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Şehrimizde 
Birkaç gündür bahar 

1 havası hüküm sürüyor. 
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Japonya hadiseleri 

İsyana elebaşılık etmiş olan 
zabit kendi kendilerini 

on sekiz 

öldürdüler. 

4siler, yanlışlıkla, Başbakan Oka· 
de yerine, kendisine benziyen 
kayın biraderini öldürmüşler. 

Dört gıindenberi kanlı hadiselere sahne olan Japon 
Payıtalıtı olan Tokyodan bir görünıiş 

Ankara : 29 (A:A) - Tolcyo 
•n bildirildiğine göre impara 
'•; bu sabah saat 5,5 da hassa 
1~•vetleıi lrnmaodanına asileri 
.•lerioden çıkarma emrini veı · 

111tir : 
la pon aaileri, hükümet bina· 

~1~ı hali işgal altrnd• bulundu
Yorlar . Yapılan tenkil hareket 
•i tıeticeeiı kalmııtır . 
Gelen haberler; Hkeri kuv 

1lerin vaziyete bikim olup mu 
!dillerle liberalları yeni kabine
I 8okmalt iıtedıklHini vıı binne 
!e Vuiyetin çok vahim oldutu
I bildirmektedir . 

l'okyo': 29 (Rıdyo) - Asi -
t ••at 9,50 ye kadıır bulunduk ·· 

1
1 yerleri ben üz tabliye etme-
11erdi . Devlet dayıelerinin bu
~duğu Nıg•ÇO maballuioin mü 
ııı bir kısmı bati asilerin işgalı 
11~dadır , 

l'eokil kıt'al a rı kumandauı 
4 •skeılerinin maoeviyat1 arı 
b t~mamil · ye.iade o'duğunu 
1 
Y,(unda teokıl iş ı oio bilirıle
~'ni söylemiştir . 

· u•ghıy : 29 (Radyo) - Çio 
;%ılaııod~n gelen bir habere 
~ıe Japon ordusu o bir kısmı ye· 
~~ıı isyan etmişttr . Fakat bu 

e, sonradan tekzip edilmiş 

bakao Okıdo Cuma günü akşa
mı Amiral Goso usıtasiyle i~tifa· 
ıloı vermiıse de imparator istifa
yı kabul etmediğinden bı§bakan
lıkta kalmışlardır . 

Asilerin )&olıtlıkla Amiral 
Okado yerine kendisine benzeyen 
kıyın biraderini öldürdllkleri aa
lıtılıyor . 

Tokyo : 29 ( Radyo ) - Hll · 
kümetin emriyle ; isyana elebaşı 

lık etmiı olan 18 zabıt ruvelverle 
kendilerini öldürmiiolerdiı . 

Şanghay : 29 ( Radyo ) -
Asılerden büyük bir ekseriyet 
grce yarıaından ıonra kışlalarını 
döomüıtllr . 

Tokyo : 29 (Radyo) - Bükü
met bışbakaa amiral Okadanın 
sağ olarak bulunduiuou ıolamıı
tır. 

Asilerin başbalraoı öldü.miye
rek ellerinde esir gibi bulunduk· 
laı ı anlatılmaktadır. Bu . da bükü· 
mdin, aeılarr imha içôn neden 
kuvvetlı davranmadığını izah eder 

Londra : 29 (Radyo) - İmpa
rator Radyo ile asilere fu mealde 
bir tebli~ ya pmıotır. 

Mevzileri teıkedip teılim ol 
duğnouz takdirde af edileceksin~ 
Aksi halde hukümet biç bir iıtir 
hamı kabul etmiyecekıir. 

-
Şamda 

Polisler ahaliye yeni
den ateş açtılar --
Ankara : 29 (A.A) - Şamda 

Emevi camiine toplaaıo halk 
üzerine polis kuvvetleri atet et 
mek mecburiyetinde kılmıolar· 

dır . Halktan üç ölll ve dokuz 
yaralı vardır . 

HükOmetimizin taziyesi 

Ankara: 29 (AA,- Hükiı 
metimiz Japoo başvckiliniıı vefa
tından dolayı Japon elçiliğinde 

taziyede bulunmuştur . 

Hitlerin beyanatı 

Pariste nasıl 
karşılandı? 

Ankara : 29 (A.A) - Paristen 
bildirildiğine göıe Hitleıio beyanatı 

samimi olması bile heır hangi 
bir ıebeble Fransa ile anlatma 
yolunu tuttuğunu tahmin ettire
crk mahiyette aaıih bulunmık· 
tadır . 

Sekizinci Edvar 
ilk nutkunu bugUn 

verecek 
Kahire : :.?9 (R•dyo) - Lond 

radao Royter ajanıl bildiriyor : 
Kıal sekizinci Edvarı yarın ilk 

nutlı:uou ailyliyecektir. Bu autulı: 
blltlln İngiliz ·müstemlekelerine, 
müttebidei Amerikayı ve Avru
pa devletlerine Radyo ile bildire· 
cektir. Bunun içia timdideıı lizım 
gelen bütün tedbirler alıomııtır. 

Yeni zeplin 

inşaat: tamamlandı, 
sefere çıkıyor 

Ankera : 29 (A.A) - Alman
ların yeni yaptıklari zeplin balonu 
ilk s ferine bıtlamak .ıızeredir. 

İlk ıcfer timali Aınerikaya o
lacak ve bu ilk tecrübe aeferinden 
sonra başlı yaca k muııtaıam ıefer· 
lerde yeni zep1io balonu Avrupa 
ile Amerıka arasinı kırk beş sa
ati• ala!>ilecektir. 

'tokyo: 29 (Radyo) - Y.oi 
I fıaıet asilerin teslimi veya ten 
;nden evvel trşekkül etmiyoı 
lir . 

Ş•nıhay : 29 (Radyo) - Bü· 
1 •siler bu gün ıaat oo birden 
•~ı tamamile teslim olmuş 
dır . 

ltalyanlar Ambalagi dağını 
mukavemetsiz zaptettiler . 

!lir çok uçaklar asilerin bu 
:ı~ıığu binalar üzerinde :uçarak 

1 
1 ıtı olmaları için beyanname· 

1 
•tınışlar ve bu beyannameler 
e, üzerinde iyi tesir bırakmış 

Zueo asilerin adedi dün 5000 
1~r azalmıştı . 

1 A.ııkara : 29 ( A.A ) - Jıpon 
1~ ıükuoet henüz teessüs etme
ltir . Japon dış işleri bııkanlı
'~ ıöz söylemeğe 11lihiyattar 
ltıemuru Japon siyasetinin ıon 
'&e)erd en dolayı d,ğişmiy•ce· 
1 Ve bugünkü buhranın J,pon
~ln Mogolistaııda Çin ve Sov 
ll.usya hakkında takip ettiği 

1•etin orduda memnuniyetsiz· 
hndıımı§ olmuında ileti gel
iğini eöylemiştir . 

~yo: 29 ~ - ~adyo) - Baş· 

Habeş ordusu Tombiya'da büyük 
bir çevirme hareketine girişti. 

İtalyanların üç kolordusu Ras kassa 
kuvvet/erile J ~ çu rpışyor. 

Ankara : 29 (A.A) - "Roy · 
ler,. •jansı bildiriyor: 

Ambalağı büyük bir barb so· 
nuDda İtalyanlar tarafıodan elde 
l\dılmiştir . 

Yapılan bu harekat üç kol
dan hücum tarzında olmuştur • 

Kırk yı 1 öncede burada yine 
mühim haıbler olmuştu . 

