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Y ~nanistanda ihtilal çıktı 
8ir k 
erJi[d· ısım yerlerde örfi idare ilan 

1 ve muhalif gazeteler kapatıldı 
At· ·--~arekna.da çıkarılmak istenilen ihtilal 

etı vaktinde haber alınarak bastırıldı. 

ı\r Çaldarıs 
ıı h· illa : 2 

lldiriy (ı\ A) - Ati na aı' an· 
lı" Ot : 

lııaa un •k.ş.ıı:ı 1' 
h tarafı. ersanede Plas· 
''ek "'rı b' ~, etiııc zı ıtler bir fesat 

ııukl~u ''hht~~ebbüs etmişlerse a., tını,, us hııtırılm ıştır . 
• 6 Va ' ~ . il 11le ııytte hakimdir · 
u, bukii llılekette tam bir sü· 

ı\ Ilı 8" ~ ti11, • urıncktedir . 
~ 11'-lııı1t .b 

2 
(A 'A) - Sal ay ter

ı,,'dllıak_ leıe•bzhı .zabitler feaad çı· 
ır ıi"d ı, ha · liiiku su~ e bulunmuş-

llııı 81ıııııışı ınet ısyını tamami· 
itıı, . ır · Asiler teslim ol 
.\r le k ın, . 2 

vetler şehrin hakim noktalarını 
muhafaza altında bulunduruyor 
!ar .Fesad orduda ·tamamile baı 
tııılmıştır . bahriyede ısilerio 

elinde bulunan gemilerden iki 
istryer teslim olmuş ve tersane 
ile diğer iki geminin de p~k ya
kında itelim olmıları beklenmek· 
te bulunmuştur . 

Selinikde bir isyan çıktığına 
dair olan haberler resmen tek 
zib olunmaktadır . 

Atina : 2 (A.A) - havas ajRn 
sı bildiriyor : 

Harbiye '.ııazırıuın beyanatır. a 

Verılzelos ltı 1,'r~ı i1°yaıı (A.A) - hülıiime· 
a,,!'~ ıstifact eden zabitler gaf 
btai~: hırb e ede~ek Salay ters· göre tayyaıeler isyan halinde bu-
~ı, ı elt " i~Dılltrioden 1 ta- lunan gemileri bombardumıın et-

~ttıır . ı;,eçırnıeğe muvaffak mişlerdir . Harbiye nazırı , Veni· 

1 'rOkt h zelosun asilerle beraber olduğu· 
aı,, ı •il cr'.ı· t ·d d · • · k ~İı ı •n bu 1 uır hazırlandığı nu eyı e emıyeceginı anca 

ı1~.~'hiılcrd kt~şebbüs Atine ve halen asilerin . elinde bulu o an ve 
1 •• · ' ı k • · h k · l d' G ıc1l 18y11l/a b' as erı garnızoııla are et etmış o an ört gemi i 
ıi i tı . Ar ır arada vukubu- ride gittiği taktirde bu hususua 
~ 1~1all ctti,::~a zabitler asile tahakkuk edeceğini ilave etmiı-
tı~ §lır Ve f ge ınuvaffak ola- tir · 
ıı, .'•kı, k dcıad erbabı ırcce Paris : 2 (A.A) - Atinadın 
• 

111d ' ar s" 
0 'f · 1 b f • ı · (f cıı soıııa u~en bir tüfek an. gaz.t~sıne g< en ir telgra 

G t teslın:ı olmuslar· nameye göre tayyareler i~yan ha 
e c s d .. s a ık kalan kuv· - Gerisi dördıiııcıi flrlikde -

lAtiye ve Lübnanlıların 
dilekleri 

.tGb,.Q-----------
1Qct 11 mebusları kanunu esasinin 
' e ed;/,.... . . k . d d ·ı ~. ••ıesını omıser en iste r er 
lıK ------

~:iserlikçe tütün inhisarı layıhasın-
~,~'ru1 11 Çok hafif bir tadilat yapıldı 
~ Uol, fiusu · ) 
1,,1' l.ı, ''. 'Aıı kosı . - Liibııan 
ı llıiı ~foıı . 1 ınıser ınurab. 
ti "'trıll j:' r ı e gö, üşer ek A. ı

'ı "'~ 1 ansa ı ~ ~'~i • 1•k ka Ya P:itnıeden ev-
'~ b k 0 nnu · . 
i11 nı l) .. • kındak' •s~sıyı iadei 

edile 0ıtı•rtefe • 1 dıleklerinin 
\ Qu t, _ulaşlırılmasını 
•liQ nrJ,ll 

-IQ ~c ik llıaksaı . 
') 1 'il b ıneclıs içtima 

L ~ o ar,ııı~nıın tatLiki iınka
~uQ ont lJıı "tır . 
4~ ~ ''ık lllatte) F 
~, ''Ya:- ltıadaıı .. ransa seya 

sijr;)IC~e ikliaa;.nce ıııemleke
tlı.i biik. ahvali hakkın 

• Uıııetlcr Dtz-

dinde bulunan vekilleriyle bir İç· 
tima yapmı~ ve bundan sonra 
Lübnan mebusan reisi Petro Trad 
ile Suriye vezirler reisi Şeyh Ta· 
ceddini kabul ederek kendilerile 
görüşmüştür . 

Şeyh Taceddin Ali komisere 
Suriyenin en büyük nişanı olan 
( büyi:k Suriye ) nişanını talılid 
etmiştir ( takmıştır ) . 

• • • 
Beı ut ticaret odası , Ali ko-

miserliğe pamuklu:mensucat üze
rine konan son gümrük tarifrsioın ı 

- Geriıi üçüncü firtikte -

-- •• 1 Çarşaf ve ~Ç&' 1 
16 l\lartf3n yani urlı lıııt 

ramının birint'i gününden iıib?ren 
yasa~tır . • 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YU. 

Kültür bakanlığı 

Mekteblere yeni harfler 
hakkında tebliğatta 

bulunmamış .• 

Ankara: 2 (A. A.) - Mart 
1935 tarihli Milliyet ve Sooposta 
gazetelerinde T. ve P. ile niha
yetlenen kelimelerin imlaları 
hakkında sr,n günlerde yapılmış 

olan drğişmenin şahsi bir mü· 
taliiadan ibaret bulunduğunu ve 
yine evvelden olduğu ğibi tedri
sata devam e:lilmesi lizımgeldi
ğinin kültür bakanlığınca tamim 
edildiğine dair görülen havadiıin 
aslı yaktur ve bu iş için kültür 
bakanlığınca mektebleıe hiçbir 
tebliğat yapılmamııtır. 

Bu hususta lı:at'i kararlar 
alınması ancık Türk dili tet
kik cemiyetinin imladan ve gra
mude devaın eden tetkikleri 
neticesine bağlı olduğunu alaka 
dar: makamlar nrzdinde yaptığı 
tetkiklere istinaden Anadolu 
ajansı tebliğe mezundur. 

