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~en meselesi yavaş yavaş 
tavsamağa başlıyor 

ADANA 

Abdulhamidin 
veresesi 

---
GÜNLÜK GAZETE 

• 

lngiliz kralı 
evlenecek 

Şehzade Selim Filis- 1 
t) • • • • tindeki emlAkinin iade-
gı/ızler ışı soğuk kanlılıkla muha- sini istiyor . 

!eme ederken Fransızlarda da sinir 
gerginliği azalmağa yliz tuttu 

tıınsız sü bakanı umumi seferb~rlik şa~·iasım yalanladı 

lonrlra : 12 (Radyo ) - Pa 
1 QJÜzakPrelerinde bulunan 
Filiı Delefuyonunon fikrine 

1
;.t Fransanın Alının :askeri iş-

110e karşı aldığı ilk vaziyetin 
taş yavaş değişmesidir . 
l\ıbinenio dün sabah için 

ınkırrer olan toplantısı dış işle
bıkanı Edenin Londraya vara 
ığ, zamana kadar tehir edilmiş· 
t . 

Londra : 12 ( Radyo ) -
İlyayı Londra konuşmalarında 
tındinin temsil edeceği sanılı
lt · Royteriı siyıei muhabirinin 

1
1dirdiğine göre ltalya , Fr•nlB· 

~ .Pıriı sefareti vasıtasiyle Fran. 
l ılc lef ' İki mesai edeceğini bil· 

,.~di . Ancak bu teırilıi mesai 
lyanın Almlinyoya karşı alını

~k Zecri tedbirlere iştirakini ta· 
1 1lıınun etmiyecektir . 
l Paris : 12 (Radyo) - Bu
' Q neşredilen resmi bir tebliğde 
'•usanın , Ren havzasındaki 
tl~!ln kuvvetle•ioin tahdidi tek· 
fınin Fransa tarafındın kabul 
llildiği hıberini tekzip etmek
tdir . 

Bu çeıit bir teklıf yapıldığı 
1kdirde Fransa için bütün an• 
1ıına imkanlarının ortadan kalk. 

1 
~ış olacağı da ila"e olonmalıta · 

.......,ır. 

r Paris : 12 ( Radyo ) - Har-
1Ye nazarelinin nr şrettiği bir 
biiğde Fransarla seferberlik ilin 

idiltceği haberi telızip oluumık
fen· 

tadır . Tebliğde hududa alınan 
aaktri tedbirlerin ve mevcut kıl· 
atın her hangi bir harekete kafi 
gelebilece~i ve bundan baıka 
diplomatik konutmalua güven. 
dikleri zikrolunmııktadır , 

Bürükıel : 12 ( Radyo ) -
Başbakan Vanzelond Alıuanyanın 
son hareketi münasebetiyle aöy· 
le demiştir : 

Fransa ve Belçika b•,ka her 
hangi bir millete karşı askeri 
kuvvetlere müracaat etmiyecek 
tir . Belçika Lokarno muahede· 
ıine ria)'ele devam edecektir . 
Belçika ,',FranH ,ve İngiltere ile 
daim• Uoriki meıaiye hazırdır . 

· Ankara : 12 ( A.A ) - Lo · 
karno anlaşma11nı imulamış olan 
İngiltere Fransa İtalya ve Belçi· 
ka delegeleri dün Pariıte topla11-
mıılar ve müzakerelerine Londra · 
da devam etmeğe karar vermiı
leı dir . Bu toplantı yarın Londrıı

da yıpılacaktır . Bu devletlerin 
göıterdikleri arza üzerine millet· 
ler ctmiyeti ~on1eyi de ha ayın 

14 ünde fevkalade olarak Lon· 
dr•da toplanacaklır • 

Dün Pariate yapılan toplantı· 
da lngilizler Funıızlırın noktai 
nazarları aksinıı olarak Renin Al
manlar t•rafından tekrar tabliye· 
sinde israr etmekıizin müzakerata 
girişmesini istemişler İtalyanlarda 
müşahit rolü oynayaı ak Alwan· 
ya aleyhinde her hangi bir zec · 

- Gerisi ikinci sahifede -
,üı;"'""---= ..... .,,,,,,..,,.., ..... .,...,....,, ...... _____ ~.....,,.....,,.....,,.....,,.....,,,,,,,..==,,_,, 

:i:rSuriyede bir taraftan hayat 
normala dönerken .. 

işler 

dı ti~ 

klet 

Diger taraftan yeni kanlı 
hadiseler oluyor 

n:;;örfi tedbirler kal~tı , mektepler açıldı 
Halep : 10 ( Özel ) - Dola 

i
l •n şayialara gö e, evvelki gün 
dl' ıp l e kanlı badiscıler olmuş· 
ll r il Hapıs•ntlere hücum ederrk 
~·hkümları salıvermek isteyeu· 
:•e karşı J~ndarm•lar alt§ açmış 
lır. 

Çorpışm . da sekiz kişi ölmüş 

Vo 50 kiş " de yaralanmıştır. 

fZ k Ş.m: 10 (Özel) - Geçen 
argaşa lıklar esnasında hükumet 

k 
1 ~raf,odan alınan fevkalade emoi 
Yet t rdbirLriyle askeri idare kal 
Üırılm ş ve ş~hıin iei tı k·ar poli -
8• d.vredilm : ştir . 

H ılk küıle halinde meofadan 
--- döo<o önderlerin evini ziyaret 

'der ek ke ndiluini kutlamaklH
dırJar, 

1 Şam : 10 (Özel ) - 9 Mart 
• lın itibaren kültür vuaretinin 
rü b· ır kuaıiyle Şam üniversitesi 

•çılmışhr . Ve diger bir kararna
ıı ll:ıe ilede son hadiselerde tevkif 

ldilen ve haklarında kanuni ta-

kibal yapılan taleb•lerde af edil
miş ,e bund.an l11şka Humuı, Ha
lep, Hama liseleride açılarak ders· 
fere başlanmıştır. 

Şam : 10 ( Özel ) - Evvelki 
gün sabahtan itibaren şehir ta
mamrn açmış ve norm•! bayıl 
başlamıştır. 

Ç.rşılarıo açılması içio yapı 
la .. !Öreni öoder Hoşimületasi eç 
mış ve Mrthal Paşa ç.rş ı sıoın md
haline g•rilen kurdelayı k· ser ek 
ça ı şıları o açı 1 dığmı ilan eylemiş
tir. 

Dün aktam üzeri Merci m•y · 
ılanında ıoplaoan binlerce kişi / 
V otani öndrorler tnafınden söyle
nen nutukları diulemi§ler ve se· 
vioç tazo hürleri yap.ıııılardır. Şe· 
bir başlan boşa bir !:>ayrom man
zaıasını andırmakta ve halk coı· 
kun bir sevinç içinde bulunmak· 
tadır. 

Hama ve Humustan gelen ha· 
berlere göır, bu iki şehirde de 
çarşılar açılarak normıl bayıl ye· 
ıine g .. tmi§tir. 

Kudüs : 9 (Özel) Filistin 
deki emlakinin iıdeıi için, Ab· 

dlilhımidin oğlu Sakıt Şehıi'id,e Se 
lim Yafa mahkemesine dava aç
mıştır • 

Duruşmaya ayın 16 ıocı gü 
nü bakılacaksa da, Türkiye, Suri
ye, Yuoaniııtan VIJ Irakda olduğa 
gibi varislerin bu iıtekluinin red 
edileceği umulmaıı.tadır . 

