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5 Kuruş 
~~ Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

MİLLİ TAKIMIMIZ MACAR 
• 

MİLLİ TAKIMINI 1-5 YENDİ 
Doktor Schahct'in Turnesi 
münasebetiyle 

Almanyanın kolları 
arasına atılalım ! 

Sofyada çıkarı (Mir) gaze
tesinin ba§makalesi : 

~ MJ illetlerin ekonomik meofaat
Q WU ]eriyle zıd olarak yapılmak 

istenen beynelmilel kombi
nezonların muvaffak olmasına imkan 
Yoktur. 

• ~u, Almanyasız, hatta Almanya 
karı bir Tuna anlaşması yapılmak 
ıstendiği zaman pek ala tezahur etti. 

Bütün Balkan hükümet merkezle
rinde samimiyetle kabul edilen Scha
cht•ın seyahatı, Tuna havzasında Al
ınan nüfuzunun kaldırılması veyahl 
azaltılması yollarını arayanların ümid
lcrinin ne kadar boş olduğunu mey
dana çıkardı. 

Bütün Balkanlara yayılma ıureti
lc Bclgra~da kurulan bir Alman Ban
kası, galiplerin mağlüplara empoze 
ettiği muahedeleri ebedileştirmek ga
Yesıle yapılan bir muahede daha 
Çok ehemmiyeti haizdir . 

. Eij-er, beynelmilel münasebetler, 
mıl!etıerin ekonomik menfaatlarile 
uygunluk gösteremezse, harp, harp 

m~ydanlarında değilse bile , ekono- 1 

mık sahalarda devam edecektir . iki 
millet aTasında ekonomik münase
bct~er ne kadar geniş olursa , bu iki 
Inılıet arasındaki dostluk da o kadar 1 

emniyetle garanti edilmiştir . 
Almanya ile anlaşmak ve onunla 

bir blok kurmak bütün bu milletle
rin menfaatleri icahıdır . Ve bu blok 
eskiden yapılmış muahedeleri müda
faa eden siyasi anlaşmalardan daha 
Çok sulhu korumak kudretindedir . 

Rekolte komisyonu 
Üzüm miktarını tesbit etti 

··---
Ankara : 1 ( A. A. ) - lzmirde 

teşkil edilmiş olan resmi komisyon 
1936 kuru üzüm rekoltesini )!Üzde 
beş eksik veya fazlasile 77,413 ola
rak tesbit etmiştir. 

Japonya 
Deniz anlaşmasına 

girmiyecek mi ? 

Londra : 1 (A.A.) - Japonya 
Londra deniz anlaşmasına şimdili 'c 
İştirak etmiyeceğini lngiltereye bil· 
dirmiştir . 

Fransız grevcileri 

Şimdi de tiyatroları 
işgal ettiler 

Paris : 1 (A.A.) - Grevciler ti· 
Yatroları işgal ederek dışarı çıkma 
ırıışlardır . 

Grevcilerle polisler arasında bir 
hayli göğüsleşme olmuştur , 

Mogolistan' da 
Bir askeri hükumet 

teessüs etti 
Löndra : 1 (A.A.) - Şanghay· 

dan bildirildiğine göre : iç Mogo
listanda bir askeri hükümet teessüs 
etmiş, hükümet reisi Prens T eh
nin yanında Japon müşavirleri bulu
na'c.~ktır . 

Cenevrede İtalyan gazetecilerinin çıkardığı skandal 1 s· ·ıt l d . it , ır a yan enıza ı 

Habeş imparatorunun Milletler Sos- gemisi 
yetesinde nutkunu söylerken ıslık ve 

yuha seslerile karşıladılar 
Polis ve jandarma bu münasebetsizliği yapanları 

dışarı attı ve aralarından tevkifat yaptı 
kapı 

. ' 
1 

Negüs heyecanlı bir nutuk söyledi 
f Halk ltalyan gazetecılerinin bu çir
' kin hareketlerine hiç aldırış etıniye

rek Necaşiyi şiddetle alkışlıyordu . 

Haile Selcisiye 

Cenevre : 1 (A.A.) - Dün Mil
letler Cemiyetinin umumi toplantı
sında lıalyan delegesinin tevdi et
tiği müzekkere okunmuştur . 

Bundan sonra Negüs söz almış
tır . 

Krallar Kralı vekar ve azametle 
kürsüye doğru yürümüştü _ki bu sı
rada ön saflarda bulunan ltalyan ga-ı 
zeteciler ıslık çalmağa ve hasımane 
sözler savurmağa başladılar . 

ltalyan gazeteciler, bu alkış tu. 
fanı arasında seslerini duyurmak için 1 

olanca seslerile yuha diye haykırdı· 
!ar . Bu sırada bütün bu seslere ha. 
kim bir ses [ hayasızlar vicdan yok. 
mu sizde J diye bağırdı . 

Bu sırada, Milletler Cemiyeti ta. 
rihinde ilk defa olarak görülen bir 
şey oldu ve çağrılan jandarma ve 
polislerle ltalyan gazeteciler dışarı 
attırıldı . 

ltidalııu muhafaza eden Necaşi, 
nutkunu ağır ağır mutedil bir tavır
la söyledi . 

Krallar Kralının nutku Habeşçe 
idi . Bunun için Fransızca ve lngiliz
ceye çevrildi . 

Konsey ltalyaya teessüflerini bil
dirmiş ve 106 ıncı Asamble Reisile, 
ı:abeş imparatoruna özür djlemiş- 1 

tir . 
Bu hadise etrafındaki İtalyan . 

noktai nazarına gelince; kaçamaklı 
ve bihaber bir vaziyet takııulmak
dadır. 

Cenubun hala bitmeyen 
• • • 

davası: FiLiSTiN 
Bazı haberlere göre karışıklıklar yatışmış
tır.Fakat son ajans ve radyo haberleri ha
diselerin devamda olduğunu bildirmekte .. 

Şimendöf er hatlarında dolaşanlar 
derhal vurulacak 

Cenevre : 1 ( A. A. ) - Habeş 
imparatoru dün Milletler Sosyete· 
sinde verdiği heyecanlı bir nutukta, 
Milletler Sosyetesi paktının tatbik 
edilmemiş olduğunu söylemiş , son 
bir kere daha cemiyete müracaat 

- Gerisi ikinci sahifede -

/ İ-1°~he·;istanda yeni: j 
den hareket başladı 

Adisababa : 1 ( A. A. )
Bir kaç gün evvel Habeşis- 1 

tar:ın cenup mıntıkasında 1 

bazı karışıklıklar olmuştur. 
İtalya otomobilli kıtaları 
cenuba doğru hareket et
miştir. 

Adisababa : 1 ( A. A. )
Gelen haberlere göre İtal
yan kolları iki ehemmiyetli 

f mevkii işgal etmişlerdir . ~ 

Şükrü Kaya 

İzmirden İstanbula 
döndü 

\ 
' 

Az kalsın büyük bir harbin çık
masına sebeb olacaktı 

Malta limanı kumandanının kurnazlığı 

ita/yan denizaltı gemilerini11 takibettiği vıı göz altında bulundurmuş 
olduğu [ Rome Fleet] birliklerinden birisi :ı!alta önünde .. 