Corc Saymen'in 
Berlini ziyaret etmesi 
resmen kararlaştırıldı 

Londra : 2 (A.A) - John Si· 
mon, ağfebl ihtimal Ber lini zi· 

yaretinden bir iki gün sonra l\los 
kovaya gidecek ve bu arada 
Fransız hükumeti Berlinde ecre 
yan eden müzakerelerden İogi 
liz sefiri vasıtaıile haberdar edıl
miş bulunacaktır . 

Londra : 2 (A.A) - İnniliz 
kabinesi fevkalida bir toplantıda 
Saymenin Lival ile yaptığı gö· 
rüşmeler hakkındaki beyanatını 
dinliyccektir. Toplantıda kabine, 
SaymeninlBerlin scyahatını tesbit 
e_decektir . Seyabatın yarın yapıl· 
ması kuvvetle muhtemeldir , l\fos
kova ~eyıbatı ihtimali de görü· 
şülecek, fakat zannedildiğine gö 
re teferruatı Say menin Bcrlin·. 
den nöııüşünde teshil edılecek 
tir . 

Loyd corc 
işsizlik hakkında bir proje 

hazırlıyacak 

L(lndra 2 ( A.A ) - Makdo
nald , Loyd George bir mek · 
top göndermit ıon söylevlerinde 
ana çizgilerini bildirdiği işıizlere 
yardım planioı hükumete bildir· 
mesini istemiştir . 

Loyd corc cevabında kendisile 
beraber bu planın yapılmaşına 
yardım 'eden mutabassıslaıla gö
rüşeceğini ve mümkün olduğu ka· 
dar kua bir zamandı plim büku · 
mele bildireceğini söylemiştir . 

Çin hükumeti 
lngiltereden mali yardımda 
bulunulmasını isteyecek 

Londra 2 ( A.A )- Burada 
haber alındığına göre Çin hüku
meti kendisine yapılacak mali 
vardım hakkıoda İngiltere ve di
ğer hükômetlerle istiıared6 bulun· 
muştur . Çin bıngerleri ecnebi 
istikrazları akdi imkanları hakkın 
da ileri: sürülen bazı teklifleri 
tetkik etmişlerdir . Çine mali 
yardımda bulunmak üzere uluslar 
arası bir plan tanzim edildiği 
takdirde bu plana her şeyden ev
vel Japonyanın iıtirak edeceği 
tahmin edilmektedir . 

Japonya ile Çin arasında doğ· 
ıudan doğruya müzakereler ecre 
yan ettiği hakkında burırla hiç 
bir malumat yoktur • 

Sar Almanlara 
geçtikten sonra 

ı Bütün Almanlar sevinç içinde bü
yük bir bayram yapmaktadırlar. 

Hitler, Sarlıların Al manyaya karşı göster
dikleri sadakattan minnettarlığını söyledi. 

Subruk: t2 (A. A) - Hess 
ve Göbbels'in nutukl•rından son
ıa Hitler söylediği;nutııkta Sar'm 
Almanyaya dönmesinden doğan 
sevincini bildirdikten sonra Al~ 
man yurdunun, Sarlıların sadaka 
tından ötürü minnettarlığını be
yan etmiş ve Plebilsitteo lbıhae· 
derek Sarlıların verdikleri reyle 
Almanyayı hür ve mesut etmiye 
matuf olan kendi eserltrine işti· 
rak etmiş olduklıırını aöylemiş 

ve demittir ki : 
'ı' arın hepimiz yeni Alman

yamız iı.;in işe koyulacağız. Zira 
~imdiye kadar yaptığımızı anla
maklığımız lazımdır. O zaman 
bütün dünya bizi aolıyıbilecektir. 
Bütün Alınanya Sarın oobeı se· 
ne ayrılıktan sonra Almaoyaya 
dönmesinden dolayı sizinle bir· 
likte eeviniyor. 

Berlin: 2 (A. A.) - Alman 
istihbarat bürosıından: 

Alman gazeteleri sütunlarla 
Sarbruktı yapılan kutlulamalar
dan bahsetmektedir. 

Berlin Borea:gazetesi şunları 
yazıyor: 

Bitler Fransa tarafındın Sar 
arazısı için yapılması icbar 
edilmiş olan mücadeleye eski 
hısmına elini uzatmak suretiyle 
merdane bareketioi ttkrarlıyarak 
nihayet vermiştir. Bu hareket 
alelade bir hareket rleğildir. Ne 
Fransa, ne büıün dünya kendi
lerine düşen : mesuliyetleri müd· 
rik iseler bubu bilmemezlik edıı 
mezler. 

"Volkişer Bobahter,, gazetesi 

Fon Papen 

Vazifrsini layıkiyle yapa
madığından istifa etmiş .. 

Fon Papen 

Viyana: 2 (A. A.) - Von Pa
pen'ia istifasından bahseden ve 
mütalaa~ını ı yürüten "Dertag,, 
gaı1etesi şunları yazıyor: 

Von Papen'in geri alınması 
haberi teeyyüd etmektedir. 

Bu, Almanyanın, Avusturya· 
nın Fransız sulh politikasına il
tihakından memnun :olmadığını 
ifade edebilir ve Almanyının Vi. 
yana Sefirini Avuıturya bakan 
larının Paris ve Londra seyahat· 
!erinden meı'ul tuttuğuuu göste· 
rir . 

dünya siyasası bakımından dün 
kü günün bütün uluslara halle
dilmez diye umulan meselelerin 
sulha dokunmadan nasıl halledi
leceğine bir misil olduğunu söy
lemektedir. 

Germoniyı ,, ıöyle diyor: 
Almanya zafer uatı çıldığı 

zaman sulh arzusunu ğösterdiyse 
bu bir hakikat eseri değildir. 
Fakat bu komıuıunu kinsiz, kor
kusuz görebilr;ceğini isbat eden 
bir delildir. 

"Gazetede Silezi uluslar arası 
idaresinin gayri tabii ve nihayet 
muvaffakiyetsizlikle neticl!lene
cek bir idore olduiunu yazmak· 
ta ve bu demektedir. Ulu~lar 
aran kurumunun hakimiyeti fik
rinin bir bayalibam olduğunu 
ishal eder. Çünkü bu her iki ta· 
raf için bitaraf bir muameleye 
müsaade etmemektedir. 

Bütün dünya şimdi uluslar 
arasının buna benzer siyaai teş· 
kilatına itimıdsızlık gösterilmesi 
iıtenmiyorsa bu gibi tecrübeler
den kaçınmak lazımgeldiğini 

görmüıtür. 

B~rlin: 2 (A. A.) -~Hitler; 
Sarbıukta söylediği nutukıa, Sa
rın Almanyaya dönmesinin Fran
sa ile Almaya arasınrlaki münıı · 
ıebeıleri devamlı bir surette is 
lab edeceğini ümid ediyoruz, de· 
miştir. 

