmet İnönü ile Al 
Edvardı yıl dönü man büyük elçisi 
mü münasebetile arasında tebrik 

tebrik etti telgrafları 

İngiliz Kralı •Atatür 
ke büyük teşekkür 

lerini sundu 
Londra ; ( A. A. ) - İngiliz K

ralının yıldönümü ınünasehetile Ata 
tiirk ile sekizinci Edvard arasında 
tebrik ve teşekki;r telgrafJarı t...ıa1i 
edilıni~tir . 

Mil et1er Ceıniyeti 
komiserinin evi et 
rafına nöbetçiler 

dikildi 

Komiser hayatından emin 
değilmiş 

Cenevre: 7 [Radyo] - Millet
ler Cemiyeti komiseri hayatından 
emin olıııadıgmdan komiserin otur
duğu bina etrafına nöbetçiler kon 
muştur. 

• 

Ankara: 7 ( A. A. ) - Başba

kan ismet lnönü ile Alman büyük 
elçisi arasında Başbakanımızın Hay-

ı delberg Üniversitesi fahri doktor
luğuna seçilmesi münasebetile tebrik 
ve teşekkür telgrafları taati edil
miştir. -----·----
Mersin kasapları 
birbirine düştü 

Et fiatları birdenbire indi 

M : in : 7 ( HJsa_i ) - Burada 
koyun eti satan bazı kasapların ara 
larınJ< çıkan rekabet )Üzünden 
fıatları b:rdenbire düştü. Koyun etinin 

, kilosu 31 kuruştan satılmakta iken ı 
birdenbire yirmi hatta onbeş kuru-
şa düşmesi diğer et fiatlarına da 
şüphesiz tesir etmişi.ir . 

Mesela davar eti on kuruşa ka
dar sat#imaktadır . Kasaplar bu 
işten ziyan ettiklerini fakat müca-
delenin daha epeyce devam edece
ğini söylemektedirler . 

Mamafih asıl zarar gören sürü 
sahipleridir . Koyuı ve keçi fiatla
rı da düşmüştür . 

lngilizler Filistini Şarkul 
erden ile birleştirmek 

isteyorlar mış 
1 akat acaba Hitlerin Viyanayı iş
e karar verdiği günde aynı şey 
0~acaktır ? İtalyan kuvvetleri Ha
l arbında hayli yıpranmış mıdır?. 
talya Almanyaya karşı harb aç-
t~ muktedir olabilecek midir ?~ 

• Uçük antant ? 

Fransa, Almanyanın bu günkün
den daha çok hafif olduğu halde 
Versay muahedesini tepelediği yarım 
duzine hadise karşısında bile harb 
etmeği düşünmedi. Ve sonra niçin, 
Fransa Avusturya harb etsin?. Alman
laşmış bir Avusturya acaba ke~disi 
için Ren'in işgalinden daha buyuk 

I
Bu birleşik hükumetin baŞına da Emjr 

Abdullahı getirecekler miş 

z 

• 
ı 

~rnanya Viyananın akibetiyle pek 
a Akadar oluyor . Onun için mü

. .°la.n şey , Macarların muahede
adı) hususunda gösterdikleri ar

;, rnani olmaktır . 
Ugoslavyaya gelince : A vustur

ın Alrnanya tarafından işgalini hat
s~vinçle selamlayacaktır. Çünkü, 
ışle kendisinin de ~daha serbet 

tket etmesi avantaji meydana gel .. 
olacaktır. 

bir tehlike mi teşkil edecek? Yoksa 
Çekoslovakyayı himaye için mi sila
ha sarılacak? Şüphesiz hayır!. Çünkü, 
bizzat Çekoslovakya da bu izale~i 
gayri mümkün olan vakıa önünde 
sesini çıkarmıyacaktır. 

Binaenaleyh Hitler Avnıpada bir 
harbe sebeb olmaksızın Avustnryayı 1 
işgal edecktir. 

ngiliz kabinesi Danzig 
1 

işini görüştü ı 

Danzig Ayan reisinin Alman· milleti 
namına söylediği sözlerin 

1 

1 

1 

1 

Londradaki akisleri 
~ndra: 7 [ ~adyo] - Siyasi 
il ·ı~; Danzing Ayan Reisinin [Al
.. ~ılleti namına söz söylüyorum] 
l\u her türlü tefsir ediyorlar. 
§Unu da diyorlar: 
......_ liitler , kendisini yalnız Al
Yıı Almanlarının değil, bütün 

d ~ akalliy~tlerinin mümessili 
ediyor. 

el londra: 7 [Radyo] - Alman 

ı~:Csj Tambey, Ava~. kama~a: 
il Danzig meselesının ~Hını 

söylemiş ve Eden kendisine şu ce 
vabi vermiştir: 

- Bu meselenin bir muahede ile 
halledilmiş olduğunu, bu işte Alman-
yanın Lehistanla ala~adar bulundu· 1 

ğunu unutmamak İcab eder, 
Londra: 7 [Radyo] - lngiliz 

kabinesi Danzig işine müdahale et 
meği Eahistana bırakmağa karar ver
miştir. 

Lehistan bunu yapmazsa Millet
ler Cemiyetine ınüra~at olunacak
caktı r. 

İngilizler, Filistinde propagandayı da ihma\ etmiyoriar 

Kudüs : 7 ( Radyo ) - lngiliz 
F ~vkalade Komiserinin beyannamesi 
neşredilmiştir. Bu beyannamede hal
kın bilhassa köylülerin körü körüne 
bir takım kimselerin sözlerine kapı
larak ihtilal harekatına iştirak etmek 
suretile kanunlara karşı geldiklerini 
ve bu hareketin ise şiddetli cezalara 
mucip olduğunu, bu gibi çirkin ve 
neticesi müessif hadiselere müncer 
olacak hareketlerden vazgeçerek iş 
ve güclerile meşgul olmaları, , şimen
döfer, telgraf ve telefon hatlarını 
tahrip, askeri kışlalara karagollara 
taarruz, yangın çıka~tna, yağma gibi 
hareketlerde bulunacak olanların 
idam veya müebbet hapse mahkum 
eôilece'.deri, vergi ve aşar borçları 

hakkında hükumetin lazımgelen ted 
birleri alacağı ve Filistinde vukua 
gelen son hadiseleri tahkik etmek 
üzere lngilteredcn Filistine bir tah 
kik heyetinin geleceği bildirilmiştir. 

Fevkalade Komiserin bu beyan- 1 
namesi, Filistinde iyi bir tesir bırak- l 
mamış bilakis, ihtilalcılar bunu Ya- 1 
hudiler lehinde yazılmış bir yazı ola-
rak telakki etmişlerdir . ı 

Kudüs : 7 ( Radyo ) - Bu sa
bah Yafada iki bomba patlamış ise 
de bir zarar olmamıştır. 

f htilalcılar, yoldan geçmekte olan 
iki Y ahudinin üzerine ateş açmışlar 
ve bunlardan birini ağırca , diğerini 
de hafif surette yaralamışlardır. 

Ağır yar~lı Yahudi kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür. 

Nadi Şualan polis karakoluna 
bir bomba konulmuş ve fakat pat
lamadan ele geçirilmiştir. 

Bisan civannda ihtilalcılarla ln
giliz askerleri arasında mühim bir 
müsademe olmuştur. Olü ve yara
Jıların sayısı !.elli değildir. 

Dautta ihtilalcılarla İngiliz as
kerleri arasında yapılan müsademede 
üç Arap ölmiiş ve sekiz Arap ya. J 
ralannıışlır . 

1 Dün gece yarısından sonra Ku · 
düsta mahalleler arasında silahla 
ateş açılmıştır . Zarar yoktur. 

Remlede Üzerlerinde tabanca ve 
hançer taşımakta olan iki Arap tev-
kif edilmiştir . , 

Yine bu yerde polis karakoJla
rında çıkarılmak istenilen yangınlar 
hemen söndürülmüştür . 

Karakollardan birine konu "an 
bir bombadan iki polis ağır surette 
yaralanmıştır . 