İtalyan iları kuvvetleri tim
di bu dağıo bir kaç kilometre 
ileıiıiode hulunuyorlar ; 

Eıitre cephesinde İtalyanlar, 

diğer iki koloıdu Raeeeyyum 
ve R.edesta kuvvetlerini ayır

mak için harekete g~çmitlerdir. 
3411 Metre yüksekliğinde bu 

lunan Ambalağı tepesinin İtal 
yanlar• geçmeıi cenub yolunu 
açmıştır . 

Adi111babada bu husuıta biç 
bir şey söylenmem~ktedir . 

Son ılınan malümata göre Hı· 
beş kuvvetleri timdi Amb.lağı· 
nıo 40 kilometre cenubunda bu· 
luamaktadırlu . 

"Dünyanın tavanı ,,na doğruJ- Tayyare ile 

Everest insanların'bütün inatlarına rağmen 
,ulaşılmıyacak bir rüya halinde duruyor. 

Himalayaların şimdiye kadar 
yediği insanlar. 

Tecessüs insanlarda bazen ihtiras halini olıyor. Hele biı llılira
sa heyecan zevld ve bilgi elemanları karışırsa:müthlş bir irade ve 
azim şekline giriyor . Şimdiye kadar dıiny<· nın yıikseK nokias! 
olan ue haklı olarak " dünyanın i"vanı ,. adi ueri!en;",Euerest,. 
tepesine çıkmak için bir çok teşebbüsler yııp ldığı nıalıi.mdur ,ıBu 
teşebbıislerin çoğu - hemen hepsi - birer facia il~ nelice/eıımiş
llr . Fakat insanlar bu en yıiksek tepeye 300 metro kalıncaya ka 
dar;da yaklaşmışlardır . 

~imdi yeni bir heyet bu ıiçyıiz,ıııetroyıı da aşarak tepeye var 
mak gayesiyle yola çıkmıştır . Bu iş/11 ne kadar güç , ve ııe bü 
yıik maddi , manevi insan zoru istediğini tasavvur etmenin imka
nı yoktur. 

Bu gıiclüğü ve mevcut olan iehlilce/eri daha iyi anlatmak için 
#mdiyt kadar yapılan leşebbüslerin ve verilen kurb.ıııla ııı avan 
lıirlerine ait küçıik bir tarihçe yapmayı faydalı bııldıık : 

' Evreıtin fethine çıkan
lar ansıada çok meıhur olan 
bir ad vardır : 

G. L. Mallory . 

İlk yolu bulan bu adam 
olmuştur . Evreatin f•thi bu 
adamın hayatının rüya11 ol
muıtu . Bıkmadan , yılmadan 

muhtelif ttşebbüHlerde bulun
muı fakat iki ıeoe sonra çok 

sevdiği bu dıi kendisiı.i ebe
diyyeı. bağrına basmakta ge
cil'.memiıti . 

1922 de Ceneral Bruce 
ve Miralay Strut ile hareket 

etmişti. Bıı ilk teşe bbü• mu· 
vaffakıyetsizlikle neticelen 

miş ve heyet azaları i?ong
buk Maoastrına ilticaya mec 
bor olmuılardı . Maoaıtrın 
Lamas ı seyyahl.rı buzlu d•ğlan 
haraca krsen bet baydudııo mev
codiy•ıinden haberdar ve çok sa
kınmalarroı tavıiye etmişti. Betti 
heyetin etyalanoı ıaııyao yerli 
adamlara bu beyaz insanları ta· 
kip elmelerioi israrla trnbib et· 
mitti . 

Fakat Lamanın ıözlerini kim
se dinlem•miş ~e heyet tekrar 
yola çıkınıştı . 

7 Hızinnda Mıllory , Somer
vell ve Gravford yanlarında 14 
yerli taşıyıcı olduğu halde timal 
boiazına doğru çıkmağı baıla· 
mıılardı . Dağlarıa üzerinde taze 
kar vardı . Yfüürken diz kapak
larına kadar kara batıyorlardı. 

Biraz sonra birdenbire daima 
korkulan mllthit facia vukua grl
di · Bütün gıup yuvarlaomağa 
başlayan bir çığın önü ,e katıla
rak sürllklenmrğe başladı . Bir 
mucize eseri olarak üç Avrupalı 
ve yedi yerli kurtulmuştu . Di 
ğer yerlinin mezarı bala düştük
leri yerde görlllrbılir . 

Ambalağının İtalyan kuvvet 
leri tarafından zaptı, bütün 1-
talyada coşkun sevinç trzahürle
rile karşılanmıştır . 

Romadao bildirildiğine göre 
Somali c•pbesinde de barekatro 
baılaması çok yakındır. 

Ceneral Grasyani kuvvetl•ri 
sekseu tayyare ile takviye edil 
miıtir . Bu harekitıo hedefi Har· 
rara doğru ilerlemektir . 

Ankara : 28 (A.A) - "Havas,, 
ajaoaıoın Londrıdan aldığı ma
lumata göre ltalyaya petrol am

- Gerisi ikinci sahi{ ede -

Himalaya yolcuları, dıinyanın 
tav . nı Evr.rest yollarmda 

Mallarip ve lrivinin 
ölümü 

25 Mart 1924 de~üçüocü, bir 
heyet yola çıktı . 

Heyet ~ir çok İngiliz ve 
yerlilerden teşekkül ·etmişti . Ve 
evvelki hryetin bir çok aıiları da 
vardı . Mallar ip ve İvrin de bun . 
ların aruıııda idi . 

8 Haziranda Mallarip ve İvıia 
yapa yaloız omuzlarında okıijea 
malı:inesi, ellerinde kazma ve kalp 
lerinde muvaffakiyet at•şi oldu
ğu halde karugabı terkederek 
yola koyuldulu . 

Aynı gUnde N E. Odell de 
7900 metre")üksekliğe kadar çık· 
mııtı . Buradan itibaren müthiş 
bir yarı tırmanıyordu . 

Burada sozü kendisine bıra 
kalım : 

"T•peye varmıştım . Birdeo· 
bire bulutlar dağıldı · Evrestin 
sivri tepesini gördüm . Uzakta te 
peye varmak için ıoo merhale ola 
bileceğini ıahmio ettiğim mru
fe üzerinde mini mini hareket 
eden bir ırkil gördüm . Biraz u
zaktan onu bir diğeri ta:ı.ibedi 

yordu . Birincisi t•peye yaklaş 
mık üzere idi . Biru sonra bu -
!utlar tekrar çöktü . ikinci ada
mın birinciye ulaşıp ulaşmadığı
nı göremedim . ,. 

1933 heyeti 
1924 den sonra aradan sekiz' 

sene geçtiği ha ide biç bir leşe b- ~ 
büs yapılamadı . Çünkü ( Dolay 
Lııma ) Evrrste karşı yapılacak 
bütün t<şebbüsleri men etmişti . 

Mamafih, buna rağmen 1933 
de yeni bir gurup hareket etti. 

Hacı olmağa gidenler 

Kahire : 29 (A.A) - Dört 
Mısır tayyaresi, içinde on Mısır · 
lı zengin bulunduğu halde Cid
de yolile Mekkeye havalanmış· 
latdır , Bu zenginler Haç fariza · 
sını yapmak üzere Mekkeye g!t
mektedirler . 

Esrarlı bir fak ip 

Hitler rejimine aleyh
tar bir Alman papası 

yot< olmuş! 

Atinada bir Alman.kiliıesi've 
mektebi vaıdir ). Bu kilıseoia baş 
papazı Kari Keııdermandır . Bu 
ıdam aynı zamaııda Atinadaki Al
ınan mektebinin de .öğıelmenle
riodeodir . 

Henüz kırk dokuz yaıında ve 
evli olan bu papaz, bundan bir 
müddet evvel B !rline gitmiş ve 2 
Şubatı• Ati nada bulunacağını 
zevccsiue yazdığı halde, hala A- ' 
tioaya dönmemiştir . 