Berlio, Sarın dönmesini se
vincle tesit etmektedir. Büyük 
bir Rlay dün öğleden sonra Lus· 
st Garterden geçmiştir. Mektepler 
kapanmııtır. 

Fransada 
Kadınlara seçme ve seçil
me hakkı veril mi_. ecek mi ? 

Paris 2 ( A.A ) - Evvela ka
dınlara belediye seçimleri için 
rey hakkı vermek mevzuubabisti . 
Bu teklifi müdafaa eden müıtakil 
saylavlardan Faysatin teklifi 223 
reye karşı 323 rey ile talik edil· 
miştir . Şimdi sosyalist mebuslar· 
dan brak reylerin hakikaten umu 
mi olabilmesi için kadınlara ne 
hak verileceğini sormaktadır . 

Brak kadınlara dı erkeklere 
verilen seçme ve seçilme bıkkını 
veren kanuni tedbirler ılınmaıı 
için bir proje vermiştir . Bu pro 
jeyi tedkik edecek olan ayanın 
seçilme hakkında muarız olduğu 
gibi seçme hakkını taksim taraf· 
tarı da olduğu malftmdur . 

İtalya idhalatını tanzim 
ediyor 

Roma : 2 (AA) - İdbalatııı 
tanzimine dair olan mütemmim 
hükümler bilbaRsa İtalyan tüctar · 
laıının ihracata karşı teklif edecek· 
!eri mikdar nisbetiode idbalata 
mezuniyet verilmesini ihtiva et· 
mektedir. 

mayüllerin tekrar başladığını da 
ifade edebilir. 

Bu takdirde Almanyanın 

Ulus gaz sinde 

Kadın saylavhırımtz şerefi
ne bir ziyafet verildi 

Ankara : 2 (AA) - Ulus ga
zetesi bugün saat 18 de kendi 
salonlarında kadın Saylavlarımız, 
~erefine bir çay vermiştir . Bu 
çayda bazı gazeteci saylavlarımız 

matbuat umum müdürü ve Türk 
ve ecnebi gazeteciler de bulun· 
muştur . Toplantı samimi konuş
malar arasında gec vakıa kadar 
devam etmiştir 

ingiltere hükumeti 

Alman ve Japon reka
betine karşı tedbirler 

alacak 

Londra : 2 (A.A) - pamuk 
ve suni ipek sanayilerinde son 
aylarda göriilen işsizlik ve bu iş 
sizliğin aıtması ciddi bir endişe 
uyandırmış ve Alman · Japon it
halatının artmasının önüne g•Ç· 
mek üzere gümrük tedbirleri 
alınması mesdesi yeniden orta
yı çıkmıştır . Bu son iki sene 
içinde suni ipek Alman ithalatı 
iki misli olmuş ve son dokuz se 
ne içinde Japon ithalatı iıe dört 
misli artmıştır. 28·1 1933 de bu 
iki saniyedeki tam işsizlerin sa
yısı 20 000 ve yarı işsizlerinki ise 
binlerce idi • 

1934 yılı ile 1935 arasında 
iee bu rakam iki misli artmış
tır ki bu Japon ve Alman itha· 
!atının inkişaf nisbetinde tıma· 
men uymaktadır • 

Federasyon tarafından düşü
nülen tedbirler tarifeye müteal
lik ve tahdit edicidir . Birinci 
tedbir Alman ithalatının önüne 
geçecek , ikinci tedbir hiç bir 
gümrük terifesinin fevkalade 
ucuzluğundan dohyı önüne ge· 
çemediği Japon ithalatını tahdit l 
edecektir . İpekli :Japon çorabla
rı İkgilterede çifti iki şilioge ya
ni İngiliz sanayiinio imal elliği 
çorabların fiatlarından iki misli 
aza utılmı~tır . 

Nihayet serbest İrlanda me· 
selesi vardır . İrlanda ! İngiltere· 
den gelen suni ipek mevaridatı 
gümrüğünü ıııttırmıştır . Böyle· 
ce Alman ihracatı orada bir pi · 
yasa kazınmaktadır . Bundan 25 
sene evvel İngiltere fiylen hiçbir 
rekabetten korkmazken bugün 
pamuk ve ipeklilerin İngiltere 
de satış ve ihracatı doğrudan doğ
ruya tehdit altında bulunmakta
dır . 

Meşhur casus 

Lavrens gizli bir semt 
seyahata çıktı 

Londra : 2 (A A) - İngiliz 
casus teşkiliiiındaki hizmetlerile 

tanınmış olan meşhur :\.liralay Lav· 
rens, mutahassıs amele sıfatile 

kaydli bulunduğu bıva kıtaatıoı 
terkederek bisikletle meçhul bir 
istikamete gitmi~tir . 

Lehiç;tanda bir nehrin taş-
masından kork11luyor 

Varşova : 2 (AA) - Osı.ov 

mıntıkasında Buğ nehri üzerınde 
altı kilometrelik bir buz tabaka· 
ısının yumşamağa başlaması yü 
zünden vahim bir vaziyet hadis 
olduğu bildirilmektedir . Şümen
düfer köprüıü tthlikededir. Buz
ların dinaoı"itle parçalanmasına 

Bu istifa Berlinde müfrit le-

Avustuı yayı karşı tazyik politi 
kasına terar başlamasına intizar 
etmek lazımdır. 1 çalışılmllktadır . 



,,,,! 
'Firtik : 2 

Mers· e yapılan maç 

'fürlc Sözü 
a 

4 
~-. hlt 

Jngiliz oefıa 
~dört 

Budapeşte'de 
ersin idınan yurtları 
ile berabere kaldılar 

(ŞAR LA 1 ] 
dana ve, 

2- 2sayı 
~~---------·------~~~ 

Seyhan ve Ceyhan , 
~ 

Irmaklarının suları J Mersin : ( Hu u i ] - Çukur 
ova mmt.aknsıvıu ikinci devre 

lik maçlar oın seçimine bu Cu

ma başlandı . 
Cnorn güoü Mersin alanıoda 

o)'nanmak üzere Adana İdmanyu~· 
du sabahleyin sııat 9/22 de M~rsı
ne harnkct 1?tdılcr. Tirende gıder 
ken Adıma idman yhrdu çocukları 
herhalde ğolib geleceklerini söy· 
Jt~mekle, eğlenceli ve neşeli Tireoi 
ile !eliyorlardı'. 

