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3 Mart 1936 

SAL 1 

....._ 5 KURUŞ 

Yeni büdçe kamutaya verildi 1 

Bu yılki bi1tçe geçen yıldan 11,880 ı 
bin lira faz/asiyle 216,880,000 lira 

Finans bakanının bütçe hakkında anlattıkları 

Ankara : 1 [Hususi) - 1936 
hüdçesi projesini hükümct ka
llıutaya vermi~tir . 

Yeni büdçe projtsinio ana 
Çizgileri hakkında Finans bakanı 
Fuad ağralı şu izahatta bulun 
du : 

- "1936 senesi büdçesi 216. 
88o.ooo lıra olarak hazırlanm•ı 
Ve Büyük Millet meclisine tak· 
diıo olunmuştur . 

1935 senesi büdçesi 195.000. 
oOo lira idi . Ancak 6 500,000 
~rayı mütecaviz varidatı olao 
uğd.yı koruma vergisi ile 2.500. 

OOö lira tutan bava kuvvetlerine 
!••dım vergisi büdçe haricinde 
td.,e edıldiği için bu yeküna 
dahil d•ğil idi · 1936 senesi büd 
Çesinde her iki vergiyi de muva · 
lenei umumiye dahiline aldık . 
Şu hale nazaran 1935 büdçesinin 
hakil<i y•kftnu 205,000.000 li
tadır . 

r- , 
Ankara : 1 (A.A) -

1936 büdçesi 216.800.000 
lira olarak hazırlanmış 
ve kamutaya verilmiş
tir . Yeni büdçede ge
çen yıl büdçesine naza
ran fazla olan 11.880. 
000 liradan altı milyo
nu milli müdafaaya, 3. 
500.000 lirası ziraat, 1. 
800.000 lirası maarif , 
geri kalanı da sihhiye 
bakanlığına ayrılmıştır. 

Divani muhasebat 
Başvekalet 

Şürayı devlet 
İstatistik Umum 

593 366 
1 334 420 

221 260 

müdürlüğü 321 837 
Diyanet işleri rdaliği 610 616 
Maliye vekaleti 17 321 114 
Düyunu umumiye 46 845 205 
T•po ve Kadastro U.M. 1 234 770 
Gümrük ve İnbi11rlu 
vekaleti 5 247 659 

-- -· Bayramda 
Eskişehir Şampiyon Kulübü ile 

Şehrimilde heyecanlı maçlar ya 

I pılacak . 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON üÇüNCü YIL - SAYI 3468 

Pazargünkü 
sokak koşusu 

Koşuyu idman 
yurdu kazandı 

Gaziantepte faydalı 
sosyal kaynaşmalar 

1 
Halkevleri yıldönümi1 törenle kut· 

Adana Halkevi spor komiteai . landı Ve inkılap, istik fa/ hakkındaki 
tarafından tertip edilen sokak konferanslar alaka ile dinlendi • 
bayrak _k9fusuna mıntıkamız ku-
lupleri temamen ittirak etmişler-
dir. ' 

Koşuya ittirak edecek gençle· 
rio gerek toplu halde ve gerek~e 
koşarken ıinıma ve fotografları, 
alınmışllr. 

Saat on buçukta Halkevi ö
"ünden başlıyan koşu saa thane 
önüoü takip ederek Yeui otel ö 
nünden asfalt caddenin oihaye· 
tinde bekliyen diğer takım koşu 
cusuna koşan arkadatı tarafından 
bayrak verildi ve koşucu ayni yo 
lo t•kip ederek Halkevi önüude 
koşu nihayet buldu. 

Birinciliği Adana İdman yurdu 
kaıanaıak kupayı komite reisi me
rasım ile verdi. 

İkinciliğı Toıos ıpor, üçüncü 
lüğll de Seyhan Adana spor ka
zanarak !>irer madalya •ldılar. 

Koıuyu halk büyük bir alaka 
ile takip etti. Koşucuların geçtiği 
!okaklar iki taraflı insan kalaba
lığı ile dolu idi. 

Şehrimizde yavaı yavaf yol a 
lan atletletik sporların büyük rağ
bet kazanacağını kuvvetle umu 
yoı U:&. 

Gdzi Antep Halkevlnde İnkılap ve İrllkldl Jıakkındaki 
kon{ e ra nsı:;dı nle yenler ·-

Cıziaotep : (Vzel,:aytarımız

dan) - Halkevlerinin açılış yıl 

dönümü müoasebetile şehrimiz 
balkevinde_.pek canlı bir tören 
yapılmış ve törene binlerce yurd
daı iştirik etmiştir . 

dırdı . Koderanıın verildiği ıoİı
g•ce hılkevioe çok büyük bir 

tehacüm yapılmıtr memleketin 
bütün münevver kitlesi kapı ön
lerinde kalırcasına bir alaka gös 
termiştir . 

Japonyada 

isyancılar tenkil edildi -- -
Tokyo : 2 (Radyo ) - Aıi· 

lerin ıefi Monoka teslim olmuı
tur. 