Beyannamenin neşrinden sonra 
Filistinin bir çok yerlerinde bomba- l 
lar patlamış, ihtilalcılarla lngiliz as- 1 

kerleri arasında çarpışmalar olmuş 
ve bazı yerlerde de yangınlar çıka. 
rılmıştır. Nüfusça ne kadar zayiat 
olduğu henüz kati surette tesbit 
edilememiştir . 

Hayfa limanında üzcrrlerinde ta
banca taşımakta olan Yedi Polon

' yalı yakalanmıştır . 
Tul Kerem ve Nablus arasında 
- G"ri.ai üçunciı sahifede -

MONTRÖDE 
Yeni mukavele projesi 

müzakere edilmekte 
Komisyon, anahatlar üzerinde mütabık 
kaldı ve Türkiye - İngiltere - Rusya 
arasında ise teferruata varıncaya kadar 

tam bir anlaşn1a hasıl oldu 

İtalya iştirak etmiyor 
Montrö: 7 (A.A.)- Boğazlar konferansı dünden iti

baren İngilizlerin teklif ettikleri yeni mukavele projesini 
müzakereye başlamıştır . 

Montrö : 7 ( Radyo ) - Boğazlar meselesini konuş
makta olan komisyon, ana hatlar üzerinde esas itibarile 
mütabık kalmışlardır. 

Türkiye, İngiltere ve Rusya hükumetleri arasında tam 
bir mutabakatı efkarı hasıl olmuştur . 

Roma : 7 ( Radyo )- İtalya hükumeti; boğazlar me
selesinin görüşülmesinde Murahhaslarının gönderi!miye
ceğinde israr etmiştir . 

m 

Habeşistanın ilhakının 
tanınmaması Romada bü 
yük bir infial doğurdu 
Habeşler, hayatlarının sonuna kadar mü 
cadelede devam edeceklerini söylüyorlar 

----~-----·~----------
Habeş elçisi bir beyanname ile İngiliz 

milletine yalvardı: 

Hiç olmazsa iki milyon! .. 
Roma : 7 ( Radyo ) - Uluslar 

kurumunun , ltalyanın ; Habeşistanı 
ilhakının tanınması hakkındaki ka
rarı burada büyük bir infial uyan
dırmıştır. 

Londra : 7 ( Radyo ) - Zecri 
tedbirlerden bahseden Kronik gaze
tesi şöyle diyor : 

- Şurası muhakkaktır ki her 
şeyden evvel ticaret muahedename
leri tesis edecek olanların daha mü
said iktisadi :_.artlar altında düşün
meleri lazımdır . 

Bütün devletler İtalyaya karşı 
yapılan tazyikin kaldınlması için 
birbirleriyle hayatca yanşa kalka
caklardır . 

Londra : 7 ( Radyo ) - Habeş
istanın Londradaki sefiri, ilhakın ye. 
ni teşekkül eden Habeş hükumetin
ce katiyen tanılamıyacağını ve Ha
beşlerin memleketlerini esaret bo
yunduruğundan kurtarmak için so
nuna kadar mücadelede devam ede
ceklerini söylemiştir . 

l..ondra: 7 f (A. A.) - Londra 
daki Habeş elçisi mahkum edilmiş 
bir millet namına lngilizlere hitaben 
bir beyanname neşredereiQ Habeşis· 

tanın ltalyanlar tarahndan işgal edil
memiş olan kısmının müdafaası için 
hiç olmazsa iki milyon İngiliz lirası 
ikrazatta bulunulmasını istemiştir . __ ... _ ... __ _ 
SURIYE-FRANSIZ MUAHEDESi: 

Romadan gelen 
haberler 

Muahedenin esasla 
rı nelermiş ? 

-
Şam : 6 ( Hususi ) - Bura ga

zeteleri Romadan radyo ile aldıkla
rı bazı ehemmiyetli haberleri hara
retle neşretmektedirler . 

Gazetelerin bu haberlerinde : 
Yüce Komiserliğin lagvedilece • 

ği' konuşmalann, Vatani heyetin is
tediği şekilde cereyan etmekte ol
duju ve müşterek çalışma projesi 
ile borçlar m~selesininde halledil
diği bildirilmektedir . 

- Gerisı uçüncü sahikdc -



Sahife : 2 

Milli futbol takımını Seç
mek bir Deli oldu ! ... 

-......------·------
Boçkay isminde, Macar Likinde 

altıncı derecede bir takım vardır .. 
işte bu takımı, geçenlerde lstanbula 
getirterek, evvela muhtelit, sonra 
Milli takım forması altında, kendisi 
le müteaddit maç yaptılar .. Sözüm 
ona, en iyi oyuncularımızdan müte
şekkil olan takımımız, birinci maÇJ 
beraberlikle; ikinciı;ini 3 - O. gibi 
adeta hazimet denecek bir Alağlu
biyetle; ve nihayet sonuncu maçı da 
güç beJa 1-5 ile bitirebildi ... 

Bu; Berlin olimpiyadı arifesinde 
-hazin ve fwaklı bir peticedir ! ... Ve 
nasıl hazin olmasın ki : • türkiyemi 
zin en iyi oyuncularından teşkil edil
miş bir takım, Avrupanın, bir tek 
takımına karşı olsun iyi bir muvaf
fakiyet elde edemiyor ! ... 

Niçin bu, böyle oluyor ? ... Se
bebi : Gayet basit ! ... Futbolcumu
zu idare etmek mevki ve mesuliye
tinde bulunanlar vazifelerini iyi ya
pmıyor veya r yapamıyorlar da on
dan 1 .... 

Son maçlar münasebetiyle lstan
bul gazetelerinde çıkan yazıları oku-

• 
duğum zaman hayretler içerisinde 
kaldım .. Belki hissiyatımda yanılmı
şımdır diye bir çok fstanbul gaze
telerine göz gezdirdim . Hepsi ayni 
teraneyi tutturmuşlar, mütemadiyen 
Gündüz Kılıç adındaki bir gencin 
medh ve senasını yapmakla meş-

guller ! ... • 
Bundan sonra. Milli futbol takı 

mının ( müdafi - muavin - muha
cim ) hatlarının nasıl teşkil edilme
si doğru olacağını söylemekteler ... 
Onlara göre, şöyle bir takım yapı
lırsa her şey olup bitecekmiş l 

Cahit Sefa 
Nuri Hüsnü Yaşar 

lbrahim Hakkı Faruk, Cevat 
Fikret Hüsnü Reşad 

Fikret Şeref Hakkı Niyazi 
Rebii Gündüz Kılınç Sait Necdet 

Halbuki, 

- Sekiz yaşındanberi meşin yu- 1 
varlağın pe~inde koşmuş; Fenerbah
çenin bütün takımlarında, Torosspor 
da ve Çukurova muhtelitinde futb~ 
oynamış: ltalyanın, Çekoslovakyanın, 
Hollandanın, İsviçrenin Milli takım
larını sahalarrla çarpışırken dikkatle 
seyretmiş bir sporcu sıfatiyle ve ce
saretle söylemek isterim ki : Bu ta
kım; çok fena şekilde tertibedilmiş; 

gerisi ile ilerisi arasında irtibatını 
kaybetmeğe mahkum ; oyuncuları 
arasında anlaşma bulunmayan; ha
tıra ve gönüle bakılarak yapılmı~, 

kayırılmış oyuncuların bir araya ge
tirilmesi neticesinde husule gelmiş 

bir takımdır 1 ... 
Hani, insana : 
- ..... ( Türkiyede en fena, en 

gayri mütecanis bir takım yap 1 ... ) 
Denilse, - eminim ki - , bu iş: 
bundan daha iyi bir şekilde başan

lamaz 1 ? ... 
Onunçün; ben hiç hatıra ve gö

nüle bakrruyarak ve bunun, her şey
den evuel bir millet işi olduğunu 

düşünerek, önümüze bir mUli takım 
enmuzeci olarak sürülmek istenen bu 
oyuncular hakkında tenkidler yürü
teceğim : 

Kaleci Cahit ve Safa : iyi oyun
culardır . Nedim ve Ulvi Ziya aya 
rına çıkamamakla beraber, şimdiki 

· kalecilerimizin en iyilerinden sayıla
bilirler .. Fakat, Safanın topu bloke 
edişi zayiftir ., Her iki kalecimizin 
de gajanıanları o kadar munta~am 
sayılamaz .. Sonra: bu iki gencin 
plonjonlarını daha ani bir şekilde 
yapmaları lazımdır .. Mamafih, bana 
kalırsa, lzmirin Sabahaddini ve Fe
nerbahçeı'ıin Necdeti, bu mevkide 
mutlaka denenmesi şart olan; daha 
faydalı ve verimli oJacak olan iki 
değerli oyuncudur .. Bunlan niçin u
nutuyorlar ? Bılınmez kı ! .... 