Fakat ... Rahip Kul Kend~r · 
man aynı zomaoda Berlinde ve 
Almaoyada d .. yoktur . 

Koskoca papaz, bir el çabuk - • 

luğuna gelmiş , yok olmuş git 
mi§tir . 

Ati na gazetelerine gör~, fıu 

rahip, Hitler rejimine aleyhtar va 
Hitlerciler aleyhtar larile birlik 
hareket eden bir adammış . Ya
h ut Alman gizli polis teokilatı de
mek olan Geatıpo'ca böyle telak
ki edilmekte imiş . 

Yuoın gazeteleri, rahip Kin· 
derman.a artık au üzerin -
de yaşayanlar zlimresine dahil ol
madığı kanaatini göstermektedir
ler . 

Kendermanın .ı:ııvcesine yazdı

ğı mektuplarda esasen bunu gös 
termektedir . 

Çıınkü, ,zevcesine son gelen 
melıtupda rahip esrarlı bir ifade 
kullanmakta ve : 

" Bu mektubum sana yazdı· 
ğım ıonuucu olı .. aktır ; 

Sııni bir daba göreceğimi de 
sanmıyorum . ,, Demiştir . 

Zevcesi, gazetecilerle · lemas
taa çekiomektrdir . 

Ve Atioa gazeteleri, bu kadı
n ıo kocasının akibeti hakkında 

fazla malumata sahip olduğuna 

kanidirler . 
:Fakat Geıtrp korkusu basebi

le bu kadının süküt mecburiye· 
tinde kaldığını yazmaktadırlar . 

Yunan zabıtası, r•hip Kender
maaın her baogi bir limana çık
madığını resmen te~bit etmiıtir . 

Almanya hükümeti ise bu ta
gayyüb ile alakadar görünmekte• • 
dir . 

Yalnız BHlin radyosu bir ak. 
şam şu hıb eri vermiştir . 

" Berlioe gelmiş olan Atina 
kilisesi !:aş rahibi Kendermao ta 
gayyüb etmiştir . 

Bu heyeı İogiltereoin en m•
ıuf dağcısından teşekkül ediyor 
du. 

Kötıı havalar beyetin fevkal
beşer bir kuvvet sarfetmeııini icap 
ettiriyordu . 

Bu heyet 8520 metreye kad.r 
çıkabildi . 

Bundan ıoora bir kııç teşeb 

büs daha yapıldı .. Soa bir l t ~çb
büste kayaya dayalı bir kazma 

- Gerisi ikinci sahifede -



Seyhandan doğu ille[ine 
Yurdumuzun bu bölgesi tabiatın bin·-----------------' 
bir zenginliklerine kurağ olmuftur. · 

Eaki Melaty.aya girmeden , 
vaktiyle. blyiik bir medeniyet ya 
ıamıı , zeDgiD aDıtlarla dolu lir 
ıehrin karııaında bulunduğumu 

anladım ; iiatleri yıkılmıı , fakıı't 
çok zuif bir mimarinin manalı 

görkemlijiDi ( ibtiıımını ) üze 
ıiDde taııyaD Minareler , bazı la · 
raflarr çijtt~ kubbeler , yllzyıl· 
Jarı arkada bıralımı§ Çelik arma 
sur divlllırı , ta uıaktan göze b..t· 
maktadır . Paytoeueıa biıaz 80D 
ra bıı.lbtiyar ve beli blkiik ıehre 
ıulu ve çakıl dolu bir yoldaD gi
riyor . Bu çakıllar , billüıı bu ea
ki medeniyetia yerlet'l dökülmil§ 
ıürilDen ankazından baıka bir §ey 
dejıildir • 

Ü•bay Vahap ve ilk okul öğ · 
retmeuiyle boıraberiz; oymalı ka · 
pısının ilstiine konulmu§ tip -
hu. alırdı kapıyı çerçeveleyen 
ilet ve alt taılara "şip,, derler ki, 
bu sözil blltlln doğu illeri böyle 
kullanır olduğuna göre " şıp " 
ıözlllıiln öz 1 ürkça olduiu iıııil • 
ıizdir . - llzerinde Arap y.zııiy
le" AmıılLSitıan Hiiarev,, dım
lfHUıı taşıyan " Ulucami " i ge· 
ziyoruz . Gerçakten nlu bir izer. 
Dinrlarda , kubbelerde Çini ve 
Tujıla ıanıtının belkide eşıiz ör
nekleri , bütiin hu yıkılıt• ve çiS• 
kllıe ujımeıı bila yaıamaktadır • 

"Ameli Yakup İbni Ebube 
kiril Melet;•, mübrüııil, ~iııi ile 
ve : canlı bir 1anıtı mabaretile 
bir ,aıa işliyerek , bu lafı bil 
yülıı: ve zarif kubbeyi tutan sil 
tunlardan biriDin batlığı yapan 
ıanıtkirın manevi:' hüviyetıni ka 
famda canlandırmak istedim, fa
kat muhıkbk ki , biitün bu it• 
ter o devirlerde yalnız para ve 
ücret kıirfılığı ile değil, dıbı 
ziyade, ııaııat ıifk ve bn atka 
karışın o günkü "dini terbiye., 
:ı:ibniyetinin teairile yıpı!ıyordu. 
Tıpkı , ı.u güalln modern eser
lerde mana yarılmıjıa calııaa 

81Datkirlarıı:I kafa ve göııülle 

rinde ysııyan klllıizm ışkı gi
bi .. 

Gene çakıl ve çini parçaları 
dolu yollardan ve bu eski şeb 
rin her tıiıi valı:tile birer cadde 
olan yerlerinden geçiyoruz, bu
ralar timdi cad~llkten çıkmıı, 
tarla, boıtan, bahçe, ev yerleri 
olmudtor . 

6 

Bu §ayani hayret ank.z üze· 
rinde beraberde ilolııtığım ilk 
okul öğretmenine bir aralık sor- ı 
dum; 

- Burdı haklı:ıııda sizde bı · ' 
zı notlar balı'nrız mıyım ? .. 

-Mıaleıtd .. 
Öğretmenin bu "maaleıef,. 

ine ben de kalı ldım . Bu arapça 
ıöıü içimden lekrar'ladım. Fakat 
kim bilir lı:ıç yddır, bu "tarihi 
belde,, oin çocuklarını öğretmen 
tik ylıpan gencin nasıl olupta , 
bulunduğu bu ıehir hakkındı 
küçük bir "tarihçe,, not etme
miş ve bu önemli- ödevini yap· 
mamıı olduğuna ben de . ıc•a 
dım . 

Belkide onun o • maalesf,ıi notlı
rıDın bulunmayııındın değil, ken-

1 

diıinin böyle bir 6devi yapmamış 
olmuı içindi .. Eski ve tarihi bir 
lllr k ıebri olan ve İçeriainde yük 
aelı: Tllrk mrdeniyeti yaıamıı bu 
)onan bu şebrilil blltlo tarihi özel· 
ilklerinin saptıDarak buılıp ortı-j 
ya konmuı, bence faydalı bir Ö· 

dev gibi 1aaılmaktadır .• 
7-8 yüz yıl önce dikkat& de· 

jer bir medenıye y•tatmıg olau 

Yazan : Kemal Kadri Kop 

nlı:I Malatya, ·öyle 11nıyorum lıi, 

sonradan ortaçağ devirleriDin kö
tü cfeodal • çarpıtmaları yilzünden 
harab olmağa baılamı§ ve anlat · 
tıklarına göre XVlll i•cİ yllt: yıl 
ıonlırında. Nızip'de Oımanlılarlı 
Mısır'lı Mehmet Ali orduları ara 
ıııea da yapılan aavaıtan ıonrı 

büıbütlln yıkıma yuvs r lanmııtır. 
Meomet Ali orduları bugllnkü 

yepi M1ılatya ovasında kıtılamıılar 
bir takım garnizon binaları yap 
mıılar onlar buralardan çekilince 
eıki Mılıityı'lılar kısmen bığla
rıoın bulunduğıı bu bölgelere ge
lerek yerleımişler ve artık önce 
den olduğu gibi bir daha kişi ealıi 
Malıtya'ya döomemiıler. 