Tokyo : 2 ( R•dyo ) - İsya
na iştirak eden ve imparatorun 
Hassa alayından olan lıir yüzba
şı kıroını yarmak suretiyle Hara· 
kiri yapmııtır . Kendiıini mOte
akip karısı da boğnlnı keserek 
Harakiri yapmıştır . 

Amerikada bir grev 

Nevyork : 2 (A.A) - 142 bin 
auıısör ivçiıi grev dmişler ve 
9600 binayı uanHörsüz bırakmıı · 
lardır . 

Yunan Parlementosu 
açıldı . 

Atina : 2 (A.A) - Kral; Par
lementoyu bu gün açmış vt açış 
nutkunda memleketin iç vedıı 
siyasuında ıöıülmeıi gerekli yol
ları iıaret etmiıtir . 

Yakalanan kaçakçılar 

1936 büdçesiode ise 1935 
''nesine nızaran 1 l.880.000 li
talık bir fazlalık vardır. Bu fez
lanın 6.000.000 liruı, arsıulusal 
durumun istilzam ettiği icaplar 
~aıebile, milli müdafaamızın tak
Viyesin~, 3.500.000 lirası ziraat 
1tlerimizin islib ve inkişafınm 
leıııinine, 1.800.000. liruı maari
f,, 800.000 lirası hastalıklarla 
iııücadelenio takviyesi için sıbbi 
Ye vekaletine tahsis edilmiştir. 

Dahiliye vekaleti 
Matbuat umum 

4 466 744 --------------

Tören ittiklal marşımızla bıt
ladı . Bundan sonra balkevi b•v
kaoı ve Gıziıntep say lavı Ömer 
Asım Akıoy kınca halkevle 
rinin gayelerini anlattı . 

Her iki konferansı da mu
vaffakiyctle veren İzmir uylavı 
Hüınü Çakır bir kaç güa önce 
şehrimizden ayrılmıştır . 

Ankara : 2 (A.A> - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muhafaza 

örııütü, biri ölü, biri yaralı 66 ka
çakçı, 1935 kilo gümrük kaçağı, 2 
tabanca, 311 mermi, 64 türk lira-
6ı, 48 tüp morfin, 22 kaçakçı hay
vanı ele gcçırmiftir. 

1936 lhüdçesile yapılan bu 
taııılar varidat meobalırımızın 
bir kısmında görüoeo inkişaf ve 
bııı velıalet büdçeleriude yapı
laıı tasarruflarla karşıl ınmıştır .,, 

1936 büdçe proıcıının mas· 
11f kuaıı şöyle tespit edilmiş 
lir . 

müdürlüğü 111 398 
Emniyet işleri U. M. 4 696 003 
Jaadarma U. K. 9 354 752 
Hariciye vekaleti 3 320 480 
Sıhbıt ve İçtimai mua -
venet vekaleti 5 620 587 
İskan umum M. 90 000 
Adliye vekaleti 8 966 208 
Maarif vekaleti 10 858 540 
Nafıa vekaleti 12 550 005 
iktisat vekileti 4 479 150 
Zir.at vekaleti 8 779 2Sl 

:~yük Millet mtclıs 
ıyaseti Cumhur 

2 895 712 Milli Müdafu V. 66 562 308 
400 880 Mılli Umumi yekün 216 882 265 

Suriyedeki~ siyasal durum 
nasıl düzelebilir? 

Pevkelade komiser, yeni kabine 
başkanına gönderdiği mektupta 
bir takım vaidlerde bulunuyor. 

amda ve Halepteki kanlı nümayişler nasıl oldu 

•Suriye milletinin mtşru me- 1 
l~Iıbatını tahakkuk ettirmek arzu
'Uoda olan bi:kümetin siyasası, 
tııılletler cemiyeti paktına uygun 

Olarak parlamenter bir bayat kur
~ak vahdet ile akelliyetler bu-

ukunu, Suriye kanun e11111inde f e İtiraf edilmiş bulunduğu vechi. 
e te)ıf eylemaktedir.• 

"Nüfuz ve iktidarınız la halk 
ile müntedip bükümet arasında 
bauı olmuş bulunan aui tefehhll 
'1ıiio İzale edileceğinden ve ara-
11•ki man•alarm kaldırılacağından 
IUpbe ttmiyorum. 

Ve parlamonter, siyasal anlaş · 

~· bayatrnın iaduiode; binoetice 
tak muahedesi gibi Fcensa ile Su 

•iı e a11sır da bir mu ebede akdiyle 
Uriyrnin milletler cemiyetine 

girmesini hazırlamakta size tesbi
lat gösterileı·ektir.,, 

·Bu münasebttle de tekrMr e· 
diyorum ki, bu yoldaki çalıımanı
zı tesbil için henüz muhakemeye 
sevkedilmcmiş bulunan nümayiş 
çiler derhal tabliye edilecektir· 

Ancak mahkum edilmiş olan
hra g•lince, bunların her birinin 
dosyal•rı gözden geçirilecek ve 
her biri için geniş bir tesamub ile 
har.ket olunarak baklarıoda iyi 
bir nazarla icraat ittihaz olu.ıacak· 
trr. Ayni zamanda cezaya uğramiş 
olan talebelerin vaziyetleride iyi 
bir nazarla tedkik edilecektir. 