Sağ müdafi Yaşar ; Cesareti, 
süratı, boyu, posu, mukavemeti, atıl
ganlığı, tecrü lıesi, boyu, tutuşu, ze
kası itibarile bu yerin rakipsiz oyun
cusudur . ... Gelecek yıl bir mühendis 
çıkacak olan bu genç hakkında söy
lenecek bir söz ve yürütülecek bir 
fikir yoktur ... 

Sol müdafi Hüsnü ve Nuri : Nu
ri, bence, Hüsnüye müreccahtır .. 
Daha akıllı, daha tedbirli, mutedil, 
zeki, işini bilir. sinirlenmez, asabileş
mez, sakin bir oyuncudur.; Nuri. Hüs
nü İse iyi oyuncu olmakla beraber çok 1 

sert, fazla atılgan, çabuk sinirlenen 
bir gençtir. Bek hattında oynarken 
ya, çok tehlike~ vaziyetler ihdas e 
debilir .. veyahut, iyi bir hakem ken
disini tutar, kolundan dışarı atıve-
• 1 

rır ... 

Fakat, benim anladığıma göre, 
gerek Hüsnüye, gerekse Nuriye; Mil
li takımda bu mevkii işğal ettirmez
den önce Galatasaraylı Liitfi, lstan
bul spordan Sabih ve İzmirin Altın
ordusundan Cemil bir dafa muhak
kak denenmelidir ... Hatta, geçen yı 
la kadar, futbol oynadığını bildiğim 
meşhur, galatasaraylı Aliyi de büs 
bütün hatırdan çıkarmamalıdır .... 
Bundan üç yıl önce Halebe gittiği
mizde, Ali, tek başına, Halep muh
telit takımının bütün mühacimlerini 
durdurmağa muvaffak olmuştu .. 
1924. olimpiyadının bu kahramanını 
büsbütün unu1mayalım, yani !.... Sağ 
haf Faruk, Cevat, Reşat: Her üçü 
de ideal bir haf bekin vasıflarını ta
şımakt~dırlar ... 

Nisbet edilirse, Cevat; en iyileri 
olmakla beraber ağırdır .. güçlükle 
manevra yapar ... Seri dönüşleri ve 
deparları yoktur .. iyi ve koşucu bir 
solaçık, kendisini daima arkasına ta
ka bilir!.. Reşat ve Faruk da öyledir!.. 

Zaten bana sorarsanız, Harbiyeli 1 
Cemalden sonra bu mevki için ehli 
bir oyuncu yetişmediği~i söylerim !.. 

1 
Milli takımımızın en çürük nok

tası, muavinlikleridir ... Sağ haf için, ı 
Bu gençlerden başka, Galatasa-

1 

raylı Kadri ile Antalya mmtıkasın- ı 
dan (lastik top denilmeğe maruz 
Hüsnü)nün denenmesini teklif ede
ceğim ... 

Orta haf Hakkı ve Hüsnü : Her 
ikisi de milli takım için hafif olmak- 1 
la beraber, daha iyisi olmadığı için 1 

ikisinden birini almağa mecburuz .. 
Bence, Hakkı, Hüsnüden daha iyidir. 
Bu mevki için ayrıca, Çukuravadan 
Kemal ve Nuri ile fzmirli Adil'in 
tecrube edilmesi hayırlı olur, kana· 
atındayım .. 

Sol haf lbrahim ve Fikret : Fik
reti sol hafa almak; cinayettir 1.. Bu 
iş; hücüm hattının delicilik kabiliye
tini yarı yarıya azaltır 1.. Fikretin bu
raya alınmasına esasen lüzum da 
yoktur ... 

Milli takımın sol haf mevkiine 
namzed hösterilen lbrahim, zaif bir 

oyuncudur .. Ne teknik, ne taktik bi- ı' 
lir .. Ortada bocalar, durur .. Ben, bu 
mevki için, Çukutovadan Aziz'in ve 1 

Is tan bul spordan En verin ve Fener 
bahçeli Reşadın tecrübe edilmesini 
muvafık görürüm. Bilhassa, şimdi as
kerliğini yapmakta bulunan Aziz; 
tecrübesi, zekası, kabiliy~ti, sürat ve 
mukavemeti, düşüncesi bakımından, 
-öyle zannediyorum ki - bu mev-
kiin en layık bir oyuncusudur. • 

Fakat. ne gariptir ki, bu gencin 
liyakat ve kaeiliyeti de, ötedenberi 
kimsenin dikkat nazarını çekememiş
tir. 

Biz, bundan dört sene evvel, Çu
kurova muhteli ileti Kıbnsa gittiğimiz 
zaman, - o maçları -, bilhassa A
zizin cesaret, fedakarlığı, yılmazlığı 

sayesinde kazanmıştık. Onun için, 
bir fevkeladelik taşıdığına kail oldu
ğum bu genç hakkında, federasyonun 
dikkat nazarını çekmek isterim 

G nsı uçuncu ..,ahıfede -

Tirle sizu 

İzdivaç bahsi 

, 
I 

Türk ·Kuşu talebe! 
lerimiz bu gün 

gidiyorlar 

Vali ve parti 
ba~knımız 

Tevfik Hadi Baysal bugün 
mülhakatı teftişe çıkıyor 

l Bir dayak müna-
1 sebetile 

I• zdivaç hakkında şimdiye kad 
neler söylenmemiştir, neler 1 

Bu hususta takibedilecek ne mua 
yen bir hatb hareket ve ne de kat 
bir düstur vardır . Yalnız herke · 
aşağı yukan kabul ettiği bir for 

Şehrimiz Türk Kuşu talebeleri 
bu günkü trenle lnönündeki askeri 
kampa iştirak için şehrimizden ayn· 
lacaklardır . 

Gidecek olan gurup 10 kişilik
tir . 

Gençlerimizden kısa zamanda· 
burada alınan randınan memnuni 
yet verici bir şekildedir . 

Talebelerimizin ileri derslerinde 
de muvaffak olacaklarına şüphe et 
mıyoruz . 

Gençler istasyonda büyükleri· 
miz tarafından uğurlanacakl;udır . 

Şehrimizde pazar 
kaç yerde ve nere 
lerde kurulacak? 

Mevsim dolayısiyle bahçe mah
sulatı çoğaldığından haftanın her gü· 
niinde muayyen mahallerde paraken 
de pazar yerleri kurulacaktır · 

Belediye encümeni bu hususta 
karar vermiş ve pazar mahalleriyle 
günlerini tayin etmiştir . 

Bu yeni karara göre : 
Eski istasyonda perşenbe günü, 

Kuruköprüde pazar günü. Kolordu 
civarında çarşanba günü, Kale kapı· 
sında cuma günü, Karşıyakada sah 
günü, Muhsin paşa meydanında cu
martesi günü, J;>tıppoy civarında 
pazartesi günleri kurulacaktır . 

Buralarda iki veya dört teker· 
lekli , üzeri tenteli ve içi galvanizli 
arabalarla seyyar satıcılık yapılabi
lecektir . 

Sıhhate aykırı, iptidai kaplar va
sıtasile satış kat'i şurette yapıla· 
mıyacaktır . 

Toptan sebze satış 
yerinin alım satım' 

zamanları 
• Şehrimizdeki toptan sebze satış 

yerindeki alım satım zamanlan bele
diye encümenince mevsime göre yine 
değiştirilmiştir. Bu karara göre : 

Satış saatlerinin yazın 7,5 ve kı
şın 9,5 a kadar devamı muvafık gö
riilm "iştür. 