Bu suretle eski Malatya yıkılır 
ve tuihe karıtırken, onun yerine 
buglirıkll yeni Malatya kurulmug 
tur. 

Bu kurum, her halde çok isa 
betli olmuıtur, amma eski Malat· 
ya' nındı keodiıiDe aıahsus güzel· 
!illeri vardır. Havası, suyu yeni 
Mblatyı'nınlıine göre daha iyidir 
ve daha uğlımcadır. 

Burada da ötekiıiade olduğu 
gibi bıır çeıit meyveden baıka A
fyon ve tütün gibi değerli ürün
ler yeti§ir. 

Eski Malatya Urbay'ı Vahab, 
çalı§an Urbıylar 11ra1ıoda yer tu· 
tabak kadar gayretli bir Türk 
g'ncidir. Bana yaptıklarını saydı: 

- Şu bahçeyi Belediye için 
düzelttim, turada mezarlık yeri a" 
yıtdılı, fU çe§meyi onarttım, ıu 

binayı ilıı bin liraya alarak bir I•· 
rafını okulumuza ve bir tarafını 
da Urıylığa ayırdım. 

Evet, belli.. Çalı§kan bir a
dam .. Marak ederek sordum; 

- Ne ücret ahr8ınız ? 
B. Vablıp, tam bir Tllrk dl· 

gunlujıu ve eza lcına.ı eden in
sanların tevazuule ceırap verdi : 

- Bu yıl büdçeye 30 lira 
konuldu, dıha evvel bir ıey al 
ma:ıdım . 

Biraz BoDrB bindiğimiz fay
toD, eski Malatyinın cami, hın, 
bedeetaD ve minare enkızı ara· 
Bından geçerek yeni Malatyayı 
~doğru yol almağa koyuldu , Bu 
defa arabada yalnızdım, Kafam 
muazzam bir tarib fılmini s•yret
tikten sonra Sıoemadan çık&nla · 
rın Juydulıları heyecanı duyu)or; 

- Koskoca bir ıehir nasıl 
yıkılır ?. Sorgusunu halle ç•hşı
yoıdu . 

Mılıtyanıo başlıı:ı ürünleri 
arasında kayııdao sonra pamuk , 
tütün , pirinç , Afyon , ve halk 
sanatları aras•nd.a da Kilim, Halı, 

. bez ve mafraş ( lıir çeşit kadın ör· 
tü~ü ve yatalı sermek için ~ullaoı 
lır ) , dokumalarını ıaymalı la· 
zımdır . 

Kendisiyle Malatya tecim i,le
ri hakkında gö üşlüğüm bir t•ci · 
mer , bana bilhassa lıaysı ticarP
ti hakkında dikkate değer şeyler 

anlattı ; kuru meyve pazarı olao 
ıira pıızarmıla en çok kayıı iıle
rile meıgul bulunan B. Mehmet 
diyor ki : 

- Bu yıl kayaılarımız çok pa · 
ıa etti . Hele bunların ikinci ve 
batta üçüncü cinslerini çok mik 
darda Alaıanyaya götürdüler • 
Bu çuitler orada Tür ki yede ki 
ıatıı fi.ılarınııı hemen yüzde 30 
fnlasiyle satıldı .. Gelecek yıl 
Almanyaya daha çok hrac.ı ya· 
pabileceğimizi sanırım . 

Mt-hmet Almanla•ıo bu çe~it 
ikinci ve batta üçllocü ciaıı kıy-

Bayramda 

Adana kulOplerile Uç 
maç yapmak üzere Es

kişithir şampiyonu 

Demirspor geliyor --
Haber aldığımıza göre şehir 

ubası komitesi tarafından ku· 
lüpler namına Adanada bayrı 

mıo birinde , üçünde ve sekiz 
mart pazar günü üç m•ç yap
mak üzere Tü•lıiyenin çok kuv
vetli takımlarından biri olan Es
kişehir Demir spor kulübü davet 
edilmi§tir. 

Gelecek olan bu takım soh 
zamanlarda Adatıalrların da o
yuanoa zevkle ıeyrettiklerl İs· 
tanbul spor kulilbüoü yendiği 
gibi Ankara §ımpiyonona da yen· 
mi§tir. 

Gelecek takım çok kıymetli 
elemanlara ıı•biptir . Hıç fllphe 
yoktur ki bu takımın burada ya
pacağı maçlar çok zevkli ve be• 
yecanlı olacaktır . 

Halkımizıu bu fuaalı kaçır 
mıyarak muhakkak ıuretıe ııi· 

dip bu maçları iÖrmelerini tav· 
siye ederiz . 

Bugün yapılacak lik 
maçları 

12,45 de Adana İdman Yor · 
du - Tarsus 

3 de Seyhan Adana spor -
Merain idman Yurdu : 

Sekiz kişilik bir kumar· 
cı partisi yakalandı 

Dün , Mustafa oğlu Rifııt , 
Mehmet oğlu Yasin , Halil nğlu 
Hasan , HasaD oğlu Enver, Yu
suf oğlu Hayri ve Mehmet oğlu 
Sefer adlarında sekiz kişi , Hür· 
riyet mahallesindeki harabeler 
içinde zarla kumar oynarlarken 
cürmüme§hut baliıldE yakalaoolıf· 
)ardır . Halıluıoda kanuni gerek 
yapılıyor . 

Tekaüde sevk edildi 

Adana orman muamelat me
muru Mustafa Sakız , kendi iste
ği üzerine 18 · 2 - 936 dan iıiba • 
ren tekaüde sevk edilmiştir . 

Payas kam .sn bayı öldU 

Payas lıamunbayı Tevfı~ Yat, 
kın 'z•türreeden kurtultmıyarak 
<ilmii§tür . Payu kam nbaylığı 
timdilik vekaleten idare edilecek 
tir . 

sılan ne yaptıklarını muhakkak 
olmaaıalıla beraber , Almanla
rın bu kaysılardan zehirli gaz ima· 
litıadı iıtifıde ettikleıini söyle~ 

mektedir . 
Mersinde tarlaların portakal 

ve limon bahçeleri hıline lıo · 
nulduğ'U gibi , Malatyada da tar· 
laların kaysı ve meyve bahçe-. 
leri yapıldığına şıbid oldum. Fa 
kat Malatyalılar meyvelerinin is
lıihıoa da çalışmaktadırlar , 

Grzdiğımiz yerlerde önümü 
ze çıkarılan Ç•§idli meyvelerin 
eıleıine, ben İstanbul ve Anka 
ra piyasalarında pel- nadir rast 
layabilmlştim . Hde emuiyet di 
rektöril dostum B. Ihsan Sabri 
Çağlayangilde ikram edilen ne 
fis aımud ve kayısılarıo canlı ve 
iştah çeken güzellik ve nefaset, 
leri bu meml~ket toprakla -

• rının yüksek kuvvet ve kudreti 
ni kafamda bir lıerre daha can· 
laadırmış oldu .. 

-SON-

Buz fiatı 
Dün buz ıatııının yeni bir 

milteahhide verildlğioi vezmıg -
tık . 

Buzun kilo aatı§ fiatı ( 2) ku· 
rug olacak yerde tertip batuın 
dau ötürü 5 kuru§ olarak çıkmıı 
tır • 

Düzeltiriz . 

