
fi!!!!!!!!!!!! Ferid Gnven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,, Sah 
SAHİP ve BAŞMUHARRiRİ 

Kuruluı Tarihi 

1 SONKANUN - 1924 

ADANA: Telefon: 17 

--
GÜNDELİK SiY ASI GAZETE Ulucami • yakırunda hususi daire 

-- 9 Haziran 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3546 

5 Kuruş 

Pk. 44 

ŞİMALİ ÇİNDE DÜN SABAH ATEŞ BAŞLADI 

Yeni Hint yolu 

PıERRE COURTENAY 
" LurihUneıdtı Netion •· 

njriltere çok acı bir tecrübe yaptı. 
Haheşiştan meselesi yüzünden İtal
ya ile Habeşler arasında çıkan 
fda Akdeniz yolunun artık tama
le serbest olmadığını anladı . 
Son yıJJara gelinceye kadar İngil-
t , Malta - Süveyş - Aden yo
~ lngiltereden Hindistana , iste-

zaman istediti kadar gemi ve 
er geçirebilecekini sanıyordu . 
Bundan mada bu deniz yolundan) 
ka Hayfadan başlayıp Bağdata 
~rek Basra korfezinde nihayet bu
ıkinci bir kara yolu da vardı . 
Ye sonra Jskenderiye başlayıp 

denizleri üzerindeki Mombasa'
biten başka bir yol daha pek 
diişünülebiJirdi. Ve nihayet lng-il-

e, S~veyş kan:ılı kuilanılamıy.~cak 
h<tlc geldiği takdirde. Kızıldeniz 

Crinde Hayfa - Akkaboh yolunu 
ıroıden uzak tutmuyoı du. 
Bıttabı bütün bu yoll..ırın birer 

ilntajı vardır. Fakat h-.:psi de ya
ve muvakat faydaiı birer vasıta-

Cebelüttarık - Aden yolu da iki 
i\cta ortadan kesilmiştiı. Zaten hiç 
işe yaramaması için bir yerden 
ılınesi de kafidir. 
Bu gün artık, bir haı b zuhurun
Maltanın müdafaa edilemiyeceğ'i 

kes tarafından kabul edilmektedir. 
Şüphesiz ftaJya, Akdeniziu iki 
iın botaz yeri sayılabilecek Tu
ve licilyayı elinde bulundurmuş 

ı vaziyeti mulcayeN kabul et· 1 
ek derecede kuvvetli olurdu. 

Fakat, Trablusgarbı elinde bulun
Yor, bu da onun için kafidir. 
Buna Mısmn karşısında bulunan 

iki adaları da ilave edecek olursa 
irafya bakımından Akdenize, bil
ıa şaki Akdeni:r.e ltalyanlar ha
dir demek lazım gelir. 

. "Şu halde bir harp rnhurunda İn
ıı iinparatorlu~nun :;ıolları ateş ;.l

a kalacaktır. 
Bu vaziyet, İtalyanın Eritresini 

helınendeb'e kadar uzanmasile, in
lere için büsbütün vahim olmakta-

Aden, botazların bekçisi olmak 
nopolunu kaybetmiş demektir. 

. Dumerrah ve Cibuti adasının şi
libde 1000 kilometre murabbaında 
IU'~iyi ltalyaya terk etmekle Ade- ı 

elİQde bulundurmak fırsatını ona 
1llt biz vermiş olduk . 1 

8u suretle Hint yolları bir yuka-
' Sicilya ile aşağıda da Babulmen

botazile kapanmıştır. 
. Ve sonra haJya daha ileriye de 
1Yor, çünkü Yemende de çalışıyor. 
.o halde eger lngilterede bir Ak

devleti olarak kahyorsada Hint 
hınu oradan geçiremiyecektir. Ted

\'e aklıselim onu başka bir yol 
ınete sevk e8ecektir. 
Bu yol hazırdır. Süveyş kanalı 

~lnadan İngiliz donanmasının takip 
ti yol : Kap yolu .. İngiltere de 
hususta kararını vermişe benziyor. 
lüttank, Kap, Kolombo, Singa-

.. işte dört mühim merhale . 1 
Şımdi meydana çıkan en mühim 
le, bundan sonra 1ngilterenin 
ctıizde alacatı vaziyettir. 
Şuphesiz Kapda büyak ve mühim 
deniz üssü yapacaktı, bu muhak-
. Fakat aceba Hayfa, Malta ve 

eriyedeki askeri vaziyetini de 
aınlaştıracak, inkişaf cttirecckmi- ı' 
bu çok muhtemeldir. O halde, 
ın.ıtik teşebbüsler ekseriya aske-

tlıdişelerin ifadesi olduğu için de-
bilirki. İngiltere bundan sonra Ak 
1 denize müteallik meselelere bü
bir ehemmiyet vermiyecektir. 
Bu , ltalyanın imparatorJuğıınu 

dutu bir anda mühim bir hadise-
' Çünkü, İtalyanın Habeşistan fütu

üzerine uykuya dalacağını zan 
ek doğru detiJdir. 
\'ukanda söylediğimiz sibi İtalya ı 

ı-.ım. üıetilıde de twı~1 be.Jemek-

Filistinde Arap ihtilil 
hükiimeti kurulmuş • • 

Arap çeteleri her tarafa beyannameler 
attılar.Suriye asileri de Filistin çetelerine 

iştirake başladı 
--···· ... ·---

Dün İngiliz kuvvetleri yine çetelerle çarpıştı 

Arapların att>şlediği bir l' a1uıdi köyünün görünÜ§İi 

Kudüs : 8 ( A A. ) - Filistin. 
de ehemmiyetli olmamakla beraber 
Araplann şıddet hareketleri devam 
etmektedir. Kudüsten alınan haber
ler bir :ıydanberi sürmekte olan kar
gaşalıkların nihayet bulması ümitle
ri yoktur . 

Kudüs : 8 ( A. A. ) - Esaslı 
gıda maddelerinin toptan temini i 
çin Yahudiler bir kooperatif teşkili 
teşebbiisüne girişmişlerdir . 

Kudüs : 8 ( A. A ) - Arap ka
dınlan bu defa daha uzun bir beyan· 
name neşrederek Yahudi Arap 
çarpışması işindeki lngiliz taraftar 
hğıru protc!sto ve ilan etmişlerdir . 

Kudüs: ( A. A. ) - Mitralyöz
lü ve tanklı İngiliz kuvvetleri ve Ya
hudi ve Araplar arasında bir çar
pışma olmuştur . 

Araplar püskürtülmüş ve çete· 
den birisi ölmüştür. Yahudilerden. 
de iki ölü bir yaralı vardır . 

Kudüs : 8 ( A A ) Bu gece 
bir Yahudi evi Arap çocuklan tara. 
rafından taşlanmışbr . 

Polisler çocuklan yakalayama
mamışlardır . 

Kudüs : 8 (A.A) Bugece Ku-

Kudüs : 5 ( Ôzel ) - Dün Fi
listipin bir çok şehir ve kasabala· 
rında ihtilalcılar tarafmdan beyanna
meler dağıtılmıştır. Bu beyanname
lerde Filistindc Arap ihtilal hüku
metinin teşekkül ederek işe başladığı 
ve bütün Filistinli Müslüman ve Hi
ristiyan Araplann bu ihtilal hükfı 
metine mal ve canlarile çalışmalan 

İstenmektedir. 

ihtilal hükumeti riyasetine vatan-1 
perverler lideri Selim Abdurrahman 
geçmiştir. Bu zat Nablıs dağlanna 
çekilmiş bulunan müsellah asilere 