Nev·yokda çıkan ( Tonday) ga
zetesi yazıyor : 

Şimdi şu aşağıda okuyacağınız 
hikaye lngilizleriıı. Odende ve Sü
veyş sahillerinde bir zamandanberi 
anlatıp durdukları bir maceranın ha· 
kiki t~fsilatıdır 

Bu hikayeyi Trablus ve Eritrede 
bulunan ltalyan zabitleri de anlatı-
yor . . 

Bir lıı.giliz ltalyan ve belki de 

bir Avrupa harbının zuhuruna he· 
men hemen sebep olacak bu hadise 
bir ltalyan zabitinin macerasıdır . 

" Big Fleet ,, Akdenizde 
Geçen sonbaharda 85 birlikten 

mürekkep olan büyük İngiliz donan· 
ınası Akdenize girmişti . 

Şimdi burada Olessandro adını 
verm.:ği münasip bulduğumuz bir 

- Gerisi ikinci sahifede -

Macar milli takımını 1-5 
mağlup ettik 

Dün stadyom inliyordu . Türk milli 
ta,kımı sahaya çılgın alkışlar arasında 

girdi ve yaşa sesleriyle çıktı 
-------- ---. 

Arslan gibi oynadık 
Şut seslerini duyarak stadyomdan aldığımız da
kikalık malumatı okuyucularımıza mükemmel bir 

yazışla sunuyoruz 

Kudüs : 1 ( Radyo ) - Bir za
mandanberi devam eden sükünet 
normal vaziyetin avdet etmekte ol· 
duğu kanaatini kuvvetlendirmekte
dir . 

rapların, dört kaza da Yahudilerin 
olacaktır . 

lstanbul : 1 ( Radyo ile stad
yomdan ) - Macar milli takımı ile 
Türk milli takımı bir dakika sonra 
çarpışıyor . 

~ Halk Çarşamb~ olmasına rağ· 

Fikret üçüncü dakika bir şut at
tı tam içeri girerken hakem ofsayt 

çaldı . Top onların ayağında fakat 
Yaşar topu sıkı bir şutle santreye 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Arap otomobilleri ve seyyar A
rap satıcıları sokaklarda gezmeğe 
başlamışlardır . 

Önümüzdeki hafta içinde bütün 
dükanların açılacağı umuluyor. Arap 
şeflerinin grevin devamına karar 
verip vermedikleri henüz belli de
gidir . 

Deyli telgraf gazetesinin Kudüs 
muhabirinin bildirdiğine göre resmi 
mahafil Emir Abdullahın ifadesi al
tında Filistin ve maverayi şeria fe· 
derasyonu vücude getirmek imkanı
nı derp;ş et,1"!e~tedır . . Dc:l".'.c La;;ı. A-

Kudüs : 1 (Radyo) - Remlede, 

ihtilalcılardan iki kişi İngiliz devriye· 
sinin üzerine ateş açmışlardır. Açılan 

Gerisi üçüncü sahifede -

Lokarnocular 

Bu ay sonunda toplanıyor 

Cenevre: 1 [ Radyo J - Lo
karnocular; bu ay sonunda Brüksel

de toplanarak Almanyanın, lngilte 
reye verdiği son cevab üzerinde gö
rUşerek kararl.ann vereceklerdir. 

Şükrii Knyn 

Ankara : 1 ( A. A. ) - İç ha· 
kanı ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya beraberlerindeki zevat ile bir· 
likte dün lzmirden lstanbula hare
ket etmiştir . 

İngiliz kabinesi 
Bir toplantı yaptı 

Londra : 1 ( A. A. ) - Kabine 
bugün öğleden sonra toplandı ve 
Makdooald , kabinenin toplantısına 
riyaset etti . 

1 men Pazar gününden kalabalık . 
1 Tribünde butün büyüklerimiz 

ve'misafirlerimiz var . Rus büyük 
1 

elçisi Karahan ve sefaret erkanı he
yecanla el çırpıyor . 

Takımımiz milli takım kurmasiy· 
le ( kırmızı beyaz ) ortaya çıktı . Ha· 
kem Şazi Tezcan • 

Takımımız şu şekilde: 

Cihad , Hüsnü , Yaşar , lbra
him , Hakkı , Reşat , Fikret , Şeref, 
Gündüz , Sait ( lzmir ) , Niyazi . 

Parayı biz kazandık . Bizimkiler 
Taksim bahçesi tarafını aldılar . 

Maça 5.33 te başlandı . 
Bizimkiler eski mağlübiyetı çı: 

ka~mak acısıyle büyük gayretle oy
nu)"Uorlar . 

Türk denizcileri 

Büyük bir merasim 
yaptılar 

lstanbul : 1 ( A. A. ) - Kabo· 
taj Hakkının Türk bayrağına has

redildiğinin yıldönümü, bug[in Türk 
denizcileri tarafından parlak bir su· 
rette kutlanmıştır . 

Denizciler, saat 10 da Topha· 
'flede toplanarak abideye çelenkler 
kOyınuşl'ardır . . . . 



Salufe : 2 

Bir İtalyan denizaltı gemisi az kal
harbin çıkmasına 
olacaktı 

sın büyük bir 
sebeb 
----·······~---

- Birinci sahifeden artan 

zabitin kumandasında iki ltaiyan de· ediyorlardı. Biraz sonra lngiliz deniz 
niz altı gemisi de cenubi Atlas de · üssü sularına dahil olmuşlardı. 
nizinde dalma manavraları yapı· iki denizaltı gemisi keşfedilmek 
yordu . korkusuyle f aralarında telsizle bile 

Fakat tam bu sırada Romadan muhabere etmiyorlardı. 
gelen bir Radyo kumandanı Alessa· Büyük bir dikkatle Sicilya mava-
ndro'ya deniz vaziyetinde vukua ge· nasını t'.takip ediyorlardı. Toı pilleri 
len bir değişikliği haber veriyordu. bu suretle atlatmak isteyorlardı. 
lngiliz filosu Maltayı geçmiş ve Çi- Nihayet mavana bütün yelkenle-
rit ile Libya denizine doğru yol alı· rini kapadı ve demir attı. 
yordu . Binaenaleyh bu lngiliz filo-
s.u deniz üsleri on iki adalarda bulu- İngiliz arslanı uyanıyor 
nan ltalyan denizaltı gemileri ve tor-/ 
pidoları tarafından takibedilmeli ve Bu saatta general Ormsby Bar-
göz altında bulundurulmalı idi , 1 nett ( ona da bu adı verelim) kahvel-

