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5 KURUŞ ADANA 

Almanlar Ren boyundaki gayri askeri 

yerlere ordu soktular 

Almanyada Rayiştağ dağıldı. Bu ayın 29 urıdayeni 
seçim yapılacak. ]8 yıldanberi Alman ordusunu görme

yen Ren bölgesi halkı, çılgınca sevinç içindedir 

Bitlerin bu emrivakii , dünya milletleri arasında 
hayret uyandırdı. Avrupa hükômetleri diplomatik 
göriişmeler yaparak yeni tedbir almağa çalışıyorlar 

Bertin : 8 cA.A) - Ahooolar 
dün 19 piyade taburu, 13 topçu 
bataryası ve hava kuvvetleriyle 
gayri askeri bir mıotaka olan Ren 
bölgesini işğele batlamıştır. Bu 
haıeket bu akşam bitecektir. 

Frın11z kabinesi Almanların 
aldıİfı bu tedbirlere karıı bugün 
toplanarak müzakerelerde bulu 
nacak ve bir vaziyet olacaktır. 

Fıanıız ııyasal mabafıli Al
manların hu hareketlerinin lokar
no miaaklarını sat ih ıurette ihlal 
edici mahiyette olduğu merke
r.indedir. 

Franıız hükumetinin meseleyi 
milletler cemiyetine arzedeceii 
Pariıten vo milletler :cemiteti 
konseyinde luzlimü takdirinde mu
dabele etmek üzere yarın topl• · 
nacığı Ceoevreden bildirilmek
tedir' 

Frannz dııiıleıi bakanı dün 
Lokarno mııakın(imza eden dev
letin mDmestillerile Sovytt, Le
histan ve Çckoslov•"ya elçilerini 

,. 11 dığı fikrinde bulunduiunu yazmak 

Almanların yaptığı em- tadır . 
· k"' h t ft b• V ışingtonda ise umumiyetle 

rıva ı er ara a asa ı- Almanbrm bu hareketinin vahim 

yet ve telaş uyandırdı • ihtimaller doğurabileceği ve bu 

Kabineler arasında baş- hareketin Fraosaya karşı doğra 
layan diplomatik temas- d•n doğruya bir meydan okuma 

• • tt§kil ettiği d0şünül14ektedır . 
lar çok hararetlı hır şe- Amerika dıı itleri bakanlığın-
kilde devam ediyor . Mil- dan yükeck bir memur bu iıgalin 
letler Cemiyeti V ersay Almanya ile Amerika aruında 

L k 'dl mtvcut biç bir mu!lbedeyi iblil 
ve o arno an aşma- d·w· . ö 1 · t' • • etme ıgını ı y emıı ır . 
larını yırtan Hıtlerın son Berlio: 8 (AA ) - Rayi§t•g 

hareketine karşı acil ted- dtın feıhcdilmiştir . Yeni seçim 

birler almak için umumi 29 Martta yapilacaktar . 
• Pariı : 9 ( Radyo ) - Kabine 

bır toplantı yapacak. bugün tophınmııtır . Uıuo ko-

kabul etmiıtir. 
Ankara : 8 (A.A) -Dün Ber

linde heyecanlı tezıbu ·at y•pıl
mıştır. 

61 Star it gazeteai İngiliz ha· 
kanl1rının vaziyetin vahim bulun 
doğu ve fakat p•niğe mahal olma-

nuımalardan ıoııra k•hioe harbi
ye , bahriye ve han nazırlarına 
ıon vaziyetin icap ettirdiği tedbir
leri almalarını t mrttmigtir . 

Parls : 9 (Radyo) - · Fransa 
hükumeti Cenevreye bir nota 

göndererek milletler cemiyeti kon-

- Gerisi iiçüncü sahifede -

Suriye nasyonalistleri 

Afedilen liderler, onbinlerce hal-1 

kın omuzları üzerinde taşındılar. 

iç Bakanımız Avru
padan döndü • 

Ankara ;:8 (A.A) - Avrupl 
da t~davide buluoan İç itleri B• 
kanımız dün lstanbula dönmüt· 
t lir . 

Bu günlerde Pariste suriye işleri 
üzerine mühim müzakereler olacak 

Hıl~p : 7 (gzeı) - Son hadi
seler dolayisile muhtelif yr-rlere 
eürülmüı olan vatani liderleri içio 
afuilin edilmiştir. Bunlardan Ce 
mil Mürdem ve Nesip Bekrinin 
Şama gelmekte olduğunu habn 
al&n binlerce halk yollar. dökül 
müştür. 

Bu iki lider Şama yakıo bir 
yerde otomobillerinden inmiş ve 
balkın omuzları üzerinde taşıu · 
m ştır. 

Yine sürgün vatahi liderlerin· 

• 

deo Fahri barudiye yapalao istik 
hal merasimi daha çok pa r laktı . 

Bunun da gelmekte oldnğunu ba . 
ber alan elli binden fazla kadın 
rrkek ve çocuk yollarıo iki tara· 
fına düzülmü§tü. 

Polis ve aakeı iotizamı güç 
lülcle muhafeu ediyor ve halkın 
herhangi bir taıkıolığıoa meydan 
vermemek için lazım g elen bü•üo 
tedbirleri almış bnlucuyordu. 

Fahri Barudi de balkın omuz
- Gerisi iiçı'incıi say{ adcı -
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Eskişehir şampiyonu Demir sporla berabere kalan 
Adana İdman yurdu takımı 

[ Y azıııı iç sayfada J 

Yeni Yunan kabinesi 

Ankara : 8 (AA) - Yuoaniı
tanda lib~rallar partisi Lideri So 
fuliı yeııi kabiıayi teşldle memur 
edilmiştir . 

Yugoslavya kabinesi 
istifa etti • 

Ankara : 8 (A·A) - Yugos· 
lavya kabinesi istifa etmiştir . 

Kabin~yi tekrar Stayedimniç 
tetkıl etmiştir . 

Dnkka'O:Oer 

Uçurtma ve elektrik 
---- -

Bayram günü, elektrik yıizıin 
deıı bir kurban daha verdik; 
bir Jandarmaım:. bllgtsizllk yti 
zti.rıden cereyana tutuldu ve öl
dıi . 

Yine bayram günü şehri do 
laşırkuı gördük ki, ıumumi ce
reyan.fellerlni11 ba:::ılarrnda, tcı

/u/Lp kalmış 11çurlm11lar ve ucu· 
mı taş bağlarımış uçurtma iple· 
r/ var . 

reni lwrb 11/fır vermrmek 
:çin, dl5/ r yerlerde old11ğu gibi 
şt•lırimlzdı! de şu ı;çurtma mıi· 

nasebclsl:llğini yasak etmek ve 
bu yasağa aykırı hareket eden 
çocuk olursa velilerinden para 
cezns(almak her halde fnydalı 
bir tedbir olacakf Lr sanıyoruz . 

--- -- Fransız başbaka 
Almanlara ateş pUsl 
rUyor. 

GUNLUK GAZETE ON ÜÇONCU YIL - SAYI 3470 

1 Habeşistan da harp paydos! 

Barış teklifinin kabulü üzerine doğu 
Af rikrdaki savaş havası da değişti .. 

Badoğliyo, kara ve hava kuvvetlerinin, 
Habeşlere saldırmamalarını emrefti 
Ank•ra : 8 ( A.A J - İtalyan 1 

kabinesi düa toplanmıı Musoliai 
ooüçler komitesine verilecek ce -
vabı tefhim etmİ§lir . 

Cevap komitenin barış teklifi· 
ni prensip itibariyle kabulü ta
zammun etnıektedfr . 