Yalaı r. tebit rdilmlı bulunan 
şahsiyttff're gelince; bunların tebi 
dini icap ettiren esbak zail olduk-

- Gerisi üçüncü sayfada -

Amerika hükumeti 

BüyUk dahili bir istik
raz yapıyor 

Vaıiogton : 2 ( Radyo ) 
Amerika hllkümeti büyük bir da
hili istik•az yapmağa karar ver· 
miştir . Bu istikraz Amerika bil· 
kiimetinin yaptığı dahili istikraz 
!arın en büyüğü olacııktır . 

Bükreşte bir türk 
sergisi 

Bükref : 2 ( Radyo ) - Dün 
Bükreşte modern Türk resim 

sergisi açılmıştır. 

Başkandan SOhra balkevleri
uin bütün faaliyet bölümleri 
şefltri ııyrı ayrı çıkarak kısım· 

ların senelı k çalıımalarını anlat
tılar . 

Gece uat 20 de aynca bir 
tören yapıldı .• Ve Gniantebin 
filmi ilk numroda gösterildi . Bu 
nu müteakip bir muzık konser 
verildi . Müteakib•~ istiklal pi
yesi büyük bir muvaffakiyctle 
oynandı . 

İnkılap ve istiklal 
konferansları 

İki konferans vermek üzere 
Antebe gelen İzmir saylavı Hüs
nü Çakırın her iki konferansı 
da çok büyük bir alaka uyan-

Eskişehir şampiyonu 
şehrimizde 

Bu kuvvetli takım Adanada 
üç mühim maç yapacak . 

Eskite bir ıampiyonu Demir spor ı kez muavin Fahri , ve cenah hafı 
üç maç yapmak üzere tehrimize Maraton İbrahim ile müdafaada 
geldi • Mennan ve Şevket birinci sınıf lut-

İstanbulun birinci sınıf bir bolculardır . Hatta kaleci Hayati 
çok futbolcıılarını gibi ihtiva eden ile merkez muavin Fahri Avus· 

bu kuvvetli takımın şimdiye kadar ıurya milli takımıoıu ve dünyanın 
aldığı neticeleri yazmakla kuvve- en iyi müdafii olan meşhur Sesta-
ti hakkında bir fıkir vermiı olu- oın takımına karşı İstaobnlda Be-
ruz . şiktaş takımında yer almış oyun-

Son Tllrkıyoı birinciliklerinde culardır . 
İzmir şampiyonu Altun orduya Çok kuvvetli bir müdaffaası 
çok muvaffak bir oyundan soora ve iyi anlaşan zevkli bir futbol 
2-3 yenilmiş , lstanbuluo Vefa oynayan muhacim hatlaıiyle Ada-
ve İstanbul sporiyle , takviyeli na spor meraklılarına zevkli bir 
Galatasaray B takımını da 2-6 maç seyrettireceklnine hiç tüp-
yeomiş seıt , süratli ve teknik be etmİ)Oruz . 
bir takımdır. Bilbusa Brşiktış Bayramın birinci günü Toroe, 
birinci takımında bir çok maçlar üçüncü gün:i Adana ldmao yurdu 
da yer almıı kaleci HayJti , mer- - Gerisi ikltıcl salılfede -

Haberler birbirini tutmuyor 

İtalyanlar Ras Kassa ve Ras Seyyum 
kuvvetlerini dagıtıp münhezim ettiklerini 

hatta Ras Kassanın intiharını bildirirlerken 

Bir Londra haberi de, bunun asıl
sız!ığını ve Ras Kassa kuvvetlerinin 

ltalyan kıskacından zayiatsız 
kurtulduğunu yaymaktadır. 

Roma : 2 ( Radyo ) - Ras 
Kaesa kuvvetleri müthiı bir zayi
ata uğ amıştır . Kıtalar dağilmak· 
tadır • 

Adisahaba : 2 ( Radyo ) 
Sama nehri boyunca müthiş ve 
kanlı bir muharebe devam et
metedir . Ras Kassa ve Mulgetta 
nıo lcuvvrtlerı israrla mukavt"
met göstermektedir . Muhtelif 
sllogü muharebeleri olmuştur . 

İtalyınlar harbe ba§lar batla-

mu Habeı mevzilerini şıddetli 

bir dağ ve 1&hra topu attşioe tut 
muşlardır . 

Roma : 2 ( Radyo ) - As
maradan gelen haberlere gllr e 27 
Şubatta Tembiyede h•ılayan mu
harebeler kaz1Dılmıı addolunalıi-
1 r . • 

Ru Kassaom ordusu tamamiy 
le bozulmuştur . Kıtalar peritan 
bir halde kaçmaktadırlar • Habeş· 

- , Sonu üçüncü say/ ada-

. ' 

~ - - --
' 

Pazar günkü tehir Stadyomunda yapılan maça ait bir kıoki 
( Yazısı içeridedir) 
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Yabancı gözile 
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1 
l ekkeler, dervişler 1 

--------------------------------------------·---------------------------------· 

Şehir duyukları 
Moutierde çıkın Petit Jurna

ıien'ioden: 

Türk gazeteleri zeman:zıman 

muht~lif 8Loıflara mensup dervi§
lerin tevkifi hakkında haberler 
dercetmektedir • 

Ceçeolerde de İzmir polisi se. 
kiz hektı§İ dervişini tevkif etti . 