Pantelleria'ya karşı ani bir teca- tısini yapıyor ve posta serisini yapan 
vüz ihtimali tamamile zail olmuştu, torpidonun Londradan :getirdiği Da· 
Yüzbaşı Alessandro Toraut üsünden ily Telegraph'ı okuyordu. Emirberini 
yeniden talimat listedi . Bu sırada çağırarak : 
Maltadan 125 kilometre uzakta bu- - Madama saat 11 e kadar pos-
lunuyordu . Gelen yeni talimatta bu- ta ile meşgul olacağımı söyle dedi; 
lunduğu yerin 125 kilometre çevre- Bu anda telefonun çınğrağı öttü. 
sinde dolaşması emrediliyordu. iki Telefon eden :liman kumandanı idi. 
deniz altı gemısı suyun yü - Sesinin bütün soğuk kanlılığına rağ 
zünde oldukları halde Maltaya doğ- men biraz tuhaflık hisediliyordu : 
ru yol aldılar . General . Yabancı iki denizaltı 

iki saat bu suretle ilerledikten gemsinin Malta limanına girdiğini 
sonra daldılar ve bir saatte böylece size haber veriyorum. 

yollarına devam ettiler . 1 General sordu : 
Gurupa doğru kumandan Ole- - iç limana doğru mu ilerliyor-

ssandre Periskopu vasıtasile ufkı mua· ı lar ? 
yene etti . Bir lngiliz hava iler ka- - Evet .. Yavaş yavaş .. 
rakolu semada uzaklaşıyordu . 1 Mavanayı takip etmişler . Ma-

ltalyan denizaltı gemilerinden kinelerimiz mevcudiyetleri haber ver 
35 kilometrede bulunan La Valette diği zaman gayet yavaş ilerliyorlardı. 
feneri birdenbire lambalarını sön- - Suyun yüzünde hiç bir şey 
dürmüştü . görülemiyor mu ? 

Kumandan Alessandro yine bu - Hayır generalım 1 

sırada birdenbire büyük ve yeşil bo- General biran düşündü : 
yalı üzüm yüklü bir Sicilya mavana-l - Torpillerimize çarpmak ihti· 
sının Maltaya doğru ilerlediğini de maileri yok mu ? 
gördü . Aralarında ~ancak beş kilo- - Şüphesiz var .. 
metro vardı . - Mersi !. 

Alessandroyu suyun altında ol- Bunun üzerine general telefonu] 
mak şartiyle bu mavanayı iki deniz kapadı · 
altı gemisiyle takibe karar verdi . Ne yapmalı idi ? ltalyan konso-
Adamlarına düşman sularında bir loshanesine müracaat etmenin im· 
geminin sessizce nasıl (takibedilece- kanı yoktu . Çünkü ; limana giren 
ğıni göstermek fırsatını bulduğu için bu denizaltı gemilerinin ltalyan oldu-
çok memnundu . ğuna dair en küçük bir delil bile 

İngilterenin 
üssü: Malta 

elişilemez 

Uzakta Malta yavaş yavaş mey
dana çıkıyordu. Şehir sarımtırak bir 
dumanla kaplanmıştı. 

iki sicilya tarassut edildiklerinin 
farkına bile varmadan Mavananın ö 
nüne çıktı. Züzbaşı Olesssandro ge· 
milerine derhal dalma ve biraz son
ra tekrar suyun yüzüne çıkma emri
ni verdi ve bu emri bir kaç kere tek
rar etti. 

La Valette limanının g;rişine ha
kim olan talep artık tamamile fark 
ediliyordu. ltalyan zabıtları kuman
danlarının kendilerini nereye !götür
düğünü biribirlerine sormağa başla
mışlardı. 

Alessandro sakalını kaşıdı ve 
sonra Malta körfezinin haritasını is
tedi. Ve sonra gemilerine arhk dal
mamalarını ve ancak beş metre de
rinlikte ilerilemelerini emretti. Ve da
ha sonra da ikinci denizaltı gemisine 
Mavanayi 30 - 40 metreden takip 
emrini verdi. 

Bu Emirler İtalyan taifelerini he
yecana düşürmüştü. 

Kendilerine Malta limanının tor· 
pille döşeli olduğunu söylenmemiş 
midi ? Aralarında bir ço~u gayri ih· 
tiyari olarak haç çıkardı. 

Hasım ·sularında : 

Sicilyalı bir taife mavananın di
reklerinden birisine tırmanarak yel
keni indirmeğe başladı. 

ltalyan denizaltı gemileri niüta
nıadiyen bu zavallı mavunayı takip 

yoktu . 
Bununla beraber eğer bu ge· 

miler torpile çarpıp yanarlarsa bir 
harbin önüne geçmenin imkanı ol
mıyacaktı. 

Büyük Britanya böyle bir harbe 
hazır mı idi ? 

Şüphesiz hayır 1 

Londradan talimat istemek ? bu
nun için de vakit yoktu . 

General bir hadise çıkmadan 
evvel bu yabancı gemileri limandan 
uzaklaştırmanın çarelerini düşünü

yordu. 

Bir harp hilesi : 
Birdenbire , komşu kahvede 

son haberleri ilan eden hoparlör'ü 
işidince generalın aklına bir fikir 
geldi . Derhal otomobilini istedi . 
Beş dakika sonra Maltaya mülhak 
torpido filosu kumandanı Dikron ile 
konuşuyordu . Aradan bir kaç daki· 
ka daha geçti . 

Birdenbire altı torpidonun iize
rinden ani duman sütunu yükseldi . 

Generala gelince süratle radyo 
istasyona koşmuştu . 

Kumandan Alessandro'nun iki 
denizaltı gemisi de suyun altında 
rahatça bekliyorlardı . Kumandan 
radyoyu dinliyordu . v,., Malta , Ce
belüttarik ve Londra arasında ge 
çen muhavereyi bilahare halletmek 
üzere not ediyordu . 

Birdenbire kumandan Alessan· 
dro ltalyanca bir haber işitti . 

Bunun evvelce Roma sefaretin
de ateşemiliter olan general Ormsby 
olduğunu şüphesiz bilmiyordu . Fa· 
kat spikker şivesinden lngiliz oldu
ğunu anlamıştı . 

-- -----.---~-~~---- ---

Türle sizü 

Adana Türk Kuşu / İki katilin 
çalışmaları 1 muhakemesi 

İlbayımız sahaya giderek 
Türk Kuşu çalışmalarını 

gözden geçirdi 
-

Tal ebeler 8 Temmuzda 
İnönüne hareket edecekler 

Şehrimizdeki Türk Kuşu ~urs
ları hararetle devam etmektedir . 
talebelerimiz her gün sabah saat 
5,30 dan 7,30 a kadar öğleden son
raları da 16,30 dan 18,30 a kadar 
asfalt cadde üzerindeki sahada ça
lışarak güzel uçuşlar yapıyorlar. ilk 
günlerde alelade bir spor zannedi
len bu işin artık çok mühim manası 
herkes tarafından anlaşılmıştır . Her: 
gün bilhassa akşamlan talim sahası 
yüzlerce seyirci ile dolmakta ve hal 
kımız talebelerin , uçuşlarını merak 
ve zevkle seyretınektediler . 

Haber aldığımıza göre bir kaç 
gün sonra lnönüne gidecek talebe
lerin seçimi bitmiştir . 

Taltbelerimiz ayın 8 inci günü 
buradan doğruca İnönüne hareket 
edeceklerdir . 

Şehrimiz Hava Kurumu sahayı 
düzeltmiş ve rüzgar vaziyetini gös
t·~ren direkli tulum ve planörleri ha
reket noktalan için filamalar yaptır
mıştır . 