Ankara : 8 ( Royter ,, ajanıı 
Adisabab•ya gelen gayri resmi 
haberlere atfen şım•I cephesinde 
cereyan etmekte ol•n bOyük mu
harebede Hahtşlt-rin §iddetli ha 
va bombarclumanlarıoa reğmen 
çetin bir mokavemet göıterdikle
rini , Eribe kaynağından gelen 
haberlere atfen de İtalyanirrın 
ilerl~melerine mani olmak iste
yen haberleri çekilmeye ~mecbur 
etmekte bulunduklarını bildir
mektedir . 

Adkara ; 9 ( A A ) - Milltt
ler konseyi bir kıç gün sonra 
mühim bir toplantı yapacak ve 

bu toplantıya bir çok hariciye 
nazırları iştirak edeceklerdir . 

Dıt itleıi bakanımız Tevfik 
Rüttü Aras , Sovyet Rusya bari
riye nazırı Litvir.of ve Romanya 
hariciye nazın Titülesko da koq . 
ıey toplantısında hulunac•ldarını 
bıldirmişlerdir . 

Ankara : 9 ( A .A )-Fransız 
hariciye nazı r ı Fılaoden ile İtal· 
yan büyük elçisinin paristeki gö
rüşmelerine büyük bir ehemmi
yet vcıriliyor . 

Ankara : 9 ( A.A ) - İtalyan. 
lara mağliibiyetleriode mesuli • 
yelleri anlaşılan Ras Desta ordu 
sunun kumaodaolarınıa mubake
melerioe boılanmıştır . 

Bunlard•n birinin şimdiden 
ölüm ct>zaııo• mahkum edildiği 
bildirilmektedir . 