11/22 de Mersin istasyonune 
ioclıler. Adan:ı Sporcularının he· 
pis:nio etyaları valizlerinde o~du· 
ğu halde elleı ine alub MerEline gir· 
diler ve ıloğruca. Otele indiler. bir 
az istitabatdan ıoura yemekler ye
nilip he·kes Otele gelerek istira · 
hat ctmegd ba~ladı . yavaı yıvış 
mıç sıuttı )'Dklanor, her iki takim 
arasıoda:beyecan devereıi geçiyor· 
du. Adanadan Bu maçı görmek 
içia 10/55 Tireni ile Merıine Ada· · 
nı yurduna mensup bir çok seyir· 
ci gelmişdi:. sabaya Adana ld · 
mao yurdu ; Arabalarla ve si· 
yalı biyaz forma ile ılftoa ıeldiler. 
ıeyi·ciler taraı fındaa §iddetle al
kışlandılsr . b~ı on dakiko ıoara , 
Meraio iaman yurdu ahını girdik 
!eri görüldü . 'budude Halle atkıı
!adı. İdman: yurdunun ıiyah biyaı. 
forması ve temiz kiyafetleıile bal· 
kr ve Mersin sporcularıni selam
layarak alan ortasında durdular. 
Mersio ıporcuları da aynı tekilde 
mukabele ettiler. 

Kale seçimleri yapıldı, parayı 
Adana idman Yurdu kazandı. Or· 
la er bay Farukun ba~kanlığıoda 
saat 4 de Jyuoıı başlandı. İlk vu 
ruşu ve akını Mersin idman Yur
du yaptı. Bu akını Adana Yurdu 
nun defansı zorlukla geriye çevi· 
re bildi. 

Şımdi top Adana! 1.ırıo aya
ğuıdn idi. Topu birbirlerine eta 
ata Mersio kalesine kadar indi
ler. Bu eoiş Mersin kalesine he
yecanlı dakikıılnr ve tehlikeli an
lar yaratıyordu. 

Mütemadiyen Mersinliler topu 

kaled er• uzaklaştııınak için bütüa 
gayıelltıini 6arf diyorlarsa de ne· 
ticesiz. kalıyordu. Buna nığmeu 

Adnııb Yurdu dn bir çok gol fır· 
sııtlarmı kaçırıyor ve ettığı şütler 
avulla neticeleniyordu. 

Bir aralık Mersinliler haki 
miycti de al rak Adana kalrsi ö· 
nü11dc tehlikeler yaratıyorlarsa 
dn onlar du Yuı:d defao11 kaışı 
sıncln Lir netice alaruıyorlurdı. 
Yine Adana Yurdu, ele geçirdiği 
hakimi)cti eyi idare ederek Mer
sin kalesi (;nüne kadar indiler. 
Bugün Mersinliler Adana Yur
dundan Muzaffcu, Kadire ve Ca· 
bide göz açtırmıyorlardı. 

lersin kalesine doğru lop ile 
ilerley~ıı Muzofftre, Mersin kale 
bekçilerinden Alinin favüllü bir 
çlıı pması yüzüm.len orta er bir fi. 
rikik cezası verdi. Verilen bu fi
rikik cezusından ohızuocu dakı
kade Muzaffer kulübü hesabına 
ilk golü kaydetti. 

Bu goldaa sonra Adana Yur
duna bir ~ daha canlılık Keldi. 
Mersinliler İle Adana Yurduna 
canlınmak fırsetıoı vermemek 
isteyoun da bir türlü mani ola. 
mıyordu. 

Bu ıırnlarda ıol açık Kadirin 
Muz ffarc attığı bir pası, Muzaf
fer Sadığa ve: dj. Sadık <la bu pa· 

1 
güzel idare edereb. kıı kıncı 

~akıko da ıkinci golu kıydct•i. 
Oyunun bitmesine bet dakika 

t Adaoalılar galib döne-
kalmış ı. . 

ı . . u-mid ediyorlar Ye sr.yır· 
1..·ek erını b. b. . 
ciler ara ıoda herkes d" ır lıqdne ,r rdu gnlib ıyor ar ı. Adana ı.u 

Biraz sonra bakımiytti f le alan 
Mersinliler Yurd kalesini sıkış· 
tırdılnrsa <la ortacıin düdüğü hi· 
rinci de\ r oio bıttiğini söyledi. 

Onbeş dakiko soluktan sonra 
ikioci parti haşladığı zaman Ada
na Yurdu galibiyeti kaçırmamak 
için soliç Calıidi geriye-, Kurd Kr· 
malı oı taya, Haydarı da beke alıp 
dört haf ile oyuna başladılar. 

Oyun başlar b ıhımaz, Mer
sinlıler Adana kaltaint kadar in 
diler. Uaha ikinci dakikada kale
cmın tereddü;le kaleden iki 
defa çıkıp ve geri kıçm11ı, üçün· 
cü çıkışında da topu alaD'am11m
dın iılifıde eden Noırat üçüncli 
dakikada ilk golu kaydetti. 

Top ortada : 
Adana Yurdu Mersin kaleaine 

akın yaparken Merain beklerinden l 
Ali bu ıluaı ıo§'uk kanlılıkla dur· 
durup ieriye döndürdü. 

Top Merıiıı ıol açığının aya· 
ğında: 

Haf Fethinin sol açığa lüzum· 
ıuz bir çılıJtıııda ıol açık bunu 
atlatarak topu ortaya yolladı . 
Belcleria yerinde bulunmaması 
yüıünden Nuıret altıncı dakikada 
kulübü beıabına ikinci ve hera· 
berlik golUnü attı. 

Aıtık her ild tuıf galibiyet 
golünü yapmak için bütün enerji· 
lerioi sarfediyorlardı. Adana Yur· 
du temımtn fİfmiı \'C D•fe• ka 
bili yelleri kıatlmı§ta. Mer ıinlilerin 
iıe enerji ve nefrı kabiliyetleri 
daba fazla olduğundan birinci 
devreye bışladıkları iİbi ayoen · 
oyunlarına devam ediyorlardı. 

Valut vakıl her iki tarafta bir 
birlerini eıkıştırıyorlardı. Bu ıı· 

kıştırmalar ve didibmeler bir ne
tice vtrmeyordu. Adana idman 
Yurdundan bugün beklenen oyun 
oynnıımamılda beraber, ıimdiye 
kadar böyle fena oynadıkları da 
göıülmcmiıti. 

Mcrsio ldaıan Yurduna g'lin· 
cc : 

Hıf ve bekleri çok sağlamdı. 

Bilhassa belıdeki Ali harikalar 
yaratıyordu. 

Nusrat şimd iye kadar göı ül· 
memiş oyununu oynedı. Adaaa 
Yordur.un bek lıattı çok z aifti. 
Bunlar arasında en e} i oynayan 
Muzıfftr, Zeynel, Haydar, Kadir 
oldul r. 

Bu anlard Adana Yurdu ha 
kimiy,.ti ele alarak Mersin kale· 
sini sıkıştırtilar. Muzaffer bir k•Ç 
kişiyi atlatarak Mc:rsin kalesine 
giderken cua sabası içerisinde, 
Mtrsinio her iki beki buou dü · 

şürdülcr. 
Ortaer, bu vaziyette bir peo 

altı ceuşı verdi. Otuz yedinci da 
kıkada bu penaltıyı Muzaffer çele· 
ti ve kendisi çok beyecaulı oldu 
ğu için topu kelecioia ellerine 
yolladı. 