Yunan kabinesi 
teşekkül edemiyor 

Atine : 12 (Radyo) - Kral 
Corç, lıabineyi teıkile eski Baı
vekil Drmirciıi memur etmiı iH 
de Deınirciı,muarızlarile birleıme
nin imkan huicinde bulunduğa · 
nu eöyliyerek kabul etmtmiotir • 

Kamutay toplantısına 
başladı 

Ankar• : 12 ( A.A ) - Kıt 
tıtilini yıpan kamutay , dlln top
lanlıHoa b•alamııtır . 

Benim gözümle: 

Renin Almanya 
tarafından işgah 

Beklenebilecek neticeler 

Almanya Veruydan sonra, St· 
rezmanın elife imzalndığı Lokarno 
paktını da Hitlerin elile yırttı. 

Versay muahedesinin üç madde
sile Ren havzası gayri askeri bir 
mıntıka haline konulwuşıu. 

Almanya bu mıntıkada tahkimat 
yapamıyacağı gibi, silahlı kuvvetler 
de bnlundurmıyacaktı. 

1925.Yılının başında, Versay mn· 
ahedeainin bu ahkamı imzalanan 
tokarno paktı ile de teyid edilmiş 
ve Almanyada bunu kabul etmişti. 

Son Sovyet-Franeız anlaşmaeını 
kendisine karşı bir tehlike ve tebdil 
sayan Almanya, Avrupanıo bu günkü 
karışık durumundan istifade ede· 
rek Versav ve Lokarnonun zincirle
rinden birini daha kırdı . 

Almanyamn bu zorba hare· 
keti sıkıoıılı günler yaşayan Avru

pa, lıaııa dünya barışı için yepyeni 
ve büyük bir tehlike doğurmuş bu
lunmaktadır ! 

Belki bn, çok yakın lıir harbe 
direkt bir s~bep olm,ıyacakıır . Fa
kaı tıpkı ( 1014 ) e takaddüm eden 
yılların hadiseıeri gibi milletlerin si· 
nirlerini gerecek, meşbu bir hale ge· 
tirecek amillerin en mühimlerinden 
birisi olacaktır . 

Bu hadise çok yakın bir harp 
vesilesi olmıyacakıır.Çünkü: Almanya· 
nın Reni işgali Fransayı hemen ve 
büyük bir harbe oevkedecek kadar 
yakın bir tehlike değildir . Fransa 
zaten bu ihtimali deha önceden göz 
önüne aldığı için şark hudutlarını 
akıllara durgu.,luk verecek bir ıah
kimaıla sağlamlaştırmıştır . 

Almanyaya gelince , Fransa ve 
müııefiklerile boy ölçüşe bilecek 
hazırlığı yapmadan , ve bugünkü 
Avrupa mnvazeııesindeki izole ~dil
miş durumile Fransaya tecavüz ede· 
ceği aklıselimin kabul etmiyeceği 
bir şeydir. 

Bunan içindir ki; çok yakın bir 
tehlike mühtemel sayılamaz. 

Yalnız bu hadisenin iki mühim 
neticesi olacaktır. 

Birioi; milleıler sosyetesi denilen 
müessesenin kati iflası: 

Çin, ve Habeş derelerinden sonra 
kendieine bağlanan umutları ve iti· 

lng/llz kralı sekizinci Eduard 

Londra : 12 (Radyo) - Üs· 
len Çemberlıyn; bu gün Avam 
kamaraBında Kral sekizinci Ed· 
vardın mektubunu okumutlur . 

Kral bu mektubunda pek ya
kında evleneceğioi yeni kraliçe 
ile ailesi efradının bütün krallık 
olifuıunu haiz olacaklarını bildir. 
mektedir . 

Küçük Antant ve 
Balkan Anlandı 

Ankara : 12 (A.A) - Küçük 
Antant ve Balkan Aotandı mü

messilleri, dün Cenevrede top· 
lanmı§lar ve bu günkü kriz hak
kında görüşmüşlerdir . 

Adliyede terfiler 

Ank•ra : 10 (Öz.I) - Mua· 
vin, hakim, Müddei umumi eını· 
fında bulnnupdı 1935 senesi ıo 
nuna kadar terfi müddetleıini bi

tirenlerin, ve terfilerine inzibati 
ve kaz•I bir mıni olmıyanların 
iıimleri, ıicil etrHile tesbit ve 
neıredılmişti . 

Liıtede iıimleri olmayıp da 
itiraz edenlerin dilekleri iki nu
maralı komisyon taraf1odan ince
lenmektedir . 

İncelemeler Martın oo ikisi 
ne kadar bitmiş bulunacak ve di · 
lek sahiplerinden hak kazınını§· 
lır.n sıra numarasile bir liıtelİ 

yapılacaktır . 

madı mühim suretle kaybeden Ce
nevre, Ren hadisesi karşısıoda da 
işi toplantı ve konferansların gü· 
rülıüsünP boğacağıoda şüphe yoktur, 
Ve hiidioe Avrupa devleıleriııin bil· 
yük menfaaılerini doğrudaıı doğru· 
ya alakadar ettiği için Cenevre mil· 

' essesesinin bu ibtilafıu hallindeki 
aczi, iflası şeklinde tecelli edecektir. 
ikinci mühim neticeye gelince; bu, 
insanlık için daha tebli keli , deha 
feci olacaktır . 

Almanyenın bir ıaraClı~[olarak 
Versay ve Lokarooyu yırıması , mil· 
letler aresıuda muahedeler , devlet· 
lerin imzalarıua karşı oları itimadı 
büsbütün oarsacakıır . 

Binaenaleyh her haoği bir harp· 
u, ileride yepıla~ek sulh muahede· 
leriyle haomrnı uzun bir müddei ıeb
likeli olmaktan çıkaramıyacagıoı bil· 
dikleri için, iki taraf her şeyi _ lıarpıe 
balleımeyi düşünecek ve basımlar 

birbirlerinin büıün yaşama kabili
yetlerini, imkanlarını ortadan kaldı· 

recak şekild~ dögüşeceklerdir, 
Mağlup toraf için artık yaşamak 

iwkanı kalmayacaktır .. 
Bütün bu hadiselerden alınacak 

ders ise ; ber millet için hiç bir mu· 
ıbedenin kurduğu vaziyete bel bağ· 
lamadan bizzat kuvvetli ve her an 
kendini koruyacak bir vaziyette bu· 
lunmak mecbnriyeıidir, 

Harp sonu polit< kasımn en bü· 
yük düsturu bodur. 

Neu::at Güuen 

-- Ank>1ra : 12 (A.A) - " Türk 
kutu,. nd•n talebe Raifin bindiği 
bir Romorki , Ankarad•n uçup 
Vl"cihinin idaresinde Kayaeriye 
vardı . 

ON ÜÇONCÜ YIL - SAYI 3473 

Şeyh Tacettin Habeşistanda 

Sarığı cüppeyi çıkarıp 

bonjur ve şapka giyerek 
Nereye gidiyordu ? 

• Be~ut : .10 (özel) - Sariye bü- \ 
lıumetı eslıı baş vekili şeyh Tacet · 
tin, dün bir vapurla F ranuya git· 
mittir. 

~ı_ki bat vekil FrenHya git
mesını çok gizli tutmuştur. 

Ş·mdan g•lerek Ruvayal ote· 
line İnen feyb Tac<ltin, kendisini 
gören gazetecilere istirahat elmrk 
üzere Mısıra gideceğini söylediği 
halde ıimdiye kadar başından lıo 
ca suığını ve ıırtından uzun cüp 
pe ve b•c•ğından l•tasını çıkarmı· 
yan bu eski vezirler reisi sırtına 
güzel bir bonjur ve ba§ını bir 
melon ,apka geçirmİ§ ve yınına 
oğlu Ziyıyi aluak bir taksi oto. 
mobiline atladığı gibi soluğu rıh 
tımda •lmııtır. 