Pariı : 9 ( A .A ) - Resmi 
- Sonu ikinci say/ ada -

Bayram nasıl geçti 7 
Ilık bir bahar havası içinde 
halkımız büyük bir neş'e ile 

tam dört gün eğlendi . 
~~~-·-·-··-· .. ·--~~-

Cirit oyunları ve futbol maçları oldu , 
Çocuk Esirgeme kurumunun eşya piyangosu 

devam etti, Kızılay balosu verildi. 

Bayram yerinin umumi görünüşü 

Kurban bayramı; tam bir ilk 
b•har havası içinde,' ıebrimizde 
biiyük bir n,ş'e ile g•çmiştir . 

Çocuklar temiz ve s6slü elhi
selerile daha sabahın çok erken 
vakıtlarında bayram yerlerine ko 
ıuşuyor. dolap, sahrıcak, atla ka
rıncalara biomek ve tellerden kay 
mak suretile akıamio geç vakıt
larına kadar eğleoiyorludı . 

Bir çok kimaeler de bu bahar ı 
h avasından bol bc.I istif .. de etmek 
için ailrlerile b•ğ, bahçelere gi· 
d erek vaktılarıoı g ç rrnitlc-r -
dir . 

Art1ba, otomobil, otobüs ve 
kaınyoul.ır bi~ durm11dau halkı 

•ğleoce yerlerin e çok uc.uz fiat 
la. ı. gö•lirüp getiım i ştir . 

Yalnız bayramın dö• liiacü gü
nü 1& bahltyin çıkan ve öğledtn 

aonraya kAdar d evam ed~n fırtı 

na o ı talıği toz bulutu iç•risiud .. 
bırakmış, hilhasıa küçük yavru
ların ktyfini kaçumııtır . 

Fakat öğleden sonra fırtına 
dinmi§ ve yavrul•r eğlencelerine 
devam etmiılerdir . 

Çocuk eeirgeme 
piyangosu 

Bakım evinde bulunan fakir 
ve kimıtıiz mektepli çocukların 
çtkuına Çocuk Esirgeme K•ıru -

Ba}ram )erinde Şekerkamı§ı 5at11ı 

mu tarafından tertip edilen ve 
dört gün 8Üren zena-in piyango, 

- Geriıl ikinci ıahl/ede -

Bir fen guru' 
19 kişilik bir mut 

sıs Alman gur 
şehrimize uğr --Profesör Hans Ritter, 

mllbendisi Hen, Zahnt Ka 
lea, Prf Ludvrg Lutz, Al 
yük elçiliği evrak Müdürü 
bert, Konçulatyo amiri Vi 
ve karıaı Elzeven ve sdar 
lilosu Meli~ Adelbecib ve 
umum Müd6rlüğ6 mutaba 
neıt, mürebbiye Pojaffer~ 
arkadaşları Ankaradao şel 
gelmiıler ve incelemeler y 
üzere Mersine gitmiolerd 

Zavalh 

İngilizler, umumi harp 
dı büyük hizmetler gören ( 
öküze, ömriinün eonuoa ka 
-bey gibi- yaıatıcak bir mı 
lamıılardı. Ilaui, galiba yük 
beden bir de nişan vermiıle 

Gene umumi harp içi 
mem hangi ct-phede mühim 
hklar göttererek ölen bir it 
eaoırım ki Almanlar, bir ahi 
mişlerdi ! 

Sonra, geçenlerde bir yel 
muştum: milyoner bir Ameıild 
ken, servetinin büyük bir 
sadık köpeğine vseiyeCetmi 

Bütün bu mi1&llerden 
yor ki, artık yirminci asrın 
insan cemiyetleri arasında b 
vanlar,bir çoklarımıza na1ip 
mazhariyetlere kavuşuyor~ ş 
şan \'e servet sahibi olu' 
hauli Almanyadaki gibi a 
heykel bile dikiliyor ! 

Eger hayvanlara karşı g .. 
bu kadirşinaslık, yaloız onla 
şöhret ve refah temin etmek 
ıutupta, işledikleri saçlarda 
- suçun derecesine göre
mek şıkkını güdmeseydi, 
pek i'abeteiz bir tarafgirlik 
olurdu ! btreht versin ki, ş 
da anlatacağım fıkrada görül 
zere inaan oğulları, bazen, h 
!erine yaptıkları gibi, hayva 
ağır cezaları tatbikte kusur 
lar : 

Suriyenin bilmem h•ogi 
dt>, eşt>ğin birisi, kim bilir o 
eebt>ple kalkmıı, köy ağasıo 
alnının çatına hürmetli bi 
eavurmuı ve zavallıyı c 
yere yuvarlamış ... Eşeğin b 
yeti üzcrinf', köyün ileri g 

hemen bir "mahkemei fevkar 
kil etmiıler; birisi müddeiı 
olmuı, şahitler çağrılmış ve s 
ıek te maznun sandaly11ıoa ( 
larak muhakemeye başlanmış! 

Artık , mahkeme reisi eş 
eordu , eıek ne cevap verdi 
ler neler anlauı , müddei 
nasıl bir talepnamede bulun 
eşek kendisini ne biçim ve 
dille müdafaa etti; banlar pe 
dt>ğil , fakat belli olan bir şe 
zavallı kırfeylozofunun köy 
damna asılmasına karar veril 
masıdır. Filhakika , idam hül 
yiyen taliıiz eşek , hemen 0 
kurulan bir darağacma çekilı 
böylece emHli görülmemiş b · 
Y.8 ç~rp!larak diğer eşt>klere 
sır bır ıbret levhası olrnuıtur 

.t\ e tuhaftır ki, Arapların " 
mın cinııilamel ,, ıözü , vele 
('~t:k hakkında olıun , en uyg 
bık sahasını bir Arap köyün 
muş oluyor . 

Ve. yine :oe:Z:tubaftır ki. 
topraklarında her gün yüzlf'r 
yan ve Habeş ddikaohsıoıo .. 
larınıı kavuşm a sını geniş bir 
sızlıkla karşılamıya ahşan sini 
hu bedbaht uzun lrnlakhnı 
ğıcındaki şu h•zio hali kar 
ideıa rikkıttle irkildi ve iirp1 

Düşünün bir kere; iri bi 
nıo iki tarafından ynna sark 
uzun iki kulak,kocamao par! 
ı~r arasıodan dışarıya urkm 
mor bir dil, feri sönmüş bil 
meli bir çift göz ve .. nihayet 
pırıl parlıyan dört tane nal ! 

)'.azık zavallıya , demez 
Yapra 
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Bayramda yapılan maçlar 

Demir spor; Toros sporu 0-2 yendi, 
idman yurdu ile 1-1 berabere kaldı, 

Seyhan-Adana spora 0-3galipgeldi 

Bayramda ıehrlmizde maçlar ı maili koymuı, oyun ml\sni bir ,e. 
yapmağa davet edilen Eakiıehir kilde haaladı ve daha ilk dakika-
ıampiyonu Demir spor takımı larda Muzafferin ııkı bir ıutunu 
ilk maçını bayramın birinci günü kalecı tutamadı ve top direğe çar· 
Toroı kulllbümllz yaptı . Netke puak geri geldi, bu suretle Eski 
fU : Demir spor 2 Toroı O Toroı ıebir ıampiyonu muhakkak bir 
takımımız o gün biraz daha canı- gölden direk sayesinde kurtalmuı 
oı ditine takuık ve topu yere in· oldu . 
dirmek şartiyle oyoau idi netice Yurdun iki güçllk beki Zey· 
biç te böyle olmazdı . Çok rek· nel ve Nedim ortada Kemil ve 
lim yapılan Eıkişebirin bu takı solda Kazım lgüzel oynıyorlar • 
mında ben bir fevkaladelik bul· Muzafferin arkalı önlü yardımı ile 1 
madım . Eo kuyveili tuafları iki oyun mütezavin bir tekilde devam 
bekleri ve bir de ıağ baflarıdır . ediyor . 

Muhacim hatları hep a~ır ve Birinci devronln ortalarını 
bati futbol oynayan oyuncular · do&"ru solaçıkları topu kaptı, Av 
dan müte§ekkil yalnız içleri birıı:ı nl buna yetiıemadi ve ıolaçık to 
11kı §İil atıyor o kadar . Toros pu ortaladı . Sol içleri bunu iyi 
takımı iyi teıckklll edllmeeioe kullandı ve Eskitebir ilk golü· 
utmen yuk.,ıda da yazdığım gi· de yaptı • 
bi topu havadan oynamaları dola- Mımafih bu golde bizim ka-
yııiyle 2 - O kea bir gol farkiy· lecınin biraz hatası var . Çünkü: 
le yenildi . Hele bu gollln yerin· Kaleden çıkmakla hu gole mani 
de hıkemin de büyük bir hiıaeıi ohıbilirdi . Soliçlerl topu ayağın· 