Bunclın sonr" oyunun bitm9· 
sine az zaman kalmı~h. Her iki 
tarafta bir kıç akın yaptıktan 
sonra oı taerio düdüğü oyunun 
bittiğini e~yledi. lki 'arafta iki 
ikiye berabere kaldılar. 

Ortaer bay Faruk oyunu çok 
güıel çevirdi. Keodiıini kutlarız. 

M. Yalçm 

Demirle başını yarmış 

yağmurdan yükseldi 
Cumartesi günü Şarımız ve 

c'varıne yağmnğa bnşlıyıyın yağ· 

mur, dün öğleden sonraya kadar 
pek kısa fasılalarla kah hızlı ve 
kah hatif suıette yağmakta de 
vam etmiştir • 

Öğleden so a ın yeğmur dinıni~ 
ve kuvvetli bir fııtıoa çıkını§ ve 
g""Ç vakla kadar sürmüştür . 

Dağlara fı.zla miktarda yağ· 
mur yağdığı, gf rek Seyhan ve ge 
rek Ceyhan ırmaklarının suları. 
om çok bulanık akmasından ve 
yükselmesinden anlaşılmaktadır • 

Gelen hoberlerd~n de Ceyhan ır · 
mağının gi\tikçe ve fazla nıiktnrdıı 
yükselmekte ol ıJuğundım bu ır
mağın kenarındaki köylüle
rin müteyakkız bulunm.lları ken
dilerine bilJirilmiştir. 

Hayırsever 
üyelerimiz 

Bakım yurduna nakdi yar .. 
dımda·bulundular. 

Şnr)mız Belediye üyelerim.len 
odları aşağıda yazıh olan zevat, 
iki de,·re hakkı huzurlarını Bakı· 
movi talebelerine fotin alıomnk 
üzere teberru etmiş olduklarından 
kendilerine B:.kımevi reisliğir.dcn 
teşekkür edılmektedir . 

Gazetemiz , üyelerimizin fakir 
yavrularımııa karşı göstermiş ol
dukları bu büyüklüğü takdirle kar
şılar ve herkesi bu şefkat yuvasına 
az çok yardıma davet etmeği bir 
borç so.ynr . Bakım yur<luna te · 
berruı.ln buluna.o üyelerimizin ad 
lor ile vermiş oldukları poro mik · 
tarını nşoğıya yazıyoruz : 

Baki Tonguç 26 lira 89 ku
ruş, lnkişnf şirketi müı.lürü Kemal 
23 lira, ilacı Yunus Ali 30 lirn , 
~'ahrikntor Musto.fa 26 lira 54 ku
ruş, Doktor Salım 10 lirn, lsa Şa
kir 15 liro. 39 kuruş, K1lsop İsmail 
8 lira ve ~laraş snylavı Kcmr. l Ku . 
sun 19 lira 39 kuruş . 

Çifçi arabalan _____ ? _____ _ 

Arabaların şeklini tesbit için 
bir komisyon seçildi 

Çifçil eriınizin kullanmakta ol<luk-
1 rı ıııundn arabaları yerine diirt te· 
kt'rlekli arabaların kullanılmasının 
1.arnrloştırılcJığı ve hunun şeklinin 
ıeslıiıi için de evvelki güu oafia da· 
iresindı• hir toplantı yapıldığını yaz· 
1111 tık . 

ToplanRn bu komisyonda me&cle 
uzun uzarlı)'a görüşiilmü§ ve neticede 
ziroa , uaycıır müdiirlerile , nafia ser 
mülıenrlis vekili ve ziraat oda 1 ve 
''e çifçiler birliği reı inden mürek· 
lu·L bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Bu komisyon arabacılar tarafın
dan yapılacak olan nürnuneleri f1Ö· 

ıtcek ve tadilat yapılma91 İcab elen 
yult>.ri gi)sttr<'cek ve en nihayet ka· 
bul eclilnı~si ve kullanılması lazım· 
gelecek olan arııLanıo §eklini kııt"i 
ı1rrettc tesbit eJecektir. 

Zavallı kadın 

attan düştü v& on saat 
sonra öldü. 

Çınarlı mahallesinde oturın 
tüccardan Cebbarın üvey 30811 

Mehmed oğlu Ahmed adında 1 
birisi bir kavga neticesinde Ziraat 
b.ınk1111 mensucat fabrikası ame· ! 
lesine.len İbrahim oğlu İ:sıyı de· f 

mirle bı~ından yaralamıı ve İsa 
da ~hbmcdi döğrnüı oldukların· 
<lnn her ikiıi bak.kında kanuni tı 
kibat y•pılmı§tır • 

elli yışlarında Ane haEh bulu
nan kardeşi Ahmedi yoklamak 
üzere hayvanla kaşohat;ı köyüne 
giderken Yeni istasyonda hağ 
yolunda bayvondan dü§müı ve 
başından yaralaamıştır. Ane c~i
oe getirilerek tedavi altına alın
~·§ i~e <l~ on sut souı a ölmüı 
tur. Zabıtııcı tahkikata dC\'am 
ol uumaktadır. 

Sahtakarlık davası 
.. 

iddia makamı mütalaanamesini ve 
suçlularla vekilleri müdaf dalarını 

dün yapdılar 
~--------... ·--------~--

Maliy~ye verılmesi lizımge· 
len Lir pırayı sehte ıencd tan· 
zimi suretiyle zimmetlerine ge 
çirmektuı suçlu ve mevkuf eski 
İcra memurlarından Haydar, Mu
hasebeci Rahmi ve Kamilin du
ruşmalrru:ıa dün öğleden evvel 
Ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuıtur. 

Müddeiumumi muavini Şeref, 
esas hakkında mütalaanamesini 
söy lemiı ve her üç !uçluaun da 
Maliye.ye \'erilmesi lazımgeolen 
parayı ne suretle zimmetlerine 
geçirdiklerini uzun uz.diy• an· 
laımış ve bu üç ~uçlunuo Tilı k 
ceza kanununun 64 üncü madde· 
ıi delaletiyle 339 ve 20 inci 
mıdd~!erine tevfikan tayini ce· 
zalarını istemiştir. 

Bundan sonra Hazir.e Vekili 
Avukat Rifat Y aveıoğlu ve suç 
lulardan Rahminin vekili A vu 
kut Hüsnü ile suçlu Haydar da 
müdafaalarını yapmıılardır. 

Diğer suçlu Kimilgbu gibi 
işler bı§ına gelmedıği ve hatta 
ıahid sıfatiyle bile olıun mahke· 
melere çıkmadığından müdafaa. 
namesini yapması için hazulıkta 
bulunmadığı cihetle kendisine 
birkaç gün mühlet verilmuini 
istedi. 