Finans BakanlıAından 
takdirname aldı . 

İlimiz Defterdarı Halil, tah
~ilat itleriodelıi barız movaffaki· 
yetinden dolayı FiDanı Bakanlığı 
tarafıodan takdirname ile taltif 
e-Jilmiıtir . 

Yine bir esrarcı 

Dün Şeyh Mustafa mahallesin· 
de oturan Halil oğla Salim adın
da birisinin esrar sattığı teabit 
edilmi§, evi ııe üzeri lta§tırılınca 
altı gram estar bulonmuıtar . 

Salim yıkalanm•ı ve tahki .. a
lı batlanmıttır • 

Urayca 
Para cezasiyle 
cezalandırılanlar 

Aralıecı Ali oğlu Hauo , ay· 
rancı Demir otlu Ali , an bacı 
Ali oğlu İsmail , İsmail karm 
Fatma , bağcı Mehmet oğlu Ha
fız Ali , inelıci Ahaıet , ioekci 
Evliya oğlu Hal!ao , inekci Ra.cP.p 
karısı Elif , inekci Hüıeyin oğlu 
Mevlüt•, ig bankasıoda Tem~ 

oğlu Mehnıet , inekci İımail lıa
r111 Fatma , arabacı Mehr.neı oğ . 

lu Cumali , Hacı Mehmet k'.lr11ı 

Emiş , Ahmet karısı Dunun , 
arıabacı Hasan oğlu Mustafa , 
ıütçll Hasan karısı Hava , dabak 
Mlıst11fa oğla esnaf Mu'ıtafı, don· 
durmacı Cabbar oğlu Hakkı , 
evlerinde hayvan beıledtklerio
den 200 er lıurut, bakkal Osman 
oğlu F ebmi ise ruhsatsız dükkao 
açt ığından hakkında muamele ya 
pılm akladır . 

Baka! Ali oğlu Hamil gömlek 
giymediğinden 100, hamamcı Se
yit, hamamcı Ahmet, hamamcı 

Osman oğlu Vehbi soyunma ye
rine camakin yapmadıklarından 

300 er ku1uf, çerçi Hüseyin oğlu 
çerçi 1\-lehmd oaddeye idrar yap 
tığından 100 lıuruf, reneber Meb· 
met oğlu Hüseyin, Maliye tahsil
darı Mllstafa, koz•cı Ali Galip, 
bakkal Sinslı Mebm~t, Dilaver 
hemşiresi Rabia, Kamuran Melek 
köy kiıibi ılih oiJu A diırraı. 

zak ve çiftçi başı Cumalı da cad · 
deye pis au attıkhırından iki§er 
v(z kuruı para c zuilı cezalan
dırılmıılardır . 

Antep ser komiseri Bay 
Kadri Tuncay ö•dü 

Gazi Antep : (özel aylarımız 
bildiriyor) - 935 senesinde birili· 
ci lı:omiserlige terfı ve Adana em· 
niyet kadrosuna tayin edilen Bay 
Kadri Tuncay tutulduğu ııfodın 

kurtarılamıyarak ölmüt ve cenı
zeai dün muazzam bir töreble kıl 
dırılınıttır. 

Kıdri, çok temiz, güclü ve bit
gili bir polhti. Antepte etsiz bir 
teveccüh ve sevgi temin t tmi§tİ. 

Ölümüne yedisindrn yilmitine ka 
dar berlıea acıd Ve cenaze töreni 
henüz biç vir memura yapılmamış 

aıamette oldu. 
Ceuaze meruimtQ8' aektr, Jan

:darm•ı polis ve binlerce halk İ§ · 
. tirak rtmiıtir. 

1 Marl (~6 .. 
Dünya 

na 
ın tavanı· '. ita/yanlar Anbala 
doğru ' ğı dağını mukave· 

ı,ı ... 

metsız zabtediler Birinci sayfadan arlan 

lll 

•kırı d 

buldular ki ; bu ancak Mallarip 
e ald olabilirdı • 

Vilsonun Delili 

1934 de bir Amerikalı yüzha· 
§ı Maurice Vilsooun Evrestde çık· 
mak için mllracaıll red edil -
mi§ti . 

Fakat Vilson 25 Marttır ti · 
belliler gibi giyinerek yanında üç 
de yerli olduiu halde ıanıını de
nemeye çıktı . 

18 Nisandı Ronkbuk mınas
tırıoa varabildi . Burada bir gün 
istirah11t ettikten sonra tekrar 
ba§ladı • 

Ve bir kıç kere geri döndük· 
ten eoora nihayet 6300 metreye 
kadar varabildi . 

Bur. da yerliler ipsiz yolları
na devam edemiyeceklerini bil 
dirdiler . Vilson içıo ip bulma· 
oıD imkanı yoktu . Yerlilere oı:ı
beş gün kendiıini orada bekleme
lerini aöylerli ve yanına fotoaraf 
makineıini ve küçllk bir çadır a
larak ıon ınerhaleyi tırmanmak 
üzere yalınızca yola koyuldu. Yer· 
liler onu bir ay beklediler . Ve 
yiyecekleri bittiği için nihayet ge 
ri döndüler . 

Kangşencunga faciası : 

Himalayaoın, 8,000 metredenı. 
yüksek on dört zirvesi vardırdır. 
eveıesdeo sonra, - tırmanma 

tekoiğı bakımından ondan daha 
güı: olan- Kıngşeocunga ~ardır 
ki, yüksekliği 863 metr.yi bulur. 

Hu, Almaolnın dağıdır . 1930 
da münib ekademik dağcılık ku· 
lübü aıasıodwn ıekizi, dok.tor P•
ul Bauer'in baıkar.Jığında oraya 
ilk defa tedlıikat için gittiler. 

19Bl de, Bu Munogililer ~ 
yine ayol edamın b•§kanlığında, 

bıi Zirreye tekrar iillilef. 9 A · 
guıtoıtı1 6270 metredeki 8 nu 
maralı durağa geldilılerindr, içle· 
rinden ilıisi ölümle neticelenen 
bir dllşüfe muur. kalıyorlar, Ze
mu cuıuudiyesıne doğru fırlatılı

yorlar ve bu, bu mac anıo nihaye 
ti oluyor. Ve ölenler Koog~encun· 
gı kurbanları sadece bunlar da 
değil. Yako - Giyom heyeti de 
- biri lsviçreli olmak üzere - o· 
rada dört İnsan bıraktı. Yine I~ · 
viçreli Direnfilrt heyeti dr, orada, 
azaııoın biıini gaybetti. Amerıkalı 
Farmer de - hiç bir iz bırakma· 
dan - bu zerve yolunda gaybol
du. 

Parbal- Nang:ı da so
guktao ve aclıktao ölenler: 

Bundae kıc k yıl ÖDC•, delıtni 

de\'rin ıon dağciıı ve, hiç aüphe 
siz dağcılık conbazlığınin üstadı 

olan Mum erry, Bimalayaya doğru 
gidiyordu. Alplarıo en teblikali 
zirvelerine lı1maomıg olması o.ıu 
tatmio etmiyordu 

HimalayAya iki aıkadagla gidi 
yordu. Nıye•i; Komirde Himala· 
yaoın şimali garbisiode bulunan 
ve 8,116 meı.e yukseklikte olan 
Nanga Parbat adlı l•penio fatihi 
olmalıtı. 

1895 yılı 23 Agustoıunda, Mu· 
mery ve diğer iki arkadaşı, aşağı 
yukarı 6,600 yükseklikde olan 
Pau- Diamayı • agmık istediler. 
Batka iki arkada ta onlaıı tepenin 
tim•I yamacıodaş bekliyQrlıudı. 
Birden bir çiğ koptu ve Mumery 
orada kıoldı! 