Onu gözetliyen kurnaz ıaze 
tecil r de k .. ndiıini otomobille ta
kip ederek rıbtımd• yakıJ.mıı 
ve ıorğuya çakmiılerdir. 

Eski vezirler reiıi, ilk önce 
•fallamış ve sonr• itidalini muba 
fan etmeğe çılıın•k: 

- sıze otelde Mısıra gidece
ğimi aöylemiıtim. Fakat bu fik
rimden vaz geçtim. Oğlum liyayi 
teıyia geldim; demiıtir. 

Niçin ıapka giydiği •orulunca 
buna bııını çevirerek biç bir ce· 
v•p vermemiı ve bir undala atlı· 
yarak vapura gitmitlir. 

İıkele komiseri de eski bıı 
vrzirin paupoı tunu vize edip et · 
mediği hıkkındı biç bir t•Y söy
lememiıtir. 

Bütün bu gizlemeleıe rağmen 
Şeyb Tıcetlinin Fransayı giıtiği 

ve gaybetıiği baı vezirliği elde et 
mek için Pariste çılıııcığı mu 
hakkaktır. 

Teşviki sanayi 

İçin yeni bir proje 

Ankara : 10 (Ö.ı:el) - İkinci 
beş senelik endüstri proğramını 
tetkik etmek üzere toplanan kon
g~e~c C~lal Bayarın i~aret ettiği 
gıbı eskı kannnlardakı muafiyet· 
!ere dokunulmayacak ve bunlar 
muhefeza edilecektir . 

Halıha~ırdaki tr§viki 11nayi ka 
nunu bir çok formolitelere boğul· 
muş ve bu günkü ibtivaç.lara ce 

vap veremiyecek bir halde bulun 
duğuııdan Ekonomi Bakanlığı, ye. 
niden bir kanun projesi bazırla

mağo karar vumi§ ve bu busuı· 
taki etüdlere bışlamııtır . 

ftalyanlar yeni bir taar
ruza kalkmak üzere 

imişler 

Rom• : 12 (Radyo)- Aımi· 
radan bildiriliyor : 

Maregıl Badoğliyo cepheye be
reket etmittir, Uçaklar yeniden 
fHIİyele geçerek Habeşler üzeri· 
ne ve k11abalara bombalar •ima· 
ğa başlımı,lardır. 

Bölün cepheler yeniden tak. 
vıye edilmif, bir çok muhimmat 
ve erzak gönderilmittir. 

İtalyan kuvvetleri Takazza 
nehri istikametinde ve A m baalı· 
ği dağı cibetlerinde mühim h1re · 
ketlerde bulunmaktadırlar. 

Londra : 12 (A.A) - Royte • 
rin harp muhabiri, ltalyanların ıi
malda yeni bir lurıuza geçmek 
üıere bulueduğunu bildirmekle· 
dir. İtalyan uçakları, dün şimal 
cepbeıinde bazı ıehir !eri bom· 
bardman etmişlerdir. 

Asmara : 12 (Radyo) - Ce· 
neral GrHyaninin sumıli cephe· 
sinde taarruza geçeceği kavidir. 

Aımıra :_12 (Radyo) - Ya 
hancı muhabirlere :g&re: 

Bütün doiu cepbeıi hareket 
halindedir. 

Roma : 12 (Radyo) - İyi ha· 
ber alan mabfeller Afrika hue· 
ketleri hakkında tam bir ıükut 
muhtfaza _ediyorlar. 

İtılyınların, §İmal cephesinde 
birden ileıilemeleri mbmkun ve 
mühtemeldir. 

Yeni pullarımız 
Balkan antantına dahil devlet 

(er arasında bulunın postı ve tel · 
graf anlaşması üzerine bu antantı 
girmiı devletlrrle post~ muhabe
rtleri için 12,5 yerine 8 kuruş 
poıt• pulu kullanılacağı için pos
ta ve telgraf nmum direktörlüğü 
damga matbaasında 8 kuruıluk 
pul b~stırmıktadır, Devlet mat 
bHsında basılıcak olan kartpos • 
tal, cevaplı kartpostal ve kartlar 
içiu hazırlıklar ;bilirilmitlir. Bu 
hafta içinde kartların buılmuına 
batlanacıktır. Memleketin 104 
muhtelif manzara ve tarihi eser· 
lerini ihtiva eden lıu kartlardan 
14 milyon tane basılıcaklır , 

Posta idaresi bakanlar mecli 
sindeıı aldığı bir kararla 19 kıy
metten ibaret Atatürk serisine ka 
tılmnk üzere 15,5 ve 30 paralık 
ile 3 ve 8 kuruıluk pullaıd• bas 
!nacaktır : 

ismet İnönü ilkmektebi bitti . 

.. Asfalt cadde üzerinde ut Atalıirk parkının karşı lıizasındablr 
mıuldeltenb•rl inşaatı deuam etmekle olan mektep bilmiştir. Mek· 
lebln adı « ismet İnönü » olarak kararlaıtırılmıştır. 

Bıı münaeebetle, şehrimizin en güzel bir semtini sıisleyen bıı 
modern binanın bir resmini yukarıya koyduk . 



' Sayfa : 2 -Son muharebelerde Habeş tepele
ri bir maden yılını halini almış. 

Yalnız bir ltalyan ordusu bir muharebede 48 
bin Obüs mermi&i, sekiz milyon tüfenk 

fişengi 90,000 bomba kullanmış. 

Asmaradın (Pariı-Sair) e ya 
zılıyor : 

Kı taatıfenniye kumındara ba
na son muharebelerden bahseder
ken ~unları söyledi : 

- Asri harp bir maden har 
hidir, müstemleke mubarebeai ise 

malzeme harbidir. Midenle örtülen 
müdafaa edilen mühimmat ve er
zakıo takip ettiği insan artık bu 
günkü harpta ikinci derece bir 
rol oynamaktadır ,, 

Enderta ve Tembieo muhare
beleri hakkında aldığım çok en
teresan adetleri bildiriyorum. 

Kıtaatı fennıyenin Enderta ya 
doğru olan en ileri üasülhareke 
Mekılle cıvırında olnp Muıavvı
dan 600 kilo metre idi. 

Buna rağmen İtalyaolar tara· 
f ı ndan bombardmanindan sonra 
Omba - Aradan hakiki bir ma
den ocağı halini almııtır. Bııraya 
karşı kullanılan herp mrılzemeıi
nin mikdarı şudur : 

200,000 Topçu mermisı, 27,000 
bomba, 22 milyon tüfenk mermi 
ıi, iki kol ordunun kullandığı bu 
mühimm•tın yekıloü 38 bın ken· 
talı bulmuştur. Günde 10 bin 
krntal erzak, 18 bin kentıl mü-

Arap dünyas1nda 

himmet 900 kamyon tarafından 
nıkledilmiıtir. 

Kıtihırın normıl vastaların 

daa beşka bu harpte 240 otukır, 
5000 deve, 4000 katır kullaoılmıı 
tır. 

Tembien muharebesi için 1-
tılyın levazım teıkilitı iki büyük 
menzil yapmııtı. 30 bin kiti için 
lizım olan üç günlük erzakı dıba 
evvel toplımı§tı. 

Bu dağlık ara7ide nakliyat bil· 
bass• küçük otokarlu ve develer
le yapıldı. Katır kullanılmamııtı. 

Tembien hareketleri esnasın 
da yalnız bir kolordu 48,000 obliı 
mermiıi, 7 milyon tüfenk mermi· 
si, kullanılmıı ve 360 kamyon 
vııbşı bulmazlardan 7200 kental 
mühimmat taaımıştır. 