Mahkemece bu iıtr-k knbul 
cdilmi~ ve müdafaa yapılmak 
liıere duruoma yarına bırakıl
mıştır. 

* • * 
Madde 339 - Bir memur 

memuriyetini icrada tamamen 
veya kısmen sahte bir varaka 
t nzim tder Veya hakiki bir va 
rıkayı tağyir ve tahrif eder ve 
hnn<lan dolayı umumi ve hususi 

bir m•zarrat tt v cllüd edebilirse 
üç seneden on seneye kadar ağır 
baps cezasına mahkum olur. 
Eğer işbu varaka sahteliği isbat 
edilmedikçe muteber olan evrak 
lcabilindcn ise ağır lıaps cezası 

beş seneden on iki sentye kadar 
verilir. 

Evrakıu masraf suretleri k'a · 
nunen, zayi olan 1111ları maka 
mıoa kaim olmak Jazımgeldiği 
takdirde mezkt'ir suı·etleri hak
kında asılları gibi muamele olu · 
nur. 

Madde 202 - Kendisine 
tevdi olunan veya vazife dolayı
ijiylo muafazaaı altmda bulunan 
para veya pıra hükmündeki evrak 
ve senedleri ve sair mallara zim· 
metine geçiren veya mal idineo 
memur üç aydan üç seneye ka· 
dar hapsolunur ve hueusi olan 
zarar kendisine ödettirilir. 

Eğer vaki olan zarar mulıa· 
keme edilmezclen evvr 1 fail tara· 
ftadan tamamiyle ödeomi§ olur· 
sa ce:t.a yar111na kadar indirilir. 
Ve eter büküm verilmezclen ev
vel tamamiylc ödenirse ceza üçte 
biri mikdarı indirilir. 

Faile ayni zamında altı aydan 
üç seneye kadar memuriyetten 
mahrumiyet cezaeı da verilir. 

Madde 61 - Birkaç kişi bir 
cürüm veya kababattn icrasına 

iştirak ettikleri takdirde fili iı ti 
kib ettikleri takdirde fj)i irtikab 
edenlerden veya doğrudan doğ
ruya beraber işlemiş olanlardan 
her biri o file mahsus çeza ile 
cezalandırılır. 

Batkalarıııı cüı üm veya k•ba· 
hat işlemiye azmettirenler dahi 
ayni c"za ile mücazat olunur. 

Tarsus hüyüğünde 1 Halkevı dersanele

Sondaj işlerine 
yarın başlanıhyor 
Amerikalı mutaha~sıslar ta 

refınd n Tarsus hüyiiğünde ya
l>ılacak o!an sondaj iş'erioe neza· 
ret etmek iizere Maarif Vekale· 
ti tarafından komiser tayin tdi· 
len Müze lüdürü Y almaa Yalgın 
Tarsusa gitmiştir . 

Sontaj işler iae, hava müsait 
gittiği taktirde yuından itibaren 
başlanacaktır . 

Dayı oğlu Mehmedin 
duruşması 

Öküzcü Şeıifi Tabanca ile 
yaraloyıp öldürmekten ıuçlu ve 
mevkuf Dayı Mahmud oğlu .Melı 
medin duruşmasına dün ağır ceza 
muhkemesiede devam olunmuş· 
t 1•r. 

Sırasile dinlenen <lört müdafaa 
ş?hit~i öküzcü ŞeriCın evvelce ge
çımsız ve kavgact bir adıım olJu . 
ğuou söylediler. 

Hukuku Amme şahidlerin<len 
Vel~ oğlu Osmanın ikametgdğmın 
tayın va tesLiti için Cumhuriyet 
mü<lı.leiumumiliğine tezkere yıı.zıl
masına kıırnr verilmiş ve duru~ma 
12 mart 935 tarihine b . rakılmıştır . 

Ceyhanda i ·kan işleri 

Vıliiyl!t lskft.:ı memuru Sekil>in 
iskan işlerini bitirmek üzero Cey
lıana gönderilmesi Vı·kdlctten Vi
ldyete bildirilmiştir • 

rinde imtihan 
Halkcvi der!anelcr komitesi

niu d<>rt aydaobeıi devam eden 
kadıo ve erkek Türkçe, . hesap, 
Fransızca ve lııgilizce dersanele
riode imtihanlar dün ve evv~lki 
gün yapıldı . İmtihanlara giren· 
!erden muvaffak olaolaı ın aayısını 
aşeğula gösteriyoruz : 

Kurslar giren knaoan 

Türkçe kadınlara F 19 
Türkçe erkeklere 36 25 
Henp ve ölçüler 39 28 
İngilizce 23 18 
Fransızca 14 9 

Şahadetnameler 10 Mart pa· 
zar günü saat 16 da Halkevi 
11lonunda merasimle dağılarak· 
t_ır .• Merasimde talebrye Lir de 
fılım gösterilecektir . 

Takaüd ve dul 
maaşları 

Dcftf'rdarlıkca aske•i taka 
üd , dul ve yetimlcıin üç ayl ı k 
maaşları yarın , mülkiye t · kaüd 
dul ve yetiwlcrinki Ç:ırşamLa 
günü verilecektir . 

Kaçakçt üç kadın 

Kuuduracı actakyelı ıabri ka· 
nsı Ane gümrük kaçakçılığmdaa, 
umumhane ıermsyenelerindeo A 
yıntabh Fatma kaçakçılığa tt'~vik 
suçundan ve bahçeli Topal Ali 
kızı Esm• da kaçakçılık ve rüt 
~et. teklıf etme suçundan dolayı 
Jbtısas mahkemeıiaçe te\'İiif edil 
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ihtilal çıkta PAMUK ve K O Z A 
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- Birinci firllkdcn arları -
linde bulunan '\C bir harb gemi· 
ıi tarafındın çekilmekte olan 
bir torpido muhribini i~ görmi .. 
yec~k bir bale so\cmuılardır · Hu 
kiimet isyan halinde bulunan ge· 
milerin itaat cdiociye · veya talı 
rib o!uour cuya "adar lıombırdu-
mao edilmesini emretmi§lİr · 

Kilo Fiyatı 
C l N S 1 En az 1 En çok 

x. s. /{, s. 
=lGıpımalı pamuk -

Sahlan Mikdar 

Kilo - =-=<-==~~=== 
Piyasa parla~ı ,. 41,50 
Piyasa temizi ,. 1 
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iane İl 
Ekspres 
Klevlaot 

YAPAGI 
Beyaz 
Siyah 

Karyesi 
Adalı koryeıi 

» )) 

" " 
)) • 

• 
)) )) 

• 
' • SeHinitt : 2 (A·A) - Make· 

donya ve Trakyada t~m bir _sü· 
kun hüküm suı·mekttdır : lbtıya· Ç 1 G 1 T 
ten ö,fi idare ilin edilmiştir. __,.,E'"k-sp_r_e_s _____ ..,._ ______ l ____ ,----------1 