Talebeler ders saatlerinde yine 
Hava Kurumunun yaptırdığı yerli 
haki renkli tulumlarını geymekte 
dirler. 

Evvelki gün llbayınıız ve Parti 
Başkanımız Tevfik Hadi Baysal, ya 
nında saylavımız Ali Münüf Yekta, 
belediye Reisi Turhan Beriker ve 
Hava Kurumu Başkanı Sabri Gül 
olduğu halde uçuş sahasına giderek 
talebeler planör ve ders vaziyeti 
hakkında y;ıkmdan alaka göstererek 
yapılan işleri ve uçuşları gözden ge
çirmiştir . 

Çınarlı köyünde lbrahimi öldür
mekten suçlu ve mevkuf Durmuş oğ · 
lu Hacı hakkındakı duruşmaya ağır 

cezade dün devam edilmiş, şahit o
larak jandarma kumandanı Ziya din
lenmiş diğer şahit İsmailin bulundu
ğu yere talimat yazılması için muha
keme başka güne kalmıştır. 

* * * 
Deveci İlyası öldürmekten suçlu 

ve mevkuf kunduracı Arap ihsanın 
duruşmasına dün ağır cezada devam 
edmiş, suçlunun gösterdiği müdafaa 
şahitleri dinlenmiş suçlulardan !sa 
ile Nurinin yaşlarının tesbiti ve Trab
zon mahkemesine yazılan talimatın 
tekidi için muhakeme başka güne bı
rakılmıştır. 

Bu ay içinde 
Şehirde ne kadar zabıta 

vukuatı oldu ? 
935 senesini ayni ayına nisbetl~ 

bu ay şehrimizdeki küçük ve büyük 
zabıta vukuati yüzde 77 nisbetinde 
azalmıştır . 

Bunu , göstereceğimiz hakiki ra
kamlar çok iyi bir şekilde ifade et· 
ınektedir . 

935 senesi bu ay içinde şehri· 

ınizde 104•vukuat olmuş ve 132 kişi 
hakkında kanuni muamele yapılmış
tır . 

936 senesinde ise 25 vukuat ol
muş 39 suçlu hakkında muamele 
yapılmıştır . 

* * * 24 saat içinde şehirde en küçük 
bir hadise bile olmamıştır . 

Hususi Muhasebe 

Maaşları bugün veriyor 

Hususi Muhasebe bütçesinden 
maaş alan memur ve muallimler 
temmuz 936 maaşlarını bugün ala
caklardır. 

Şehrimiz borsasında 
satış durumu 

Şehrimiz Ticaret ve zahire bor
sasında son günlerde pamuk üzerin
de hiç alış veriş yoktur . 

Hububat satışı pazar yerinde 
oldukça fazla mikdarda cereyan edi
yor . 

Buğday , yerli buğday , Kıbrıs 
buğdayı , arpa ve yulaf satışları ha
raretlidir . 

Bölgede hava 
vaziyeti 

Şehrimiz askeri hava rasat du· 
rağından aldığımız malümata göre ; 
Dün şehrimizde sıcak en az 19 , en 
çok 29 du. 

Tazyiki nesimi 754,9, rutubet 
50 yi göstermekte idi. 

Rüzgar ekseriya cenuptan sani· 
yede dört metre süratle esmiştir . 

Dörtyolda 

Spor hareketleri başladı 

Dörtyol : 30 ( Hususi ) - Yıl
lardanberi gayri faal bir halde bu
lunan şehrimizdeki Aınaııos spor 
kulübü iki aydanberi büyük bir faa 
liyet göstermektedir . 

Bu hususta bilhassa kaymakam 
Adil Ciğerin büyük alakası görül· 
müştür Belediye reisimiz Tahsin 
Ünel de gençlere her türlü fedakar 
lığı göstermiştir . 

Yapılan bu yardım ve çalışmalar 
sayesinde gençler futbola ehemmi 
yet vermekte ve var kuvvetiyle ça
lışmaktadırlar . 

Evvelisi gün Aınanos spor kulü
biyle Dörtyol piyade alay sporu 
karşılaşmışlar ve Amanos spor3-4 
galip gelmiştir . 

Bu maçlar bundan sonra sık sık 
yapılacak ve ekzersizlere de munta· 
zaman devam edilecektir . llbayımız ve yanındakiler tale

belerle birer birer konuştuktan son
ra onların ayrı ayrı uçuşlarını ve 
Türk Kuşu öğretmeninin güzel bir 
manavrasını seyretmiştir . Ve bu ara 
da Başkan Sabri ~Gülden Adana 
Türk Kuşu çalışmaları hakkında ba
zı izahat almışlardır . 

Cenevrede İtalyan gazetecilerinin 
çıkardığı skandal 

İlbayımız gördüğü çalışma eser
lerinden çok memnun olmuşlar ve 
bu işin büyük ehemmiyetinden bahs
ederek ayrılmışlardır . 

Radyo şu haberi veriyordu : 

" Malta limanı kumandanlığı Ö ü
tün gemilere yarını saat sonra İn
giliz torpidolarının Malta körfezinde 
manevraya başlayacağını haber ve
rir. Bu manevralarda derinliğine tor
pil atma tecrübeleri yapılacaktır. 

Bütün av gemilerine ihbar olu

nur." 
Bu haber üzerine kumandan A

lessandr radyonun önünden bir met
re sıçradı ve ikinci denizaltı gemi 
sini derhal Malta limanını terket· 
mesini emretti. Ve sonra tekrar rad
yoyu dinlemeye başladı : 

- Denizaltına atılacak torpil 
tecrübelerinden sonra balıkçılar ölen 
balıkları toplayabilirler ... 

Kumandan Alessandr bunun ma
nasını anlamıştı . içinde bulunduğu 
denizaltı gemisi körfezden çıktığı 
zeman altı lngiliz torpidosunu iler
liyor gördü. Fakat ;ıtılacağı söylenen 
torpiller temamile kendilerinin aksi 
cihette -e patlamağa başlamıŞtı . 

Birinci sahifeden artan 

ederek Habeşistanın kurtarılmasını 
istemiş ve Sosyete azalarına hitap 
ederek : 

- Allah ve Tarih hükınünüze 

şahit olacaktır . ., demiştir. Bundan 
sonra Negüs acıklı bir tonla geçen 
ikinci teşrinde 52 milletin teminat 1 

vermiş olduğunu halbuki Avrupanın 
zecri tedbirleri tatbiktan imtina et J 

tiğini ve diğer taraftan Habeşistanın 
müdahale için vaki olan gelilerinin 
hiç nazarı itibara alınmadığını ilave 
etmiştir . 

İmparator son söz olarak . 

- "Vaziyet bu şekilde bırakı
lamaz. Beynelmilel ahlak tehlikede
dir " demiştir. 