Buolarm ananeleri bol bol rakı ve 
ya diğer kuvvetli içkilerden içip 
bulut gibi sArhoş olmak ve bu ıı.ı · 

retle bedeni ruhtan ayırmaktan 

ib~retti . 

On sene evvel hükumet bü· 
tün bu tarikatlann ilgasını der
gah ve tekkelerin kapatılmasını 

emretmişti!. Bunun başlıca ıebep 
leri dervişlerin başların - an büyük 
itlere buruulannı sokmaaı ve ba· 
zı siyasi roller oynamaya teıeb
büı etmeleridi . 

Dervişler her zaman ve her 
türlü yenililtlerin aleyhinde bu· 
luomuş, müte~ ssıb bir kütledir . 
Eski zamanlarda lilaray antrikala
rında ve müteaddit def alır vukua 
gelmiş olan Yeniçeri isyanlauoda 
daima dervişlerin parmağı bulu· 
nurdu. 

Nihar.et bUz sene evvel kadar 
Yeniçerilik iJga edildi, a)'.nı za· 
manda derVİ§ler de türlü türlü ta 
kibata uğradılar . Fakat zamanı 
mıza kadar mevcudiyetlerini mu
hafaza ettiler . 

Bunların dergahlarıoı ve tek
kelerini kapamaya sebep siyasi 
roller oynamağa kalkışmış olma
lart değildir . Bir çok tarikatlara 

meoıup olan dervişlerin kısmı 

azamı kendilerini bilmiyecek de 
receae içki içmek ve ahlaki kai
delere uymıyacak surette çirkin 
hareketlerde bulunmakta idiler . 

Ayinler bahRne edilerek çok 
sefih ve adi e_il ncelere melce o 
lan dergahların kapaomaıı buna 
mani olmak içindir. 

Bızi dervişler kadın hastalık· 
larına karşı okumakla tedavi usu
lünii tatbik edeı ler ve tekkelerde 
birçok kadınları kabul ve tedavi 
ederlerdi. 

Geceleri tekke duvarlarının ta· 
mamen gizleyemediği enioleri işi

den efkAn umumiye, poliıin mü-

dahalesi ve ani baskıeları netice 
sinde, tekkelerde ne suretle ahlik
ıızca hareketler yapılmı§ olduğu
nu öğrenmiş oldu. 

Fakat bütün bu hadiseler ge
çen asırlarda cereyan etmiş şry· 

lerdil, Bu gün Türk poliıiqio ta· 
kibatıoa uğrayan dervişler ıüp· 

hetiz o nziyette kalmamışlardır. 

Ödevler.i taksim eJtiler 

• 
Ulusal ekonomi kurumu ida-

re heyeti, aralarında vazifelerini 
taksim etmişler ve başkanliğı, 

orta tecim okulu direktörü Na· 
iJ, vezne işlerine pamuk iş limi
ted.!ı~n Nusret, katipliğe Rıza 
Salih eeçilmitlerdir . 

Saati çalarken 

Dün ~sabıkalı yankesicileıden 
Ömer, Mehrµet oğlu A~jf admda 
birisinin cebinden saatını aşırır
ken cürmü meıhüt halinde yaka
lanmış v~ hakkında tali..ibata baş 
lanmııtır. 

Örge Evr-en geldi 

İlçemiz C. H . P. ıi ilyöoku 
rul ba§kaoı Balıkesir saylavı 

Örge Evren dü kü ek~resle 
şehrimize gelmiş ve istaıyonda 

partililer ve bir çok arkadaşları 

tarafından karşılanmıştır . 

ilçemiz çiftcileri 8u
dapeştedekl sergiye 

davet ediliyor 

Macar ulusal ziraat korulu 
laraftDcfan .Martin yirmisi ile yir · 
mi altısı arasında Budapeıtede 

açılıcak olan sergiye, bir tarım 
beldesi olao Çukurovamız halkı, 
adı geçen sosyetenin genel mer· 
kezi tarafından davet edilmiş 

tir. 
Bu sngi şimdiye kadar em 

Bali göriilmerniş bir endüstri mtf 

beri olacaktır . 
Taıımsel sanayiin inkişafı Ü· 

zerinde esaslı fikirler verecek 
olao bu sergide mahsulat alım 
satımını arz\J edenlerin de Macar 
müstahsillerile teması temin edi
lecektir . 

Mutemet Kaşlfin 
Duruşması başka bir 

güne kaldı 

Zimmetine para geçirmekten 
ıaçlu ve mevkuf tohum islab 
iRtasyon mutemedi Kaşif hakkın 
daki duruştDaya dün ağır ceza 
hakyerinde devam edilmiş fakat 
hesabatı l~tkik eden ehlivukuf 
raporları gelmediğinden duruşma· 
oın 17 Maı ta bırakılmasına karar 
verilmiştir . 