Gemi 8lrtl karyesinde 
• • 

Venizclos taraftaı lıraodın bir kaç iane Çotlu 
kit\ tevkif edilmiştir • A Yerli uy t"mlik" Sırınsı 

Atina : 2 (A.A) - ecnebı .. "Tohumluk., Kızıl tahta 

memleketleu ~nderikcekobn ·-~~~~~--~~H~U~B~U~B~A~T--~----------•I » » 
butüu te1graf1ara aanıör konul- 1 Bu~day Kıbrıs 1 2,45 
mu§tur . .Muhalif gazeteler tıtil ,. Yerli ' Abdi oğ-lu 
edilmiştir . Amir~l Fıpoldos hü· ı-~~,,~_M_en_t~an~e~~!l-------l-~~~----ıı~----------• i 
kiimet ile bir kravezöıdeki a~i· Arpa -1-----------ı I " ı-r~.~s=u'-ly~.-------1----------•----ı--------~ 
ter araı&nda tavassutta bulunmuı Yulaf , -.----------•ı 
tur. Asiler cevab vermek için 11-ın=r.e:Ili::c=-e-_..._.ı.__ ___ , _____ I--- l 
yırım saat mühlet istemiılerdir . Kut yemi - ------------1 

)) 

" 
" 

" 
Ekizce yolu 

" " " 
,, 

" " 

Mevkii 
lleo<lekli 

Göğercinlik 

,, 

Kır~·ıl burun 

• 
)) • 

ince bucak 

Atiua: 2 (A.A) - g•zetele- t-K-,et=-en.::.-t-.ob,_u_m_u---ı------ı------------
rin hususi muhabirleri yan rcs Bakla - ----------11 
mi bir surrtte tevikf edilmit ui· ı-~si=-=-ııa-m-:--------l---·--·'L----:,---------

lerin divanı harbe sevkedilecek· U N" .... : 

,, Ceyhan malazı ve kapu yolu 

,, Bucak 

leriui hıber vermektedir • 
Öğleden teoma kanunu uoı 

meydanında muazzam bir hilk 
kütlesi isyan failleri aleyhinde 
ve hükumet lehinde bir oüma
yi§ yapmı§tır . 

Salih Efendf°i ----.----.----.-:·::.__ ___ _ 
.~ ::ı ·--=-=-----,.----------------------· 

.... 
" •• 
., " -" ~ -r>uz kırma ,. --ı---'-------

~ ı.::: s· . ----·----------· 
-----ı-------·--1 ~"'" .a ımıt ,, 

~ ~ ••° Cumhuriyet 
~> -

•• 

N = --;ı'-'=""-.-__:'~'-------1 r-- v- ,- Düz kırma ,. ---i-----------1 
-------------· Alfa .. 

Livcrpul Telgraflan 
3 I 3 / 1935 

Sonıiııl 

Kambiyo ve Para 
it Bank.uından alınmııtır. 

Pelle 

" " 
ti ,, 
,, " 
" Köy mevkiinde 
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Cin~i 
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şağili , r 
Hacı llüseyin oğlu ) ueU 

Yusuf oğlu Halil 

Halil oğlu Mehmed 

İsmail oğlu llasıın 

Ömer oğlu Kmhlis 

ilacı oğlu Ali 

Muhtar Durmuş eğa 

Sığırcı lsmail 
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Safa bey 

Mahmutl ve Cabbar 
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Selinik : 2 (A.A) - resmi 
bir tebliğe nazuao Veniıeloı la· 
ıaftart olan askeri , zevat Atina 
dan 'erilecek işareti br kliyor
laı dı . Fakat bu İ§areti getire 
cek olanlar tevlcif tdilmislerdir . 

Mart Vadeli 6 94 Liret \ 9 45 •-~--::"'."~----:-..,,---ı-~88- -,.Rra-y•_m_a-r""'"k. _____ ---=ı-1"""'98=-' 
Mayıs V lldeli 6 "" 
Hazır 7 14 Frank"Fransız,, 12 04 

,, Ceyhan malazı Tarlanın nısf& 50 ,, ,, ··sııJif ~ 
llazioeyo ait yokarıda cins ve miktarı yazıh tarlaların iki senelik icarı 13-3-935 tarihine rn~elİPıer~ 

tamüa günü saat 14 de ihale e(lilınek üzere oobeş gün müddetle açık ortırmoğa çıkarılJığındaP 
'" Venizelosun taraftarı olan gaze. 

telcr ta\il edilmiıtir , 
Atina : 2 (A.A) - Atiom ajan· 

ıı bildiriyor , 

Sterlin "luıiliz,, 598 
Hint hazır 5 79 ;.;...._--ıı---=-=-'·-==-ı---------•-=-=,.---ı--;~ı--.D=--ol_a':'""r _0.:,:A...;:;m~e..:..ri..:..k~an:::.;,~' __ 1 __ ...;:;80~ ~ 
Nevyork 12 45 Frank "hvicre,. ........ ~~--~--..... -

Başbakan Çaldaris ulusa bi· 
taben aşağıdaki beyannameyi 

ne§retmi~tir : ' B ) d 1 Bahriye tezgahlarında , iki e e İ Y e İ ) B D ) 8 r 1 
cfzun bölGğüodcveharbiye mek· ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~J 
tebindc bıza beyinsizler hüku
mete kar§ı i yan ~tmi§lerdir . 
Hükumet sadakıtle mücadele 
eden askeri kuvvrtlerile vatan 
aleyhtarı teşebbü1;1ü 1 hastırmıs " ve elen vaziyete tamamiJc hakim 
hulunmaktaclır . Eten ulusu ta· 
mamco müsterih olabilir . İki 
yıldanberi irtica tutmak için bü· 
tün gayretini sarfctwış olan bü 
kfimet şimdi nizamı muhafaza 
ve elen \'atandaşlıuınıo istiraha· 
tını temin için hlırikatcılara kar 
şı şiddttle hareket etmek WtC· 

buriyetindc bulunmaktadır . Hu 
mücadelede ölen ve yaralananla
ra memleketin Lüıiin askeri kuv· 
\'etle tini tebcil etmek v8 yif r miz
dir . 

Atina : 2 (A.A) - gazetele 
re 11auran C. id V ılisi ; Veni · 
zelostıa kendisioin naşiri efkarı 
olaq gazeteler de hükumete kar
§1 yapılmış olan şiddetli tenkid· 
leri takibeden isyan hareketi hak
kıntlald hattı hareketini ilan et. 
mesini taleb etmiştir . Tersane· 
de vukuı gelmiş olan isyan te· 
§ebbüıünden ba§ka evelpıdeo 18• 

keri kolleji ile Atinadaki efaun 
kıtlal•rında da bu kabil teı~h· 
büsler yapılmı§tır . 