- Gerisi ikinci sahifede -

~~~------··------~~~ 

Şimali Çinde 

Japon ve Çin kuvvetleri 
çarpışmaya başladı 

Londra: 8 ( Radyo) - Royter 
muhabirinin verdiği bir habere göre: 
dün sabah şimali Çinde harekata ge
çen Japon ve Çin kuvvetleri arasın- 1 

da ateş başlamıştır. 

Atatürk 

Bursayı şereflendirdiler 

Ankara: 8 ( A.A)-Atatürk dün 
saat yirmide Mudanya yolu ile Bursa
ya şerefleodirmişlerdir. Bursa baştan 
başa donahmıştır • 

Yugoslav nazırı 
Ankara da 

Büyüklerimiz tarafından 
karşılandı ve şerefine 

ziyafet verildi 

Ankara : 8 (AA ) - Yugoslav
ya devlet nazırlarından Şevki Beh
rnen bugün Ankaraya gelmiş ve is
tasyonda Te-..fil~ Rüştü /\ras , Ali 
Çetin'<a. a tarafından karşılan ııştır. 
Misafır na .. ır ôgJ den evvel T c .. fik 
Rüştü Arası, Ali Çetinkayayı öyle
den sonrada başbakan Ismet İnönü. 
nü ziyaret etmiş ve bu ziyaret iade 
edilmi5tir. Tevfık Rüştü Ara~, misa· 
f,r n'.lzır ve r ı 1; ı..ı bir ö..:le :ziyafeti 
vermiştir. 

Blumun beyanatının 
Almanyadaki akisleri 

Berlin matbuatı, yeni Başvekilin beya-
1 natı için: Fransız formülüne tetabuk 
1 eden bu hissiyat asla zahiri bir siya

set hissini veremez . Diyor 

BerJin : 8 ( A. A. ) - Blumun 
beyannamesi hakkında mütalaalar 
yüriiten Oksardatar Rasnig diyor ki: 

- Blumun harici ~ iyaset hak
kındaki beyanatı mevzu itibariyle 
dikkata şayandır. 

Fransız Başvekili, Frans;anın, 

dünyanın bütün milletleriyle sulh 
halinde yaşamağı arzu etmiş oldu
ğunu bilha:ısa teyıd etmiştir. 

Fransız formülüne tetabuk edPn 
bu his~iyat a la zahiri b:r si· 
yaset hissim veremez. 

Alman Başvekilinin söylemiş ol· 
duğu nutuklar yeni Fransız hükume-

tinin, Almanyanın ve bütün mille
tinin sulh arzusuna tamamiyle vakıf 
olduğunu tahmine müsaiddir. 

Blumun beyanatından, her türlü 
gizlenmiş düşüncelerden ari olan 
aynı sulh arzusunu duymuş olduğu
muzu söyleyebiliriz. demektedir. 

Beri in: 8 [ H adyo ] Blumun be
yanatı bütün Alman matbuatında 
sempati uyandırmıştır. 

Şevki Behmen şerefine dun gece 
Ali Çt!tinkaya, b·ığünd~ Yugoslavya ' 
sefiri tarafından bir öyle ziyafeti ve
rilmiştir. Bugünkü ziyafette ismet 
lnönü ile Balkan antantı ve küçük 
itilaf sefirleride hazır bulunmuşlar. 
dır. 

İstanbulda yapılan maç 
Ankara muhteliti güzül bir oyunla 

İzmir muhtelitini 2 - 1 yendi. 
Nahas paşanın 

beyanatı 

Bir Mısır - Türk muahe
desinin ehemmiyeti 

\uluı.! paşa 

-------. -------
1 
İstanbul -Viyana takımları çok çetin bir 
maçtan sonra 1 - 1 beradere kaldılar 

Bu gün Viyana-Ankra, lzmirle İstanbul karşılaşıyor 

Futbol fedrasyonu olimpiyadla
ra iştirak edecek olan oyuncularımı
zı seçmek üzere Viyana profesyonel 

1 }ikinin ikincisi olan Fors Viyana ta 
kımını üç maç için lstanbula çağır
mış ve lstanbul, Ankara, İzmir muh
telitıerinin karşılaşmalanru uygun 

görmüştü. 

6 Haziran günü lstanbul - An
kara karşılaşması, sıfır, iki lstanbu
lun galebesiyle bitmiş, İzmir de Fors 
Viyana takımıru çok güzel ve üstün 
bir oyunla 1- 4 yenmişti. 

7 Pazar günü taksim stadyu
munda Ankara ile lzmir muhtelitleri 
ve lstanbul ile Fors Viyana takınıla
n karşılaşmışlardır. 

Suriye meselesi : 

Taksim stadyumundan verilen 
radyoda bütiin maçın cereyanını ta

kib ettik. 
Yerimizin darlığı dolayısiylr hep

sini aynen koyamıyoruz. Her iki ma
çın hulasa edilmiş şeklini aşağıya 

dercediyoruz : 
İstanbul: 7 [Radyo] - Bu 

gün Taks!m stayumunda evvela An
kara ile lmir Viyana takımını yen· 
diği için yüksek bir kuvvei manevi
ye taşıyordu. Ankara da lsıanbula 
yenilmesine rağmen kuvvetli olduğu
nu isbat etmişti. 

ilk dakikalar her iki tarafın bir 

birlerini denemesi, zaif noktalarını 
aramasiyle geçti. lzmir, behemehal 
galib gelmek isteğile oynuyordu. 

düse yakın bir mesafede mitralyöz
lerle mücehhez olan ve beraberle• 
rinde tankları bulunan İngiliz zabit 
ve askeri kuvvetleri pusu kurmuş 
ve bir Yahudi kamyon kafilesine 
hücum ederek bir genç kızı yarala
mış olan Araplar arasında adeta bir 
muharebe olmuştur. 

Şanghay : ( A.A ) - Tatung 
eyaletinde uçan iki askeri tayyare 
Huşnigde yere inmek mecburiyetin

de bırakılmıştır. 
Bu iki askeri tayyarenin içinde

kiler derhal derhal tevkif edilmiş· 
)erdir. 

Bükreşte 

Ankara : 8 ( A.A ) - Mı..5ır 

Başbakanı Nahas paşa Kahire mu· 
habirimize beyanatta bulunarak Tür

' kiyeyi bugünkü derecesine yükseli ten Atatürk dahiyane idaresine hay
ranlığını bildirerek Türkiye ile Mısın 

Kont dö Martel 

Dönmiyecekmiş. 14 Hazi
randa komünistler nüma

yiş yapacak 

Oyunun yirminci dakikasında 
lznıir muhteliti bir sayı yapmağa 

muvaffak oldu. Birinci devre de bu 
sur~tle bitti. 

ikinci devreye başlandığı zaman 

Gerisi çüncü sahifede -

~-~------··--------~ 
için gizli toplanblar, yapmaktadırlar; 
memleketin asayişine zararlı olan bu 
nümayişi önlemek için tedbirler alın
mışbr. 

Bir lngiliz askeri yaralanmış bir 
çok Arap ölmüştür. 

tedir. Tanjeyi de düşünüyor . Arna
vutluta himayesini kabul ettirmiştir . 

Bu suretle o Akdenizin başlıca 

kuvyeti ve Hint denizinde , ve belki 
de yakın şarkta en nafiz devlet ol
mak niyetindedir. 

Filistindeki son Arap ihtilalini 
onun hesabına kaydedenlerin sayisı 
çoktur. Bunun için şu anda İtalyanın 
her hareketine çok ehemmiyet ver
mek lazımdır. İngilizler bunu pekala 
biliyorlar . Ve gittikçe de dahl İJi 
oğrene .. ekl rclir·. 

Kral için yapılan merasimde 
büyük bir kaza oldu 
Bükreş: 8 (AA) - Kralın 

memlekete dönüşünün yıl dönümü 
münasebetiyle yapılan parlak me · 
rasimde askeri geçit resminde bü
tün resmi zevat hazır bulunmuştur . 

Bu sırada halka mahsus tribün
lerden biri çökmüş ve bir kişinin 
ölümüyle yüzlerce insanın ağır yara
lanmasına sebep olmuştur . 

Kral yarablann enkaz albndan 
çıkardılmasıl\da biztat b\ıbunuttur. 

sıkı bir surette bağlayacak olan mu- 1 
ahedeyi bir Mısır meselesi addede· 
rim demiştir. 

Berutta 

Bir kadın dört çocuk birden 
doğurdu 

Berut: 5 (Özel ) - Berut ka· 
sahalarından Cezinde de oturan kah· ı 
veci Yusuf Müzehher adında birisi
nin kansı iki gün önce bir kannda 
dört kız çocuğu doğurmuştur . Ana 
ve çocuklar sıhhattadır. Kız çocuk
lan komşu kadınlar -tarafından em-
-zirilm~r. · · 

Şam : 6 (Hususi) .. Elfba,, ga-
zetesinin 'Paristen aldığı bir telgraf 
haberine göre: Yüce komiser kont 