Yakalanan 
kumarcılar 

Dün Eski istasyon caddesin
deki Alinin k~hveıinde N~cip oğ
lu Derviı, Hasan oğlu Hamo, İb
rahim oğlu Ali, Hasan oğlu Sü 
leyman, Mebmed oğla M111tafa ve 
Selim oilu Ali adlarıodaki altı 
kiti iskambillerle kumar oynamak 
talarken cürmü m"şbud halinde 
y•kalanmışlardır . 

* •• 
Yine dün Hınedan mahalle-

sinde oturan Mustafa oğlu Ka · 
zım. Ahmed oğln Sadık, İbrahim 
oglu AhCQ~d Cafer oğlu Selahad
din ve Ali Abdullah iemiodrkiD 
yedi kişi Muıtafanın k•mış dük
kanında zar ile kumar oynarlar

ken cürmü meşhud belinde yıka
lanmıılardır . Haklarıoda takibat 
yapılıyor . 

* * • 
Karııyakeda Duranın kıhve-

siode de, Suaui oğlu Ahmed, Ah· 
med oğlu Muıslafa, Hasan oğ!u 

1 Mebmrd, Ali oğlu Beytullah, Ha
cı Debruh oğlu Beşir adlar ıada · 
ki beş kiti iskambillerle kumar 
oynarlarken yak<ı lanmışlar ve hak 
larında kanuni iş yapılmıştır . 

Atanmalar ve izinler 

Seyhan ııtma mücadeleıı.i Ta · 
biplerinden Doktor Fehmi, Değ 
beli Ada verem ean·"'töryömü asiı· 
tanhğma tayin edilmiıtir . 

Soyadı hakkında 

f lbaylıktan gönderilmiştir : 
2525 sayılı yasaya göre 

bir buçuk yıl içinde herkesin soy· 
adı alması icabederken şimdiyeo 

kadar soy yasasının emrettiği bu 
iş sona ermek üzere bulunduğu 

haldr beuüz istenildiği derecede 
ıQy.adları nüfus kütüklP.rine tes
çil ettirilmemiştir . 

Dünyanın her yerinde her in
san ve aile soyadlariyle anılmakta 
ve medeni iol~rinde de soyadmı 
kullanm•ktadular . Yüce Türk 

milleti de bu ibtiyact çok önceden 
duydoğu halde gt:nel bir şe
kilde bu işe önr m verilmediği 

için bugüne kadar gereken sonun
ca da eri§ilememiştir . Bu itte 

Cumuriyet Halk Partisi teı"ilatı , 
Halkevleri ve okul öğretmenleri 

faydalı unsur buluoduklaruıdaa 
ötürü halkımızın anltyabileceği 

bir ıekilde açık konferanstır ve 
vilayet gazeteler ve köylere 
yapılacak tamimlerle bu işin ko
laylıkla başarılaçağı bellidir . 

Kamaabaylar kendi çevr.,le 

rinde ıoyadl1rını }'.izdır!D•m1ş olan 
köyler ve köylülerle ilgili ola•:ak
lar ve köy köy gezecekler ve ge· 
relc:eo defterlerin tezelden yapıl· 
masıoı temin edeceklerdir. Bu. 
oonla beraber ilçebaylar da bu 
İfi Önl'mle takip edecekler ve ni-

hayet 9 Mart 936 tarihine ka
dar defterlerinin nüfoı idareleri
ne verilmesini kolayl.aıtıracak 
lardır . 

işine başladı . 

Bir müddddeuberi rahatsız bu 

lunao Baytar Direktörü Adil ol · 
gun, iyi olmuş ve dnodea itiba· 
ren vazif Jsioe başlamıştır . 

Vazifesine son verildi 

Seyhan sıtma mücadelesi kii 
çük sıhhat memurlarından As•· 
f ın vazifeıint: nihayet verilmiş
tir . 

Esrar narg ilesi 
içerken yakalandllar. 

Dün AbdÜlkadir oğlu Cab· 
bar, Ali oğlu Mebmed, Abdurrab 
man oğlu Cabbar, Hüaeyin oğlu 
Mustafıt, Mustafa oğlu ibrahim ve 
Abdullah oğlu Osman adlarındı
ki altı kiti Belçikı fal rikısı ya 
nındaki demirbane~e aargilelerile 
esrar içerlerken cürmü me,bud 
halinde yakalanmışlardır . Üzer· 
(erinin taharrisinde çıkan 4 grım 
ve 70 aaotigram ~srarla nargilele-

ri müsadere edilmiştir . EsrarCl· 
lar, içtikleri tSrarı Baba s.lih is
mindeki sabıkalı bir esrarcıdan 

aldıklarını söylemişlerdir . 

Haklar1nda kanuni gerek ya 

pılmaktadır · 

§ 
Mermerli mahallesinde otu· 

ran İsmail oğlu Abdulcabbar a· 
dıoda bir ad am dün :Htkkı oğlu 
Nedim ismindeki birisine eırar 

ıatarken cürmü meıhud halinde 
yakalaomışt1r . 

Suçlular hakkındı kanuni ta· 
kibata b'aşlanmııtır . 