olduktan ıonra neticenin bu ıek- dan açm•ıtı . 
line diyecek yok . Hıftayım bu ft'kilde nihayet 

Maç eaat 3,30 da ve bizimki- buldu . 
lerin akıniyle baıladı . Herke1 İkinci devrede '.rüzglra kerıı 
zevkli ve güzel bir futbol ıeyra· ve güneıin altına düıen bizimki 
dıceğini ümit ettiği halde bu lerin bir iki gol daha yiyecekleri 
tahminlerinde ne kıdar aldındık· ümit edilirkeo netice hiç de b öy· 
larıoı oyunun gidiııtıadıa hemen le olmadı • 
a•layıverdiler • Cidden ortada Canlı, baıla ve görerek oyna· 
çok zevkıiı bir oyun aayrediyor- yıo İdmın Yurdııuun kıymetli 
duk , Sallapati vuruılar, sert bir on biri ytdikleri golno acı11oı çı-
oyun , elhasıl kötü bir maç . Bi· karmık içiu var kuvvetlerila hü 
rinci devrenin daha başlarında cuma geçtiler . 
bilmem a11ıl oldu hakem kendi- Bu hücumların hemen ekıeri· 
llğiodeo bir hiza icat etti . Tıca sini bira:r. fHla alkıı .seven kale-
giden top on Hkiz çizgisi dıııaa elleri Hayati güzel planjoolarla 
kondu düdük , aıkı bir ıut Toroaa kurtardı . 
bir gol . Dakikalar bu euretla geçerken 

Bu kadar badavadın yeoın Yurdun santr1bıf1 Kemil topu 
bu gole ıeyircilerle beraber yirmi yakalad1 , uzun bir vuruı yıptı, 

iki oyuncu da şaıı kaldılar • Bu top Edipde • Ortaladı, Maraton 
gol oyuna bir renk vereceti yer· İbrahim alile tuttu . Oa ıeklz çiı-
da maçın daha tıtaız bir tekilde giıi d ı ıında firikik . Edip gü11el 
oynanmasına ıebep olılu ve ker- bir firikik çekti. Top müdafiden 
ıılıklı yapılan zevksiz hllcumlarla birinin ayağına çuparak Hayda· 
birinci devre nibıyete erdi . rın önüne düıtü . Haydar tekrar 

ikinci devredeki , bu da 11rf vurdu, Şevketin eline değen to · 
Toroı kalecisinin dalgın bulun pa hakem peoallı verdi . Edip 
muından daha doğrusu uyu · yerden ııkı bir ıutla topu Demir· 
ma11ndan istifade edilerek ya- ıpor ığlarıoa tıktı . 
pılan ikinci bir golle Eıkişebirin Saha alkıştan inliyor . Bu gol-
Demir ıpor takımı maçı bu tekil· den ıonra her ilr.i taraf de galibi· 
da 2 - O bir netice ile kazandı . yelleri kendi taraflarına çevirmek 

Toroı takımında ne yapıc• için var kuvvetlerile oynamağa 
ğıaı ve auıl futbol oynayacağını baıladılar . Fakıt netice değiıme· 
idrak eden yalnız bir kişi nrdı . di • Eıkişebir ltampiyonu Demir· 

Nabi : bu arkadıtımız kendi· spor Adıoa ldmın yurdu ile bir 
ıine dü§en vazifeyi liyikiyle yep· bire berabere kaldı . 
dı Gerek top ke1işleri ve ga İdman yurdu o gün ulııda 
rekse paa tıvzi•tı kendiıinfo ol- çok güzel bir oyun çıkardı . Bu 
gun ve tecrübeli bir futbolcu ol·I muvaffakiyetleriader.ı dolay• ken 
duğuna işarettir . Diğerleri Vllıt dilerini tıbrik ederim . 
bir derecede oynadılar . Yurdun on biri de kendiıina 

Demir sporda : zevkli bir fut düıen vazifeyi layikiyle batardı. 
boldın ziyade eoeıji ile ve daha la~ . HaHan, Kemil, Avni, Muzaf. 
ziyade birinci bir oyun tarzı takip fer, Haydar, Edip, Kadir, Zeynel' 
eden bir aiıtem var Yukarıda Nedim kıymetli birer oyuncu ol-
da ya:ıdıiım gibi eo ileıi teknik duklerıoı yine kendilerini ~even-
olmamakla beraber iki bekleri ve lere tasdik etıirmi§ 'oldular. Var 
bir de sığ bıflandır . olsunlar . 

Misifirlerimiz bıyramın üçün Demirspor takımında da Şev. 
ı:ü g6all ikinci maçlarını Çukur· ket, Mennan, lbrahim ve santra· 
ovanın eo kuvvetli takımruından forluı ile ıai açıkları gllzel oyna 
Adaaa İdman yurdu ilı yaptı . dılar . 
Adaaılı çocuklar çok güzel ve Hakem oyunu birinci mıçtı-
cidden canlı ve aletio bir oyunla kinden çok daha güzel idare 
miıafirlerine aynı ınretle ve bazı etti • 
zamanlarda onlaıdan dıha llstüa Eslıiıehir ıampiyonu son mı· 
bir oyua göatermekle ihmal gö· çını Seyhao - Adanaapor ile yıp 
türmez bir kuvvet oldnklarıoıl-1 tı • Demlr1por bu maçta yurdun 
re beraber kalmak ıuretiyle lıbat hilafına çok güzel ve enerjik bir 
ettiler . oyıın oynadıktan ıonra maçı 3-0 

Maça aaat 3,30 da yine hakem kazandı . 
Eırefin idaresinde hıtlandı • Seyhan - Adenıspor kıymetli 

Her iki tıkım da tam kadro· oyuncularda o miiteş·lı kil bir ta 
larile, yalnız Demirapor aağ' ıçı· kımla sahaya çıktığı haldıı anlaşa-
ğa dıhı iyi oynadıtı ıöyleoın İı· mamazlık ve bllhaeea muhacim hat· 

- -

- - -
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Bayram nasıl 
geçti 

- Birinci sayfadan artan-

balkın büyük bir rağbetini celbet
mit ve kuruma epeyce kir bırak 
mııtır . 

Şeblr Dayakları 

Beş günün vukuatı 

Habeşistanda 
ha rb paydos! 

- Birinci sayfadan arlan 

mahfeller , Musolininin ooüçlere 

Futbol maçları 
Şthrimize geldiğini yeıdığı· 

mız Eskiıehir Demirspor kulllbü 
futbol tıkımı, bayramın birınci 

günü Torosıpor, üçüncü günü İd 
man yurdu ve Pazar günü de Sey
hınıpor kulübümüzle stadyomda 

çok büyük bir kalabılık önünde 
heyecanlı maçlar yapmış ve bu 
maçlar halk tarafından bllyük bir 
zevkle seyredilmiştir . 

Kalekapısında çıkan bir kavgada 
l izzet adında birisi arkadaşı Mus-
1 tafayı bıçaklıyarak öldürdü \ 

cevabını mü11it bulmaktı ve kon
aey toplantısında Habeş - hal. 
yan savaıının bir barışla sona 

erdirilmesi huıuıunda atılan 
adımların semereli bir neticeya 
bığlanıcağını ummaktadır . 

Hu maçlara aid tofsilat spor 
sütunumnzda bulunmektıdır . 

Cirit oyunları 
Bayramın ikinci, dördüncü ve 

Pazar günleri öğleden sonra De
mir köprünlln yanındaki alanda 
yüzlerce ballıın önünde Halkevi 
ciritcileri tarafından heyecanlı 
drit oyunlari oynanmııtır . 

Kızılay balosu 
Bayramın dördüncü günü ak· 

ısını Halkevinde Kızılay çıkarı
na büyük bir balo verilmiş ve sa 
babın geç valıtına kadar süren bu 
güzel baloya bir çok davetlilrr iş 
tirak etmişlerdir . 

tına alınan Yuaufun bu hattı şahsi 
oyunile berbat bir şekle sokması 

neticesi 3-0 gibi oldukça ağır bir 
mağlübiyete sürüklenmiş oldu. 

Sabaya evvela Demirspor ve 
biraz sonra da Seyhan - Adana 
spor çıktılar . Mutad merasimden 
sonra oyun Eşrefin idartsinde baş· 
ladı . 

ilk dalı ikalarda Seyhan-Ada· 
nasporu faik görüyoruz . Cidden 
kuvvetli bir defansa dayanaD mU· 
hecim hatlı korkulu bir kaç akın 
yaptı. Fakat bu akınların hiç bi
risi de müessir değil. 

Ekserisi kaleci Hayatinin gü