dö Martel Suriyeye dönmiyecek ve 
yerine başka bir zat tayin edilecek 
tir. 

Bu telgraf ta Leon Blumun teşkil 
ettiği yeni sosyalist kabinesinin va
tani ht!yetinin dileklerhıi kabul ede
rek müsait bir muahede akdedeceği 
de aynca bildirilmektedir. 

Berut : 6 (Hususi) - Fransada, 
olduğu gibi, buradaki komünistler Je 
14 Haziranda nümayiş yapmağa ha
zırlanmakta Ve bU nüm&fifi taıiaı 

Pariste çıkan Omantiye gazete· 
sinde komünist mebus Peri, Suriye 
Fransız mandası meselesi hakkında 
bir makale yazarak, Blumun bu me -
seleye bir çare bulması lazım geldi

ğini söylemektedir. 
Son kanunusani ve Şubat hadise

leri üzerine Suriye partilerine Suriye 
ile Fransa arasında, lrakla İngiltere 
arasında mevcut münasebete müşa
bih münasebetler tesis olunacağı va
dedilmişti Halbuki Saro kabinesi bu 
wdı tutmam•ştır. 



Sahife : 2 Türle SÖEü 9 Haıiran 19% 

Holivut Senyörleri 
En maruf sinema kumpan}'Talarındar 1 

birinin sahibi dalgıç yamağı, diger bi .. 
rininki de bir mağazada tezgahdar mış 

-·~·-·----

Holivut baronları , Talki ve Ka
li forni ya kontları Amerikan iş arais· 
tokrasisinin yeni bir kolunu teşkil 

etmektedir . 
l..lu sin~nıa Senyörleri arasında , 

m"şhur [ Metro - Kolduyn - Ma. 
yer J kumpanyasının müessisi Louis 
B. Mayer mühim bir y.-r işgal eder. 

Louis B. Mayer 1885 Rusyada 
doğmuştur . Doğumundan üç sene 
sonra ailesi , o zaman Yahudilere 
karş ı pek müsafirperverlik göster 
meyen Rusyayı terk ederek Ameri· 
kaya gitmiş ve oraya yerleşmiştir . 

Genç Louis M. Mayer on dört 
yaşında babasının kurduğu kumpan
yada dalgıçlık öğrenmeye başladı . 

1907 de Louıs kredi ile 600 do 
!ara iflas eden bir tiyatroyu sabn 
aldı . Bundan sonra tali kendisine 
gülmeğe başlamıştı . İşleri çok iyi 
gitti . 

1914 te B. Louis o zaman için 
büyük bir servet addedilebilecek 
bir meblağ olan 25000 dolara Grif
fith 'in , " bir milletin doğusu " adın· 
daki filmini satın aldı . Ve bundan 
100,000 dolar kazandı . 

İşte bu para iledir ki (Louis B. 
Mayer Pıcture gorp ) adındaki sine· 
ma kumpanyasını kurdu . 

1924 te daha üç ortakla birle
şerek kumpanyanın adı bugün bütün 
dünyada maruf ohın [ Metro -
Goldoyn - Mayer ] oldu . 

1929 dan 1932 senı-sine kadar 
olan zaman içinde üç ortak arala· 
rında sekiz milyon dolar paylaştılar. 

Fakat 1933 tenberi Luois Ma 
y r senede ancak 130,000 dolar 
hisse alabilmektedir . 
Denildiğine göre Louis B. Mayer 

bizzat kendisine de çevirttiği filmler
de oynayabilecek yüksek kabiliyette 
bir artisttir . 

1933 te büyük iktisadi krizin 
en ş iddetl i zamanlarında bir gün 
artistleri ve Studyo'nun bütun işçi

lerini toplayarak iicretlerinden biı 

mikdar tenzilata razı olmalarını is· 
temiş . Bu sözleri söylerken sesinde 
o kadar derin bir tesi r ifadesi var
mış ki bizza t kendisinin bile gözle· 
rinden yaş dökülmeğe başlamış . 

Bittabi bu acıklı nutuk karşısın· 
da herkes istenilen fedakarlığa razı 
olmuş ve bu suretle kumpanyanın 
cebine 800,000 dolar para girnıi~ . 

Yıldızlardan birisi kızarak ka· 
pıyı şiddetle çarpıp gittiği zaman , 
derhal kendisini ( büyük patron ) 
yani B.Lonis kabul edermiş . Son 
günlerde Joan Gravfordun başına 
geldiği gibi . 

Aradan on beş dakika geçme· 
den bu yıldızların patronun büro· 
sundan gülerek, neşe içinde çıktığı 
ve fakat ücretine beş para bile ilave 
ettirmeye muvaffak olamadığı daima 
görülen şeylerden miş. Kendisi, gaze
teciler Senyörü Viliam Hearst'ın dos
tu olduğu için Cumhuriyetçi ve Roz· 
velt muhalifi ve bittabi Anti komü
nisttir . 

Cari haemmel , yahut • Cari 
amca " da bu, büyiik senyörlerden 
birisidir . Kendisi Almanyada doğ· 
muş vP 17 yaşında da Amerikaya 
gelmiştir. 22 sene mütemadiyen bir 
hazır elbise mağazasında çalışmı~tır. 

1906 da 39 yaşında iken 2500 
dolar parası vardır. 

Bu para ile küçük bir sinema 
almıştı . Bugünden itibaren " Cari 
amca ,, nın yıldızı parlamağa baş
ladı. Biraz sonra film çevirmeğe de 
muvaffak olmuştu. Nihayet 1912 de 
[Universal] adındaki film kumpanya· 
sını kurdu. 

1929 da kumpanya muazzam 
bir servet haline gelmişti. O zaman 

Univer~al'ın aksiyonlarına 10,500,000 
dolar veriyorlardı. Fakat Carle La. 
emmi satmamıştı. Her sene munta
zaman Almanyaya gidiyor ve gelir· 
ken beraberinde bir akrabasını geti· 
riyor ve kumpanyada bir işe yerleş. 
tiriyordu. Kendisi biraz yaşlandığı 
için kumpanyanın idaresini 21 ya 
şındaki oğlu eline aldı . 

Fakat büyük iktisadi kriz gelip 
çatmıştı. Universal'ın işleri bozuldu. 
Tehlikeyi gören Cari Amca yıllarca 

süren bir çalışmanın eseri olan ser 
vetini biran içinde kaybedivermemek 

için hisse senetlerine verilen 5,500,000 
doları kabul etti . 

Fİlistinde Arap ihtilal hükumeti 
kurulmuş .. 

- Birinci sahifeden artan -

1 
1 

Dün şehrimize 

Bol bir yağmur yağdı 
Dün şehrimize :öğleden sonra ı 

saat 13,30 dan başlayıp 14,45 e 
kadar devam eden çok kuvvetli ve 
dolu ile karışık bir yağmur yağmış· 
tır . 

Yağmurun mikdarı 24 milimet 
reyi bulmUftur . 

Dün zevalden sonra tazyiki ne· 
simi 751 di . En çok sıcak 27,5 , en 
az 18 santigrattı . 

Rutubet de yüzde 68 zi gösteri
yordu . 

Salahiyetli hakim 
Teşkilatı yapılacak 

Ankaradan aldığımız bir habere 
göre lağvedilen ihtisas mahkeme
leri yerine salahiyetli hakim teşki· 
kilatı yapılacaktır. 

Bu mahkemenin ( Salahiyetli 
müddei umumi ) namı altında bir de 
müddei umumisi bulunacaktır . Bu i 
yeni teşkilat yapılıncaya kadar ih
tisas mahkemesine ait davalar Asliye 
ceza mahkemelerinde görülecektir. 

Kültür direktörü 
Orta tahsil mekteplerinin 
imtihanlarında bulunuyor 

Bütün orta tahsil mekteplerinde 
sözlü imtihanlara devam edilmekte 
dir. 

Memnuuiyetle haber aldığımıza 
nazaran imtihanlarda alınan netice· 
!er bizi sevindirecek mahiyettedir . 

Dün öğleden sonra kültür direk· 
törü Yunus Kazım Köni orta mekte· 
be gitmiş ve coğrafya , fen , riya· 
ziye imtihanlarında bulunmµştur . 

Köy mektepleri 
Tedrisat programı hazır

lanıyor 

Maarif Vekaleti, köy mektepleri 
için yeni ve çok esaslı bir tedrisat 
programı hazırlamaktadır . Bunun 
için Avrupada tahsil görmüş muk
tedir ve değerli maarifçilerimiz, Ve
kaletten bir komisyon halinde çalıi
maktadırlar . 

Köy mekteplerinde tedrisat,köy· 
!ünün ihtiyacını tamamen karşılıya· I 
cak bir vaziyet iktisap edecektir. . 