P.ar.a cezasile 
cezalandırllanlar 

.. o it 

Ali oğlu Hüseyin, Ebuzar ka· 
rııı Hafiza • mütekaid İsmail 
Hakkı oğlu Süleyman Vehbi, ara 
bacı Mehmed oğlu Ali , arabıcı 
Abdi (oğlu Mebmed. Rençber 
Abdülkadir oğlu Hamid, Ara 
bıcı Muıtafa oilu Hasip, kah
veci Ali oğlu Muıtafa, reçper 
Mehmed oğlu Ali Praıucı, ken· 
dirci Pecep oğlu .Mebmed, dok
tor Ahmed Salih, Salıb fab· 
rikasında katip Tevfik , reçper 
Ahmed oğl11 Koca Huan, reç 
per Mümin oğlu Osman, reş 
per Mchmed oğlu Hüseyin, b•ğ· 
cı Mustafa oğlu Kilisli Mehmed, 
eski mahkeme katibi M rhmed, 
reçper Abdülkerim oğlu Tabir, 
arabacı Seyit oğlu Salih evlerin
de hayvan bealediklerinden 200 
er kuruı; fArabacı Emin oğlu 

Yasin , arabacı Abdullah oğlu 
Şakir, arabacı Abdullııb oğlu Te
mur, arabacı Zülfo oğlu ZUlfo, 
Nuh kızı Bedia, çif tcibaşt Ma
mo oğlu Hüsryin' sebzeci lsma· 
il oğlu Necip, fotoğrafcı ÖmH 
oğlu Kazım, Ali kızı Hacer cad
deye piı sular döktüklerinden 
200 er kuraş; Şarapçı Borlu Mab · 
mud oğlu Selim, ruhsatsız §arap 
sattığından hakktnda muamele 
yapılmaktadır . Arabıcı Abdul
lah oğlu Ahmed ve mebmed 
oğlu Hasao, ehliyet vesi kala rıoı 
Üzerlerinde taşımadakJarından 100 
er kuraş; arabacı Has,tP oğlu 
Abdürreıak ve Mebmed oğlu 

Mahmud da caddede fuzuleo do· 
lattıklarıodae 100 er lıuroş ceza· 
landırılmışlardır 

Yardımda bulundular 

Mil'i Mensucat fabrikası sa· 
hiplrrinden Mustafa Özgür ve 
fabrikatör Gılodo , bayramda ök
süz çocuklara ayakkabı ve elbise 
alınmak üzere Çocuk esirgeme 
kurumuna 50 şer lira teberruda 
bulundular . 

Eskişehir Şanpiyonu 
şehrimizde ... 

- Birinci say{ adan arlan -

ve Martıo sekizinci p1Zu güoü de 
Seyhan Adana sp<•r takımları ile 
çı,pıfacak olan bu kuvvetli ta 
kım ka şııında takımlarımızın 

alacağı netice hakkında bir fikir 
yürütmek kabil değildir . 

Yalnız iU oıaçt yapacak olan 
935 seoesi Çukurova ş•mpiyoou 
olan ve grup biriociliklerinde de 
rakipleroi büyük bir farkla ytne
rek Türkiye biriciliklerioe iştirak 
eden Toroı kulübümüz ıon za
manlarde takımda en kuvvetli ele· 
maolarmdan müdafaada Orbını, 
ve akında Emini kaybr-tmişti . 

Şimdi m: mnuniyetle haber al
dığımıza göre bölgemizin bu iki 
kıymetli oyuncusu bayram müoa · 
sehetiyle Adanaya gelerek bay

tamıa birinci günü takımlarında 
yer alacaklardar . 

_§ 

ş 
3 Mart ıPIP,, ~S 

· ur 
1 

Adana takımlara dünkü 
maçta galip . . -BL 

l,n ıe 
kuo cı 

~ - D 
Adana 1. Yurdu Tarsus I. Yurdut1ıu1c 0: 
ve Seyhan-Adanaspor Mersin f. ti~~i 

Yurdunu yendi • k.aıar1 
lır. Eı 

Dün şehir alanı yine iki gü· 
zel ve heyecanlı maça sahne ol
du. 

Hava berrak . Saba maçların 
ebemmiyetile mütenasip bir §e· 
kilde kalabalık . İlk oyuo saat 
13,30 da Adana ve Tarsuı ldmaa 
yordları arasında . Sahaya evve· 
la Adana ve biraz sonra da Tar

sus yurdları çıktılar . 
Adana İdman yordu bu glia 

kıvmetli iki oyunçumuzu santra 
haf Kemildan ve uğ açık Edip· 
den mahrum . Buoa mukabil u 
zuoca bir zamandanberi ayatıoıo 
sakatlığı dolay4sile sahada gö 
zükmeyeon Hahit var . 

Oyun her iki tarafın karşılık
lı hücumlarla ha,ladı . R6zgarı 
ve gllneşi lehlerine alan Tarsuı 

lular bu.avantajdao istifade ediyor· 
lar ve ıık, sık Adana kalesine 

akıyorlar. Fakat u tecrübeli genç

lerden müteşekkıl kosvet hatları bu 
sıkıştırmadan bir netace alamı 
yorlardı . Bu tazyik oyunun yir
mi be§ioci dakikasina kadar de
vam etti. Ve bundan ıonra Ada
na İdman yurdu da açıldı ve mu
kabil akm da başladı . 