Cenevre : 1 ( Radyo ) - Mil
letler Sosyetesinin dünkü toplantı
sında Habeş imparatoru nutkunu 
söylerken samiin tribününden ısılık 
sesleri yükselmiş ve bir takım ha
karet tezahürleri yapılmıştır. Bunun 
üzerine hadiseye derhal polis mÜ 
dahale etmiş ve dört kişi tevkif ohuı-, 
muştur. Bunlardan bir tanesi de bir 
ltalyan gazetecisidir". 1 

Cenevre : 1 ( Radyo )- Habeş l 
ımparatoru Milletler Sosyete::;inin 1 

dünkü açılış toplantısına iştirak et
miştir. 

imparator salona girdiği zaman 
lngiliz Dışişleri bakanı Eden başkan 
doktor Benes'in istifanamesini oku
makta idi.imparator uzun bir nutukla ' 
Habeşistaııın kaybolan hakkını iste
miştir. 

Cenevre : 1 (A.A.) - Necaşi : 
Milletler cemiyetine itimadım var. 
Hak k[lvete galebe çalacaktır. Mil 
!etler cemiyetinin zavallı Habeşlere 
acıyacağına büyük bir imanım var. 
Demiştir. 

Necaşi bundan sonra cenup Ha 
beşistan hakkında malüınat vermiş 

ve resmi bir Habeş hüküml'tinin 
mevcudiyetinin dünyaca tanınmasını 
istemiştir. 

Ve demiştir ki : Zaif milletlerin 
milletler rn>yetesinden bekliyeceği 
lakaydi midir ? 

Cenevre : 1 (A.A.) - Cuınhııri· 
yet müddeiumumisi ile polis müdürü 
konuşarak İtalyan gazetecilerinin ha 
reketlerini gözden geçirmişlerdir. 

Cenevre : 1 A.A.) - ftalyan ga
zeteciler hakkında nası 1 bir karar 
alınacağı aıeç.buldıir. 
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Gorkinin son anla 

Ve son sözleri 
Moskovada çıkan Prauda gaı( 

tesinde Büyük Edibi tedavi ed 
Profesör Speranski yazıyor: 

"Beni ilk defa altı haziraıı 
Görki'nin yanına çağırdılar. Hasta~ 
nın daha başlangıcda olmasına r~ 
büyük hastanın hali vahim görÜ 
yordu. Bunaltı ve boğulmalar 
masına mani oluyordu. Gece ve 
düz bir konakda oturup kalıTI 
meburiyetinde id=. 

On iki gece üstüstüne kendisı 

bekledim. Bazı zamanlarda Goıl 
kendini iyi hissediyor ve mutııi 
yeçhile alay ediyor ve bilhassa ke 
disinin malül haline gülüyordu. 
akis bazı zamanlarda ise büyük 
hararet içinde, hezeyana düşüyor 
Fakat bir defa bile olsun gerek 
zeyon halinde, gerek aklı başıP 

iken kendisinden, ve şahsi işlerin 
bahsetmedi. 

Hastalığının başlarında yeni S 
yet kanunuesasi projesini okumuş 
Ve büyük bir heyecanla bund 
bahsediyordu. 

Sık sık gelen boğuntularla ok 
masını kesmekle beraber projeP 
her maddesiyle bilhassa vatanda 
lık hukukuna ve kadın hakları 

taallük edenlerle çok alakadar ol 
yordu. 

Bir çok defalar Leninden ba 
setti. Ve bir gece bana, ona na 
rastgeldiğini anlattı: 

" Bundan şimdiye kadar hiç 
his etmemiştim, dedi, onunla ilk 
olarak Petresburg da bilmem ne 
de rastlaşmıştık. O kısa boylu, da 
dı ve şeytan gözleri vardı. Ben v 
uzun boylu ve beceriksizdim. uı~ 
zaman kahkah11 ile gülerek fak 
dikkatle birbirimize bakışmıştık, 
nun üzerine konuşmağa başladık 
muhaveremiz kendiliğinden çok s 
best bir cereyan aldı . ,, 

Gorki'nin vaziyeti gün geçdikı 
kötüleşiyordu. Fakat bir defa bi 
şikayet etmedi • 

Gorki ölümün "şiğinde olduğ 
nun pep farkında idi. Fakat bund• 
hiç bahsetmiyordu. Yalnız bir def 
sında, ısrarla kendisine yakın bir 
yileşme temenni edildiği zaman : 

- Çok hoş .. fakat tahakku~ 
da pek ı.z muhtemel.. Demişti . 

Son yirmi dört saatte haletine 
de kaldı ve bir daha da kendisi 
gelemedi . 

Son sözleri : 
Pravda gazetesinde Doktor l• 

Levine yazıyor : ı 
On senedenberi Gorki'yi teda' 

ediyorum . Kendisi altı defa gri 
oldu ve altısında Bronşo Pün 
mani takip etti. Edibin bünyesi fe\ 
kalade kuvvetli idi . Eğer 40 seP! 
evvel vereme yakalanmamış olsaY 
yüz yaşına kadar hayatta kalabili 
di . 

Son sayıklamalariııdan birin 
Gorki şu cümleyi mırıldandı : 

" Bir çok Parpler olacak ... Ha) 
olmak lazımdır.. Gafil avlanmanı 
lı ... ,,. 

Cenevre : 1 ( Radyo ) - UI~ 
lar kurumu, şimdiye kadar yaptı 

en heyecanlı toplantılarından biri 
yapmış ve Asamble başkanlığıP 

Vanzelandı seçmiştir. 

Habeş imparatoru, yanında H 
beş murahhas heyeti bulunduğu lı 
de salona girmiş ve kendisini he)'' 
tin baş murahhası olarak takdim t 

tikten sonra çok heyecanla ve H~ 
beş lisanile söze başlıyarak !tal)'' 
nın, on dört yıldanberi memleketi 
göz diktiğini ve her fırsatta bur3 
sını i~gal etmek için vesileler çıka 
dığını söylemiş ve son harekatı sÜ 

zeşli bir lisanla anlattıktan ~onr 

sözlerine : 
- Taı ih • Vl."l"'eCeglOİZ adil~' 
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Bu yaz çalışacağını saygı değer Bayanlara 

Ragıb, hırslı parmaklariyle sık- ' 
tığı kağıda nefretle bakıyordu: 

- Demek. Diyordu. beni al
datıyor. 

Buruşuk kağıdı tekrar açtı, hay 

~ 
retten büyümüş gözlerine yaklaştı

! rarak okudu. [Leman .. sana önce de 
ke haber vermiştim. Yarın akşam geli-
Jlı Yorum. Şayed arzumu yerine getir
~ ınezsen yine sen bilirsin. Şükrü) 

r Düşünüyordu. Demek on seneden· 
beri deli gibi sevdiği karısı onu al
datıyordu .. Ona' layık olmayan vic
dansızca bir hareketi reva görüyor
du öyle mi?. 

Ragıb, Lemanla evleneli tam on 
sene olmuştu. Fakat bu uzun yılla

rın usandırıcı zamanı onların sevgi-
0~ lcrini bilakis hr.r gün blraz daha ço· 

ğaltıyordu. 
eP 

Leman, kimsesiz bir kızdı. Ragıb 
onu bu kimsesizlikten kurtarmış, ha
Yatını kazanmak için çalıştığı mual
liınlikten istifa ettirerek saadete at-

a lllıştı .. Ona Şişli'nin göz kamaştırıcı 
lüksünden bir hıss e vermişti. a 

Ragıb, bütün bunları gözönüne 
bj getirerek, Lemanın bu adi hareke· 
cJI tiyle mukayese ediyor ve bu dakika· 
e~ dan itibaren ona lanet ediyordu .. 

l:fo Karısına gelen mektupları aç-
ınak hiç de adeti değildi. Fakat bu
&"Ün, şeytan onu teşvik etmişti. 