kumanda etmektedir. Mütekait za- 1 
bitlerde bunlara iltihak etmeğe baş
lamışlardır. 

Yeni kuvvetler geliyor: 
Bir adamın ba~ını sop.ı ile 
ağır surette yaraladılar 

ihtilas suçlusunun 
muhakemesi 

ihtilastan suçlu , ilamat katibi 
Celalin dün ağır ceza muhakeme· 
sine bakılmış ve bazı sebeplerden 
dolayı muhakeme başka bir güne 
talik edilmiştir . 

Beraet ettiler 
Hilafı hakikat ilmühaber tanzi· 

minden suçlu , belediye tahsildarı 
Recep ve zabita memuru Cemilin 
muhakemelerine dün ağır cezada de
vam edi lmiştir . 

Recep ve Cemilin böyle bir suç iş· 
!edikleri sabit olmadığından muhake· 
me sonunda her ikisinin de berae. 
tine karar verilmiştir . 

Bir hırsız bir eve 
girdi 

Bir kadın 

Müteharrik harflerle ilk önce ki 
ta J basmak şerefinin ötedenbe 
( Götenberg ) e verildiğini okurla'\ 
rımız bilirler. Amerikalı büyük bir 
bilgin olan ( Garter ) in yazdığın 
göre : 

1 Çocuk düşürme ilacından-
! mı ölmüş? 

( Blok tarzında kitap basışın ba 
tıya doğru yayılması ancak Uygu 
Türklerinin hizmeti olmuştur. Mal' 
en eski hurufat tip ile basılı es 

1 
Şeh Mustafa mahallesinde otu

ran Dakünüklü Hacı Fatma isminde 
birisi Haşim karısi Zehra adında bir 
kadına bir müddet evvel çocuğunu 
düşürtmek için bir ilaç vermiş ve bu 
ilacı kullanan kadının çoçuğu düş-
müştür. 

Fakat Zehra da bunun üzerine 
çok yaşamamış ve ölmüştür. 

Zehramn ailesi, şimdi kızlarının 

ölümüne bu ilacın sebep olduğunu 
iddia etmekte olduklarından zabıta 
ilaçı veren kadını yakalamış ve tah· 
kikata başlamıştır. 

Türkçedir . ) 
Gene doktor H. Koşayın betg 

sinde kağıt hakkında da şu bilgi v 
riliyor : 

( 1911 de Aurel Stenin Doğtı 
Türkistanında bulduğu belgeler Mi· 
!attan önce 150 de Sogdların Çin 
!ilerden kağıt yapmayı öğrendikle 
rini gösterdi. Tabiatiyle Uygurlard• 
da Avrupalılardan çok evvel kağı 
düz ve ince çeşitleri hazırlanıyord 
715 te Türklerle Araplar arasınd 

yapılan Atlah savaşında Araplarıo l 
eline tutsak düşen Türk ustaların• S 
dan Arapların kağat yapmayı öğ 
rendikleri ve Semerkant , Kahire 
Sicilya, Kurtuba yolu ile kağat yap 

Bay Romanof ma usulünün.Avrupaya yayıldığı 
Ankarada Türk kuşu mütahas· gün bir ilmi hakikattir . ) 

sısı Bay Romanof evvelki gün şehri· " Orta çağda Avrupada bilgi yaı ı~ 
mize gelmiştir. Mutahassıs buradaki nız rahiplere has bir imtiyaz oldu ğu 
Türk kuşu çalışmalarını teftiş ede- sırada Uygur !ürklerinde tüccar on 
cektir. ve esnaf hukukı ıstılahlarla dolu se rin 

d net ve kontratlarını bizzat Fıazırlar Fazlaca içtiğin en.. !ardı. Buna ait binlerce belgeyi Av· 
Reşatbey mahallesinde oturan I rupa müzelerinde görmek mümkün- to 

Şiikrü oğlu Hacı Ali , bağda bu- Pamuk pazarında Mustafa oğ u d" 
lunduğu sırada evine kim olduğu he- Ziya adında birisi dün rezalet çıka· _u_r_._" ________ _ 

nüz öğrenilmeyen bir hırsız girmiş 1 racak derece sarhoşde görüldüğünden R. Peker'in--- }'a 

nı 

ve bir çok eşya vesaire aşırmıştır . 1 etrafa saldırmasına meydan veril mi· 1 r .. şılı 
Polis derhal tahkikata başlamış· J yerek yakalanmış ve hakkında ka· 1 İ k 1" Derslerı' 

nuni iş yapılmıştır . 1 n ı ap Çe tır. a 

Fransanın anlaşma 
zarureti 

Almanya ve İtalyanın karşısında 
F ransanın rolü ne olacaktır ? 

Ne diye hir tiyatro darbesinden l 
( Cenup de ·heatre ) bahsediyor ? 1 

İtalyan delegasyonunun Cenevreden 
ayrılması normal ve mantıki bir 
şeydir. 

Askeri zafer bir diplomatik za 
feri gerektirir . Herkese karşı mace· 
rasında muvaffak olan M. Musolini 
bu zaferden azami dercede fayda
lanmak istiyor . 

Geçenlerde , M. VVard Pricee , 
İtalyanın tatmin edilmiş devletler 
sırasına girdiğini bildirdi . Fakat 
iştah yiyerekten açılır ve imparator· 
lugun ilan edildiği bunun delilidir . 

Yeniden gözden gegirelim : M. 
Musolini , gecen ağustosta ta ~arlan· 
mış olan sulhçu usulleri« Habeşis

tanda imtiyazlı bir vaziyet temin 
edebilirdi . Onları reddetti . 

Bugünkü vaziyet , İngiltere için, 
Fransa için ; milletler eemiyetine 
bağlı bütün memleketler için , en 
azaplı meseleleri vazetmektedir . 

Her şeyden evvel Alman tehlike· 
sinin vahimliğinı göz önünde tutan· 
!ar , İtalyayı korumaya mütemayil 
dirler . Cenevrede M. Litvinofun 
aldığı durum bu bakimdan çok ma· 
nalıdır . 

Aksine olaraka, l tal yan tehlike· 
sinin , kendileri için doğrudan doğ 
ruya bir tehlike teşkil ettiği fikrin· 
de bulunanlar Roma hükumetine 
karşı çevrilmış bir politika tasarla
maktadırlar . lngiliz dış bakanlığı 
sömürgeler ve bahriye bakanlıklarile 
mutabık olarak , böyle bir teşebbü· 
sün temellerini atmaktadır . 

dip 
ha 

Ankara ve lstanbul Üniveroit 
!erinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları, 

gözden geçirildikten sonra, ULUS ni 
Basımevince kitap halinde basıl· hu 
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalru ın 
basma masrafı karşılığı olarak her 

1 
yerde ON KURUŞA satılmakta· 
dır . C. ni ;..,.,;,;,,.; _________________ !ar 

uçurumu derinleştirmeğe uğraşıyor. iz 
Bunlardan biri ısrar ve hünerle rıl 

"Mein Kamf.ın inşa etmiş olduğu h· 
gayeyi takibeden Almanya tarafın· dır 
yaratılmıştır. Fransayı İngiltereden ;: 
ayırmak. 

Diğeri faşist ltalya'dan kat'i bir ıç 
intikam almak için çareler arayan ol 
lngilterenin eseridir. 

lngilterenin Anşlus hazırlıklarını k 
ne dereceye kadar iyi karşılamıyor? ıni 
Almanların Belgrattaki teşebbiisle ın· 
ne vasıtalı olarak nazaret etmiyor aç 
mu? Orta Avrupada birliği onun İÇi' d 
İtalyan imaratorluğuna en iyi karşı! ı. 
değil midir? Hitlerci de olsa, AlmaJ1 gi 
yayı bir Adriyatik devleti haline ge sa 
tirmek Akdenizci ve Afrikacı ltalya 
ya haşin hır ihtar değil midir? na 

Fakat İtalya, bugün yakın şark! lıl 
muvaffakiyetler temin etmek yolun· ta 
dadır: panislaınizmin doğuşuna tama ol 

' mile yabancı değildir. ve cenubi A· iki 
rabistanda, Yemende ve Asirde e· 

İngilizl e r; Filistindeki isyan ha· 
rekatının günden güne büyümesi 
iizerine Mısırdan yeni kuvvetler·ge· 
tirmeğe başlamışlardır. Dün de Mı· 
şırdan gelen dört trenle on bin as· 
ker , yirmi beş tank ve kırk dokuz 
zırhlı otomobil ve mühimmat gelmiş 
ve bunlar Filistinin muhtelif yerleri
ne gönderilmiştir. 

tirak ettiklerinden dolayı Fransız 

divan harbince gıyaben muhtelif 