Muzaffenn güzel idaresile ha
rekete ieçeo Adana İdman yurdu 
kurları yavaı, yave§ müessir ol. 
mağa ve Tar sus kalesini çenber 
içine almağa muvaffak oldu · 

lar . 
Fakat haftayımın yaklaşmaıı 

bir netice doğurmadan sıfır ııfıra 
berabere bitti . 

İkinci devrede Muzaffar san
trahıfa geçti . Cahit de soliç.te. 
Bu ş,kil hemen teeirioi gösterdi. 
Ve bil bassa arkada Mozaffarin ve 
b-§ forun gayet güzel anlaşma 

ları neticedn hemen Adana lehi· 
ne dönmeaine sebep oldu ve dev· 
reoin on betine\ dıkikasıada Tar
sus kalesinin karışmasından isti
fade eden Cahit sağ köşeyi bu
lan bir plase ile Adana yurdunud 
illı golÜQÜ yaptı · Bu gold~n bi
raz sonra Kaüir ikinciyi, ve ü 
çüocüyü ve takımda yeni oyna· 
yan Supbi de dördüncOyO atarak 
Adana İdman yurdunu 4- O galip 
bir vaziyete çıkardılar ve mıç bu 
netice ile Adana İdmao yurdunun 
daire tazyiki altında aihıyet but. 

do. 
Adana İdman yurdu dün hi· 

ripci devrede çok diitilk bir o· 
yun göıterdıği halde ikinci dev· 
rede bu oyuou düzeltmeleri ve 

Hiç tlipbe yoktur ki bu vazi· 
yet karşısında kuvvetli bir şekle 
giren Toroı takımı rekibiyle ara
larındaki büyük kuvvet fakını ol
dukca müsavi şekle getirmiştir . 
Keodi Sahaıı ve halk 6nünde bil 
bassa demir sporun saba yabancı 

lığı gibi Toros lehine kaydedile
cek av.ntajlar göz önünde tutula· 
c•k olursa Torosun iyi bir oyun 
çıkararak kuvvetli huımlar ana 
kartı iyi netice almasını lıekleriz. 

Jetle t 

bilha8sa Muzafferın [foıvrt h•t1.h ~1 

n1 bu devrede çok gUzel besle"/ ezırı 
si neticenin lehlerine döomesiU tııeoıı 
de en başlıca amildir • llızı. 

Tarsuslular birinci baftayı~~tıniş 
da azmile oynadıkları halde b d~ tC 
göl yedikten sorra kırıliverdil e 'Yo 

Hılbuki birinci devredeki' Sı 
. 1 · . .1 1 ,4 1eni ı 
zım e ve enerJı ı e oyaasa • k 
vaziyet belki böyle olmazdı . ~d:~i 

Mamafih Tarsus takımı bn t kı ı 
1 it• 

ne her senekinden dıhı ziyı0 • 

bir varlık göıtermekt•dir . I Ş 
K~ndilerini bu çalıımılarl ~l ar ı . .. , 

dan dolayı candan tebrik ederı Ç P• 
İkiPci maç ~ünün en mühim ııı1 erk 

çı olan Seyhan - Adaoaspor ~ i'f' 
Merein İdman yurdu ıırasınd•~ ır e 
martı . F 

~ 1\4 
Takımlar 11hada eo kuvvel , 1 h 

•ekilleı ile ytr aldılar ve oyun l 'nde 
y tb'd 

lar başlamaz Seyban-Adana1p . 1 e 
bemeo hakimiyeti ele aldı . Fa. '•ten 
bu bakimıyet mÜr"11ir bir ıekV '•keı 
de değil ancak bu tazyik tesiri •er cı 
üçüncü Kemalın attığı ilk gold C 
sonra gösterdi . Ve :'\'izam bird, balk 
ııkı bir şUtle ikinciyi, Kemal • tecni 
çüacüyü ve Halim de dördüacO terin 
yü yaptılar . . lbt§h 

Bu flört gole mukabil Mertl' tafeıı 
ancak ve sırf Yusuf un ha tiıu ~ thı.fc 
zünden bir goA ka~aodı ve oy ler ~ 
güzellığioden ziyade bir didişsd Sük. 
ıeklinde nihayete erdi . 

1 

Düo !:>eyhan-Adanaspor: 
1 

1 
zel ve laktik oyoıyan bir takıd ~k 
d•a ziyade enerji ile oynıyan •~ ~'Çe 
. d' d Zet , 
ııp maouraıııı arz e ıyor u . d l 

İçlerinde en gllz ~ l oynay• ,.~ 1 

Yueufun kısalığma rağmen ı•C i' el 
trabaf Ş .:ı ref ve küçük Kemald •ne 

Mersin takımma · ğelınce : 13 1 1 
tak.m kıymetioden çok düşmil~ b~ 1 
tür . İçlerinde Rufki İzzet ve A tqUra 
gibi iyi oyunc.u bulunan bu tak I ay 
mio çok çalışması ve eski güır llltarı 
oyunlarını oynamalarını bekliy' 1 Uvı •r ruz . t 