Mamafih bu mektub onun saade
tinde düyük bir kasırga koparacak· 
sa da, yine iyi olmuştu. Artık riya 

s dolu, perdeli bir hayata oyuncak 
olmaktan aurtulacaktı .. 

ik 
bi 
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* * 
Bu a~şam kocası gelmiyeceğini, 

bir işi olduğunu söylemişti. Leman 
hu tesadüfe o kadar sevinmişti ki .. 
bu, korku ve teessürünü biraz hafif
letmişti .. 

Genç kadın, antreden bahçeyi 
süzüyordu. İçinden, şimdi neredeyse 
gelir diyordu. Bu sırada salonun 
koridora açılan kapısı gıcırdamıştı. 
Genç kadın başını çevirince, bekle· 
digi adamın salona bile girmiş oldu
ğunu gördü. 

Nefret dolu bir bakışla yürüdü: 

- Şükrü yine mi geldin. 
Evet Leman. 

- Yine ne istiyorsun? 

karan altın yazılarla yazacaktır, de
miştir . imparator ' konsey üyeleri 
tarafından hararetli bir surette al 
kışlandıktan sonra kürsüden inmiş
tir . 

Arjantin murahhası heyeti baş
kanı, meselenin ehemmiyetini anlat· 
rnış ve hakların bunun göz önünde 
tutulmasını istemiştir . Fransız Baş· 

vekili Leom Blum: verdiği cevapta 
hükumetinin , meseleyi ehemmiyetle 
göz önünde tuta cağını söylemiştir . 

Cenevre : 1 (Radyo) - Uluslar 
kurumunun toplantısında teessüfe de· 
ğer hadise çıkardıklarından dolayı 

tevkif edilen sekiz ltalyan gazetecisi 
hemen memleketten dışarı çıkarıla
caklardır . 

Roma : 1 (Radyo) - Sekiz ita! 
Yan gazetecisinin tevkifi burada bü· 
Yük bir infial uyandırmıştır. Gazete
ler, şiddetli neşriyatta bulunmakta 

Ve Habeş imaparatorunun konsey top
lantısına kabul edilmesinin ltalyanın 
Avrupa yaklaşmasma hiç bir suretle 
Yardım etmemesine bir sebep teşkil 
edeceğini yazmaktadırlar. 

Cenevre : 1 ( A. A. ) - Habeş 
İmparatoruna yapılan tahkir hadise. 
tir+ Ro:;ı.,~: a Oıc"bakaııı <lY~f:a 

- Geçende söylemiştim ya. 
Leman ağlayarak bağırdı: 

- Buraya gelme demiyormu
yum sana .. Yeter artık.. 

- Demek beni inkar ve redde
diyorsun! 

- Evet.. 
Apaş kıyafetli genç adam 

yılışarak Lemana doğru yürüdü: 

- Ne olur fazla değil 100 lira. 
yemin ederim ki bir daha gelmem .. 

- Kaçıncı yemin bu!.. Yine ve
rirdim. Fakat yok . 

- Sende yok ha.. Koca dokto
run evinde para yok.. Bunu kime 
yutturuyorsun .. 

Bu sırada kapının dışında hafif 
bir çıtırtı olmuştu. Leman elini ba
şına götürerek : 

- Eyvah, dedi. Dıtydunmu bi
risi var. Çabuk kaç .. 

Şükrü, ok gibi antreye doğru 
fırladı. Fakat kaybolmasına meyda
na kalmadan salonun kapısından Ra· 
gıb belirmişti : 

- Yerinden oynarsan karış· 

marn .. 
Şükrü olduğu yerde mıhlanmıştı, 

Geriye dövüp bakmak cesaretini 
gösteremiyordu , 

Ragıb elindeki tabancayı, don- ' 
muş gibi duran Lemana çevirdi ve 
teltiği çekerek bağırdı : 

- Nankör. 
Şükrü artık sıranın kendisine gel· 

diği sanarak ne olursa olsun diy~ 

geriye döndü ve tabancayı sıktıktan 
sonra şaşkın bir vaziyette koltuğa 

düşen doktora doğru yürüdü 
- Ne yapdın ? .. 

* * • 
Leman ölmemişti. Kurşun, kal· 

bin çok uzağından geçmişti fakat 
yarası ağırdı . 

Başından bir dakika bile ayrıl
mayan kocasına af ve şefkat dolu 
gözlerle bakıyor ve anlatıyordu . 

- Nasıl sana, sefil ruhlu bir 
kardeşim olduğunu söyliyebilirdim 
Rağıb. O zaman sen benden nefret 
etmiyecekmidin? işte bunu senden 
tam on sene sakladım. Diyebilirim 
ki bu uzun yıllar hep bu azabla 
geçti . 

Hitlerin 

Mussoliniyle görüşeceği 
haberi yalanmış 

Roma: 1 (A. A.) .. Hitlerin 
yapacağı seyahat esnasında Musso· 

liniyle görü~eceği hakkındaki haber 
ler kat'iyen yalandır. 

Hidroplanörle 
17 5 kilometre 

Moskova: 29 ( Tass) Ka· 

bildirir . 7051 3 - 5 

kımını 1-5 mağ ::-=~~----_-:-_-~~~~~===::: 
liib ettik Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

- Birinci sahifeden artan -

çevirdi . Oyun mütehavvil cereyan 
ediyor . · 

8finci!dakikada Saıt ( lzmir ) 
ilk golümüzü 2 dakika sonra da 
Gündüz ikinci golümüzü yoptı . 

14 üncü dakikada korner oldu . 

Oyun bütün şiddetiyle devam 
etmekle beraber çok seri ve teknik .. 

15 inci dakika l Oyun ayni sey
rini muhafaza ediyor. 

17 inci dakika: Top Macarların 
uısıf sahasından kurtulmuyor. 

Hüsnü andresvari bir hareketle 
Macar hafını atlatıyor. Bütün tribün
ler Hüsnüyü güle güle alkışlıyor. 

Fakat bunu kaçırdık . Gündüzün 
pası ile 17 inci dakikada Niyazi 3 
üncü golümüzü yaptı. 

Vaziyet 3 -O Türk milli takımı 
nın lehinde . 

Macarlar o kadar kızgın, o ka- i 
1 dar kızgın ki sağ açıkları Mrrko ı 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ist~r misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Macarlar beyhude çabalıyor bi · 

zimkiler arslanlaştılar . Tribünler 
inliyor . 

Macarlar 25 inci dakikada kuv -
vetli bir şandelle kalemizi tutturdu 
lar . Fakat kalecimiz topu yaka
ladı . 

20 inci dakikada : 

' 

Top Niyazinin ayağında önde 
kimse yok ileriledi attı Fakat ne ça· 
re ki avut. 

33 üncü dakikada Fikret te 16 
pas içinde bir gol kaçırdı . 