zel planjoolarıle tehlikesiz bir şe
kilde kaldı. Demirspor santraför 
lerinin güzel idarceile Seyhan -
Adana spor kalesine yavaş, yav • Ş 

tehlikeli akmlarda buluomeğa baı
ladı. 

Bu akınlardan birinde Rasim 
ayağına gelen topa vuruş yapa· 
madı. Topu kapan sağiçleri boıla · 
vadın bir gol yaparak Demirsporu 
O- 1 galip vaziyete çıkardı. 

Bu golde hemen on dakika 
sonra s•ğnrığın ortaladığı topu 
kaleci Hacı elınden kaçırdı ve bu 
suretle Eskişehir şampiyonu ikinci 
golü de kazanmış oldu . Defansın 
bütün gayretlerine rağmen mu ha · 
cim hattının müessir olamaması 
bele Yusufun topu mütemadiyen 
ayağında ezm~li vo diğer arka 
daşlarını da sinirlendirmesi karşı 
takımın st:rbeat ve açık bir oyun 
oynamasına sebep oldu. 

ikinci devrede daha hAkim ve 
daha güzel oynıyan o, mir spor at
tığı üçüncü bir golle son maçını 
da 0-3 kazanm ı ş oldu. 

Demir5porlular dün umumiyetln 
iyi oynadılar ve bu galibiyeti hak 
etmiş oldular . Santrforları sa~a

çıkları iki bekleri ve suğ halları 

mükemmel bir oyun gösterJıler . 

Seyhan-Adanaspor talıımıoda 
güıel oynıyan haf ve bek hnttı 

idi. Muhacim hattında nazara çar
pan yalnız iki kişi vardı. Kadir ve 
üçüncü Kemal . Diğe rleri ve bil
hassa Yusuf ve Nizam, hiç de iyi 
bir oyun çıkaramadılar. 

Eıref de birinci m~çtaki idare
sile kıyas edilmiyecek derecede 
mükemmel bir hakemlik yaptı. 

Bizlere temiz ve güzel oyunlar 
gösteren misafirlere uğurlar olsun. 

Beş günde yaralananlar, dUgUlenler, hırsızlık 
yaparken yakalananlar 

Bayramın ikinci günü, 11bıka 
hlardan MuıtafA oğlu Çlpl•k İz
zet adında biriıi ile yine sabıka· 

Iılardan Kadir oilu Nernekli 
Muatefa ua11ndı, Kal~ kapiıında 
bir kavğa çıkmıı ve ıonunda İz 
zet, Mustafayı bıçakla çok ağır 

bir surette yaralamıştır. 

Yaralı memleket haıtıneıine 

kaldırılmışsa da, kurtarmak müm
kün olamamııtır . 

Katil İzzet tevkif edilmit ve 
evraklarile beraber bak yeriae tes· 
lim edilmiıtir. 

• • • 
Bayramın ikinci gllnO, Hamo 

oğlu Has•n ve arkadaıları, İbra
him ve Aziz ismindeki ıahıaların 
evinde zarla ' kumar oynıırlarken 
cü rmümeıbut halinde yıkılaomıı
lardır. 

• * • 
Döteme mahılleeinden Ah 

durrabman oğlu Mahmudua bah
çrcisi Zekeriyı, 4 S -3-936 ge 
"esi, Mıbm udun evine pencere 
den atlıyerık ırirmİ§ ve bir tilki 
deriıini çalmı§ fakat kaçıırkea yıı· 
kalınmıştır. 

• • • 
İstiklal mıballuindeo Mehmet 

oğlu Ahmet ile Hasan otlu Meh 
met adıpdaki adamlar ara11nda kav· 
ğa çıkmış, ntlicede ikiıide bir bir 
terini kol ve baldırlarından on 
gilnı.Je iyi olacak şekilde yarala
m ı ılardır. 

* •• 
Refıt bey mahallesinde oturan 

Elektriğe tutuldu 

Bir jandarma elektrik cere-! 
yanına tutularak öldü. -

lı jandarma merkez efradından 
Bozdoğanlı Mohmet adında ki bir 
jandarmamız elektrık ampulünü 
düzeltmek isterken cereyana kapıl
mış ve çarpılmıştır. 

llestaneye koldırılan Mehmet 
bu çok tesirli olıın çarpılmadan 

kurtarılamıyarak ölmüştür. 

Bir madrabaz 

Muska yazarım diye 
liri' dolandırmış. 

--~---

40 

Karşıyakada Halil oğlu Urfalı 
Mehmet Şehade adındaki bir adam 
Muhsin oğlu Durmuş ismisde bir 
adama muska yazmak suretile 40 
lirasını dolandırmıştır . 

ŞAhade yakalanarak hakkında 
tutulan evrak ve zabıtla hak ye
rine verilmiştir. 

Operatör Ahmet Salih 

Bir aydanberi Zatiirrieden muz · 
tarip bulıınon Operatör Ahmet Sa 
lihin temameo eyil~ştiğini sevinçle 
haber aldık. 

Doktor Ahmet Salih yeniden 
ç4lışmuğa ve eski muayenehane 
sinde hastalarını kabul etmeğe ba~
lamıştır . 

Hacan oğlu Hllseyin ve ·Bekir oi 
lu Reıit adında iki kiti reıal.t çı 

kar•Cak ;dertcede seıhoı olarak 
görülmüş ve polisçe s.vk edilir
ken yayğaraya baılıyarak memur
ları tıbkir ettıkleıinılen hakla
rında kanuni gerek yapılmı§hr. 

* * • 
Bayramın iiçüncü günü Sey

han mahalluinden Ahmet oğlu 

Yn,uf adında birisi ile Eni§le&i 
Süleyman ıreııoda bir kavga çık 
m•ı ve sonuodı Y uıuf, Süleymını 

iki yerinden bıçakla ağır surette 
yaralımııtır. Zabıta Yuıufu yaka
lamııtır. 

* * • 
Büyllk Küp•li bınında oturan 

Mehmet oğlu Kamil adında bi. i· 
nin, ban odacısı Ahmet tarafın
dan, cebinden bir gümüı saat, nü· 

fos cnzdıoı ve uaba vuikısı ıtı· 
rılmıı ısede Ahmet çaldıklarile 

beraber yakalıomııtır. 

• * .. 
Kuruköprü mahalleainde otu· 

raa Halil oğlu Mustafa ve kardeşi 

Mu11 adındaki ıebısler serboş o· 
lank rezalet çıkardıklarından ya· 
kalanmı9lardır. 

• * 
* 

Şöför Hasan oğlu Abdullabın 
idareaiodeki otomobil, Fikriye • · 
dında yedi yatındaki bir kıza çarp· 
mıı ve çocuğun sağ ay• ğını kır· 
mıştır. 

Abdullah y 
İl yapılmııtır. 

kalaoarak gerekım 

Tuzla kamununda 

Rusyadan gelen bir Ördek 
vuruldu. 

Tuzlada yapılau Ördek avında 
Rusyadan gelen bir Ördek de vu
rulmuştur. Bunun ayağındaki Alo· 
minyom halkaoın üzerinde ıunlar 
yazıl.dır : 

[ MOSKOWA 23366 E ) ve 
( BEOH ) 

Bu halka Tarım hakıınlığına 

!(önderilnıek üzere ııit olduğu da· 
ireye verilecektır. 

Helenler-Gidenler 

Malatya Saylavı Osman Taner, 
Malatyadan şehrimize gelmiş ve 
bir gün k~larak dönmüıtür. 

§ Sıhhat ırıfüteşarı Hiisameddin 
Kural ve Hıfzıss ı hha genel müdürü 
doktor Asım,ötey gün Ankaradan 
9ehrimize gelmişler ve bir gecd ka
larak Mersino gitmiılerdir. 

Arteziyen mütehassısı Süley • 
man Sırrı da şehrimize gelerek bir 
güıı kalmış ve Tarsusa geçmiştir. 

düzeltme 
3-:l-!;136 tarihli gazetenizin 

dördüncü ıahifesinin ikinci ıütü
nüo on ikinci satırında 48 de on 
dört sehmi denilecek ikeıı sehven 
sekizde on döıt s~hmi diye yazıl
mıı oiduğundsn 48 sekizde on 
dört sehmi diye tashihen ilAn olu
nur. 

Ankara : 9 ( A.A) - Adıee
babadan bildiriliyor : 

Habeşisıeaa iltica eden Erit· 
reli bir zabit İtalyıın kıtalarınıa 
bazı yerlerde bozguna uğradıklı· 
rını söylrmiştir . 

Habeıiıtaoa iltica edea E•ilrr.
lilerden bir Tiğre kıtaası teıkil 
edilecektir . 

Adisababı : 9 ( Radyo ) - Bu 
gün nrşredılen resmi bir tebliğde 
Ru Mülügettanın zatürrecden öl· 
düğü bildirilmektedir, 

Paris ; 9 ( Radyo } - Asma 
radan gelen bir habere göre İtal
yının Sulh tekliflerini kabul et 
melİ doleyısiyle İtalya Habeşiı· 