Sitma mücadele 
teşkilatı ameleleri · 

mizi dikkatlı bir su
rette muayene 

ediyor 
Çalışmak için şehrimize gelip 

yerlerine dönen amelelerin her za-
man olduğu gibi dün de istasyonda 
sıtma mücadele riyaseti tarafından 
sıhhi muayeneleri yapılmıştır. 

Muayene neticesi 200 ameleden 
7 kişi de sıtma olduğu anla~ılmıştır. 
Bir kişide de eski sıtma görüldüğün
den bu amele hemen sıtma hastaha
nesine yatınlınış diğer altısına da 
kinin tedavisi lüzum görülerek 
mahallerine se~k edilmişlerdir. 

Vali ve Parti başkanımız Tev
fik Hadi Baysal , bugün mülhakatı 
teftişe çıkacaklardır . Parti başka
nımız , ilk önce Ceyhana gidecek 
lerdir . 

Sınai müesseseler 
deki muharrik kuv 
vetler düşürülürse 

Maliye teşkilatına haber 
verilmesi icap ediyor 
Muharrtk kuvveti beş beygirden 

fazla iken bilahare bu mikdardan a
şağı düşürmüş olan sınai müessese
lerde evvelce imal edilmiş olan me
vaddan muamele vergisi alınıp alın
mıyacağı ve bunun sureti istifası me
murini maliyece sorulmakta ve Mali-1 

ye müfettişlerinden alınan raporlar- ı 
da da bu cihetin tetkik ve haili is-
tenilmektedir. 

Sınai müesseselerin muharrik 
kuvvetini beş beygirden aşağı dü
şürenler ancak o tarihten sonra mu
afiyet iktisap etmiş olacaklarından 
daha evvel imal o!unan mevaddan 
vergi alınması pek tabii bir keyfiyet 
olacağı ve binaenaleyh: 

1 - ~u kabil müesseseler bey
gir kuvvetini beşten aşağı düşürdük
lerini alakadar malmemuruna bildir
meğe ve o tarihte mevcut mallannın 
cins ve miktarını bir zabıtla tesbit 
ettirmeğe mecburdurlar. 

i 
1 

2- Müessese sahipleri, vergiye 
tabi olduğu tesbit edilen bu kabil 

mevaddın satıldığı veya satılmak 
üzere komisyoncuya gönderildiği ta
rihi takip eden ayın 15 inci günü ı 
akşamına kadar nev'i ve mikdarını 

1 

ve satış fiatını (satış veya satılacak ' 
fiat) ve bunlardan tenzili lazım gelen 
iptidai maddeler var ise kıymet ve 
miktarını kanunun sekizinci maddesi 
mucibince bir beyanname ile bildir- 1 

mek ve vergisini usulü dairesinde 1 

tesviye etmekle mükellef tutulmuş
lardw. 

Dörtyolda bir 
konferans 

Dörtyol : [ Hususi ] - Kayma. 
kam Bay Adilin tensibile muallim 
Bay Şevket Ôzer tarafından kaçak
çılık hakkında,Süleyman Bahri kıraat 
hanesinde , memurlar ve bütün köy 
ihtiyar heyetleri bulunduğu halde ; 
çok heyecanlı bir konferans verildi. 

Bay Şevket Özer kaçakçılığın fe· 
nalığını kimlere kaçakçı dendiğini 
ve son zamanlarda yapılmakta olan 
teneke ve çuval kaçakçılığı ve bun· 
)arın milli sanayi ve milli paramız 
üzerinde yaptıkları tahribatı uzun 
uzadıya anlathktan sonra bütün 
Dörtyol halkından kaçakçı denilen 
hainleri hükumet kuvvetine teslim 
etmelerini insanca yaşamak namına 
ricada bulundu. 

Borsa komiserliğinden: 
Borsa Encümen intihabı 8- 7 - 936 çarşamba 

günü borsa binasında yapılacaktır. intihap saat do
kuzdan on ikiye kadar devam edecektir . Borsada 
birinci ve ikinci sınıfta kayıtlı abonelerin oylarını 
vermeleri ilan olunur . 7081 

Dayak yiyen deli olmuş, 
dayağı atan da,zaten deli 
olduğu için bu vakayı 1 

icadetmiştir • diyor 

4 Temmuz tarihli nüshamızda 
Milli Mensucat fabrikası idare me· 
muru Talat adında birisinin fabrika 
amelelerinden birisini, alacak mese 
lesi yüzünden çıkan kavgada döğ
müş olduğunu polis müdüriyetinden 
aldığımız malumat üzerine haber 
vermiştik. 

Dün Milli Mensucat fabrikasa 
idare memuru Talattan aynen aşağı 
koyduğumuz ve böyle bir hadisenin 
olmadığını,şikayet eden adamın deli 
olduğunu bildiren bir tavzih aldık. 

Aradan çok geçmeden dayak 
yediğini iddia eden . amelenin akra
balarından birisi de bize bir şikayet 

mektubu gönderdi. Bu mektupta da I 
zavallı amelenin o gün yediği dayak 
ve maruz kaldığı şiddetli darbeler 1 

üzerine akhnı oynattığı bildirilmekte 
1 

ve mecbur olduğu halde fabrikanın 
hiç bir yardımda bulunmadığı söy · 
lenmektedir. Bu mektubu da aynen 

neşrediyoruz . 
Mesele şüphesiz hakim huzurunda 

halledilecektir. Kimin doğru söyleyip 
1 

söylemediğini aPaştırmak mevkiinde ı 
değil. Yalnız biz Talatın tavzihini 
kanuni bir mecburiyetle neşrettiği· 1 

miz gibi , amelenin mektubunu da 
bir vatandaş şikayeti olarak neşret· 
meği bir vicdan mecburiyeti telakki 
ediyoruz . 

Türksözü gazetesi müdür
lüğüne: 

mevcutdur. 
izdivaç bir piyango gibidir. '/ı 

büyük bir ikramiye kazanılır ve 
but da teselli mükafatı bile ele g 
mez .. 

Bu kaidenin doğruluğunu bir k 
re daha ispat için şu olmuş hikaye 
yı anlatacağım : 

Avusturalyada Fremautle şe~ 
rinde bir gün bir kaç arkadaş y 
mek masasının etrafında toplanın 
)ar konuşuyorlarmış . Masarun ü 
rinde duran büyük bir viski şiş 
bu toplantıya biraz daha fazla n 
ve cazibe\ vermekte de gecikme 
yalnız aralarından birisi nazarı d' 
kati celbedecek derecede derin 
melankoliye dalmış " Çünki o an 
kendisini bırakıp başka birisiyle 
lenen nişanlısının bütün hatıra) 
dumanlı başının içinde uçuşma 
başlamış . Onun bu halini gören 
~r bir arkadaşı onu teselli için s 
inşte bulunmuş ve kendi nefsine 
itimadı olmadığı için bu vaziyete 
tüğünü söylemiş . Derken arala 
da şiddetli bir münakaşa başla 
ve bu münakaşa büyük bir bahi 
neticelenmiş . 

Yapılan serzinşler gururuna 
kunduğu için melankolik aŞ1k d 
hal Fransaya hareket edeceğiai 
Marsilyada rastlıyacağı ilk ka 
evlenmeğe razı edec~ğini söyle 
ve bunu beceremiyeceğini iddia 
arkadaşiyle 1000 İngiliz lirasına 
se de ginniş . 