Diger taraftaa Tak11ze ve 
Cbire mıntlkalaııı•da bubedeo 
iki kol ordudao blriai obüs, sekiz 
milyon tüfenk meımiıi, 90.000 
bomba kullanmıştı-. 

Kıtaıtı fenniye bu muharebe
ler eanasında Takuze mıntıka

ııııda Ohel ndiıinde üç gün için
de bir yol yapmağa muvaffak ol
mnı ve bu yolda 1200 eivil ame
le ile 2000 11ker çahımııtır. 

Basrada dünyanın ·en büyük 
uçak istasyonu yapılıyor 

Arap gençliği arasında kuvvetli 
bir tasanüt temin etmek • • 

ıçın •• 
••••••••• 

- Hicaz ve Ntcid hükümetile 
Yemen hülıümeti ara11ndaki hu
dut ihtılifı her ıki tarefında bazı 
fedakarlıklarda bulunmaları yü · 

züaden tamamen halledilmiı, te· 
bame ve dağlık kısımlardaki hu
dut tamıımen teıbit olunmuı ve 
lıu suretle ötedenberi bir çok ib 
tilaflera ve batta muharebelere 
kıdar dayanın hudut ihtilafına 
son verilmiştir. 

Tthamda bulunan murahbaa 
lar neticeyi bükümetleıine bildir· 
mek üzere memleketlerine dön
müılerdir. 

- Burada tayyareler için bü
yük bir İstasyon yapılmağa baş 
lıomıştır. Seksen bir, lngiliz lira· 
sına mal olacak olan bu lsıasyona 
timdiye kadar yirmi bet bin İn ı 
giliz lirası sarf olunmuştur . 

Bu İıtaayon dünyanııı en bü 
yük tayyare lıtHyonlarıodan biri 
olacaktır. 

- lr. k hükiimetile bir mua
hede akdetmek üzere Bağdat ta 
bulunmakta olan Hicaz ve Necid 
kralı İbniıuudun buıuıi katibi 

Yusuf Yaainin başkanlıiında bu
lunan heyet hüklimetleı i adına 
muahedeyi imzalamıt ve memla· 
kellerine dönmüşlerdir· 

-Arap gençlerini bir birine ya· 
kından tanı thrmak ve aralarında 

stvgi uyandırmak üzere Suriye, 
Lubnan ve Filistinde bir ıeyahıta 
çıkmıı olan Irak izcileri Bağdada 
dönmliılerdir. 

Bu dafada mebu11n meclisi 
aıilarıodan bir i' ub Suriye , 
Lubnın, Fılistin ve Mısıra gide
rek ziyaretlerde bulunacaklardır. 

Ren meselesi yavaş yavaş 
tavsamağa başlıyor 

- Birinci sayfadan artan -

ri tedbire iştirak etmemiılerdir , 
Belçika murahhasları ise. İngiliz 
Frans·z noktai nazarları aıHındı 
kati bir vuiytt almış;değillerdir. 

Loodra : 12 ( A .A ) - Roy · 
ter ajansınıo Pariıten öğrendiğine 
göre İtalya , I.' ansaya Hahe~ hH
binin İtalyanıu kabul edebiltce 
ği bir tarzda halli hususunda nü· 
fuzunu kııllandığı takdirde Fren· 

aız - Alman ihtilafında Fransa 
ile teşriki mesai edec•ğini bildir-
roektedi r . J 

Londra : 12 ( Radyo ) - Fi· 
lınden, gazetecHere : 

t~giliz dkarının müdahalesine 
glivenmel-te olduğunu ve Fran · 
~iının daima mü§ler• k emniyeti 
müdafaa edeceiini söylemiştir. V < 

muahedelere riayet lüzumunda da 
lerar ıyleyec•iini beyan eylemiş 
tir. 

Berlin : 12 ( Rodyo.) - Al
manya : Millet'er cemiyeti lıonse
yinin Londrada yapacağı toplan 
tıda temsil edilmeaine heaüz bir 

(Türk SW) s 13 Marlj 

Her yıl 

Kira olar k verilen para ile 
ev ıahibi olmak imkanı 

bulunuyor. 

EmlAk bonkasının daha faal 
hır hale g•t irmek ve teşkilAtını 
kuvvetlendirmek üıere Ji'r1nsadan 
mütehassıs olarak getirilen Kredi 
Fonsiye direktörlerind~n Gont· 
trend, Ankaradıki tetkiklerini ta 
mamlamıştır. Fransız mütehassısı 

yakında barıkanın başlıca şubele 

rini gezecek ve hu teşki!Atın hu · 
lunduğu yrrlerin ihtiyaclarına gö· 
re tatbik edilecek pratik tedbir
leri kar rlaştıracaktır. 

Mütehassıs memleketimizde da· 
ha beş ay kalacak , ıslahat repo 
runun ilk tatbikatını da gözden 
geçirecektir.Banka mesken yaptı
racaklara oo ıenede ödenmek ü
zere para ikraz ediyor. Bunun kafi 
gelmedı(i anlaıılmııtır. 

Mütehass11ın raporu ı lıodı k · 
tın sonra bu ödeme müddeti Fran 
sada olduğu gibi 25.- 30 ıen~ye 
çıkarılacaktır. 

Bu ıuretle her ailenin ıimdi 
kira olarak verdiği paraluı han 
kaya borç taksiti ıeklinde yatır· 
mak auretile birer meıken sahibi 
olm11ına im kın verilecektir. 'f, k 
ıitlerin ıltı ayda bir olmaeıoın ib· 
tiyaca ne dereceye kadar uygun 
oldujtıı da tetkik ediliyor . 

Bilhaasa memur ve müstah 
demlerin aylıkla çalııtıkları göz 
önünde tutularak mesken bedeli 
talı:ıitleıinin ayda bir hanlı:ayı ya
tuılm111 düıüolilüyor · lıçisi çok 
olan mıntalı:alarda b'lftalık taksit 
ler ihdas edilmeıi isteniliyor , lo
giltueıle tatbik edilen ueul de 
böyledir . 

Milt : buıısın Yt'receğı raıpor 
partinin bu vatandaşı me~ken 
eabibi yapmak umdelİnia tatbiki
ni kolaylıştıraca~ıodan alıemmi 
yetle bekleniyor . 

- Aktım -

Bizde 
Spor Kavga 

lzmir - Beşiktaş takımının.bu
rada bugün yaptığı son maç ikinci ı 
devrenin ortasında oyuncular ara 
sıoda çıkan kav'{D neticesinde ya
rıda kalmıştır . B •şiktoş oyunu 
bıraktığı zaman 2-1 mağlup va 
ziyetle idi. Oyun çok sert ve fa 
vullü oldu . Cemil , Beşiktaş sol 
açığı Bşre{le bir çok defalar çar· 
pıştı . 

Son çarpıımadı Eşrrf, Cemi· 
liu kafaaına topu ıtmiı o da E§re
fe bir tokat ı.tmıtlır • 

Bu kavga neticeıinde oyuncu· 
lar birbirine girmışlerdir • 

Poliı müdahaleye mecbur kıl
mış, oyun dıırdurulmuı, Beşiktaı· 
lılar da çekilmişlerdir . 

karar vermemİ§Iİr. 
B, rlln : 12 ( Radyo ) - · Al· 

manya : Lokarnoıu imzolamıı 

olan devletler arasındaki görüı
melerin neticesini beklemtkte· 
dir. 

Londra : 12 (Radyo) - Lo· 
karno kooferaneı yarın ıeat 17 
de toplanacaktır . 

Londra : 12 (Radyo) - Lo · 
lcarno muıbedesirıin 8 inci mad • 
desi esasları dairt~inde Ceuevre· 
d~ müzakerelere ba,lanmııtır . 