hapis cezalarına mahkum edilen ve 
şarki Erdende bulunmakta olan Su
riyeliler de Filistin asilerine iltihak 
etmek üzere Nablısa gitmeğe baş· 
lamışlardır . Asilerin kuvveti gün 
geçtikce artmağa başlamıştır. 

Hurmalı mahallesinde Mahmut 
1 
oğlu İsmail ve mahmut oğlu İsmail ve 
Mahmut oğlu M ~lım~t ile Süleyman 
oğlu İsmail arasında çıkan bir kavga 
sonunda, İsmaıl ve Mehmet bir ola
rak Süleyman oğlu İsmaili sopa ile 
başından ağır surette yaralamışlar· 
dır. 

M. Musolini ilk , zaferlerinden 
sonra , milletler cemiyatine zarar ve 

remiyecek olan kendi lehinde bir sulh 

Ya biz? Biz ne yapacağız? 
F ransanın milletler arası vaziyeti 

zayıflamıştır. Yeni hükumet,eğer geç 
kalmış !değilse, bir blanço çıkarmalı 
ve bir iflas sendikası şeklinde hare· 
kete geçmelidir.~ 

hemmiyetli mevkiler kazanmıştır. ta 
Süveyş kanalı ltalyan kıskaçları A 

arasında değildir, fakat Babülmen- Ye 
dehin bu vaziyete gireceği zaman iz 
uzak değildir . 

Muhtarlarda isyan etti
ler: 

Yafa kaymakamı , muhtarları 
makamına dave t ederek halkı dük
kanlarını açmağa ve iş güçlerile uğ
raşmağa davet etmek istemiş isede 
muhtarlar bu davete icabet etmiye
rek asilere iltihak ettiklerini bildir· 
miş lerd i r. Bu hareket, hükumeti fena 
halde kuşkulandırınıştır. J 

Suriyelilerde iltihak edi
yorlar: 

Sur· d.ki i•;an i-a r katına - 1 

Asiler: Filistindeki şimendöfer 
hatlarını ve köprülerini tahrip Pt
mekte devam ediyorlar. İngiliz tay· 
yare ve tankları Nablıs dağlarında 
bulunan asiler üzerine bomba, top 
ve kurşun ateşi yağdırmışlarsada 
müstahke.n mevkilere çekilmiş olan / 
asilere hiç bir zarar vermeğe muvaf
fak olamamışlardır. 

İsmail ve Mehmet yakalanmışlar 
ve haklarında kanuni nıuanıele ya· 
pılmıştır. 

lngiliz fevkalade komiseri, aldığı 
bir emir üzerine Londraya gitmiştir. 
Komiserin bu çağrılışına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Duvardan atlayarak fabri-
1 kaya girdi Fa.kat .. ı 
1 

Eden Habeş imparatorile 
görüştü 

Londra : 8 ( AA ) - Eden dün 
Habeş imparatorile yanın saat gö
rü~müştür. 

1 Eski istasyonda sabıkalılardan 
Osman oğlu Hacı Arif isminde bir 
adam dün Glodo fabrikasının duva
rından atlayarak içeri girmiş fakat 
bu sırada arkasını takip eden polis· 
!er Arifin bir şey çalmasına meydan 
bırakmadan kendisini cürmümeşhut 
halinde yakal:ımışlardır 

aktedebilirdi . Bur;ıu istemedi . 1 

Habeş bozgunundan sonra , 
• vakıanın kabul edilmesini istemi- 1 

yoruz , vakıadan habersiz görünü!- 1 

mesini istiyoruz " diyerek M. A:oizi 
vasıtasiyle Cenevrede . yukarıda 

zikrettiğimiz zihniyet içinde bir uz
laşma elde etmeğe çalışabilirdi . 

Duçe , dünyayı yeni bir emri va
ki karşısında bırakmayı tercih etti . 
Ya İtalyanın tesis etfiği kaeuna bo
yun eğmek , ve onun gönül rızasiyle 
bundan vazgeçmesini beklemek : 
işte hadiselerin ortaya koyduğu ka· 
zıye . 

Şimdi İtalyanın kabul ettirmek 
istediği kanun haksızlığın ve kuvve
tin zaferini bir idealin inkarım taçlan
dıracaktır . Bu : Fransa için en sağ
lam prensiplerden vaZS!'"ç111el.: o!ıır· 
du. 

Esasen, bu hükumetin, memleketi 
ve dünyayı aydınlatmak için Avru 
pada Fransız nüfuzunun ve itibarının 
kırılışını karakterlendien devrenin 
başlıca ve diplomatik vesikalarını neş
retmekte tereddüt etmemesi lazım· 
dır. 

Fakat mes'uliyetleri tebarüz et· 
tirmek müsbet bir politika değildir. 

Rolümüz, faaliyetimize temelden 
başlamak olmalıdır. Avrupada tefri. 
kayı artırmak istiyenlerin gayretleri
ne bir son vermek olmalıdır. 

Muhakkaktir ki 1 Haziranı takib
eden günlerde, yeni hükumet cüretli 
t~şebbüslere girişecektir. Bunların 
hedefi Avrupada azami birliği ve 
anlaşmayı lemin olacaktır. 

Halbtıki, •imdi iki bii/iik cereyan 

Alman tehlikesi karşısında bu 
lunan F ransanın rolü, evvela lngiliz 
hükumeti le sıkı bir irtibat muhafa · 
za etmek ve milletler cemiyetinin 
koynunda bütün sulhçü devletlerin 
elbirliğini temin etmek . ayı 

Bu yapılmazsa Alman genişle· 
meciliği zafer kazanacaktır. Fakat hu 
Fransa sulhun bölünmez olduğunu ed· 
bilir ve onun içindir ki diğer ger
ginliklerin vahimleşmesini önleme- ca 
ye çalışmalıdır . 

Prensipler vakıalara çarpıyor; ve 
yakın menfeatler, devamlı menfcat· 
!ere yapılmak istenen şeyler yapıl
maya mecbur olunan şeylere . 

Ne iş güçtür. Bu da, sulhçu bir hü· 
kumetin cesaret ve açık görürlükle 

~hareket etmesi için ayrı bir sebep-
tir . ·· 

J K. 
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Türkıözü 

Boğazlar konferansıl 

Milletler cemiyeti ve Asamb· 
le bu ay içinde toplanacak 

Amerika da 
İnsanlığa düşman bir 

kundakçı 

sahile 3 

Asri sinemada 
~--------·-------------------6 Haziran cumartesi akşamından itibaren 

]rene Danne -Richard Diks 

tarafından temsil edilen muazzam bir şaheser 

( Garba hücum ) ~ lstanbulda ya-
pılan maçlar 

Ankara: 8 (A. A.) - Öğrendi
ğimize göre: Boğazlar konferansa bu 
ayın yirmi ikisinde, Milletler cemi
yeti yirmi altısında, Asamble'de otu· 
zunda toplanacaktır. 

Nevyork : 8 ( A.A ) - Bir kaç 
günrienberi muhtelif yerlerde ve bil- Hayatının 41 senesini memleketine hasreden feda· 
hassa cumartesi ve pazar günü meç- kar bir insanın menkabesi !... Çalışkan bir milletin neler 
hul bir şahıs tarafından bir çok bi · 
nalar ateşlenmiştir . Bu sabah da} yarattığını gösteren bu filmin yapılması için 3 kasaba 

oğıı 

Mi· 
çiıı • Çekoslovakya Cum-

yedi bina ateşlenmiştir. / bütün evleri ve sokakları ile beraber yeniden inşa edil-

ikie 

~rdaAnkara muhteliti güzel bir oyunla hur başkanı 
lki kişi ölmüş bir ağır yaralı var· I miştir ... 

dır. Yüzlerce aile eşyasız kalmış ve 6969 
zarara uğramıştır. 300 motosikletli 
polis derhal kundakçıyı takibe çık-

V e Yugoslavya Kral mıştır. İtalya ı·çı·n l __________________ _.ıl naibi Bükreşte BELEDİYE İLANLARI 
Ankara : 8 ( AA ) - Çekos 

:~u İzmir muhtelitini 1-2 yendi 

ında ·•••·--- -
ların ı 
ar.ı_n· stanbul - Viyana takımları çok çetin bir lovakya Cumhur başkanı ile Yu- Siyasiler nasıl bir fikir 

goslavya Kral naibi dün Bük · 
reşe gelmişlerdir . Romanya Kralı besliyorlar ? , 

og 1 

ire maçtan sonra 1-1 berabere kaldılar 
yap misafirler şerefine bir akşam ziya- Roma : 8 (A.A) - Havasın bil- 1 

ı bıi 
- Birinci Sahifeden artan - feti vermiş ve üç devletin birbirle- dirdiğine göre: Siyasi müşahitler, 1 