tanda yeni askeri hareketler yap· 
mıyacak ve uçak bomhardıman

larıoıda son verecektir. 
Asmara : 9 ( Radyo ) - İtıl· 

yan tayyareleri üsıülbarekelerioe 

dönmeleri için emir almışlardır. 
MuS&oliniden alınan bir emir 

üzeıine Mareıal Badoııliyo kıta · 
)arının hareketlerini durdurmu§ 
ve topçu, piyade ve uçak bombar
Jımanlarının keailmtsini emret· 
mittir. 

Bu emir İtalya ordusundı bü 
yiik bir sevinç uyandırmlf ve 
karargaha dön"n Mart ıal Badoır· 
liyo asker ve :ı:abitl.r tarafından 
büyük bir oeı'e içinıle kaıtılıu

mıştır. 

Bu emrin sulh11 tazammun et· 
tiği fikri kuvvetlidir. 

Roma : 9 ( Radyo ) -
Afrikada muhasamatın durduğu· 
na ve Mareıal Badogliyonun as
kerlerini geri çekdiğine dair As
maradan verilen haberler burada 
hayretle kar§ılanmıştır. 

Habeo - İtalyaa kuvvetleri 
çerpışmada devam etmektedirler. 
Yalniz Tayyareler üssülhaıt.kele 
rine dönmı<k için emir almışlar· 

dır. 
Napolı ; 9 ( Radyo ) -

İçinde 2500 Subay, asker ve mü 
himmat bulunan bir vapur doğu 
Afrikaeıoa bereket etmiıtir. 

Bundan ıonra içiade zabit, 
asker, tayyare, tank ve bir çok 
harp mühimmatı bulunan oo va· 
pıır deha haıeket ed cektir. 

Roma ; 9 ( R•dyo ) -
İngiliz sefiıi, Habeş staudaki İa· 
giliı kızıl haç hastanesinin İtal
yan uçakları tarafından bcımbar· 

dımınını hükumet nezdinde pro 
tuto etmiş, bunu yapanların ce 
zalaodırılmalariyle beraber bir 
ilaha tekerıür etmemrsiui iste
miıtir. 

Asmera : 
Havas Bjansı muhabirioiu bil

dirdiğine göre, İtalyanın Ceııev 
reye verdiği ce ıaptan sonra baş 
kumandanlık, doğu Afrikıdaki 

harekatı durdurmağa karar ver
miştir. 

Mıreşal Badoğliyo Asmaraya 
dönmüştür. Bombarduman tayya· 
releri uasulbarekelerine çağrılmış 
kıtal harekatı durdurulmak üzere 
emir almıştır. 

Roma: 
Royterin bildirdiğine gö:e, söz 

söylemeğe ıalahiyetli reımi bir zat 
bu sıbah şu beyanattı bulunmuş 
tur. 

( Doğu Afrik.da mulıa!Bmat 
ne tatil edilmiı, nede fuıhya 
uğramıştır. ) Bu bryanat Asmara 
dan gelen teigraflardan sonra 
Roma matbuat malıfeiletini so'I 
derece hayrete düşürmüıtür. 

- . - . 
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anlar Ren boyun 
i gayri askeri yeri 
re ordu soktular 

Suriye 
Nasyonalisleri 
- Birinci sayfadan artan -

l:Jt l larında saatlaı ce mesafede hay· 
r nci say/ adan arlan -

Q' raklarla süslenmiş olan evine ge-
IQ derhal toplanmasını iste· tirilmiştir. ~ 

tir 
t-{ • Halk, burada verilen vataoper-

Otada , Baroo Nöyrat' m gay verane nutuklara dinledikten son 

1 k"ıi mıntakeya bazı Almıu' ra sükunetle dağılmıthr. 
'?ı gönderileceği Fransız ıe Meclis r eisi ve vatani lideıhri 
e haber verdigvioi vo bnnuo a halka yeniden bir beyanname atş 
ıno ve milletler sosyetui rederek fevkelade komiserle ua -

Lltrıa muhaJif olduğu, binaena · farında bazı cihetlerden mutaba-
hu p~ktlar mucibince Frao ı . kA b J ld tı K&tı t t ar &Sı o uğunu ve ba}'-
lllillctler c ,.miyeti kooseynıo 1 1 ram ertesi müzakerelerde bulun-

' içtimaa toplanmasını iste- k b b 1 b' ma üzere ir eyetin Parise gi-
C ıldirilmektedir · dt ceğini, bunun için bal kıo ma J 

eoevre : 9 (Radyo ) -Mil- ğaza ve dökkiolarmı aç•p iı ve 
' •osydesi konseyi 13 Maıtta 
•nacakt ır . güçleriyle m<"şgul olarak her han 
ı gi bir numayişte bulunmalarmı 
0Plantıya Almanya da davet bildirmişlerdir. 

ttııuştur . 
Hamada ise dükkanlar elan ka-

t 
.. <>ndra : 9 ( Radyo ) -Poloo-
Uk palı bulunmaktadır. Buna dll ıe 

Gmeti Fransa - Po1ooya h d h <" p sürgüne gönderilen Hamalı 
~ esine sadakatle hareket 

c ~ liderlerin henüz serbest bırakıl-

(_Tlrlc Sösfl ) 

:ı- B e 1 e d i y e il i n 1 a r ı ı --, ____________ , ________________________ , acele 
ediniz . iki gününüz kaldı 

Siptillide Sfbze halind€<ki 19.22,24,26,29,33,36,37,35 numaralı seb
ze dükkAnları J -heziran-936 tarihine katlar acık a rtırma ile kiraya 
verilecektir . 

ihale 19-mart-936 perjembe günü saat on beşt1 belediye encü
meni odasırıda yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işle
rinde şartnameyi gört•bilirler. 

istekliler ihale güaü teminatlarile birl ikte beleJ iy" encümenine gel-
meleri ilA.n olunur .6534 4-1 O - 14-17 

CBEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Ku&a zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yepı ve biaoetice 

ucuz maliyet temin ve 
size en eyi hi=met edı•ce t\ 

ı 
1 
1 
; 
l 
ı 
1 . 
1 

' 

Norma Shearer- Fredric march 

gibi iki büyük artistin unutu\ cn az temsili 

(Aşk blzlaleri) 
binlere~ halkın alk ış tufan \arr arasında devam ediyor 

ayrıca : 

Garp ateşler içinde! •• 
son dere ce heyecan it serg,Uzeşt filmi 

Pek kında ya • • 
( Jenera l Yenin Zehirli çayı ) 

6538 

• 

l• ini hildirmittir . mamalarıdır. 
Ondra : 9 ( Radyo ) - İn· l ltabinesi bugün öA"leden ön- Şehrin yüksek yerlerıne kon· 
Planmış, dışişle ri ba kanı Ede- muş olan top ve mitralyozlar elan 

1 ~1.~anların Reni işgalleri üze- durmakta polis ve asker de\lrİye-

nakil vasıtası Yegane 

Chevrolet , -~~-S_i_n_e_m_a_s_ı_n_d-_a .... I __ _ 
hdu~ya siyasasmda vukubuJa- leri çarşı ve sokakl ard 3 gezmek 

. lldıseler hakkında izahat ver- tedirler. 
it Fransız kumandanltğı, kahve, 

Ondra: 9 ( Radyo ) - l rı giliz gazino ve tiyatroların saat 18,30 
l~ri bakanı Eden, Almanların • kadar açık bulu11durulma1tna 
1§galleri hakkında Avam Ka- müsade etmiştir. 
sında mühim beyanatta bulu- Bütno Suriyede mağaze ve 

l
ltır . dükkanların bayram ertesi açıla · 
a · k rıs : 9 ( Radyo Kahire ) - ra tabii halin geri döneceği u-
ıo1 sef:ti,Hariciye Nazırı Fildn· molmaktadır · 
ziyaret ederek hükumetinin Nümayişlere ;ştirak ettiklerin 
trıQ muahedesine sadık ko.la den dolayı askeri bapısaoelere 
nı ve bunun her hangi bir · koomuş olanlar kamiltn serbest 
~f' Sinin ihlaline razı olamıya . 1 barakılmışlırdır. 
Ilı bildirmiştir . / Hama ve camide oturan ele 

\ tüksel : 9 ( Radyo ) - Bel- 1 viler, fcvka!Ade komi&ere birer 

~
hiikO.meti , Renin Alman l tel yazısı göndererek Lazkiyede 
leri tarafmunn işgali Millet I ki utanda§larınıo Suriye vahdeti 
illiyeti nezdinde şiddetle pro· . hakkındaki ietekleıine iştirak et-