Çok geçmeden F ransaya 
ket eden Avusturalyalı Marsily 
varnuş . Gümrükten geçerken r 
bilmediği için etrafında kendi · 
yardım edecek birisini aramağa 
lamış tam bu sırada gözüne ili 

4 Temmuz tarihli nüshanızın ikinci ı ve onun bu sıkışık halini anlamış 
sahifesinde hakkımda ameleyi döğ· ı lan çok güzel bir genç kız iliş 
müş başlığı altında bir yazı gördüm. ve genç kız ona derhal yardıma 

Evet; akıl hastalığına tutulmuş bir 
1 miş . Marsilyanın oldukça tanın 

zavallı gfiya alacağını istemesinden tüccarlarından birisinin kızı olan 
muğber olarak kendisini döğdüğüm güzel tercüman babasının nam 
iddiasile bir şikayette bulunmuştur . gelen malın muameles:ni yaptırın 
Tıbbi müşahede altına alman bu za· 

1 
zere oraya gelmişmiş -

vallının akıl hastalığile malw bulun- 1 işlerini bitirip te gümrükten 
duğu anlaşılarak hükum~ tababe- , tıklan zaman Avusturalyah ona 
tince rapor verilmiştir. Bu biçareyi hal izdivaç teklif etmiş, kız bü 
ne döğdüm ne de bende böyle bir bir hayrete düşmüş ve red etm' 
alacağı vardır. Keyfiyetin ilk çıkacak Mamafih kızcağızın mukavemeti 

nüshanızın ayni .sütununda tavzihini zun sürmemiş bir kaç gün i~ 
riça ederim . evlenivermisler . 

Adana Türksözü gazetesi 
müdürlüğüne : 

4 - 7-936 tarihli gazetenizde 
Milli Mensucat fabrikası idare me
muru Bay Talat amele, Sivasın Şar
kışla kazasının Gemerek nahiyesine 
tabi Dendil köyünden muhacir Nuri 
oğlu 336 doğumlu Çemaili döğdü
ğünü ve rapor alındığını yaznuştır. 

Halbuki, merkum Çemail bu dar
beden dolayı aklını da oynabp dört 
beş gündenberi ~ğlı bir haldedir . 
Memleket hastanesi kendisini bu 
yüzden çıkarmıştır . Bu çocuğu eski 
istasyon polis karakoluna çaresine 
bakmak için bir kaç defa götürdük 
ise de " siz idare ediniz ,, cevabını 
aldık . 

Hdlbuki fabrikanın yataklı hasta. 
nesi varchr. Bunu fabrikası hem te
daviye ve hem de yevmiyesini ver 
meğe mecbur iken hıç birisini yap
mamıştır. Bu haksızlığı kime şikayet 
edeceğimizi bilemiyoruz. işbu şika
yet mektubumuzu ceridenizle neşrile 
hareket edeceğimiz yolu gösterme· 
nizi diler ve istirham ederiz. 

Cumalinin amcazadesi 
muhacir Mehmet oğlu 

ABDOLGANI 

Bir kaç gün sonra onları A 
turalyaya götüren vapurun güğe 
sinde Avusturalyalı genç karıs111' 
çin kendisile evlendiğini söyl 
zaman genç kadın hiç kızmamış.. 
bir hayli gülmüş .. 

Bahsi kazanan Avusturalyalı 
alacağı 1000 lngiliz lirasını kan 
hediye etmiş .. 

Bu haberi veren gazeteye na 
ran belki de bütün Avusturalya 
mesud çifti şimdi bu Avustural 
ile kansı imiş .. 

Deme,, ki Avusturalyalıya 

yangonun büyük ikramiyesi 
mış 

Ford'un kazancı 

F ord 33 yıllık faaliyetinde 
milyon otomobil ve kanı 

imal etmiş ve buna mukabil 12 
028 dolar almıştır . Bu paramn 
109,884 dolarını gündelik vem 
meye vermiştir . Geriye kalan 1 
O 16, 144 dolardan 60 milyon 
vergiye verdikten sonra safi k 
782,016,144 dolar kalmaktadır. 
para da emlake, fabrikalara yü 
fırınlara makine tesisatına ka 

ıruştır . 
F ord fabt~ kaları, her oto 
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1 goğazlar konferan 
sı ve Bulgaristan 

La Paroli'den; (Bulgar {!azetesi) 

" Montrö' de celseler konferan
sın ilk başladığı günün havası için· 
de devam etmiyor . Vakıa Türkiye' 
nin boğazları tahkim isteği hiç bir 
tarafta ciddi bir muhalefete rast
lanmıyor, fakat harp ve sulh zaman 
larında boğazlardan geçecek harp 

Büyük 

lorıdradan razılırnr . . . . 

Britanya 
asker topluyor 

Noyes Viner Jurnal'den 

sahif~ : 3 

'Milli futbol takımı 
nı seçmek bir 

bela oldu 

lr. Y 
veya 
eg 

Ankarada 
heyecanlı bir 

•• •• · I 
gemilerinin tahdidi işi bir takım ih
tilaflara mevzu teşkil ediyor. Bu ih
tilafların altı'ldan Büyük Britanya 
ile Rusya arasında asırlardanberi 

Bir harp takdirinde lngiliz ordu ı 
kadrosunun eksikliğine lngiliz askeri j 1 

mütehassısları daha Habeş harbı J 
esnasında işaret etmişlerdi . Silah- I 
l~nın~ işlerine girişilince , lngiltere
nın bır çok yerlerinde , yapılacak 

o!an ~uvvetli bir propaganda ile iş· 
sızlerın kıtalara müracaat edecekleri 

Bermuda gibi denizaşırı sömürgeler 
deki inzibat işleri kaydedilerek; her 
askerin hizmet müddetinde bu mem· 
leketlerden hiç olmazsa bir tanesini 
görmek dünyayı dolaşmak imkanları 
olacağı ileri sürülmektedir. 

Askerlik hizmetine girmiş olan
lar, beş yıllık hizmetleri esnasında 
ekseriya çavuş rütbesine kadar yük
selmekte ve sivil hayata atıldıkları 
zaman güçlük çekmiyecek surette 
yetiştirilmektedirler. 

- İkinci sahifeden artan -

Sağaçık Niyazi ve Necdet : Ni. 
yazi., her itibarla , Necdetten yük. 
sektır.. Ve yerinin rakipsiz oyuncu -
sudur . Bu oyuncu hakkında tecrü
be yapılmasına lüzum yoktur . Esa
sen Türkiye futbolcuları arasında , 
tam m~n.asiyle , bir Avrupa futbol
cusu gıbı oyun oynayan bir iki gen
cimiz varsa , onlardan birisi de Ni· 
yazidir , işte f.. spor gunu 

B~~kay Ankara Gücünü, Galatasaray -
Guneş muhteliti Fener bahçeyi nasıl yendi 
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Boçkay - Ankara Gücü maçına 
saat l 7'de Beşiktaşlı Nurinin ha
kemliği ile başlandı. Macarlar dün· 
k•• k U adrolarını muhafaza ediyorlardı. 
~kara gücü takımı ise: Osman, Ali 

ıza, Enver, Orhan, Semih, Nazmi, 
~bdi, Bilal, Yaşar Fahri ve Hamdi

en müteşekkildi. 
Hakemin düdüğü ile beraber 

Güçlüler hücuma geçtiler. 
Top, sağdan Macarların kalesi

ne kadar indi. Kaleci bunu güçlükle 
U~klaştırdı. 

h Ankara Gücü, oyunun neticesi 
akkında ümid verici güzel akınlarla, 
akrkası arkasına Boçkay kalesini sı
ıştırdi. 

Dördüncü dakikada sağdan inen 
Abdiye ayak koydular. Hakemin 
~e~.diği favulu Orhan çekti. Kalenin 
0nu karıştı. 
h" Şampiyon takımın üç ortası mü
ıın bir fırsat kaçırdılar. 

Bu tehlikeyi atlatan Macarlar, 
~pa uzun bir vuruş yaptılar. Ali e;:: kendilerine hemen mukabele 

li5' I" Top şimdi Hamdide .. Hamdi iler 
disif ı~or. Hafı ve beki atlattı. Çektiği 
a ~ ~~tü kaleci çeldi. Bu sefer Yaşar, 
iliş' ucuında, ne yazık ki üstün oyna· 

)'dan Ankara Gücü fırsattan istifade 
e eınedi. 

a . b Macarlar on dakika dadar süren 
l askından sonra, kısa ve seri pas
_ arla Ankara Gücü kalesine kadar 
ınıneğe başladılar. Lakin, bu şekilde 
!rol atmağa imkan bulamıyorlardı. 