Londra : 12 ( Radyo ) - İn
giltere bükum.ıi , Almanya ile 
müzakereye giri§ınek için Renden 
Alman askerlerinin çekilmeıini 
isteyerek Fraoıız hukukunu la 
memen lervice karar vcrmi§tir . 

Loadra : 12 ( Radyo ) - Roy
tere göre : 

Milletler cemiyeti konseyi, 
toplaotı11nın tehiri muhtemeldir. 

ZE2 

hir duyuklarıJ 
Bir kaçakçı 

mahkum 
şebekesi 
oldu 

[ Ceyharıın taşı 

750 dönüm ekili 
yi alt Ust ett -

Bir muhtar (18661) lira 5uı kuruşla bir seneye, 
dört kişi de ikişer sene haplse ve 3733 lira 

ağır para cezasına çarpıldı 

Ceyh1nıo son taşkınlı 
Miıiıin Abd\ köyünde 2 
rek li köyünde 300 ve Kar 
ynnde de 250 döollm ekı 
alt üst olmuş ve hu sene 
rimden uzık lir bale iel Teıekkül vücude getirerek 

geniı mikdarda ıiğara kağıdı ka· 
çakıçlığı yepmıktan ıuçlu ve mev
kuf bulunan Oımaniyeli Hacı 

Mustafa , Ali , Ahmet Şüleyman 
baklarıodalı.i duruşma adli ıbti
sas hıkyerince ıon hulmuı ve 
ıuçlnların hepsi ikişer sene bap· 
se ve 3735 lira para crzasıoı 
mahkum rdilmiılerdir . 

Şebekeyi idare eden Ali , 
bapiı cez111nı bitirdikten ıonra 

,. ,ı 

Halkevinde konse 
Halkevi başkanhğın
dan: 

14 - ~fert - 1936 cumartesi 
günü saat (20-30) da evimizin 
Ar komitesi tardından verilecek 
konsere gelmek isti yenlerin önce 
sekreterlikten giriş kartlarını al
maları lt'lıımdır . 

-----------------
Polis imtihanları 

7 Komiser iştirak etti. Ne
tice yakıhda belli olacak. 

Merkrz memurluğu, birinci ve 
!kinci komiserlikler için genel mer 
kezden gönderilen imtihan !Ual
leri , ilbay muavini Emin Relık 
başkaolığ n•la, müddei umumi mu
avini Şeref, ve Emniyet müdür 've
kili Fikri tHafındıın açılmış ve im
tihana y~di komiser İşlirAk etmiş
tir . 

lmtıhan sonları yakında belli 
olacaktır . 

Maliyede imtihanlar 

iki kişi kazandı ve birisi 
atandı 

Kale kapı veznedarlığı İçin açı
lan imtihana beş kişi ittir Ak etmiş 
buolurdan birinci derecede Bahri 
ve ikinci derecede Rıza Ddmİr mu· 
vaflak olmuşlardır , 

Bahri llbaylıkça hu vazifeye 
atanmıştır . 

Ormanda atanmalar 

Münbıl olan orman,muımelit 
memurluğuna , cihayet memuru 
Şevki , hesap memurluiuna Bo· 
zlıntı cibayet m~muru Mehmet , 
Bozanlı cibayet memurluğuna da 
Gedikli Jandarma çavuılarından 
Alim atanmıılardır . 

Bir hırsız 

ismet lnönU okulunun 
demir parmaklıklarını 

çalmek istemiş 

Dün B.kırmadenli Cumali is
minde hiıiei yeni yapılın ismet 
lnönü okulunun avlusundan , be 
oüz talrılmamıı olan demir par· 
maklık çuhuklaııoı çalıp kaçar· 
ken , cürmü meşhut halinde yı · 
kalanmış ve hakkında ıuıulao 

evrakla hı~yeriııcı verilııılıtir , 

ıhı 11 da Etizlze ıürgüo edile
cektir . 

Muhtar H1Sın oğlu Mehmet, 
bu &nemli ve uluıal itte ödevini 
ihmal ve suiiırtimal ettiğinden do· 
layı bir Bene hapiı yatacJk ve on 
srkiz bin ıltı yüz altmıtbir lira 
para ı:ezaeı ödeyecektir , 

Adli ibtisaa balryeri , Süley
man ile Abmedin yaşlarından do 
layı cezalarını lrıımen tahfif ct·
mlıtir . 

Ha lkevlerinde 

Umumi toplantdarda 
bulunabilmek için ön· 

ceden giriş k6ğıdı 
ahnmahdır 

Hılkevinde verilen konıer, 
temsil, kouferanılerda ve direr 

sebeplerle olın toplantılarda hal
kımızın g3sterdiii fazlı ilika ıe 
bebiyle baıı k•rgaıılık olmakta
dır. 

Halkevleri talimatnımcaihe 

iÖtl hılkevlerinde hu ıibi toplan 
tı1arda devlet otoritrsini trmıil 
eden muayyen zevatıau oııdasına 

- ki bu zat tehrimizde yalnız 
Vali ile Kumandandır, - Hiç bir 
surrtla yer ayrilmaz Hrr yurttaı 
bulduğu yere oturur ve hiç kim 

11 artıda veya arkıda kaldığı ve 
yı ytr bulımadığı için biç bir 
suretle kırğınlık veya ırücenme 

tavrı göetermrz . 
Şimdiye kıdar ıık ıık gö ı ülen 

bu gibi hallere meydan vermemek 

için Halkevi batkınlığı daha gü
zel bir usul bulmuı ve onu tatbi· 
ka bıılamıştır. 

Buna göre, gızetelerde ilan 
edilecek loplaotıl r için herkes 

Halkevi idare memurluğuna ön
ceden baş vurarak bir girlt kağı
dı ılicaktır. Elind.? böyle glrıe 
klğıdı bulunmayanlar salona bı· 

ulnlımıyacıktır. 

Bu gerelı:li tedbire ber yurt
taıın uymasını ve höv lece her 

bınği Hoıa gitmeyecek bir muı 
meleye maruz kalmımaaını §İmdi

den tav•iye ederiz. 

ı- Belediye 

icra memur 
muavinlikler 

Maı şiarı on dört liraJI 
ğı olmayan ve üç ıenedeV 

adliyede hizmet eden ~ 
arasıoda yakında icra med 
ıvinlikleri imtihanı açılac 

Hava tehlikesini 
üyeler. 

Evren dilek kütüphane 
bibi Sabri Evren dilek, tuh 
Hüsnü Rrgüven ve eşi Bed 
güten, manifaturacı Mustat 
Hacı ve hurdevatçı Ahdullı 
ay yirmişer lira vermek ı 

hava tehl:kesini bilen Uye 
mışlardır. 

Acaba doğru ~ 
Jıponyadıki son 

üzerine , bir Pariı gazeteıi 
muharrirlerinden birıni ıö 

yepmak llzere Jıponyaya g 
di . Bugllelerde Pıırise d 
olan bu kadın , Jıponlırıa 
terini ııösteren bir hikaye 
a•latıyor: 

Aryrma f&losunıın ubibİ 
rımaoın pek nadir ve kıyl 
otuz dokuz tane po•ıelen ıJ 
v~ bir de hem metres ve hr 
hizmetçi olarak kulloddığı 
zanl•m isimli güzel bir kadır 
Harima kıymetli tabakalarııı 
ınoden bile kıskanıyor . 

Bir ubıh Krizantem bu 
kalardao birini Herimaoıe 

önünde hile bile elinden dü 
yor ve kırıyor . 

- Niçin yıptın bunu ? 
- Beni poıselrnlerindeıı 

la sevip sevmediğini aııh 
için ! 

- Evet. seni otuz doku• 
beğımdan fazla umuyo•um, f# 
bana karşı bu hareketin ceı 

l.almamık. 