etmiştir. 1 tiklerini bildirmiılecdir. 

ondu : i Berut : 7 (özel) - F evkelade 

llbine bu sabah toplaomLş- 1 komiser kont DömarteJ, bir emir· 
~ , oame ile Lübnanda kanunu esas!oin 
ı..ızakeratın başlıca mevzuu 

tiyle Ren meselesi olmuş- muvakketen tatil edildığioi bildir-

Otomobil ve kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez kumandanlığı 

Muharrem 
altmda 

Hilmi 

:----~----------~~~~~--~._. ..... ------~~~----~ ! 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısmd(jki muayenehanesind · her gün 
hastalarını kabul eder. 

Cum·1rtesi günü öğleden sonra 
beye parasız bakar . 6329 

yoksullara vr, tale-
25-26 

Bu akşam 

Sayın halkın gösterJiği büyük aldkaya bir şükrıtn borcu olmak üzere 
müstesna ik i film birden taktim ediyor 

1 : « Jak Payın >) o rkes trasrnın İşt i rakile vücud ıı gtitir ilen hissi 
ve çok içli bir mevzua m ılı k fevk:alıl le bir es9r 

'' Unutulmuş senfoni ,, 

Ve görmiyen1erin isteA'i üzerine Harbi Umumiye 
yapılmış mükemmPl bir film 

(ilim ve zaler) 
ait 

son defa olarak gösterilecektir . 

Pek yakında; SenPnin en müstesna filmi 

(Siyab gözler) 
6541 

ı::-d mİ§tir. l:ı enin avam kamııasıuda Al 1 ''Ceği sözlerin umumiyetle Hunun yakında bazı tadilatla sara• s neması 
lll olanlarda o ileri gitmiye . tekrar meriyete girme.sinin ilan e- J 
~anılmaktadır. dilmesi hekle~mekte dir. ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r•riı: Yine b.ber vcıildiğine gore B k R d 1 Bu akşam 

Lüboao, Suriye ve Alevi hükii· er es a yo vapar 
•ro' Radyo ile verdıği DU metlerioirı birleştirilerek bir (müt· J ı Tarzaa 
demiştir ki : Hükumet teh· tehit Suriye hükumeti) tı- şkil 

.a'§ ı sıo baş tğmem~ğe azmet- 1 ve buouo için balkıo reyine mü- A h • k • S f ! ,, F f mma ıc, ımse par on yapamaz. ; 
· raosızlar ietib af edilm ek racut edildild iği ve bu iti6 de, 

Yamyamlar arasında 
tiyle Atman askerlerinin Ren ı Pariste yapılacak olan müzakere· 
H'l'ıua yerl e şmesi, müzakera· lerden sonra yapılmasa kuvvetle Ayda on lira ile 
r~Vaouoa mani olmığa kafa- umulmaktadır . 
~ Sa, Bıoki Alman toplarıDID Spa rton 636 x 
Jı 'İlında b11akmağa ojyetimiz 

1 

1936 MODELİ 

ı
~t. Davamız haklı ve lrnv- Peris : 15 ile 2000 metre dalga lı 
r~ir, Onu müdafaa etmekle Övur gızelasinio Romadan Çelik lAmbala rla mücehhez 
-ı llıukadderalımızla beraber öğroodiğioe göre Şisit fırkası sek - Otomatik ,. Antifading " li 
-~a ııulhunun esası. unsuru- releri, İt•lyanın Cencvredeki mü Otomatik volüm kontrollu 
l ltıüdafaa ettiğimiz itimadımız messillerioe Almanyaya karşı eko- Full- vision kadranlı 
ıt. Fransız milleti bütün bo• taı y nomik zrcrj tedbirler tatbikine Musiki ahenk kootrollu 
~· arı bir tarafa atarak hilku· muhalefet etmelerini emrttmış- Büyüklüğü 43 x 36 x 22 sanlimetre 
I ın tutumuna yardım husu . 
' ınenfeale ve müttefik ka tır, En kuvvetli ve en bahalı Radyoların ahzettiği 
\ır. bOtUn istasyonları alır. 

Cenevre : 9 ( Radyo - Kalitesi itibarile rekabet kald1rmaz fiat • 
•ti

11 
• Siyasi mabfeller, Alman ile 
• , münasebeti kesmekt{'nse müzake· 

ı... Zetcler hükumetin Alman-
"~ b k reye girişmenin mürecceb olduğu 
I he eti karşısrnda ittihaz kan3atındudir . 
~ tarzı bart'keti takdi r et · 
"~dir. Bazı mabfeller Almanya bak· 

kında şiddeli zecri tedbirler tat 
•ris : 

bikım teklif eden Fransaeıo bu 
'ro, Fılanden yarın meclisle maksadını umumiyetle tasvib et· 
•io hareketi hıkkıoda ize memektedirler. 
erecektir. a,

19 
. Hitlerin milletler c emiyetine 

I~ ' avdet hususunde yaptığı teklıf u· 
ilden, Perşembe günü ayan · ı 11 mumi surette mf'mouniyelle kar-
ııeız - Sovyet yakıOI bak · , , şılanmıştır. 
ııalaat verecektir. Paris : 9 ( Radyo ) Bakan 

'tis : lar kurulu: vaziyet icab eder· 
tlaolar kurulu Lokarnoyu se harb yolunda alınması lazım 
~ ~ltıış olan devlrtler konfe gelen tedbirleri kararlaştarmış -
;•11 yaran sabah dış işleri ba· l ı r . Memafıh teıbis t dılmiş o· 
. 'rıda toplanmasına karar lan eşhas tekrı>r silah sltına 
1tr lr, çağrılmıyacaktır . 

2- 4 Yeni Eczane bitişiğinde 6518 

Yunan kabinesi hala 
kurulamadı 

Atina : 9 ( Radyo ) - Soko
lisin, Çaldariı bir saat süren gi
rişmesinden soora kabineyi ltş
kilden ver geçdiği söylenmekte· 
dir. 

-------------·---~-------
Şu iki ismi günlerce unutamıya

caksınız. 

siyah gözler 
Harry Baur 

6522 

Bürücek köyü muhtarlığından : 
Bürücek köyündeki furunla bi· 

tişiğinde ki ve dairc> nin a ltındaki 
<lükkAnlor - pazar yeri ve yanın 
daki evvelce Miicuvir oğl unun o
tu rJuğu kahv ı• h ane bufesile bera 
ber- Çı:ığşııktaki kahvehane hü
fesil e beraber olmak üzı1f~ açık 
artırma ile icara ve rileceğinden 

talip olanların Mart ayının yirmi 
üçüncü pazart r~si günü akşamı saat 
on dokuzda Yenicami civarında bay 
Tahir Pamukçunun evine gelme · 
leri ilan olunur 6539 

10-14- 18 - 21 -

Fevkalade sergüzeşt filmin 3 üncü son kısmı 

ilave : en son dünya haberleri 

Gelecek proğram : 

Eskimo 
Bu s~nenin en orijinal ve en gllze1 filmi 

Çarşamba matine : Saat 2,30 da 

Tarzan üçüncü son kısım 
1 ~~-----------~~--~--~----~----~--~----~-1• 

6542 

r-- Foto Coşkan , 
Gerek Amatör işl erini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandismaa ve diğer bütün fotoğraf işle
rini ycıpınağa başllyan Coşkun Güven , h~r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan ately~sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ça lışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

bütün 



(Tftrk ~d ) 

Seyhan defterdarlığından : 

Miktarı 
Mevkii 
Yokarı dam 

Cinsi Züra Dönüm 
Mil müştemil!t 2000 

1 bap çiflik damı 

Zencirli bağ 2 evlek 13 

Kireç ocağı Bağ derununda 15 
bir bap hane 

• bağ 40 

Yılanlı turşucu Tarla 28 
Diyap 

Karaenbiya tarla 6 evlek 28 

Yılanlı bağ yeri 5 

Yeni dQgya bağ 1 evlek 28 

Yılanlı Gürünu mülk ha .. 
ğın nısıf hissesi 

İncirlik 

Köy civarı tarla 

Zira 
1529 

Dekar 2 
n 

14 . 432,00 

8 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kuruş 
200 

121 50 

60 

160 

140 

115 

35 

105 

180 

3 

Hududu 
Şarkan Bizdikyan MıkAil vere