rine ve Balkan birliğine karşı olan lta)yan hükümetinin halıhazırda zecri 

1~~
3 ~zmir takımında bir değişiklik oldu

ccar ıtı görldü . Sol haf Emin çıkını~, 
u se 0_nun yer

1
ine Nurullah, sağ açığın ye· 

1 rıne de sınai( alınmıştı. 
r ar· 
Av· Oyun tam saat 16.20de başladı. 

k.. Ankaralıların merkez rnuhacirni 
Un' 

topu iyi kontrol ederek arkadaşları-
nı iyi besliyordu. Sıksık hücumlar 
Yapıyorlardı, lzmirliler de buna kar

.- şılık vermekte gecikmiyorlardı. 

Hakem Sadi Karsan ' ın idaresin- bağlılıklarını ifade ve teyit eden nu· tedbirleri tatbik edenlere karşı ita!- : 
de oyuna başlandı . Viyanalıların yap-1 tuklar söylenmiştir · yanın tehditkar yollu hareketi kabul , 

tıklan hucüın kalacimizin elinde sön - Cezairliler etmiş intibahı vı:recek her dürlu ha-
dü. her iki tarafta uzun vuruşlar gö- 1 reketten son derece ihtimamla çe- 1 

ze çarpıyor. Viyanalılar bu gün iyi j H k kt'l kinmekte olduğunu kaydetmektedir-
1 

ü t1mete protesto çe ı er 
bir netice almak azmile oynayorlar. ler. 1 
lstanbul takımında biraz telaş görü- Cezair : 8 ( A.A ) - 6000 ceza· Müşahitlerin bir beyanatı senelik 
lüyor. irli Müslüman bugün hükumete 6 lta!yan rnanavraların geçen sene ol-

Viyanalılar en çok s<\ğ taraflari!e 1 maddelik bir protesto çekmiştir . duğu gibi Boy Sano mıntıkasında ya· 
işle~eğ~ ·~alışıyorlar. Müdafaamızın Protestonun mahiyeti ; tam hüri- pılrnıyarak l''aroli ve Baris mıntıka-

Belediye zabıta memurları için otuz takım yazlık elbise ve kasket yap
tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve dikme müteahhide ait· 
tir. Kumaş nürnunesi şartnamesine bağlıdır. 

ihale Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

istekliler knmaş numunesi ve şartnamesini görmek için her gün yazı 
işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 6936 30-2-5-9 

Tahlilatı kimyeviye ilanı 
Adana Belediyesi tarafından gönderilen bilumum sanayi ve gıdai 

maddelerin tahlili açık eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 45 liradır. 
ihalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri rnü-

• Ankara merkez muhaciminin 
l çektiği şut kale direğini yalayarak 

gedıklerını arayorlar. Onlar topu iyi 1 yeti iade eden şartların en kısa bir larında yapılmakta olması da bunu 
k_ulla~rnasın! bilerek ?ynuyorlar. Bi· j zamanda tatbikidir . teyit etmektedir. 1 dürlüğü ile baş tabipliğe ve ihale günü de muvakkat terninatlarile birlikte 

Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6944 31-S-9-13 
r~it avut nldu. Top kaleden kaleye gi· 

dip geliyor, her iki tarafın bariz bir 
lap hakimiyeti yok. 

lan, Ankrralılar oyunculardan birisi. 
US ni değiştirmek istediler. Federasyon 
sıl· b d una razı olma ı. Fakat değiştiril. 
alnı tnek istenen oyuncunnn sakatlandı
her ğını hakem kabul ettiği için oyuncu 
ta· değıştirildi. Durmuş olaa oyun ye· 

niden başladı. Ankaralılann hücum

ıyor. :arı. daha tesirli olmağa başladı. Top 
erle zınır nısıf sahasından bir türlü ay· 
ıığtı rı_lmıyor. Bu tarzda lzrnir a[eyhine 

afıw bır favul oldu. Ankara sağ içi isken· 
deıı der firikiği çok güzel attı. Kaleci 

~uttu. Fakat parmakları ucundan 
ı bir ıçeri kaçırdı. 

Oyun başlayalı daha on dakika 
yan olınuştu. 

lzmir : 1 - Ankara : 1 idi, An
arını7 karalılar biraz "daha canlandılar. iz. 
yor · k isle tn~r alasine akmağa başladılar. iz. 
i of' tnır merkez muhaeirniyle Ankar sol 
nyiçi açığı çarpıştı. lzmir bir favul kazan 
rşıl dı. Güzel çekilen bir şut içeri girer 
rnaJ! gibi oldu. Fakat hakem bunu korner 
ge saydı, lzmirliler bunu atamadılar. 

alya lzmirliler dünkü kadar güzel oy-
nayamıyorlar. Buna mukabil Ankara 

ark!· lılar ise çok canlı ve ateşli oynarna!-
lun· ta devam ediyorlar. Bunun neticesi 
anı~ ?larak oyunun otuzuncu dakikasında 

• A · ıkinci gollerini çıkardılar. 
e e· Ankara yine hucurne 'geçti. lzrnir 
r. takımı oyuncu değiştirmek istedi. 
ları Ankaralılar buna itiraz ettiler. Niha
en- Yet oyuncu değiştirme kabul edildi. 
an lzınirliler canlandılar. lzmirli Vahap 

topu sürdü. Ankara kalecisi çok bü
bu Yük fedakarlıkla Vahabın ayaklarına 
iliı k k apanara topu aldı. Vahap dışarı 

afa· çıktı. Fakat biraz sonra oyuna girdi. 
inin O b d 1 yun u tarz a sona erdi. zrnirliler 
erin 2 1 ı - mağ up vaziyetinde sahadan 

ayrıldılar. · 
işle· Sıra büyük maca gelmişti. lstan
kat bul takımının nasıl kurulacağı merak 
nu ediliyordu. 
er- Nih~yet sahaya oyuncular çıkın

me· ca öğrenildi: 

, ve 
at· 
pıl· 

hü
"kle 
ep-

Safa 

Hüsnü Yaşar 
M. Reşat Esat Cevat 
Fikret Şeref Melih Niyazi 

Necdet 
lstanbul takımı kırmızı fanila , be· 

yaz pantalon, ~iyah çorap giymişti . 

iyanalılarla birlikle saha ortasında 
di;.;ild:Lr. m'ıllad mel"ilsirn yaı:;ı!.:lı . 

zırnkılerdekı telaş hala devam ediyor. ~--------------------------~ 
Oyunun ilk dakikalarında sağ açığı-
mızın merkez mahacirn Meliha :ver
diği top, 'yetişememesi yüzünden a· 
vut oldu. 

Karşılıklar devam ediyor. Viya· 1 

nahlar sakatlanmamağa çalışıyorlar. 1 

Bu da biraz gevşek oynamalarına se- j 

bebiyet veri yor. Top bizim sahadan 
pek ayrılrnayor. Fakat Viyanalılar J 

da bu hakimiyetlerinden istifade ede- ! 
rek sayı çıkaramıyorlar. I 

Bizimkiler c;anlı hücumlar yapma· 
ğa başladılar. Tehlikeli akınlarımız 
birbirini kovalayor: Şereften, Fikre· 
te, ondan Meliha, ondan da Necdete 
giden top büyük bir talisizlik eseri 
olarak gola tahvil edilemedi. 

Oyunun 22 inci dakikasında bü
yük bir tehlike atlattık. Viyana mer
kez mühacirni bir kafa ile topu kale- 1 

mize tıkmak istedi. Bereket versin 
iyi topu tutan k?lecimiz muhakkak 
olan bir sayıya mani oldu . 

Sol taraftan yaptığımız hücum
ler çok korkulu oluyor. Fikret ve Şe- 1 

ref iyi anlaşıyorlar. Viyanalıların a- 1 
çıklariyle yaptıkları akınlar, Yaşa· 
rın iyi yer tutmasından bir dürlü se
mereli olamıyor . 

Her iki tarafta çok seri oynu
yor. Onların yırtıcı hücumları yok. 
Top, onların ayaklarında olmasına 
rağmen müessir değil. Bugün Ya
şar güzel kurtarışlar yapıyor. Sol 
açıkların ve içlerin yaptıkları hücum· 1 
ları büyük fedakarlıklarla durduru
yor . 

Oyunun birinci devresi Viyana· 
lılann mahsus üstünlüğü altında gol· 
süz sona erdi . 

ikinci devre başlayacağı zaman 
l~ta.nbul takımında küçük bir deği