Hizmetçiyi Çin ördekleri 
yUzdüğü havuznn kenarına çl 
tiyor ve bir kılıçla baıını u~ 
tuyor. 

ilanları 

1- Ulu cami mahallesinde, laş köprü ağzın lakı fırın, bakkal dı 
kAnı ve kahvenin enkazı ( yapı yerinden en çok o:ı günde taşınm9 

şartile) açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 26 -3-936 perşembe günü saat on beşte beledi)' 
daimt encümeninde yapılacaktır. 

3- Mııvakkat teminat (90) liradır . 6550 13-17 21-24 

1- Taı köprü ağzında h~leJiye tarafından istimld'< edilen kahw 
fırın ve bakkal dükkAnından artan (140) metre murabbalık arsa üzer• 
belediye heyeti fenniyesioin göstereceği şekilde bir kahv• yapılma~ 
şortılij açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma, 26-3-936 perşembe günü saat on bPşta heleıl iye 
ılaimi encümeninde yııpılacaktır. 

J- Muvakkııt teminat: (150) liradır6559 13 - 17--21-24 



13 Alarl 11111 (. Tark Ski ) S.yftl : ~ 

Demirspor nasıl birtakımdır? 
Demirsporu neden yenemedik ? İdman Yurdu 

nasıl berabere kaldı ? Seyhan çok kuvvetli bir şe
kilde olduğu halde neden yenildi? Demirsporu ne 
şekilde bir oyun oynasak yenebilirdik ? Ve en iyi 

kurulabilecek bir takım nasıl olabilirdi ? 
Ve netice ne olabilirdi ? .......... 

Bu bir çok ıuılleria cevabını 
Dç mıçtaa ıoara artik rahat ra

hat ylZabilecek ve tahlil edebile
cek vıziyetdeyim ? 

1 - Demirspor 01111 bir tı
lnmdır ? Demirspor yalnız kale 
ci, iki mndefi ve sağ bıfı ile kı· 

demeli bir mUdafa. Histemi tatbik 
ederek oynayan bir takımd.r Mu
hacım batlarmı orta kıymette bir 
defansın dıima tutulıbiltceği göz 
öoiiode bulundurul.cak olursa 

yalnız dtfar:slarını ıeçebilecek ve 
sayı yapacak forvetler kut11ındı 
mUdıf anan verebileceği randmanı 
ölçmek fıraatrnı elde edemedik • 
Mamafih Çukurovaoıo en beğen· 
diğimiz bütün muhıcimleriai de 
aedik . Ve bu kıymetini takdir 
ettiğimiz müdafaaya bir 11yı ol
sun yıpamadık . Mubacimleri u 
zun zaman beraber oynamıı ol 
malarıoı rağmen muvaffakiyet 
gösteremediler . Atır ıistemeiı ve 
biç de ınlaşınıııı1ş elemanlar . 

2 - Demiuporu neden yene· 
medik ? Dem9raporu yenememe · 

zin en bıtlıca ıcbebi bir kelime ile: 
Kar§ımızdaki takımın oyar. 

ıiıtemiai üç ma~tı da kıbul d· 

memiıı olmuftUr . 
Yani onlu LmDtemadiyen to

pu bıvıyı kaldıruak oynamış · 
lardir . 

Birden kuvvetli tarafları o
lan asi hıfın ,.yanı bıyret ener· 
ji ve moluvemetini gördükten son 
ra daima topla oaa gidilmesi bO
yük bati idi . 

Böyle yıpı§kın bir oyun oy
aıyaa futbolculardan topla brra 
ber kaçlllak liıımdır . 

Kaltcileriain tecrübeeizliii ve 
heyecına lr•pılm18ı mubıkkık 
iki ıayıyı mıl olunca tılum kuv
vei manevi1eeini kaybetti . 

Muavini"' mohıcimlerf tıkib· 
etmediği için aralauoda hHıl o
lın bo§luktı, rakip muavin ve mu-
bacimleri eerbeatçe ' hareket ede-
bildiler . 

lki müdafiia aynı hat üzerin
de oynaması . Muhacim bıttıodı 
Okcu Kemal ve Yusufun hiç rnu· 
nffak olamadığı iırula görüldil
iil halde Yuıufo müdafaaya ıl 
mıyırak mohıcım hattını S1rı 

Mıhmud ve Mehmedle değiıtir· 
miı olsaydı netice her halde da 
hı iyi olurdu . 

5 - Demirıporu ne siıtem bir 
oyun ve nHıl taktik ileyeaebilir · i 

dik ? 
Demirıporu ytnmek demek 

yaloız müdafaayı mıilôp t"tmelc 
demek idi . Bu müdafaa .hiç de 
ıeçilmu bir hıt delildi . Yalnız 
ıçıklarla oynıyarık , eııpeli, tra 
verıU bir hücum tabiyeaı lrullao-
maklı olurdu . 

Bundan maksat ayajındı top 
olan haaım mlldef 11ya yaklaıte#ı 
eıradı diier arlcadııı mlhke vasi
yetine ıirmemek ıartile en emin 
yer tutmak • 8Uhı11..e ıol mOdafi 
Meoaıaın dötüı ve maoaera kabi· 
liyetinin çok az olduto rlzöıüae: 
ıetirılirıe bütün blcumlırı niıbe· 
ten bu tar1ftao yapmak lizımdı • 

Açıklaramız topla ilrrleı ken 
diğer mulaıcimlerfo CtZA sahaeı 
içine ıirmtmeleri idi . 

6 - En iyi kurulabilecek fa. 
kım naııl olabilirdi ? 

3077 3069 

Blaapaakt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuv11etli bir 

Radyo isterseniz size gayet tık : 

Blaupunkt 
Kısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
Rad1onuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşamtılı . Bunu 

ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. altlnda Muharrem Hilmi 
13--17-20--24-27 6457 

22 fabrikanın iş tirakile litoanya 
Yaksek Ziraat mektebine/ eki mü

aabakada birinciliği kazanan 

Macar Ziraat makineleri fabriksiı Hofer-Şranşi Anonim şirketinin 
en son model ve siitem 40 beygir kuvvetindı,ki Mazot Tr&ktörleri gel · 
miştir . Bu Traktörlerimiz : 

Az masrafla çok it gören gayet safllam ve dayanıklı olan sadeliği 
yüzünden kolayc.a idare edilebilen asrın en mütekA.mil Tnktörleridir. 

Adana : Orozdibak civarı : Macar Şirketi 
13-- 17-19-21-24-1-7 Müdıfılcrin vuruş yaparken 

bizim muhacimleria onları eeyr
ettiklerioi g6rüyorduk . 

Eldeki mev\!ut elemaalrrın ı 

mü11baka kabiliyetleıini gC>ı6nün- · 

de~tmık~fi~lme~. ~--------------·---·-------~ 
6553 

Eğer mubacimlerimiz karı•· 
11odıki mOdafaıya serbest vuruı 
yapmık imlcAolarını v ~rmiyrcek şe· 
kılde çıkı§ yapmış olHlardı her 
bılde çolc :dt>falar kale öoOnde 
tehlike yaratılıbilir li. 

Hir de havada topa çok hakim 
olan bo kaleciye yudeo vuruılar 
yapmak lazımdı : Kilo ve boyu 
f ezla ve uıua olan bu tip kaleci 
ler yerden gol yerlor . Biz biltüo 
ıutlarımızı havada atarak ona fır
aat verdik . Şutu çektiktea sonra 
topu takibetmediiimizdeo bir kaç 
sayı f ırsıtını da kıçudık • 

3 - idman Yurdu neden be· 
rabere kıldı ? İdman Yurdu lcea· 
di lcadroıile çılctıiı halde bu kuv 
vctli takım karıısında aldığı ba 
parlak neticeyi f yılmadan, yorul 
madaa ve biç mıneviyatanı kırma 
dan son dakikaya kedar oynadığı 
atılgan oyuna medyucıdur . 