Macarlar kırğın oynamıyor. Kuv
vei maneviyeleri yerinde . 

Macarlar bizim kaleye kuvvetli 
akınlar yapıyorlar fakat biitün şut
lar neticesiz kalıyor. 

40 ıncı dakikada gündüz ortada 
4 üncü golü yaptı vaziyet 4 - O 
Türk muhteliti lehinde Macarlar da 
sinirlenme başladı. Sağ açıkları bi
zim Hüsnüye çıkışıyor. 

Kalecimizin çıkmasından bilisti 
fade 43 üncü dakikada Macar sol 
açığı bize birinci gollarını yaptı. vaz
iyet 4 - 1 Türk muhtaliti lehinde 

Oyun mütehavvil devam ediyor 
her iki tarafın akıntılariyle geçiyor. 

Bırinci haftayim 4 1 Türk 
milli takımı lehinde bitti. Oyuncula· 
rımız dinlenmek için sahayı terke· 
diyorlar .. 

Bizimkiler o kadar memnunlar 
ki neşelerinden dudakları kavuşmı

yor. 
Geçen maçta kadro harici bıra

kılan oyuncularımıza federasyon aza
sı şimdi caket tutuyorlar .. 

Tribünlerde neşeli bir münakaşa I 
var .. 

İkinci haftaym 

Takımımız terli ıslak formelerile 
sahaya giriyor. Kadromuz ilk hafta
yım gibi değil 5aidin yerine Fuat 
(lzmir) ve ILrahimin yerine Rebii 
gırdi. 

Saat 6,30 top Rehinin ayağında 
oyunun ikinci dakikasında bir gol 
ikinci haftayımın 2 İnci dakikasında 
Türk muhteliti 5 - 1 galip .. 

Macarlar meyüs değil gibi ko· 
şuyorlar. Top bizden onlara, onlar
dan bize geçiyor. 

7 inci dakikada kalecimiz Ma-

köpürüyor. Tercümanları onlara 
itidal tavsiye ediyor. 

Türk oyuncularının bu kadar 
mükemmel bir oyununu Türk spo
runun tarihi kaydetmemiştir. Olim
piyadlarda da böyle oynarsak şüp

hesiz ki büyük neticeler alacağız 
Fikret sahadan ayağı biraz in

cindiği için çıktı. Yerine Adil girdi. 
26 ıncı dakik: ilerliyoruz. Şim· 

diye kadar belki on gol kaçırdık. 
28 inci dakika: Macar takımın

dan bir oyuncu müthiş düştü. Ve 
yerden kaldırılarak dışarı çıkarıldı. 
Yerine başka oyuncu alındı. 

Oyun bir az tavsadı gibi görü
nüyor. Macarlar bizi sıkıştırmağa 
başladılar. Top Markofta fakat at· 
tığı şut semer~siz kaldı . 

Saha dışındaki Macar ihtiyatları 
o kadar mahzun ki ağızlarını bıçak 
açmıyor . 

32 inci dakika : Macarlar müt
hiş bir akın yaparak bir şud savur· 
dular. Fakat bereketki top avuta 
gitti . 

38 inci dakika: artık galibiyeti
miz aşikar. Sahayı göksümüz kaba
rık bir va,iyette terk edeceğimize 
şüphe yok . 

Oyunu kavgasızca bitirmek isti
yoruz. Macarların her hırçınlığına 
.boyun eğiyoruz .. 

Reşad çok mükemmel oynıyor. 

Yalnız Re; ad değil hepsi ! .. 
42 inci dakika : Macarlar müt

hiş bir akın yaptı. Ve yine müthiş 
bir şud.. Bereketl..i kale direği 1 .. 

44 üncü dakika ! oyun ayni seyri 
takip ediyor . 

46 ıncı dakika: Hakem düdüğü .. 
Stadyum etrafından hücum alkışlar .. 
Stadyum inleyor. Macar milli takı· 
miyle Türk milli takımı arasındaki 
maç Milli takımımızın 5 - 1 gali
biyetle neticelendi . 

--··-· 
Tasarruf sandı ldarına 

3 milyar 

Her boyda Elektri 1 ve el ile çevrilenleri vardır 
1 Feyzi Dural 

Eskiden : 
1 

1 

1 Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

1 

'ı 12-15 6966 
-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Cenubun hala bit- . 
m;}yen davası 

- Birinci sahifeden a rtan - 1 

mukabil ateşten biri yaralı ve diğeri 
diri olarak yakalanmıştır. Bunların 1 

üzerinde son sistem silahlar bulunu· ı 
yordu. 

Bisan kazasının Kevkep köyü 
halkına para cezası tarh olunmuştur. 
Buna sebep telefon ve telgraf hatla 
rının tahrip etmelerinden ileri gel
miştir. 

Paraşütle 

Yere inmek isterken .. 
Moskova : 29 ( Tass) - Sverd· 

lovsk'ta para şütçü Kosenko . 700 
metre irtifada uçan bir tayyareden 
paraşütle atlayarak yere inmek is
terken , birdenbire , yukarı çıkan 
hava cereyanlarının yüksek tesirine 
tutulmuş ve bu suretie 400 metre 
daha çıkarak 1.10'.) metreye ka · 
dar yükselmiştir . Kosenko , b·1 ha
va cereyanları dolayısiyle , 21 daki
ka havada kalmış ve nihayet , para· 
şütünü açlığı mahalden 10 kilometre 
ötede ancak y--re inebilmiştir . 

Çıkarılan bir emirnamede akşa- 1 

mın saat 6,30 dan sabahın saat 4,30 
una kadar şimendöfer hattının 50 11 
metre yakınına kadar hiç bir kimse- ,,__ , 
nin yanaşmaması kesin surette yasak ı . . 

edilmiştir. ıtaat etmiyenıer vurula- ı Rıyazıye dersi 1 
caktır. 

Kudüs : 1 (Radyo) - Bıı gün 
Kudüsle Yahudilere ait mağazalar· ilk ve Orta okullardan Riya-
da yangın çıkarılruş ise de büyü- ziye dersi almak istiyenler Namık· 
mesine meydan bırakılmadan sön- kemal Başöğretmeni Ömer San-
dürülnıüşlür . veri görsünler. 7033 

Kudüs Süt istasyonları ara- 5-5 30-2 - 4-7-9 
smda yeniden patlamamış bombalar 
bulunmuştur . 

Hayfada, bir polis karakoluna 
gizlice bir bomba konulmuş ve fa
kat patlamadan ele geçirilmiştir. 

Yapılan araştırmada Lir Arabın e
vinde bomba bulunmuş ve bu yüz
den sekiz kişi tevkif edilmiştir . 

Musınuş yolunda Arap ihtiliilcı· 
lan, İngiliz askerlerinin üzerine ateş 
açmışlardır . Yapılan mukabelede 
ihtilalcılardan sekiz kişi yaralanmıs· 
tır . Diğer ihtilalcılar ~arki Erden 
hududundan kaçınağa muvaffak ol
muşlardır . 

Brikada Yahudi mahallesinde 
yangın çıkmış ve büyümesine mey· 
dan bırakılmadan söndürülmüştür . 
Eşyaca epeyce zayiat vardır . 

Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

No: 336 

zan havacılık enstitüsünde planörcü 
pilot Korotov , bir hidroplanörle 

Kazan civarından havalanmış ve iki 
saat 35 dakika süren bir uçuştan 

sonra havalandığı noktadan 17 5 ki· 

lometre uzakta yere inmiştir . Pla· 
nör , bu uçuş esnasında , 2600 mel· 
re kadar irtifaa çıkmıştır . 

t 
car hafının bir şutunu yakaladı ve 
şiddetle geri çevirdi. 

Macarlar gol yapmak hevesinde
! ler. Müdafaayı temamen bıraktılar 

gole doğru koşuyorlar .. 

Moskova : 29 ( Tass) - Bugün 
Sovyller birliği Tasarruf sandıkla 
rında 2 milyar 863 milyon ruble bu
lunmaktadır. 1936 İkinci kanun bi· 
dayetinden beri bu son zamanlarda 
işleyenlerin tasarruf ettikleri mikdar 
303 milyon artmıştır, geçen yıl aynı ' 
müddet zarfında artırılan mikdar ise 
yaln;z 261 milyon ruble idi . 

Aynı zamanda tasarruf hesapla
rının keyfiyeti de yükselmektedir . 
Geçenyıl tasarruf hesaplarının vasa
ti büyüklüğü 104 ruble iken bu yıl 

172, 8' e çıkmıştır . 

Hakkı Mahmut 
Erkek öğretmen okulu ve EAek 

Lisesi Fransızca öğretmeni . 

Tarsusun l\lelıki K. den Yakup 
oğlu Mehmet ile Yenihan müsteciri 
sürmdi Kayserli Sabit arasında mü
lehaddis alacak davasının cari du
ruşması sırasında M. aleyh namına 
çıkarılan davetiyenin mahalli ikame
tinin meçhul Lulunduğundan bahsile 
bila tebliğ iade edildiği anlaşılmış 
olmakla ilanen tebliğat ifasına ve 
duruşRJanın 8-9-936 tarihine \a
likıııa m~hke . ncce karar verildiği 
cihetle mezkür günde M. aleyhin 
mahkemeye gelmediği veya tarafın
dan bir vekil göndermediği takdirde 
duruşmanın gıyaben devam edect>ğİ 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

7067 

kalkınış ve İtalyan gazetecilerine 
bu vahşi hareketlere artık bir niha-

' . . d . t" } ta --~1'11"4. 'mlf, Jr . 

11 inci dakikada Fuad top aya· 
ğında 16 paslan içeri. Kaleci kale
de olmadığı halde çektiği şut avuta 
gitti. 

Bizimkiler Macar kalesi önünde 
OJ'll':.I yor. Bı.ım r.:.ıf .a!"!a Ltira,hatta. 

Bugün Sovyetler Birliği tasar 
ruf sandıklarında hesabı bulunanla
rın adedi 16.5 milyon k~ i dır 

Yaz tatilinde 
Adanadadır 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsu~kapı civarında 

Hal\_ eczanedir 



Sahile : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA - h.ılo ~ıyaıı 

C1NS1 Eıı F.ıı çol.. 
Satılan Mikdar •z 

"· s. K. s. Kilo 
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Kapımalı pamuk 

-Piyasa parlağı .. 
Pizasa temizi .. 
iane 1 
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1 1 1 Si~ah 
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Yerli 4 4.87 ----.. men tane 
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Mercimek 
Si sam 1 
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Liverpol Telgrafları 
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Kambiyo ve para 
1 I 7 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'rınllm 

Hazır 1-~ 19 Liret 

1 1-Rayşmark Temmuz vadeli 70 
Frank « Fransız » --··-'= 6 

-
Birinciteşrin vadeli 32 Sterlin « İngiliz • 629 00 

Tirlı:siz\i 2 Temmz 1936 

Adana sulh ikinci huk 
mahkemesinden : 

No: 419 

t! Adananın Rahimiye M. den A 
zar oğlu Mehmet kansı Hafıza k 

1' di nefsine asaleten küçük Yaş 
t velayeten M. aleyh ayni M. de o 

ran Giritli Hasan karısı :;alime 
risleri oğlu Ali ve Mustafa ve 
!arı Hatice ve Zehra aleyhlerine 
dana sulh hukuk mahkemesine ıl 
bğı alacak davasının cari duruşm 
sırasında ilanen vaki tebliğata r 
men gelmiyen M. aleyhlere iiaıJ 
gıyap karan tebliğine ve duruşm 
10-9 - 936 tarihine talikına m 
kemece karar verilmiş olmakla 
deaaleyhlerin mezkur günde mll' 
kemeye gelmedikleri veya taraf li 
rından bir vekil göndermedikl~ 
takdirde duruşmanın gıyaplano 
devam edeceği malıimları olınl 
üzere ilan olunur . 7065 

Yitik mühür 

Şahsi mührümü yitirdim. Bu ~ M 
hürle Ziraat Bankasından başka ha 
bir tarafa ve kimseye borcum yJ h 

ı. Io tur. Yenisini kazdıracağımdan es• 
sinin hükfııü olmadığını bildiririııı ta 

ı · 
Adananın Sofulu kö) h 

ihtiyar heyetinden b 
7064 Mehmet oğlu 

MEHMET PALA 

Hit hazır 5- , 85 -Dolar « Amerika " 
Nevyork 12 23 Frank « İsviçre • 

.D~oA· ... 
\ 

< 
, BiRiKTiR~N 

Bir ay kullanılmış komple 5 ç zi 
çir bir Kırma ve bunlara müteall z 
Transmisyon teşkilatı satılıktır. 

o RA~AT (;Dt;Q Kurttepeliler ve Karşıyaka& 
lncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 
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Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

c: 

Makine yağı • Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

Goodyear : 
lastiklerini 

VE 

Otomobil - Kamyon 
arayınız • 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

5- 8-10-12-15-17..:...19- 22-24-26-29 

! 
~ 
1 . 

1 

1 ! 
------------------------------

' .. 

n 
u 

.-------------~-----·--~--·------------------------- . ~- ASI 
Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 6748 53 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille-
rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir. Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay= delenle ve 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. Eczacı tarafı dan yapılır .... 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. S h E · d 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. Parfümeri, tuvalet eşyaları ey an czanesın e 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. rekabet kabul etmiyecek şekild~ ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

Karataş tan kamyonlar, sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. ı Celal Bayer 
t. 7006 ; 7 :....,...oı=ö=';;::;,,IAll._~ •. ~~;:;;..o~V";-"'"°iiiôiiO;;;;;;~'-"=:i~;;;:::;;;;;:;:c;.4--~-"':o:oı::__~~__:,.~.======~r,F-'==--===='~~ ~.·...,.,===• . ...... , ' .. . 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI : 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 .. Sü iten 
3 32 ., Tereyağından 
4 82 .. Etten 
5 325 ,. Balıktan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Anktira Bi' 

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

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
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Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. - Telefon No. 265 l n 
ı I 6984 18 İt 
:....~----~--------·---·-------------~------__.., le 

Umumi neşriyat mii~rii 

Celal Bayer 
Adana T urksozu -.ı. ••sı 
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