şıklık yapıldı. Şeref sağ iç, onun ye· 
rine de Galatasaraydan Haşim gir· 
di. Niyazi takımdan çıktı . 

Saat 18,10 da ikinci devreye 
başlandı . Viyanalılar, sağ açıkları 
ve içleriyle bir sayı çıkarmak isti
yorlar . Hüsnü, Mehmet Reşat bu 
akınları durduruyor . 

Haşim ile Fikret güzel oynuyor
lar. Yaptıkları akınlar Viyana mü
dafasını çorbaya çeviriyordu. Oyun· 
da her iki tarafın bariz bir hakimi
yet elde ettiği görülrniyor . 

ınış bulundu. Haşim müsaid vazi· 
yette olan Fikrete verdi. Oda topla 
birlikte kalenin içerisine kaleciden 
evvel girdi. Bu suretle lstanbul ga· 
lip vaziyete geçmiş oldu . 

ikinci devrenin 20 inci dakika· 
sında elde edilen bu sayı stadyo
mun inlemesine sebebiyet verdi. O
yuna başlandı. Bu esnada Yaşar 
midesine top yedi. Sakatlandı. Bir 
az sonra yerini aldığı zaman halk 
şiddetli bir surette alkışladı . 

Bugün bu devre de sol tarafımız 
mükemmel işliyor . Viyanalılar bu 
tehlikeli akınları oyuncularımızı of
sayide düşürmekle ber taraf edebi· 
liyorlar . 

Viyanalılar, yedikleri bu golün 
acısİyle oynıyorlar. Sağdan ve sol
dan kalemize doğru akıyorlar. Mü
dafarnız ve kalecimiz cidden çok 
güzel anlaşarak oynamaktadırlar . 
Bir aralık merkez mühacim Melih 
elinden sakatlanarak oyundan çıktı. 
Onun yerine Rıza girdi . 

Viyana takımı devrenin sonları. 
na doğru beraberlik golünü atmak 
iç!n bütün gayretleriyle çalışıyor. 
Bır aralık kalemiz önünde bir gar
gaşalık oldu. Onlar hundan ıstifade 
ederek bir sayı çıkardılar. Şimdi ls
fanbul ve Viyana beraber vaziyete 
gelmişlerdi. Bir sayı yapan sahadan 
belki de galip çıkacaktı. Kalemiz ö
nündeki tazyik kaldırıldı . 

Hücüm hattı canlandı. Fikretin 
kale önüne düşürdüğü şandel az 
kaldı gol oluyordu. Ancak kafa ile 
çele bildıler . Bundan başka iki bü. 
yük fırsat daha kaçırdık. Bu talih
s zlikten başka bir şey değildi. Vi
yanalılan ikinci bir malubiyete uğ
ratmak kabildi . 

Oyun 1 - 1 neticelendi . 

Bugünkü maçlar 
Bugün lstanbulda Taksim stad

yornunda lmir - lstanbuJ muhte· 
!itleri karşılaşacaktır. lzmir Viyana 
takımını yenmiş, fakat Ankaraya 
yenilmişti . 

lstanbul da Ankarayı yenmiş. 
Viyana ile berabere kalmıştı 

Bugün Ankara Viyana takımını 
yenebilecek mi ? lstanbul - lzrnir 
karşılaşması nasıl bir netice ve ·e· ı 

cek? 1 

Merkez mavin Esad Viyanalının 
ayağından kaptığı topu sol iç Haşi· 
şime derinlemesine bir p2s verdi . 
Ayağında itcen op , ldı!e·ci"!l!iti .;ık-

Bunların cevabını bu günkü rad-
• °)1odan öğı'e11ebiloceksiniz • 1 

1 

1 Sovyet komşularda 
1 

1 

1 

Üç buçuk milyon kişilik 
çocuk yuvası 

Muskova: 4 [ Tass J - Rusya 
Sovyet F ederativ Sosyalist cumhu
riyeti dahilinde bulunan Kolhoz ve 
Sovkhozlarda bu yıl tarlalarda ça· 
lışma müddeti zarfında 3.200.000 
köylü çocuğu mevsimlik çocuk yu
valarında ve 280.000 çocuk da 
daimi çocuk yuvalarında barındırı· 
lacaktır, 

Köy çocuk yuvalarının bakımı 
Koıhozlar hesabına dahil edilmiştir. 
Bütün memleketin ziraat rnıntıkala· 
rında 90 bin kişi, yuvalarda çocuk
lara hizmet etmek için iki aylık kurs 
görmektedirler. 

Meraki Zade Mahmut va
siyetini tenfiz heyetinden: 

1 incirlik mevkiinde kain ve 
tapunun 155 No. ve T. evvel 929 
tarihinde kayitli gün doğusu Artin 
iken hazine batısı Artin iken Meh
met kıblesi Bağdat deıniryoluyla 
mahdut ve beher dönümü on lira 
kıymet takdir olunan 49 dönüm 
tarla . 

2 - Adananın kumluk mevki· 
inde kiiin, tapunun 105 No. ve Mart 
934 terihinde kayitli doğusu Suphi 
paşa vereseleri batısı kuyumcu Ali 
ve kısmen Meraki Mahmut kıblesi 1 

tarikiam poyrazı inhisarlar idaresi 
anbarı ve kısmen kiremitçi Avni ile 
çevrili beher metre murabbaına bir 
lira kıymet takdir olunan ( 1360 ) 
metre murabbalı Arsa. 

3 Adananın kumluk mevkiinde 
kain, tapunun 105 No. ve Mart 934 
tarihinde kayitli doğusu Meraki Mah
mut ve kiremitçi Avni batısı tariki 
anı poyrazı Abuzar Mustafa ve Ah 
met kızı Naciye ve Hayriye ve Cu
rnaali ve kısmen kiremitçi Avni kıb
lesi kuyumcu Ali hancsile mahdut 
ve beher metre murabbaı 7 5 kuruş 
kıymet takdir olunan ( 762 ) metre 
murabbaı arsa, 24 Haziran 936 çar 
şamba günü saat 14 de belediye 
mezat salonunda satılacaktır. Talip 
olanlar D/0 7,5 teminat akçasile bir
likte Meraki Zade Mahmut vasiye· 
tini tenfize memur htyete müracaat 
eylemeleri ve fazla tafsilat isteyenler 
münadi Hanifi çavuşa müracaat e·· · 
1.-ıelel'i iliı\ ofunur . 6915 

Reşat bey mahallesinde Necati bey mektebi karşısındaki Belediyeye 
ait parseldeki 2 numaralı ve 646 metre murabbaındaki arsa açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır . 

ihalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kaleminde ve 
ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6935 

30- 2 - 5-9 

itfaiye amir ve efradına yaptırılacak olan yirmi dört takım yazlık el
bise açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kumaş örneği şartnamesine bağlıdır. Kumaş ve dikme müteahhide ait 

olacaktır . 
Muvakkat teminatı on beş liradır . 
ihalesi Haziranın 22 inci pazartesi günü saat on beşte belediye encü· 

meninde yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamesile kumaş nürnunesini görmek üzere her gün be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur . 6964 5- 9-13 - 17 

Temizlik işleri arabalarının bir senelik tamir işi pazarlık suretile müte
ahhidine ihale edilecektir. 

Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
ihalesi Haziranın yirmi ikinci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6963 

5-9-13-17 

Kefenlik bez ilanı 

Belediyece gömülecek ölüler için senelik ihtiyaç olarak alınacak 5000 
metre kefenlik bez açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat (113) liradır. 
ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri kale· 
mine ve ihale günü de muvakkt terninatlarile birlikte belediye daimi en-
cümenine gelmeleri ilan olunur. 6958 3 - 6- 10 - 12 

Doğu lokantası açıldı 
Adananın 25 senelik lokantacısı Hasan usta 

eski lokantasını tekrar açtı . 

Güzel manzara serin 
nefis yemekler . 6965 

hava mükemmel 
3-3 

servisle 
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2.- Her'şeyden vazgeçebiliriz, fakat 
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TiirbOzi 

Adana pamuk müstahsil