Boçkayın bu üstünlüğü de çok 
en az sürdü. iki takım mütevazin bir 

na 0 )'Un gösteriyorlardı. 
büy Bir defa, Yaşar yerden çok gü
tmi: zcl bir şut çekti. Boçkay kaleşİ gÜ

eti, ~~~bir kurtarış yaptı. Halk kendisini 
için· G .. ışladı. Gene bir akın esnasında 

uç lehine bir korner oldu. 
Av• .. Abdi topu kalenin ortasına dü· 
ğerl şurdü: Ne yazık ki macar kaleci to· 
sına pu uzaklaştırdı. 
ledı Boçkay akınları, dünkü gibi, hep 

sa"d ış.. g an oluyor. Markuş, topu her 
ra~aladığı zaman Ankara Gücü ka· 
Nsıne bir tehlike yaratıyor. Fakat, 

rıs azım ve Ali Rızanın fedakar oyna-
~aları gole mani oluyordu. Kaleci 

na1 sınanın yer tutuşu da fena değildi. 
anıf 37 inci dakikadayız; Boçkay 
ralı· b~trforvedi Ankara Gücü kalesine 

v~r. şut çekti. Osman topu yakaladı 
1ade etti. 

a 
i çı k d Top ayaktan ayağa Hamdiye 

)' a ar geldi. Hamdi, üzerine çıkış 
G. tapan kalecinin boş bıraktığı kaleye 

"du, bir burun vuruşu ile attı. 
1 b· ol!.... sesleri ve kalecinin hatalı 

2 ır vu ·1 1 d k· ruşu ı e yere yuvar andı. Bir 
;,;. 0:t ıkalık bir gecikmeden sonra. top 

aya geldi. 
ın '-. 

mal• --~ .. ...------------
1 

Ve 
d Ya kamyon vasati olarak 20 ka· 

d bar safi kazanç temin ettiği zaman, 

te~~ku fevkalade bir mazhariyet diye 
ır. a ki ediyorlar . 
""k- ~a lık defa olarak, ekonomik, az ka
p~ ki nç çok sürüm prensibini muvaffa-

1/,ette tatbik eden F ord olmuş ve 
~ 'J:ı ı-i+a !arınd~ ~a1dı çıkmıştır. 

Maç, çok heyecanlı bir safhaya 
ğirmişti. Güçlüler durmadan koşu
yorlar, atılıyorlar, canlı bir oyun 
çıkarıyorlardı. Boçkay takımı ise, 
buna mukabil, sakin, gene eskisi 
gibi, kısa paslı oyunlarına devam 
ediyordu. 

41 inci dakikada idi. Markuş 
sağdan korner çizgisi hiza>ına kadar 
indi, Ayağındaki top, sağ içten orta 
akıncıya kadar geldi, o da temiz bir 
vuruşla beraberlik sayısını yaptı. 

Biraz sonra, gene sağdan gelen 
bir pasla Macarlar, iki takım da 
çok güzel oynamağa başladı. iyi bir 
maç seyrediyoruz. 

Ankara Güçlüler, iki gol yeme
lerine rağmen ümidsiz görünmüyor· 
!ardı. 

Nitekim son dokikada Macarlar 
aleyhine olan bir korneri, Abdi çekti. 
Yaşar güzel bir kafa vuruşu ile to
pu ağlara taktı. 

Top ortaya geldi ve hakem de 
devrenin bittiğini ilan eden düdüğü
nü çaldı. 

Ankara gücü ikinci devreye da-
ha iyi başladı. Macarlar, gayet so· 
ğukkanh oynuyorlardı. 

Hemen her yerde karşılarına çı 
kan Güçlülerle uğraşmak istemiyor
muş gibi, topu derhal arkadaşlarına 
veriyorlardı. 

Güç forved hattı durmadan akın
lar yapıyordu. 12 inci dakikada Bi
lalın çok nefis bir şutunu gördük. 
Ölçüsüz atılmasaydı galibiyet golü 
olacaktı. Fakat, bu gelişi güzel atış
lardan karşı taraf istifade ediyor, 
kalelerini daha iyi koruyorlardı. 

Artık herkese bu maçın bera · 
berlikle biteceği kanaatı gelmişti. 
Fakat 43 üncü dakikada, bir ceza 
vuruşundan sonra, gene Markus sağ· 
dan ilerledi, aynı taktik ile, ortaya 
pasını verdi. Orta akıncı da" üçüncü 
golü sıkıntısızca yaptı. 

Ankara Gücü son bir gayret 
gösterdi. Biriki iyi akın daha gör
dük. Gakat netice değişmedi. Maç 
2-3 Boçkayın kabiliyetiyle bitti. 

İngilizler Filistini 
Şarkulerden ile bir 
!eştirmek istiyorlar 

- Birinci sahifeden aı tan -

ihtilalcılarla lngiliz kuvvetleri ara
sında m.üh!m bir müsademe olmuş
tur. Dort ıandarma ağır surette ya
ralanmıştır . 

Kudüs : 4 ( Hususi ) - lngi
lizler son günJerde yeni bir propa· 
ganda usulünü takibe başladılar . 

lngiliz tayyareleri geceleri köy
lerin üzerinde dolaşarak beyenna · 
meler atmaktadırlar . Atılan bu be· 
yannamelerde [ son isyan hareket
leri~den en çok zarar gören kimdir? 
Şehırlerde oturan zenginler lngiliz 
askerlerinin himayesinde ve müref. 
feh bir şekilde yaşamaktadırlar . 
Bunlar , fakir halkın dükkanlarını 
kapamalarını istiyorlar . 

. Bu hareketten zarar görecek olan 
hıç şüphe yok ki dükkanlarını ka· 

· patmağa icbar edilen küçük tacir· 
lr tdir . 

1 devam eden rekabeti Sezmek güç 
değil. Sovyet Rusya ile olan müna
sebeti bakımından Japonya da ihti. 
razi kaydlar ileri sürüyor. ltalyanın 
vaziyeti henüz belli değil fakat ne 
olursa olsun, şimdiden anlaşılıyor ki 
Boğazlarda yeni reiim, Ankara hü 
kumetinin isteği veçhile Türkiyenin 
emniyeti noktasına istinad edecek. 
Bulgaristan, daha bidayette Türk 
talebini tasvip ettiği için prensip iti 
barile teknik ihtilaflara İştirak et-

' miyecek. Montrö'deki Bulgar dele
gelerinin vazifesi boğazların yeni 
rejiminin bugünkü ticari vaziyet ve 

1 şartları üzerinde daha fena müessir 
olmamasını teminden ibaret kala 
caktır . 

ve bu suretle kadroların doldurula
bil,,ceği umulmuştv . 

Bu bakımdan işçiler bakanı de
niz lordu ve hava bakanı arasında 
görüşmeler oldu . Ancak bütün bu 
teşebbüsler , sosyalistler tarafından 
şiddetle proresto edildi~ 

Dikkate değer bir ·~ihet daha ' 
varsa , o da , askerlik hizmeti telak
kisindeki değişikliktir . j 

Askerlik mükellefiyeti mevzuu 
etrafında kamôyda sık sık görüşme· 
ler olmaktadır . 

lngiltere her tarafta asker topla
ma büroları vardır. lskoçya ve Vels
te de hemen hemen her şehirde bir ,. 
çok bürolar faaliyettedir . 