İdman Yurdu ilk anlardı mı · 
kus talihle karşılaşmımış olsaydı 
Eskişehir ıampiyoou Demir1poru 
bir mağlübiyetle ağerlımıt ola· 
cılctı . 

Muzaff etin o tutulmuı imki 
nı olmıyın köıeyi bulan o vuru· 
şuo direie çarpıp ıeri gelmeai 

ilk bayır işareti değildi. 
Biraz içleri seri olsaydı İd

mad Yurdu ilk oo beş dakikada 
iki muhakkık sayıyı Demirapor 
kılesine ıokmuı olacakıı . Ve yi 
ne Edibin c zı sabası içine gir
dikten sonıa kalecinin lcapad•iı 
zav yeye çektiği ıutla bir sayıyı 

daha öldQrmnı oldu . 

4 - Seyhın çol& kuvvrtlı bir 
ıe~ilde çıktığı halde Deden ye· 
oildi ? 

Karıı taraf takımlD zaif ve 
ve kuvvetli lareflaıını nazarı iti-
bara alarak bir tıkım yapma(.; li· 

1 zımdı . ı 
Bilbıs11 ılk iki mıçı eeyredlp Dr 

bir kınaat b11ıl ettikten eoora : • lllbeadls Remzi 
Ha11n 

Orhan Yusuf 
uri Kemal Avni 

Kadir Muzaffer Kemli Edip Nizam 

Belki açık oynayan bir oyun· 
cunun içte ne dereceye kadar mu
vaffak olup olamıyocağı caya •Oal
dir. Fakat Edip her vaziyette topa 
vurabıl.,n ve bilhassa çok eyi ıut 
çeken bir lutbolcudur.Muzaffer,Kdip 
gibi iki içle Seyhan merkez maha
cimi Kemalin yanlarına konarak 
çok eyi istifad-= edilebilirdi. 

7-Böyle bir tıtkımla ne netice 
elde edilebilirdi? Böyle bir takımla 
eo zail tarafım ıı yani kartı teraf 
müdaf11asını yaracak ve o kuvvetli 
kaleciyi avlayabilecek Çukurovanın 
en şotör 5 mohacimioi hir areya 
gelirmekle t· IAfi etmiş olacaktık. 

içlerin geriye yardımı arzu edıl
diği takdirde de her iki iç ntfes 
kAbiliyetlerınin faılalığı ile bu işi 
Je fazlasile görerek neticenin de
ğişmesine Amil olurdu. 

Futbolda bir riyaziyeti katiye ol
madığına göre eldeki kanaatlere da 
yanıp yürüttüğüm bu tahminlerimin 
sırf maçların cereyan ve neticele
rinden aldığım fıkirlerin mahsulü 
olduğunu kabul ederek iddia edfl· 
rim ki yukarıdaki takım ulak bazı 
teknik telkinl6rle Demiraporu az 
bir farkla olsun dahi yenebilirdi. 

Esasen biz bugönku Demirspo
ru ne gençler birlığtni 2-sıfır yen· 
diği ve ne de lımirin Altınordu-

-1 

su 
H 

N 
. 
1 
Ş A. A T 
NŞAATI 

R N E Y i E 
p R O J E 

Fent 
1 

izahat ve hesaplar 
A T N Ş A 

Kontrol ve idaresi 
Ö L Ç M E L E R 

A O R E S : P. K U T U S U 60 
Abidin Pafa caddesi No. 68 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanhğı altenda 
MUHARREM HiLMi 

6457 12-16-19-23-26 

suna 3-2 yenildiği durumunda 
bulmr.dık . 

Demireporun lıtanbulJa z••vkle 
ve heyecaola seyrt Uiğiruiz o gü
zel oyunlarmı bulmak için çok ça 
l•ımaları l~zımgeldiğini gördük. 

Demirspor ıpor hı kımından 

AJanada çok kuvvetli izler ve una· 
tulmu tath spor hat•reları hıra-

karak ıuamıaJan ayrılJı 
Bize en hoş f(Örünen tarafları 

sportmence hareketleri ve çok 
olgun spor terbiyoleri idı. Maçlar· 
dnki galibiyt-tlerini çerçeveliyen bu 
harekctl6ri ile ne kadar iftihar et. 
seler azdır Kendilerini t~brik ed~-
rıı . 

Eşref Tevfik 

'.- Asri Sinemada -.. 

1 

l 

11 Mart çarşamba akşamından itibaren 

sinema semasının ateşin yıldızı 

Anni ondra 

( Kalasta aşk ) 
filminde 

Sizleri iki saat neşe ve zevk içinde bırakacak!.. bütün kederlerini 
unutturacnktı r. 

Pek yakında : 
( Jeneral Yenin Zehirli çayı ) 

6543 

1 TAN Sinemasında 
Bu ak§am 

Sayın halkın gösterıli~i büyük alAkaya bir şükrıtn borcu olmak üı 
müstesna iki film birden taktim ediyor 

1 : t< Jak PJyın '> orkeiitrasının iştirakile vücuda g"tirileo 
ve çok içli bir mevzua malık fevkal4de bir eser 

" Unutulmuş senfoni ,, 

(cenap JlldlZI) 
son defa olarak gösterilecektir . 

Pek yakında ; Senenin en milstesna filmi 

(Slyab gözler) 
6541 

Alsara7 sineması 
Bu ak,am 

fevkalade proA-r~mlarından birisini daha taktim ediy 

lskbao 
Şimdiye kadar görmediğiniz orjioııl bir mevzu, yep yeni bir düoy 

Nur dağlara Kutup hayvanları , BJJinslar fevkler, şimali geyikleri 
bütün bunlarla en ince bir aşk macerası 

ilave : dünya haberleri 
Gelecek proğram : 

malek bira Kralı 

matineler : 
Cumartesi 2,30 da Tttrzan filminin :i kısmı birden 
Pasar 1 O da Tarzın hepsi birden 2,30 da Bıkimo 

6547 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümer 
• 

ihtiyacınızı yalnız 

ı saybaa eczaaasbıde 
tedarik ediniz 

Çil.nkü: menfaatiniz olacaktır. 

Teşekkür 
Relıkamın doğurmasında pek 

büyük bilgi ve mıharet göıteren 
Emrezı Zuhreviye hastanesi Ebesi 
Bayan Hikmete tefekkürlerimi ıu

oarım. 

Adana Deri ve TenHül Dis
pan1er katibi 

6548 IBRı\HIM ÖZ CiN 

Seogini11 seai 
Jaokipora-Marta Eg 

Bu şaheser fılmin iımini 
unutmaymıs 

6552 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAllUK ve r"!lI ,_ 
Kilo Iı'iyatı 

-
ClNSl En En çoL. 

Satılan Mikdar 
az 

K.. s. IC. s. ltllo 

KapımaTI- pannık -37 
PiyaH parlat• •• 35 35,50 
Piyasa temizi .. 33 
iane l 39 
Jane il 37,50 
Ekspreı 
Klevlant 45 43,87 

-
YAPAGI 

Beyaz 

1 1 Silah 

Ç J G 1 T 
Ekspres 

1 1 
iane 2,37,5 
Yerli "Yemlik .. 

" 
.. f oh uroluk,, -- -- H-UB. UBAT 

Buttday Klbrıs .. Ytrli 5.62,5 .. Mentone 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
&lercinıek 

Si sam 1 16 
-- UN 

.. ... -... _. 
.... Salih 000 -- -725 ... 