leri satıı kooperatifinden: 

9 Haziran 1936 

Adana Borsası muameleleri S. 

... 
. m ff AMUK ve KÔZA -

---·--- -- Kıın ~·,._11 

CJN. ' Sİ - El: -.~ -:c·.,·'-"--"'°."'"t;:. ,h-=-ç-oı..-_ - <Un 

K '· /<:. S. ====,.,;,;,,~==~! 

Kooperatifimizin esas mukave
lenamesinin 41 inci madd~i ttı\ı'et
bince kooperatif heyeti umumiyesi 
~eleıin!I\ tlçte birinin imzasile alınan 
talepnamei!İ üzerine şirketin devam 
veya terk faaliyeti hakkıı\dil. görG 
şülmek üzere lıeyi!ti ılmılmiyenin fev· 

kaliİde olarak 8 Haziran 936 pazar
tesi günü mukarrer olan içtimaı ek-

:Kapımail ·ı;ara·~- y;§~~ - "-· -- __ 
Piyiisa parla~ ,. 33,62 35,g7 ----::--:----1~~ 

::-E>TZasatemizi ., -32 ---------l~'lf 
iane f -33 

- iane 2 -31~50--

Ekspres 
Klevlant ___ _ 

seriyet hasıl olmadığından yapılama- y A p A G 1 

mıştır . . Beya:::.z ______ , 60 162,50 --ı-·-------I 
ikinci ve son içtima ekseriyete ıı . ..:S;!!.Tyt:a:::h~-----.L-----,-~----""-1---------ı 

bakılmaksızın yapılacağından üyele. ~- 1 (, 1 1 
rin 26 Haziran 936 cuma günü saat Ekspres ~ ı 
15 de şehrimiz Ticaret Odasına iel• iaila - - 3 -----ı-----~----
meleri ilan olunur. -Yerli "Yemlik,, -ı~--- ______ _ 

RUZNAME ıı · ~'rtıhumıuk-;-;:-: · tı..:-u=-i .. ·~;:::!:...;tt::..a;. ... --.... T-· ..._!..-__ ............... ""--ıJ 

BuğCiay KiSrı:::.'•---:1--~-- ftel di i - Şirketin devam Ve.ya feshi 
iıakiantla bfr k~rıiJ lttihazi~ -~,--Yerli 1_3_:_,5_7 __ _ 3 8_7-====•--------- ~him 

~ - Fes he karar verildiği tak 
dirde bir tasfiye memurile mürakip
lerin seçilmesi . 

3 - Tasfiye memurile mürakip
lere verilecek ücrcıtlerin tayini.6973 

., mentane __ __ Büy" 
-Arp,_a~----- -2,17 _ _1,20 __ --------- tilter 
i'asuly_a ______ 1_-=--:,.--- ı----- --------ı llaşma 
-Yulaf 2,20 __ 

1 
____ 1________ ~tı. 

-Delice _______ ----------1 Bu a 
-Ku~ 1.'._c_m~l _____ 1 _____ -----•-------- ~om 

1_K~e_i_~n-to~h_tı_ın_ıı ____ 
1
_____ _ ____ ----------1 tin v 

, h l Ml!rcimek kden· Adana pamuk miısta gj"' ~TSaltl -rn---,---- ıtıer 
leri aabş kooperatiflndf!HI 1 . ___ _ _ U N in 

ı -ı-!5ött :;ıldız_So!ih , __ 700 ___ 1 ___ ı Yol 

KELVINATD 
8 - Hıı.ziral1 936 pazıırt@sl gUn!I 1 .~ . 1 (iç " ,. ı 600 

111ııkatrer olan senelik adt ht<yetl 1i ~ - Dört-yıldız boğrlı!ıık ı=-750 = =-=--·=-- ~i::i 
tlrnılnıiye toplantısı ekseriyet hasıl ' -"'"' -üç- - • - - • fi15 _ _ _ _ _ _ _ _ llya 
olmadığından yapılamamıştır. ! ~ ~ Sini il - -:_ -- • -== -1=- t;()o = --- -- il ve 

k 1 -;:'- j; tlorı ;·ı!öız cuinlıhriret. !_ 675 _ _ F 
ikinci ve S(>!l içtima ı! 1JerİyefP. I f':! '-'" (i~ )o ·- )o _ l-B7S _ --- --- - -

Dolabım-ızdan ·ayrılamayız. diyeceklerdir. l:ıı<kı!milksizli\ yiipılacağrn.dan Ü;ye ı Silllil --- • 

· İdeal soğuk hava dolapları 

'1936 Modelleri 

leritı 26 Hazlrııtı 93G cüma giİnil Livetp~l. TelgrafltJrı ı· . --Kambiyo ve para ...,., 
ııaat 1ll da şehrimiz Ticaret Ödasıtia 8 c; i936 iş bankasından alınmışlır. 
gelmııleti il~n ollıiıuf, •·l•tlu. ··-~. '-,'7----~ 

üLJzNAM" i 1-lazlr 1 6- 'fii - Liret_ k .l __ ıo,.~j-97 ~e 
" ı:. -- --. - . - ı ,-15 Rayşmar in 

ihtiyacınıza ve 

Umumi satış~ yeri 

paranıza göre dolaplar 

Belediye civarında 6972 
2 

1 - idare heyeti ve miiraklp 
raporlarının okunnıası 

2 - Hesabatın tetkikile blfuı
çonun tasdiki ve heyeti idarenin 
ibrası 

'feınm~edclı --- - (ı ·- - -f'rank°7fransız » ltdu 
_!!!rintite~rih vadeli . _ 5 -1~. 0- Sterlin "ingiliz • --= 63çı·- t 

Hit hazır _ 4 -ı:!J- _ Dola~ıneri!<a » -~~~ 92 ta. v 
Nevyork 11 62 Frank « isviçre " 2 iilbe 

~i t 
tliy 
d 

Bav 

İlaçlarınızı ve 

• 

(Naftalin) otun uzu (Naftalin) 
.. 

guve 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5370 308 Ucuzluk 

1 
1 H" ~~~~ı:~~' ~~ .::.c~:l-"" 

kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

ı Bu ilacın ismi Nevrozindir. Birdefa • 

çok 1 

1 tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 6814 30 --·---... ·-·--------------
Sıcaklar başladı ! 

Elektrik sarfiyatı son derece az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin taLelığini temin ediniz 

Lüks değil sıhhat 
. . 

elzemdir ıçın ' 

Frigidaire 

Adana bayii 

Muharrem Hilmi 
6961 4-6- 9-11-13-16-18-20-23-25-27-30 

1 

Halis kuru kahvo -
3 - Yeni idare heyetinin inti

habı 
4 - Yeni mllrakiplerin intihabı 

f Sıcaklar geldi, yanaştı ! 
Türkiyenin her tarafında seve 

1 
seve içilen kurıı kahvct:i Mehmet ef. 
mahdumlarının nefis kahvesini yalnıı 1 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula-
bilirsiniz. 6954 5-7 

5 - Yeni idare heyetine veri
lecek talimat ve salahiyetlerin tayini 

6- Heyeti idare azasının hakkı 
huzıırlarile mUrakip ücretlerinin ve 
miistı:ıhdirnin maaşlarının tayini.697 4 

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

1 

Belediye bahçesi açıldı . 

' Adananın en güzel bir yerinde ve Seyhan ırmağı kenarında temiz j 
bir hava almak, yorgun fikirleri dinlendirmek ve ucuz m:şrubatla vakıt ı 

geçirmek ancak hükumet konağı karşısındaki Beledıye hah· I 

çesinde temin edilebilir . 1 

Yepyeni möbliye, her türlü meşrubat, fiat 5 kuruştur . Gazino 

sabahın saat altısından gece 23 çe kadar açıktır .6968 2-4 
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1 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle b:>l, temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 

Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

2-15 6966 -------·--
~i---~~o•zmm.in--~D·i·ş--~M~a·c~u-nu--------.1 

ıl z 
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmaymı 

Ko zmindiş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 

ucuz, he'TI sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el

de etmeğe muvaffak olan N evrozin laboratva-

1 rınm yeni müstahzarıdır . 
ı Fiatı her yerde 15 kuruştur . 1 
.......................... 1 ........... .... 

2 6815 30 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarebanemize 
müracaat edilsin . C. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeuicami civarında 

Seyhan eczanedir 

v 

it 

l 

14 
riş 

__ .,... ________ _.-=-=._,, .... ~-------~~~ ........... ------............ 
6748 :r ,Q 
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Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türbözü rnatbmı 