1932 de bir Alman- Ameri 
kan gurDbu da, kua Parbat -
Naog• da muvaffakiyet~izliğe uğ· 
radı . 

iki yıl sonra; onları takibeden 
heyet, ıcı bir felaketin ve daha J 
doğrusu bir facialar serisinin kur 
haDı oldu: 

-Birinci sayfadan arlan-

bargosu tatbiki mümküo değil
dir . Umumiyetle zaonedildiğine 
göre, ' on aekiıler Amerikanın 
iştirak etaıediği bir petrol am- Cirli 
bırgoıunu manasız buluyorlar • 

BuDa mukabil kömür demir 
ve çelik üzeriQe konulması da· 
ha önceden lıararla§tırılan am · 
bargonun kuvveden file konul
muı için fili tedbirlere başla · 
nacaktır . l ,rrç 0 Bu ambargonun ameli fayda· 
sı deniz anlı§masını imzadan iı· 
tiolıôf eden İtalyayı bunu imza
ya mecbur etmek ve onu Al· 
manyadan ayırmak olacaktır 

• 

Ankara : 29 (AA> -· İtalyan· ~nh 
1 

lar 27 Şubat ıabahı Eıitre cep llıy 
besinde harekete geçmi§ler ve 
dün eaat 11 dtı 3411 metre yük· 
sekliğind.tci Amba Alaji teke rıen 
ıioi işgal etmişlerdir . Bu l•pe 
bnodan 40 yıl önceki lıalyan 
Hlbef barbiode de ltalyanların 
eline geçmıttir . 

Habrt hilk~meti im para loru· 
ou yaraladığında veya huta ol
duğuna dair haberlerin asılıız 
olduğunu brJdirmektedir . 

Londrı : 29 (Radyo) - Am
balağı hiç mukavemetsiz olara1' ı 
İtalyan kıtalarınuı eline geçmit· ~nlı 
tir . 

Londra : 29 (Radyo) - Bir ~ 
habere göre Habeı ordusu Tem· nj d 
biyede büyük bir çrvirme hare--
keti yapmı§lı<' . 

Londra : 29 (Radyo) - Adlıı• 
baba 9imdiye kad111 ambaleğıoıo 
İtalyan eline geçtiiıini bildirme· t 
miştir . lanı. 

Ankara : 29 (A.Al - Roma· 
dan bildirildiiine göre §İmal cep· 
besinde ltalyınların birinci ikinci 
v eEı:itre kolordularile Ras Kaeı• 
kuuvetleri arasında dün ıabahtan · lrli 
beri büyük bir muharebe cereyaP 
etmektedir. y c 

Londra : 29 (Radyo) - Ha-
vaa muhabirine göre : 

2 Martda Cenevrede toplana· 
cak olan 18 ler komitesi İtalyan
lara lııışı petrol ambargosunun 
tatbikine şiddetle l.raftar çıka· 
cıklardır . 

Dığer maddeler hakkımda auı· 

baıgo tatbıki kabil olup olmadı· 
ğıoı da incelemekle mükellef biı 
komite kuracak !ardır . 

Roma : 29 (Radyo) - Askeri ~d 
mahafıl , büyüiı bir harekatın n: 
yakıoda hışlıyacağıoı söylemek· 
tedir . 

" ---------·-- tlıı 
8 H.ziran 1934 d, , (11) numı ~~ 

ralı durakta Drescelin ölümü, bu fıın 
faciaların iligini teılıil eder. Mı ~~ 
mafi, dağc ı lu yine de yollarına 
devam ettiler ve en önemli müg 
külleri yenerek 7,900 metreye u· 
!aştılar. 

F .. kat , tam gılibiyellerin n•ş in 
esine doyacaklari anda tipi onları lnQ 
bastırdı ve ruciİtlı·rın en acıklısın• ~ 

aııhlıum etti. ~ 
Bu adamların mürıdtleei feci ı~ 

oldu ! 711 o. lu durakta Wel· lre 
zeobaek ve yedi yardımcısı açlık · ı ı\ 

tan ve soğuktan öldü, Altı na sığı ili 
nacak bir çaducık bile bulamak 1 
sızın g•çirilen dondurucu bir ge- 1 

erden sonra wieland da öldü. Ve li 
nihayet, 16 eylulde, Mark:, 6 nu ·l I~ 
maralı durağı yaklagirken bir buı 
kuyusunda can verdi. O da, ıc· 
lıktan ve susuzluktan öldü. 

Bütün bu tecrübelere ve bılı· 
ıalara rağfllen yine de böyle müd' 
hiş bir maceraya stılmaktan çekiO' 
miyen Himalaya heyeti -Rntıeld• ~ 
ge'ın b•şkulığıoda işe bıılıyao it 
bu heyeti - takd•r etm• mek 

' mümkuo mü? 



( Ttlrlc Sözft ) 

Seyhan defterdarlığından : 
Muhammen 

Miktarı 
Cinsi Zöra Dönüm 

kıymeti 
Lira Kuruı Hududu 

Tapu senedinin 
Sahibi evveli Tarihi No: 

Ma müştemiJAt 2000 200 Şark.an Bizdikyan MikAil vere
sesi garben Zabel yetimleri tarlası 
şimalen tarikiAm cenuben sahibi 
senet . 

48 sehin itibarile 28 sehmi May~930 7 /8 
1 bap çitlik damı Bizdik yan Mığır<iic ağa o· · 

ğulları Armanak ve 7 şer· 
den 14 sehmine Mı~ırdiç ağa 
kızları Rupiİmi ve Hayko· 

noş ve 6 sehmi zevcesi Muta 
bini Ohanis. 

Cİrli bağ 2 evlek 13 121 50 Şarkan Sava iken zevcesi ve
resesinden metrtlk bağ garben A
ğop iken keresteci Naz~rdan met-

Hazinei maliye Haziran 933 1 J 8 

• 

Bağ derununda 
bir bap hane 

bağ 

15 60 

40 160 

rtlk bağ şimalen ifrazen Kaful oğlu 
Aliye mahsua bağ ve kısmen Meh-
met veresesi bağı ceouben kara-
dayı iken şimdi veresesinden met-
r6.k bağ ile mahdut. 

Şorkan kasap Boğos garben 
tarik kıbleten ziyinli Ohanie şima
len Mardiros. 

Şarkan salcı Bedroıı garben kel 
Hasan şimalen sahibi senet tarlası 
cenubeo Miıyos zevcesi. 

Parsih 

Basmacı usta Parsih 

Mart 932 449 
4&0 

Mayis 319 31 
32 

11lı turşucu 
Dıyap 

Tarla 28 140 Doğusu dere batısı Kurttepe yo
lu poyrazı meyhaneci Andoo iken 

Maliye hazinesi KAnunaırni 936 88 

18Cnbiya tarla 

beğ yeri 

Qi düıya heğ 

Görünu mülk ha· 
ğın nısıf hiaaesi 

Y civarı tarla 

6 IY\ek 

1 evlek 

Zira 
1529 

Dekar 2 
n 

14 . 432,00 

28 115 

5 35 

28 105 

8 180 

3 

şimdi muhacir Hatice kıblesi gören 
Osman. 

Gün doğusu iş bu mahalden il 
razen Hamit o~lu Ahmet ve kıs
men terle yolu gün batısı dere şi-
malcn bunyemin ve Hacı ağa tar-
laları iken elyeym EmlAki Milliye 
kıbleten işbu mahalden ilrazen Ha· 
mit oğlu Ahmet ve kısmen sahibi 
senet veresel~ri iken elyevm Arap 
Ali ağa zuhur edecek fazlalık ha 
zineye aittir . 