~*!! .,. :.a .= 
111 Düz kırma .. 

~~ Simit ,, . 

~i - • .....--Cumhuriyet 000 -;:. ... ,. 75.5 
c-. = 
"" l..)o ))üz krama ,. 

Alfa •• 
Kambi10 ve Para l..iverpul Telgrafları 

12 I 3 I 19.36 JŞ Banbundaa almmııtır. 
Sonıi.a f'eıac 

Hazır , 6 27 Liret ıo/-
Raytmark 1 97 

Mart V~deli 5 98 
Frank"Fraoıız.. 

Mayıs Vadeli 5 88 Sterlin "!oailis" ~~ 5 E_I Hint hazır Dolar "Amerikan.. 92 
Nevyork 11 31 Frank .. la.içre" 

• - ••• ------
En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinı.leki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile tcmi11iyen madeni ve neb&ıi bir terkiptir. 

Kalıp haJi ı; dedir . 

Perakende olarak kahbı (11) kuruttur. 

M'
·m ile her şeyin:zi temizliyebilirsiniz Hatt4 Pelikan mürekkebi 

ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .• 

Mim çocuk bt> zlcrini kolaylıkla ve zedelemeden tertemiz 
eder . 

M. Lok~ !..ıoyalardoki kir ve lekel~ri cini banyo,cam , kristal 
1 m maı.leni soCra takımlarınızı çatal, bıçaklarınızı çizmeden yed 

yt•JJ İ bır hale sokar . 

M • en n~ zik ip~ kli, yürıliı kumaşların yıkanması , temizlen • 
im mrsi için biricik madtıni sabundur . 

Adanada umumi sahş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
44 bulunur. 6269 

5370 245 

(l'ftrk ~zn ) 

Seyhan defterdarlığından : 

Mık tarı 
Mevkii 
Yokarı dam 

CiHİ Züra Dönüm 
Ma möştemil4ı 2000 
1 bap çiflik damı 

Zencirli bağ 2 evlek J3 

Kireç ooağl Bağ derununda 15 
bir bap hane 

• bağ 40 

Yalanlı turşucu Tarla 28 
Diyap 

Kara enbiya tarla 6 evlek 28 

Yılanla bağ yeri 5 

Mulıammen 
kıymeti 

Lira Kuruş 
200 

J21 50 

60 

J60 

140 

J 15 

35 

Yeni dOoya bağ J evlek 28 ıos 

Yılanlı Gürünu mülk ha- Zira 
ğın nısıf hi&1esi J 529 

incirlik 

Köy civarı tarla 

Dekar 2 
n 

14. 432,00 

8 J80 

3 

Buı.luJu 

Şarkon BizJikyan Mıkdil vere
sesi garben Zabel yetimleri tarlaeı 
şimalen tıırikidm cenubPn sahibi 
senet . 

Şarkan Sava iken zevcesi ve
rcses i nıf en m ı trOk bağ garben A
ğop iken keresteci Nazarı.lan met
ruk bağ şimolen ifrazen Kaful oğlu 
Aliye mahsus bağ ve kısmen Meh
met veresesi bağı cer: uben kara
dayı iken şimdi veresesinden met
ruk bağ ile mahdut. 

Şarknn kosap Boğos garben 
tarik kJblet en ziyinli Ohanis şima
len Mardiros. 

Şıırkan salcı Bedros garben kel 
Hasan şimalcn sahibi senet tarlası 
CAnuben Misyos zevcesi. 

Sahibi evveli 
48 sehin itibarile 28 sehmi 
Bizdikyan Mığırdiç ağa 
ğullara Armanak ve 7 ~er· 

den 14 sehmine Mığırdiç-.ıı C' 

-kızları Rupsimi ve Uay ko• 
noş ve 6 sehmi zevcesi Marta 

bini Ohanis. 
llıızinei maliye 

Parsih 

Basmacı usta Pars h 

Tapu senedi 
Tarihi N 

Mayiı 930 4 

Haziran 933 

Mart 932 

Mayis 3J9 

Doğusu. dere batısı Kurttcpe yo
lu poyrazı meyhaneci Andoa iken 
şimdi muhacir Hatice kıblesi gören 
Osman. 

Maliye hazinesi KAnunsani 936 

Gün doğusu iş bu mahalden if 
rozen Hamit oğlu Ahmet ve kıs
men tarla yolu gün batısı. dere şi
malen bunyemio ve ilacı ağa tar· 
laları iken elyeym EmlAki Mılliye 
kıbleten işbu mahalden ifrazen Ha· 
mit oğlu Ahmat ve kısmen sahibi 
senet veresel~ri iken elyevm Arap 
Ali ağa zuhur edecek fazlalık ha 
zineye aittir. . 

Mustafa ve Karabet ve İbrahim 
bağları . 

Maliye hazinesi 

Çulha Kirkor 

Şıırkan lshnhullu oğlu Mihran Kasarcıyan Mihran 
garben Çolakyan Ohanis şimalen 
Mustafa ve berber Simyon verese-
leri cenuben Kasur oğlu Serkis ke-
rimesi Meryem ve nure ve kerime-
si Murs ve Kiregos. 

Şarkım tarikidm ga. Aykül iken Maliye hazinesi 
eıyevm Kasım zade Kamet. ş i.Meh 

met Vobbi ef. iken veresesi ce .. Ko-
valez Kiğork iken elyevm usta Meh-
met . 

D. Halıl ağa tarlası B. Hacı ka- Taedaryan Karabet 
dir vereseleri ş . Yeken Hasen ve 
reseleri C. yol. 

EyltU 933 ~ 

Mar\ 306 

Mayiı 317 

Mahlul 1811 

Yukarıda chıs. mevki, miktarı, muhammen bedellerile hu<lutlorı yazılı gayri menkullerin mülkiyııtleri açık art ırma usulile 27-2-936 tori 

hinden itibaren 20 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin yevmi ihale olan 18-3- 936 tarihine müsııllif çarşamba günü saat 15 de 

% 7,5 temi not akçaları il~ birlikte defterı.larlıkta satış komisyonuna müracaatları ilAn olunur. 6527 1-4-10 - J 3 

:e,........ • 

~uMOOMmoo~hb~~~~~ ,,~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
tat sosyetesi memur " işçilırl Mıh -
dud mesullyetli istihlAk kooperatif şir
kattnden : 

Ş i rketim "zin y llık heyeti umu
miye içtimaı 28 "'arı 936 cumar 
tı1s i giinü s·rnt 14 th yap lac.ığın· 
d ırn k;ıyıtlı ortttklllrlfl haz r hulun
rnulıu. bilıl i r · lir 

lluznamei müzakerat 
1 - 935 takvim s nesi mııarne

IAt vo heıJ:ıb . n(ılııir id •re moc'isi 
raporunun k r.ıat ve kabulıi . 

2- Mu ok' p rı· po unun kıraat 
ve kabulü. 

3- 935 s· n•ıııi h ldnços• ınun kı· 
raaı ve kahul Vtl taııtıki . 

4- ldııre m" clİsirıin ibrası. 
5- Bir mur. ki1in 9 ç lmesi vo 

üoretirıin tııy ni 6536 2-2 

Kacakcılar 
• • 

vatan hainidir 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 

mıza JPüraç!lat edilmPSİ. 

l}iJnyanın en fazla tanın mı 

makinası Kaymak 

Kızlı maklaa 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
--------~-------------------...... Sonede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade ~İraderler 

Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

H·.:-r zaman 
Tecim evi 

her boyda 
vardır 

mevcudu 

26 - 30 6438 

Umumi ntıriyat mftdlr6 
Celdl Bayer 

Adana Türk eözO n. a ı ha1t11 