sesi garben Zabel yetimleri tarlası 
şimalen tarikiAm cenuben sahibi 
senet . 

Şarkan Sava iken zevcesi ve
resesinden metrQk bağ garben A
ğop iken keresteci Nazardan met. 
rftk bağ şimalen ifrazen Kaful oğlu 
Aliye mahsus bağ ve kısmen Meh~ 
met veresesi bağı cenuben kara
dayı iken şimdi veresesinden met
rftk bağ ile mahdut. 

Şarkan ktısap Boğos garben 
tr.ırik kJbleten ziyinJi Ohanis şima
len Mardiros. 

Şarkan salcı Bedro9 garben kel 
Hasan şimalen sahibi senet tarlası 
cenuberı Misyos zevcesi. 

Sahibi evveli 
48 sehin itibarile 28 sehmi 

Bizdikyan Mığırdiç ağa o· 
ğulları Armanak ve 7 şer

den 14 sehmine Mığırdiç·a~~ 
kızları Rupsimi ve llayk0: 

noş ve 6 sehmi zevcesi Marta 
bini Ohanis. 
Hazinei maliye 

Parsih 

Basmacı usta Parsih 

Tapu senedinin 
Tarihi No: 

Mayis 930 7 /8 

Ha ziran 933 1 18 

Mart 932 449 
450 

Mayis 319 31 
32 

Doğusu dere batısı Kurttepe yo
lu poyrazı meyhaneci Andon iken 
şimdi muhacir Hatice kıblesi gören 
Osman. 

Maliye hazinesi KAnunsani 936 88• 

Gün doğusu iş hu mahalden if
rezen Hamit oğlu Ahmet ve kıs

men tarla yolu gün hatun dere şi
maJen buoyemin ve Hacı ağa tar
laları iken elyeym EmlAki Mi])iye 
kıbleten işbu mahalden ifrazen Ha· 
mit oğlu Ahmet ve kısmen sahibi 
senet verese]9ri iken e]yevm Arap 
Ali ağa zuhur edecek fazlalık ha · 
zineye aittir . 

Mustafa ve Karabet ve lbrahim 
bağları . 

Şarken Istenbullu oğlu Mihran 
garhcn Çolakyan Ohanis şimalen 
Mustafa ve borber Simyon verese-
leri cenuben Kasur oğlu Serkis ke-
rimesi Meryem ve aure ve kerime· 
si Murs ve Kiregos. 

Şarkan tarikiAm ga. Aykül iken 
eıyevm Kasım zade Kamef. şi.Meh. 
met Vohbi ef. iken veresesi ce. Ko· 

valsz Kiğork iken elyevm usta Meh-
met . 

Maliye hazinesi 

Çulha Kirkor 

Kasarcıyan Mihran 

Maliye hazinesi 

D. Hal il ağa tarlası B. Hacı ka- Taednryen Karabet 
dir vereseleri ş. Yekeo Hasan ve 
reseleri C. yol. 

Eylt\J 933 247 

82 
Mar\ 306 122 

Mayis 317 

Mahlul 1811 

24 
25 

Yukarıda ctne, mevki, mik1arı, muhammen bedellerile hudutları yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri açık artırma usulile 27-2- 936 tari

hinden itibaren 20 gön müddetle satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin yevmi ihale olan 18--3-936 tarihine müsadif çar~amba günü saat 15 de 

% 7,5 teminat akçaları ile birlikte defterdarlıkta satış komisyonuna müracaatları ~lAn olunur. 6527 1-4-10-13 

dörtyol urbayltRından : 
Kasabamız haritasile, müstak

bel şehir p1Aoı yaptırı1acaktır. 2290 
numaralı belediye yapı ve yolJar 
kanununun 2 inci maddesi muci 
hince ; ka biliyE.t ve ihtisnshı.rı iç 
bakanlığınca tes\ıkli bir mi.ıtehos· 
sıs aranılmaktadır . Taliplerin l>'r 
aya kadar belediyemize gönder . 
melcri ilAn olunur. 6516 

28-4_ 12-18 

':r nııııuııııııııııııııuıııııınııınuı .111111ııııırımıııııııuıı1111nımıııııııtt11ınııuıııaıı1~ 

1 bu gece nöbetçi 1 
~ Eczane 
5 ... 
1 Or uzdibak c ivarında ! 
1 Mer kez eczanesidir l 
& ş 

İ llllıtııııınııc ··ıı :-ırııınıııımıııuuıııııoıııııııt- •ınıııu•ııııınııumıııt i 

Adana birinci sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Adananın Sofu behçe mahal-

~------------------------------------------------!, Dünyanın en fazla tanınmış 

Kaymak makinası 

Kızlı maklna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
----------------------------------------------Senede yüzlercesini sat an deposu 

Rasih zade biraderler 
Hale fi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K . 93 

Tecim evi 

H ~~r zaman her boyda mevcudu 

vardır 23-30 6438 

lesinden ölü İbrahim oğlu Osmanın ··---------------mıı••••-------------------• Adana sulh l inci hukuk mahke-
mesinde yepllan duruşması sonun· 
da: küçük kardeşi t.. hmede dört 
sene müddeııe itiraz ve itizarı ka· Kacakcılar Paranı/---
bil olmak üzere vasi tayinine 9- • t 1 ~ 
ı t-935 tarihinde karar verildi- vatan hainidir Boş yere harcama ve har· 
ğinden alAkadarlarca malum olmak cıyacaksan yerli malı alf 

------------------.... ----J üzere keyfiyet ildn olunur.6540 

Hizmetci kadın 
• 

aranıyor 

• Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza müracaat edilmesi. 

1 

Adana Borsası MuamelE 

PAMUK ve kozx-
Kilo F'iyatı 

CİNSİ En az En çoL. 
K. S. K. S. 

kapımah pamuk 37,50 
~= 

Piyaaa pırlağı ., 35 35,50 
.Piyaaa temizi ,, 33 
iane 1 39,50 

ane 37,50 
Eklpreı 

1_,;;;;K~le;.;v.-laı;,;njj,,;.t ____ ...... ..._45_'" ! 43,87 - 1 
YAPAGI 

, ___ B...,..e..._y..,....az _____ ı----ı----1-Jı 
Siyah . _ 

Ç 1G1 T 

--=r:...-.ne!-r-es-----:--2-,55 1---ı-=::=Jl 
Yerli "Y emJik" 

"Toh uıoluk,, 
---------

Men tane ~ 
·-~A~rp~·~;.,t----------ı---------- ------~•-_ •- Faeulya 

Yulaf 
Delice 

•-=K~u~o~y~em=;..i _________ 
1 
_________ 

1 

______ , ] 

Keten tohumu 
Mercimek 

rı Sieam U,75 

UN 
**** Salih 800 

1-·--~------- - 725 --· 
.. ~ . . ., 
..c ~ -Düz kırma ,. 
~ >ı s· · -ı 
.2 u: ımıt ~-":..:...-------•-------• 0 i ....,* Cumboriyet 800 

:> - " 755 
N =' 
t°"" u- Düz krama ,, 

-Alfa ,, _ 

Liverpul Telgrafları 
9 / 3 I 1936 

Santim Ptnt 

Hazır 6 16 
Mart V 11deJi --5- 87 

ı--~-t-ay_ı_e -V-a-de_l_i --- 5 771 
Hint hazır 5 10 
Nevyork 11 27 

5370 

• 

Kambi 
İŞ Banka 

Rayşmark ! 
Frank" Fransız,, I 
Sterlin "loı?ili:ı~ 
Dolar "Amerik~ 
Frank 0levi~re,J 

---------------- MiM -
--------------·· 

E'ı ince kumaş1arınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki k 
soğuk su ile temamil~ temizliyeo madeni ve neb&tl 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) ku~ 

Mim 

Mim 
M im 

ile her şeyin'zi ternizliyebilirsiniz llatt 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

çocuk b zlerini kolaylıkla 
eJer . 

ve zede 

Lok" !.ıoya1arJeki kir ve lekelt!ri çini b 
nıoden i sofra takımlarınızı çatal,bıçakl 

yoni b ir hale sok er . 

M • on n zik ip kli, yüıılh kumaşların ik 
im m si için biricik mndı·ni sabundur. 

Adan ad a umumi sataş yeri 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğ 
Başeğmez tic a rethanesidir . 

Her 
41 

bakk aliye mağaza 
bulunur. 

Umumi 
Ce 

Adana Tü 