Mustafa ve Karabet ve lbrahim 
bağları • 

Şarkan lstenbullu oğlu Mihran 
garben Çolakyan Ohanis şimalen 
Mustafa ve berber Simyon verese-
leri cenuben Kasur oğlu Serkis ke-
rimesi Meryem ve ııure ve kerime· 
&i Mun ve Kiregos. 

Şarkan tarikiAm ga. Aykül iken 
eıyevm Kasım zade Kamef. şi.Meh. 
met V ubbi ef. ilcen veresesi ce. Ko-

valn Kiğork iken elyevm usta Meh-
met. 

Maliye hazinesi 

Çulha Kirkor 

Kasarcıyao Mihran ı 

Maliye hazinesi 

D. Halil ağa tarlası .B. Hacı ka- Tasdaryan Karabetm ı 
dlr verese.leri f· Yekeo Hasan ve 
reseleri C. yol. 

Eyhll 933 247 

82 
Mar' 306 122 

Meyis 317 

Mahlul 1811 

24 
25 

Yukarıda cins. mevki, miktarı; muhammen bedeUeril8 hudutlnrı yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri açık artırma usulile 27-2-936 tnri

den itibaren 20 gün müddetl8.ıatıl~ çıkar..ı~. Taliplerin yevmi ihale olan 18-3-936 tarihine müsadif çer~amba günü saat 15 de 
0 
?,5 teminat akoalım ile birlikte defterdarlıkta .e.atıı kqıpi.~una müracaatları illn olunur. 6527 1-4-10- 13 

~dana 2 inci icra memuı:J~un J için açıktır.· İltnda yaaılr olanlar.-
n: dan fazlo.ı ınaltmıat ıalmak dstiyınl,.r, 
l)osya No. 36-1452 işbu fartnam~e ve 1452 Josya 
Mustafa k ı zı l\tedihaya 500 li- nuİnaraai1e ~emıır~y~timize müra-

}a borçlu Ahmet kııı Patmanm caat etmelidır . . . 
llu ko~ ·· d k' , 1 .. 9 2- Arlırmıya ıştirAk içın 1 u. yun e va ı .ııpuoun .> • . 
il. 1(. evvel 1313 tapulu •1600 karıda yazılı kıymetm % 7,5 n~s-
~ın u·· · b · k l"b betinde pey akçasiJe ve ya mılli 

zerıne mff nı u u e mn a . . . 
g iken ı .. · d t t hır bankamo temınat mektubu U\!.-l e YdVm uzerın e aş an . . . 
Pılrnıa t ht · b' b h dı edılecektir . ( 124 ) 

lıl " a anı ır ap aoe var-
• ~ hu satıjtao hariçtir : Çünkü 
~ e~ Hacı Ahmet namına köyde 

1 
G. IQnı tarafmdan yapılmıştır . 

t
nıı binanın ipşa ediJdıği yani , :~~n işkAl ~ttiği arsa hariç kal-

8 ~tere hııkiye arsa ile yine bu 
le: llıerindeki iki kamış huğ sa· 

. ar ._l&tır. Tapa hududn : doğusu 
e ~oyrazt ıa, batısı kör Ali oğ-

1 1 ~1ı kıblesi mulla Ahmet olup 

1
1 hazıtda poyrazı taı ely.evm 
batısı Kevs tı r ve ktsmen kör 

e 't'Veresesi kıblesi mulla Ahmet 
·O tlınııeri doğusu dere ile mahdut 
ı Uğu. 

, ·r.llkdir eJilen kıymet: iki huğ 
lıra ve arsa 250 lira. 

l~lb 1 .• 
anın yapı acAğJ yer gun saat: 

d.. 4- 9J6 salı saat I0-12 
o· h 1 -Işbu gayri menkulün artırma 

d· '~trıanıesi 2-3-936 tarihinden 
h ~ren 1432 Qumarası ile 36· J 452 
~ a dairesinin \muayyen numa- j 
•ınd 'lil bil e • 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
, diğer alakad•rlano ve..irtifak hak
kı sahiplerinin gayri ~enkul üze
rindeki hakları.nı hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAn taribiuden ıitibareo 20 gön 
içinde evrakı müsbitelerile birlıkte 
memuriye.\imiu b>ldirmele.ri icap 
ed_,r. Akai halde hakları tapu si~ 
cilile sabit olmadıkça satış bede · 
linin payJaş~sından heric kalır· 
Iar. 

S37Q 239 

hunların o gayri menkul ile temin kendisinden evvel en Jüksek tek-
edilmiş alacaklarının mecmuundan liftA bulunan kimse arzetmiş .ol· 
fdlaya çıkmazsa•en çok artıranın doğu bedelle almaga razı olursa 

taahhüdü baki kalmak üzere ar· ona, razı olmaz,, veya bulunmazsa 
tırma 15 gün daha temdit ve 15 inci hemen 15 gün müddetle arbrmıya 

22 - 4 - 936 çarşamba günü çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
ayni saatl$. yapılacak artar, • lir. İlıi ihale arasındaki fark ve ge· 

4- Göwterilen günde artır.mıya matla bedeli satış istiyeııin alaca- çen günler için yüıde beşten hesop 
iştirAk edenler artırma şurtnume- l~ına rüçhani olan diğer alacaklı. oJunHak faiz ve diğer zararlar ay-
ıini ok.umuş ve lüzumlu maltimatı ların o gayri menkul ile temin ediL , rıca hük~e hacet kalmaksızın 111e-
almıv ve bunları te.:namen kebul miş alacaklorı mecmuundan fazlaya muriy~timiıce alıcıdan ftlhsı l olu· 
etmiş ad ve itibar olunurlaf. çıkmak şartile , en çok artırana nur. 

5- Tayin edilen zpmanda gayri ihale edilir. Böyle bir bedel elde Madde (133) 
menkul üç deta bağrıld :ktan iOnra edilmezse ihale yapllmaı. Ve satış İşbu gayri menkul yukarada 
en çok artırana ihale edilir .Ancak talebi düter · gösterilen 7- 4- 936 ta rihinrle 
artırma bedeli muhamm.eo kıyme- . 6- Gayri~ menkul kendisine (Adana ikinci icra memurluğu odo 
tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa- ihale olunan •kimse ,:derhal veya sında işbu ilAn ve gösterilen ar -
tış istiyenin alacağına rüçbani olan verilen mühlet içinde purayı ver ı tırma şartnamesi dairesinde 15atıla · 
dı r alec'aklılar bulunu ·ta bedel meıse ihale kararı fesholunarak · cıığı ilAn olU11ur. 6526 
~.----.---.;. __ ......._.:..:......;~;.:.:I...:~~:.:_--_ 

.- AsrJ Sinema 11 
1 Mart Pazar günü akşamı 

Baş bestekar 
Muhlis S•bab.ddin 

Onlü bestekar Muhlis Sabahaddinin 
en son şah eseri 

(Paşa zade) 
Ayrıca : Muhasebeci Mutedil efendi 

Pazan günü gündüz talebe ve umuma 

Karım kaynanam, Kaynanam karım 
VODVİL 3 PERDE 

KOMEDİ , ZENGİN VARYETE NUMARALARI 
1 6625 

Bu akşam 
Günlerdenber; beklenilen bu senenin en büyük ve en muazzam fılmi 

sinemanın ertaya çıkarabildiği en mükemmel eser ( Alexanlre Dumas ) 
nın bütün düoya lisanlarına tercüme edilen romanı, 

monte krlşto 
oynıyanlar : 
Edmon Dantes Rolinde ( Robert Dona ) Mersedes 

Ro•inde 

(BUssa Laadlt 
d •kk f • Bu müstesna Fransızca sözlü ~im i9in 

f Q • yerler satılmaktadır. Acele edıniz. 