Esasen Monfrö'ye iştirak eden Bu ülkelerdeki gençler bürolara 
Keradeniz devletlerinin menfaatleri nasıl müracaat ediyorlar ? meselesi 
Bulgar menfaatı ile birdir. Bu ba- merak edilecek bir şeydir . 
kımdan neticeden bizim için endişe Her şeyden önce duvar ilanları 
etmek yersiz olur . Bulgaristan'ın büyük bir rol oynamaktadır . 
asıl menfaatı boğazların 'seyrisefere Bu ilanlarda , asker mesleğinin 
açık bulundurulması noktasındadır. iyilik ve faydalarına işaret edilmek· 

Başka mahreci olmadığı için Ka tedir · • . • 1 

1 radenizde sıkışmış kalmış olan Bul- Mesela bu ılanlardan birinde 
'ga "st T·· k · · k şöyle denilmektedir : • rı an, ur proıesınin i inci kıs-

1 mile çok alakalıdır . Bu itibarladır " Seyahat etmek , spor ve kür 

1

: ki Hulgar delegasyonu reisi Dr. Ni- yapmakl, talim ve terbiye görmek 
kolaef, yeni Boğazlar muahedesinin için orduya giriniz 1 ,, 

1 bütün Karadeniz sahil devletlerinin Londranın tam merkezinde baş· 
emniyetini karşılıyacağı bir şekilde ka bir duvar ilanı okuyoruz : 
tanzimi İcab ettiğini söyliyen Fran· "18 ile 25 Yaş arasında delikan· 
şız delegesi M. Pol Bonkur'a teşek- lılar aranmaktadır. Evelce iktisap 
kür etmiştir . edilmiş bilgi ve tecrübeye lüzum 1 

' Montrö'y J iştirak eden devlet- yoktur. 
ler arasında Bıllgar stan'ın, 26 Ha- Biz sizi, talim ve terbiye edece- 1 

ziranda bir delegemizin söyledi·. 

1

. ğiz. laşenize bakacağız ; size maaş ı 
g_ibi büsbütün ayrı ve hususi bir v;~ I vereceğiz, Elbise ve ikametgahınızı , 
zıyetı vardır . temin edeceğiz. Maaşınız tatil gün· 1 

Bulgaristan, son zamandaki şart 1 !erinde de işliyecektir. "Nizami ordu. 
!arın değişmesini ileri sürerek sulh ı Bir diğer duvar ilanı açıktan a-
yoliyle boğazlar ınuahedenamesinin 1 çığa işsizlere hitabediyor: 
tadilini istiyen Türkiye'nin devlet· / "işsiz misiniz ? Habuki, pekala 
lere yaptığı müracaatın müsait kar- 1 bize gelir dünyayı gezip görmüş 0 • 

şılandığını görmekle memnundur . lursunuz. Allah krala ömür versin!,, 
Z~manla .tatbik kabiliyetini kaybet- , Bir muhafız topçu alayırıı'n duvar 
mış ahkamın alakadar devletlerin ilanı : .: opçulara gel; bir zanaat öğ- 1 

Britanya ordusuna girmiş olan 
bir delikanlı, altı aylık acemilik dev
resind~n sonra, harbiye mektebine 
on sekız ay devam etmek suretiyle 
sub~y olarak orduya iltihak etmek 
ımkanı da verilmiştir. 

Or~uya gi~miş olan bir kimseye, 
terakkı etmenın faydaları da göste
rilmektedir. 

Mesela, onbaşının devam ettiği 
lokanta, sivillerin kulüblerini andır 
maktadır. 

Askere her yıl bir ay izin veri
liyor. Bundan başka, eğer vazifesine 
aykırı değilse, her hafta Vikand iz· 
ni alabildiği gibi, noel, paskalya gi· 
bı bayramlarda da serbest bırakıl· 
maktadır. 

Ailesine aid makul ve meşru se· 
beblerle de izin almak hakkı vardır. 

. lngiliz askeri, lngilteredeki de
mıryollarında yüzde 80, lrlandada 
yüz_de 75 tenzilatla seyahat etmek
tedır. 

Yediği yemek mükemmel bir 
mutfakta hazırlanmaktadır. Kontro· 
lu bir sur_ette mobilyalanmış, en yeni 
gazetelerı, azı masaları bilardoları 
oaln istirahat salonları :ardır. 

Sıcak ve soğuk suyu olan ban· 
yolardan istediği anda istifade ede
bilir. 

Büyük askeri garnizonlarının hu· 
susi tiyatroları da vardır. Konserler 
eğlenceler tertib olunmaktadır. ' 

Sivil hayatta hiç bir yerde spor, 
ordudaki kadar ehemmiyetli bir rol 
oynamamaktadır. 

Spor içinse, asker beş para har· 
camamaktadır. 

------·------
Suriye - Fransız 

muahedesi 
m~vafakati ile değişebileceğine Mon- ren! dunyayı gez, gör ve üzerine bir j 
~l konfbe.ransı bir delildir. Muahe- de maaş ali teknik işler üzerinde ka - Birinci sahifeden artan _ 

e erın ır taraflı bozulmasına asla fa yoran erkekler için parlak bir R 
taraftar olmtyan Bulgaristan, emni- 1 fırsat 1 alaya gel ve iyi bir topçu ol!,, kezd:d~ra~an alınan haberler şu mer 

yetıni koruyacak müsaadenin veril- 1 Önümüzde Biritanya harp daire· . · b ı ı 1 - Suriye ve Lübnanda Fran· 
mesı için üyük devletlerden umı- sinin ufak bir broşür Ü duruyor. Bu 1 

d
. · b" b J k 1 sız Yüce komiserlig· i lagvedilecek, 
mı ır an i e esmemiştir . . küçük kitap, Avrupa kıtasından ge- 1 ("'"~~-~--~---:.__, ___ ., !enler için hayret uyandırıyor. Kita- bunun adı (Şarki Akdeniz Suriye 

Karnını doyurmak için çalışan bın kabında koltuğu altında ayak to- ve Lübnan Cumhuriyetleri nezdinde 

1 
fevkalade Elçilik ] olacaktır . 

seyyar satıcı arın elindeki mail pu, kısa pantalonlu bir delikanlının yağ~a .. ediliyor . Mahsullerini paz!r resmi var. Bu resmin arka planında 2 - Suriyenin Merkezi Şam, 
r~ gotu~erek satmak isteyen fakir ise bir küre bulunuyor. Üzerinde "tek- Lübnanın merkezi de Berut olarak 

Çıftçılerın mahs J"t ·tl"f 1 f d kabul edilmiştir. Fransız Elçı"sı· se· 
u a ı ı a o unuyor . li e ilen nedir ve bize nasıl gelinir?" 

Her zaman olduğu gibi bu ihti- yazılmıştı. 1 nenin altı ayını Berutta ve altı ayı-
1" ld d ı f 1 nıda Şamda geçirecektir : 
a e e ya ruz akir halk zarara uğ- Kitabın kapağı açılınca, birinci I 3 ruyor f d b k b R Suriye ve Lübnanın ~kono· 

· say asın a üyü ir resim var. e k 
lngl·ıtere A "ft ·1 · d ı_ni işlerine. bakmak ve gu··mru""kler 

• rap çı çı ermin va- sim e, kralın askeri bir ayak topu 1 . t" . t tk"k k k ıradını taksım eylemek üzere yu"k-
z~y: ını e. :ı . t'tme ve istekleriyle ta ımı üyelerinin, nasıl birer birer ' 
Şıkayetlerını dı 1 k ·· F j sek bir [ Mesalihi müştereke ] mec-

n eme uzere ilistine ellerini sıkmakta olduğunu göster- lisi kurulacaktır . 

Sağiç Hakkı , Sait : Her ikisi de 
milli takıma layıktır .. Tecrübesi ve 
daha mühim maçlara iştiraki balcı· 
mı~~an H~kkı , Saitten iyi ise de 
Saıdın zekası , ani görüşleri , sürati, 
kurnazlığı vardır . Bu itibarla ben 
( Hakkı ) dan ziyade Saidin b~ me~
kii işgal eylemesini , ,esas itibariyle 
muvafık görürüm . Fakat, bu mev
ki için Çukurovadan (Faruk) dahi 
her.halde tecrübe edilmelidir. Şe· 
reflı subaylarımızdan birisi olan bu 
gencin boyu 1, 70 den fazladır . 

Gayet akıllıcasına oyun oynar . 
Takımını idare itibariyle meşhur 
( Zeki ) yi andıran , yegane oyuncu· 
muzdur . Fedakarlık etmesini bilir . 
Gol atmak hırsına hiç kapılmaz . 
Orduda vazifesi , topçu subaylığıdır. 
Ve Teğmendir . 