Kozan sulh H. Mahkemesinden. 
Kozan lnhisnrlnr dairesinin Ko

zanıla sabık ve mülga içki inhisarı 
memuru vokili Diyu.rbekirli Mue
taf a Nuri aleyhine &i't&ğı olacak 
Javasındaıı dolayı müddei aleyhin 
ikaınetgAhını <ltğiştir<liği ve ma . 
halli iko.ınEıti meçhul bulun<luğu 
auJac;:ılnıağla duruşma için tayin 

'$ 1 
oluııan 4-Nison- 935 perşembe 

"" nü 80at oada Kozan Sulh Hukuk 
gu 1 ' L" 
rnolıkemesinc gc mesı v~ya uır ve 
kil göndermesi }üzumu ıltlncn teb-

l iğ olunur . 507o 

Atatürk parkı Asfalt ca<luo cephesindeki kısma yapılacak c 540 » 
lira betloli keşifli lağam yolu inşaatı şartnamesi clairesinue açık cksilt
mo ile münokusııya konulmuştur . 
. hınlesi martın 14 üncii perşembe günü saat on beşte yApılacnktır . 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere Yozı işleri kalomine ve ihale günü 
de Belediye encümeniııe müracaatları ilft.n olunur. 504 l 

21-25-29-4 

Sabun meraklaları dikkatle okusunlar 

Katkısız, hilesiz, (Melek ) markalı sabunlarımızı arayan 

müşterilerimize bazı satıcıların sarıyeli şüpheli sabun veruıeğe çalış
tıklarını esefle öğreniyoruz . 

Sabun alon müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhhi sabu-

0nunu temsil eden { Melek ) markamıza dikkat ve bu sa· 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 

Vücudunun sağlığını. kumaşlarınm yıpranmamasını, saçlarının ke . 

pek yapmomosını ve ciıdin botulmamnsını arzu edenler ( Me .. 
/ek ) markalı sabun kulJamrlar. 5004 

Topton satış yeri A<lanatla Abdülkatlir 

15-30 Melek evlatları ticnrethanesi<lir 

Adana işletme artırma 
komisyonundan : 

eksiltme 

A<lano deposuna gelecek Kömür tehliyui ve istifı ile ciirufun kal_ 
dırılması işi &\'ık eksiltmeye konmuştur. RkRiltme Martın 13 üncü car. 
ş~mba günü saat 15 do Adana işletme merkf"ziode yapılacaktır. 

istekliler bu husustaki şartnameyi işktme merkt'zindc Cer boş m·· _ 
fottişliği kaleminden bedelsiz alabilirler .. Eksiltmeye gireceklerin 50 l~o 
sağlnmhk akçasile o gün işletme müfttlışliğindc hulunması lazımdır. 

27-4--8-12 5058 

yüzde 7,5 teIJ?ioat akçalarile birlikte Milli Emltk idaresine müracaatları ildn olunur .5073 
4-s-ıo-t2 

Adana asllya hukuk Mahkemesinden. 
. Adano~ın Sa~ı Yakup mahal · F O T O 

lesınden mulga hıdayet mahkemesi COŞKUN azosındıın hacı Mahmud kızı Me-
dine nıımı<liğeri Me<lih:mın müd. 
ıleaııleyh koc:ısı oyni mahallcJeo 
~~ehmet oğhı Şiikrü nleyhinı As
lıye hukuk mahkemesine açtığı 
boşanma dava~rnın yapılan muhn· 
kemcsintle : Miiddeaaleyh karısı•ı 
vurup hali fırarda olduğu ve ika
metgl\hı meçhul bulunduğu namına 
çıkacılnn kıyap kararının arkasına 
mahkeme mübaşirinin verdiği meş 
ruhattan anlaşılmış olduğuntlan 
gıyap kararmıo ildnen tebliğine 
ve muhakemenin 24-3-935 ta· 
rihine müsadif pazar gününe tali . 
kına karar verılmiş olduğundan 
müddeti kanuniyesi zarfında itiraz 
e~ip mahkemijye gelmesi aksi tak . 
tırde muhakemenin gıyaben icra 
kılınacağ& maHlmu olmak üzere 
ildn olunur.5071 

Dişçi M. Nedimi 
. Yeni Otel karşısında açtığım 

dış muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilA.tı gö:terdiğim ofüj cu " 1 . r o ma 
gun erı ukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir . 

Satılık Emlak 
. Adananın en şerefli yerinde 

kAın halen banka· ev vo d . . , aıre ; tı· 

caretlıane olarak kullamlan k' F es ı 
ran~,z Koleji ; ve bitişiğindtki 

arsa. ıle yani istasyon caddesinde 
lı~v~Jar. Y.erde tahminen yetmiş 
do; "'~ •.kı perça arsa satılıktır . 
1stekhlı•rı Per Higal ile vekıllt•ri 

1 Şerefe m~racaot edebilir .5009 

' 13-30 
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"Agfa " filmlerinin hef çef' 
~ t 

===~iiiiii5====E·-~i!!!!!!!!!l~~{efJflifld fi 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) film kafttf a 
zesl bulunur . Fiyatlar. diğer bıilün mar 
dur. ~de. "1'" ~ıi' 

Amatör işleri en kısa ıa "' 
'
.o . ,g 1 

· Ie'1' 
Atölye fotografları, v12:~ika resıf1l 

dismanlar . ~ 

Talebeden ten:lldllı !a · 

-
-

rif e Ue ücret altmr . 

a•a 
FOTO COŞKUN: 

- Yağ Cami Civarı 

- ... __ 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü· 
dürlülündan : 

Bahça kazasının lloruniye nahi
yesinde ldaui Husüsiyeye eit kap 
lıcanın 4-3-935 tarihinden iti· 
baren bir senelik icarı açık artır . 

ma suretile verileceğinden şeraiti 
arılamak istiyenlerin her gün Mıı · 
ha sehei l lususiye müJüriyetino , 
tol. b olanların da yüzde 7 ,5 pey 
akçasile birlikte Martın yirmi se. 
kizinci perşembe gücü saat on bir . 
ıle ıle Encümeni vildyete müraca
atlnrı ilAn olunur. 5055 

27-3-7- 11 

~~nd•8 • 
Seyhan Oefterda 1 ~sr ~ 

35 pB srf 
24-Şubnt- 9 r .,e ç~ıt' 

den itibaren paııı ulılllı . ..;ı ~ 
. kl" pDl11 ır 

<Yünleri ıpc ı, "e e' ıı 
b 1 \'llı 1 tuhnfıye tıurı e t rf1l8 .~ ' k of 1 rr 
kot'lık eşya acı . ., b"r r · ı · ıerıı• ~ıı locaktır . istek 1 

• oııisıı o~' 
·· lerı oll çorşıımba. gun k01ııie1 

rüğünJekı satış ~ 
raceatlo.rı. 5057 ı:: ı0""' 1 
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