Bu9,'Un gündüz sa~t 2 de matine, iki film birden 

Altı karılı krııl ve canbazlar hakimi 
Bugün sabahleyin 10 da 2 de ve 4 de 

Monte kristo 
6521 

Alsaray sineması 
Bu akşam da 1 

Güıe) film gösterme([ rtıkorunu elinde tutuyor 

Şopea ve aşkları 
Büyük dAhinio hayat ve aşkını tasvir eden hu şaheserin sanat kud

retini gösteren müzik parçaları hakikaten dinlenmeğe ve görülmoğe 
ldyıktır . 

ilave : dünya haberleri 
Pek yakında ~ 

Sevginin sesi 
Mümessilleri : Marta Eggert - Jan Kib·•ra 

PilZBr : 2 Şopen ve aşkları 
6519 

Bayanlar: 
Bayram yaklaşıyor ' ••• 

Tuvalet, Parfıimrri ~htiyacınızı arzunuza en uygun bir şekilde te
darik etmek istiyorsanız : 

Seyhan Eczanesine geliniz. 
Baylar; ! 
Sizin ıçın de ; 

En güzel en kullanılışlı Tuvalet, treş 1 ve güzelliğinizi muhafaza , 
idame ettirmek isterseniz bilumum tc>min edeceğiniz şeylari ancfik 

Seyhan Eczanesine 
, başvurmanızlD kendi menfaatinizle neticeleneceğini yukerdaki tavsiye 

hırimizin yerine getirildiğinde anlaşılacağı muha~kak tır. 

Celal Bayer 

---------------·-----...--------~' 
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Kayınak makinası l 

Kızlı maklna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

Hc:-r zaman her boyda mevcudu 
vardır 20-30 6438 

Adana Borsası Muameleleri Vilayet daimi encümeninden: 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
Kilo F'iyatı 

E11 az En çoL. 
/{, s. /{, s. 

35 36 
" 39 

37 

Ç 1G1 T 

HUBUBAT 
ıbnı 

Satılan Mikdar 
KU. 

Muhammen kıymeti lira: 600 
Mıktarı metre : 644 
Cinsi : 9 odalı medrijse 
Mevkii: Çukur Mescit mahal. 

lesinde Kurtuluş mektebi civarında 
Kapu No: 46 
Tapu senedinin No: 149 - 75 
Teşr ı ni evvel 934 
Hududu: Doğusu : Sakine evi 

ile H. Murta1a evi Batısı : bakkal 
Cabbar evi. şimalı: İbrahim Rasih 
evi ile kısmen berber Ahmet evi . 
Kıblesi: yol ile çevrilmiş. 

Hudut ve miktarile sair 'vsafı 
yukarıda yazılı Hususi idareye ait 
Hurmalı medresenin mülkiyetini 
peşin para ve açık arttırma ile sat
lığa çıkarılmıştır. 

, , 
:'1 ~ .... 

,, 

.. ' .. 
. ~ 

. . " 
·DARA·· 
BiRiKTiREN 
RA~T l;Dl;Q 

' . 

...._ 5K 

Yeni 

Buya 
bin liı 

Finans 

Ankn 
büdçesi 
ıııuıay• , 

Yeni 
Çizgileri 1 
~U•d ağr 
dıı : 

- .. 
88o.ooo 
~e Büyü 
diın olun 

1935 
OOQ lir• 
lirayı 
buğd.yı 
OOö lira 
Ylıdım 1 

İdare e 

dıbil dt ~ 
Çesinde 
lenei u 

Şu hale 
hakiki 
tıdır . 

1936 
•toesine 
tılık biı 
lının 6. 
durumu 
~aıebile 

' Viyesioe, 
1tl"imi 
tcıııioin 
r., 800. 
ltıüc.del 
y, veka 

erli 5,2.5 

istekli olanların muhammen 
kıymeti üzerinden % yedi buçuk 
pey akçelerile birlikte 10-3-936 
salı günü saat oada daimi encü
mene müracaaıları . 6495 ------------- _______ , __________________ ..., ~•ınlar 

bir kısll! 
bııı vel 
laıı ta11 

.. 
Arpa 
Faeulya 

Delice 

Si sam 15 

22-28-1-4 

kralı 

Ronald Colman 
1 

Şu iki ismi günlerce unutamıya

caksınız . 

siyah gözler 
Harry Baur 

6522 

--UN 
800 

Milyonlara mal olmuş bir fılmde 

~725~--I= Hindistan kahramanı 
.... Salih ---Paranı!---,, 

1 
8-;;ş -;ere h:ırcama ve har-ı 
cıyacaksan yerli malı al! -----·' 6523 --

.. 
:.s .c ~· " ı:, Düz kırma ,, 
""·- s· . -a- ımıı " -= 5 -• Cumhu"--r~iy_e_ı ---- 800 1! - .. ı-7-5_5 ____ • 
N ~ 1------1-----------11 
"' Düz krıma ,, 

-Alfa 
" 

Liverpul Telgraflan 
29 I 2 I 1936 

Sanlinı 

Hazır 6 
Mart Vudeli 5 
:Mayıs Vadeli 5 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

Pene 

04 
75 
68 
12 
18 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmı§tır. 

- Liret ıo 1 
Ranmark 1 97 
Frank" Fransız,, 
Sterlin "loızilis" 620 
Dolar 0 Amerikan,, 124 22 
Frank "bviçre,, 2 

-, - Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başltyan Coşkun Güven, ht>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadat bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere m'iJmkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

• ----------- MiM 
-·----· 

Eo ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinJeki kir. leke ve yağların 

soğu~ su ile t•mamile temi?!iyen madeni v' neb&ti bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı {11) kuruştur. 

Ml•tn ile her şeyin ' zi temizliyebilirsiniz Hattı!. Pelikan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden 
eder . 

tertemiz 

Mim Loke !ıoyalarJaki kir ve lekel••ri çini baoyo,cam , kristal 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed 

yeni bir bale sokar . 

M • en n&Zik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen -
lffl mfsi için biricik madeni sabundur . 

Adanada umumi satış yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanlı ve Öme.r 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye ınağazasında da 
38 bulunur. 6269 

. . t .... 

• n 
il 
;sa. 
c:I 
• 
GÜ2EL VE TABii SESLE 

Eyi bir müzik ve Jilnya haberlerini dinliyebilmek icin 

• Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

RADYO isterseniz size gayet şık: 

SCHA UB Kısa- Orta - Uzun mevclik RADYOLARl
MlZI tavsiye ederiz 

Radyonuz kulakLır ı nızı tırm a ltlyıc ı Jeğil zevkinizi okşamalı' 

1936 
11 f kın 
lir 

QÜyük 
~İYaseti 

Su 

Fe 
haş 
bir 

Bunu an cak Radyolarımızda buiabileceksiniz . •Su 

Merkez Kumand. altında Muharrem Hilmi 1llıbatı 
•unda 14 - 18-21-25 6457 

:..;.---------·--------------- llı•lletl 
----------·-~---------------;Olarak 

hususi dersler , • •• Talebeler icin • 

Liselerin ve Orta okulun alt.ncı, yedinci, sekizinci sı 

tııf talebelerinP. Fransızca, Riyaziye . 
İlk okull:-rın dördüncü, beşinci sınıf talebelerine Ri

yaz :ye, Eşya Tabiat. 
6510 2-2 lsıi1 enl "rin oşağıJakı adrese , gelmelerı 

., 
' . .. . ,• .. 

Cumuriyet okulunda Zülfükar 

> . • 
. -

Umumi o•şriyat müdüı ü 
Celal Bayer 

Adana Türk sözu . 1.L•l.haası 
... - - ' ... 

ltıtk v 
kulı:un 
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~•ki m 
tUpbe 
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