Yalnız biraz ağır olan bu gençL 
iyi bir antrenman neticesinde Tür· . . 
kıyenin en iyi oyuncularından birisi 
haline geleceğini kuvvetle umarım .. 

Orta muhacim Gündüz Kılıç : 
ilerisi için belki bir ümit olmakla 
beraber , bugünkü günde , bu gen
cin milli takımda yeri olamaz . Milli 
takımda orta muhacimlik mevkii ya 
limirden Vehabın , ya Çukurovalı' 
F arukun : ve yahut ki Galatasaraylı 
Rasıhın olmak lazım gelir . Mama· 
fih , hepsinden iyisi ( Vehap ) dır . 
Bunda kuvvetle ısrar ediyorum . 

Soliç Şeref : Bir çok oyunlarını 
seyrettiğim bu genç formunda de
ğildir . Şutları ekseriyetle havadan 
gitmektedir · Sonra , çok sinirlidir 
de·· Avrupa takımları karşısında 
uf~~ ?ir muvaffakiyet bile göstere
cegını zannetmiyorum . Bence iz. 
~irli Fuad ; bu mevkie daha !~yık 
bır oyuncudur . 

Solaçık Fikret , Rebii : Rebiinin 
arlık milli takımda yeri olamaz .. 

Burası için ( Fikret ) den daha 
kudretli bir oyuncu bulunamaz. Onun 

yerini bozmak hiç doğru değildir . 
Çünkü ; Fikret ; ( Bekir ) ve (Zeki) 
den son_ra yetişmiş en kuvvetli , en
kıymetlı • en müthiş Türk futbolcu • 
sudur _; ve takımı sürükleyen , karşı
sındakı demosalize eden , gol ha
zırlay~~ • delen bir ~oyuncudur . 
Kendısınde hem ( Zeki ) nin , hem 
d~ Bekirin vasıfları vardır . Böyle 
bır oyuncuyu yerinden oynatmak . 
en feci bir hata teşkil eder . ' 

Bir vilayet gazetesinde çıkacak 
bu yazılar , bilmiyorum , hiç dikkat 
nazarını celbedec.ıc midir ?. Fakat, 
o yazıları yazanın en geniş bir hüs
nü niyetle hareket ettiği ; millet 

ve memleket işlerinde çok hassas dav· 
randığı ve eski bir sporcu olduğu 
muhakkaktır . Onun için , bu sözle-
r,im_in hüsnü. niy~tle karşılanacağını 
umıt etmek ısterım . 

Ragıp Mağden 

bir ta. hk. ik heyeti gönderıneg· e karar mektedir. lı. 1· nci sayfada gene bı"r re- B J t F k b h "1" u ınec is senenin altı ayını Be-vermış ır · a at u eyet , asayiş rim: bir alay enstitüsü, barı andıran riye muahedesi hakkındaki f"ki 1 ·• d"" 1 d h k rutta altı ayını da Şamda oturacak- ı r en 
uze ıne en ve er es iş ve gücü büyük bir salon, gerilerde hakikaten tır . ni istimzaç etmiştir . 

başına dönmeden gelmiyecektir . 1 bir bar, ön planda askerlerin koltuk- ! F D 1 l ı 4 - Suriye ve Lübnan mürettep ransa ış işleri bakanı Vito da 
Binaena ey 1 siz çiftçiler h.,r şey· !arda istirahat etmekte olduklarını olan borçları tasfiye etmek üzere Vatani heyet azasını kabul ederek 

den evel iş ve gücünüzün başına 1 gösteriyor. miişterek bı"r komı"syon teşkı"l olu- uzun uz d 

d
.. k "l"hl t k • · a ıya görüşmüş ve Surı·y F. 
onere sı a arıınzı er ediniz . 1 Broşürün içindeki yazılar, ordu nacaktır . d 

Ç 

k b "h rr f k" h ransa ostluğundan bahsederek : 
ün Ü u ı tı a ın a. ır alktan baş· ) nuı_1, delikanlılara vücud idmanları, ,, Ve yine şu haberde ilave ~dil- F 

ka kimseye zararı yoktur J diye ya· ~ talım ve terbiye, yabancı ülkelere mektedir . - ransa, Suriye ile sıkı bir zılmaktadır . 1 seyahat etmek ve spor yapmak gibi, ı -Fransa hükumeti, alakadar dostluk kurmak istiyor. Azami on 
Deyli Heraldın buradaki muha- bu günkü günde sivil hayatta çalı- Akdeniz devletlerinin Fransa-Su- füne kadar her şey hazırlanmış o· 

birinin gazetesine yazdığına göre ı' şanların çoğuna nasip olmıyan bir acaktır. Demiştir . 
resmi muhafil Filistin v~ Şarkuler'. ço~ fay~a ve imkanlar v~rmekte ol- ıır------------------·---------... 
den hükumetlerinin bırle~tirilerek ; <luguna ışaret edılınektedır· BELEDJ'YE 1 
bu hükumetin başına Emir Abdul- 1 Bundan başka, ordudaki h:ıyatın ' İLANLARI 
!ahın getirilmesini düşünmekte imiş. 1 monotonluğa , akıt kalmıyacak ka- I ';.... _______ _ 
Bu hasab:ı göre , dört kaza Arapla- daı çeşitli olduğu kaydı da :.-ardır. ı -rın , dört kaz~a Yahudilerin ola· Ondan sonra ordunun sulh za· T~k _ve çift atlı hususi bağ, bahçe arabalarile piyasa arabalarının mu-
cak mış . manındaki işleri tebarüz ettirilmekte ~~ne en Temmuz nihayetine kadar uzatılmıştır . Bu müddet içinde ara· 

b
"lh H" d J a 1 a_ arını borsa civarındaki belediye seyri sefer karakoluna muayene ıçın 

·e ı assa, ın istanın, apony • , t ı e ırm :. ~.ı v~ g:tir miyenlerın ceıa!andıtılacakları ilan olunur:70 O 
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Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
1 

.. 

T~R.KiYE 

ll RL.AT 
BANKA51 

• • 

ikmale 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 1. T. ve H. B. Rumuzlarına 
müracaat etmeleri . C. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Satılık makineler 

1 
! 

i 

i 

ti 

le 
y 
li 

ın 

Bir ay kullanılmış komple 5 çir- lı 
çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır, 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 

İncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 
5-10 

" 
Ü 

h 
d 

y 

d 
e 

Satılık bağ ın 

k 
Yeni Dünya nıezreasıııda 1 O dö- ı 

n 'iın bağ satılıktır . d 

Hudutları: Kilisli Mahmud Selfı. 
ri'di Ncş'ct ve Kayseıili Şükrüdür. 

300 ağaç Erik 
1 O ,, ,, Zerdali 
10 ,, ,, Kaysı 

500 Kadar badem fidanı ve erik 

a 
n 

d 
il' 
y 

ı..•t.-:-:;. kaysı aşılan var. Tam 750 üzüm kü 
tüğü var . 

İsteyenler : Bıçakcı Hacı mah· 
mud'a müracaat etsinler . 

2-3 7058 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Merkez eczanedir 

t 
y 

k 

" 
v Hastaları sabahları ( 8) e kadar 1 öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-

! ~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~ 

1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 7-14 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu Bıüyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 1 

Radyo aksiyotesi bütün dün~a kaplıcalarınınkinden 1 \ 
yüksektır J 

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

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

Gazinosu,lokantası,fırın;,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik J Odalar dört kişiliktir . 
otel odası Fazlasından fark alınır. 

125 Bir gecelik ' 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

30 Hususi banyo ! Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi " 

defaya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
11 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etıniyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

Celal Bayer 

~----------~._.-, ... --~----------------------------

'. 
( . 

T'l. K2~. ~ :.;; -·- __ --~~~~ 
6748 57 
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Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BIRASINlN YÜKSEK EVSAFI : 
Yarım litre Ankara Birası 

105 Gram Ekmekten 
385 

" 
Sütten 

32 
" 

Tereyağından 

82 
" 

Etten 
325 " 

Balıktan 

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

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

• 

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

6984 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

23 

Umumi neşriyat mü.9ürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü 111atbaM1 
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