ı&la , 

~tc 

Portakal sevkiyatı •,n 
'~ır 

Yaş mf'yve ihracıtımıı, me ki§i 
ıimin geçmekte olmasına rağUJt: 1 

ıntmak surct'le dev•m etmekte !!ar, 
dir. bi, 

Sovyetlerle Almanlardan yeıı hi, 
talepler gelmitfü. l 

Sovyetler, Martin ilk haftası 
1 

da tPBlim olunmak üzer~, İıtaA 4 
bul piyasasından yeniden 6 bif t~~1! 
çift sandık Payıs teslimi portakB~ lı 
•lmışlardır. ~~rı 

Bu mühim parti satlşı piyatıf 10 

da bariz bir yiikaeklik doğurmth . 
tur. Bugünlerde gerek Almaoys ~ld 
ve gerekse Sovyetlere yeoiçe b·'• 
por akal sevkiyatı yapılıcaktır. it 

Şam panayır. 

Her yıl Şamda açılan panllyı er 
nisanın birinde açılacaktır. Bük lti1 

met buna rrsm en iştirake kers ıl, 
vermiştir · ek: 

Memlckttin muhtcl ıf ihraç ms iat 
sullerioden bu paoayı ~da tr"§bi'"•b 
edilecek madenlerin tesbitine Tu'~e : 
kofia tarafından başlanmıştır. 

...... ~...,. ......... lm!lll!l_. .. , .................... . ._ .................. 1 ............................................. .-........ _,~u 

Yarın Stadyomda Büyük bir Maç var 
Denıir Spor [ Eskişehir ) - Toros: snor a.rasında 
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= ., Suriyedeki Siyasal 

•• :u 
Durum nasıl 
düzelebilır 

Haberler bırbirıni 
tutmuyor 

I - Birinci sayfadan arlan -

..._Birinci sayfadan arlan- / liler yeniden takviye edilen kuv
t vrtlerle bir kaç taarruz yapmıı · •n ıenra bunlaııu da avdeti müm- !arsa da bir nttice alamamıılar-
~iııı olacaktır. dır . Bu muharebelerde Habetli· 

du tJI Devam eden iktiıadi durgun- ler 3000 kiti kaybetmlılerdir . 
!~it n~ticesi tüccarlar için ço~ n~ 1 İtalyaaların'zayiatı daha fazladır. 

1 /, k hır vaziyet te-~a~düı. e~mıştır. I Roma : 2 (Radyo)_ Henüıt 
~a Bu zorlukları hukumetınız han- teetyüt etmiyeo bir habere g&re Ras 
t' larla aolagarak halcdilebilccek· K&1aa hezimetini mllteakip inti 

ı ıı, Es&1en bu buıuıta icap edcn- 1 b 
1 

• t' 
erı ı ar e mış ır . 

e temul~r vaki olmuıt.u~. Adisababadan en ıoa haberle· 

Aslı varsa 
Franıa bize 350 milyonluk 

kredi açacakmış . 

Paristen bildirildiğine göre Pa
riste bulunan Merkez , Baokası mü·ı 
dürü SalAhaddiıı ile Fransız hü
kdmeti orasında cereyan eden mii 
zakere neticesinde Fransızlar mer
kez Bankasıoda birikmit olan 8 
milyon liralık dövizleriııe muka
bil memleketimizden kömür ve mıı· 
den alacaklardır. 

Diğer taraftan bu müzakereye 
baglt olarak Fransızların hökO.me · 
timize ( 350 ) milyon franklık bir 
kredi açması da konuşulmaktadır. 

(. Tlrlr S6.ll ) ~yfa : 3 

111 ırıyındmr. .... Asri Sinemada 
4 Numaralı çarşı caddesinde 310 •----------------~--"""'."---...:.;.. 

metre ıulde (11067) lira keşif be 3 Mart salı gunu akşamından itibaren 
delli 1'oprak kale bazalt taşından b f 
yaptırılacak pnke kııtdıtı infa. ayram şere ine 
atı evvelce ilAn edilen 20-2-936 iki film birden 
perşembe günü saat 16 da ihalesi J 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile 

eksiltmeye ko,ulmuş ise de sürü- Dünyanın en büyilk artisi " Boris Karıof,, tarafından 
len peyler haddi IAyikta olmadığın-

temsil edılen daıı ihalesi yapılıoamı9tır. 

Belediye menfaalına daha uygun ( Karga ) 
görülmesi haeebile (2490) o uma -
ralı kdonoun 40 cı maddesi hük. 
müoe tevfıkan ikini eksiltcme pa 2 
zarlığa çevrilerek yenidPo il4na film dünyasının meşhur iki güldürücüsü 
konolmuştur . •t batt ~ _Cumhuııyrt baık.anı aı~ıo ve ' re göre Tembiyen henüz harbi ka· 

besle_ llıezırıerin h~sn~. nı~eti~ız~ re ' zanao olmadığı •e büyDk muha
iomıııl , 1eııııeket munafıır.e aıt hı~ııyatı- \ rebelerio henüz tinıdi haıladığı 

t zl~ vataaperverliğinize itimad bildirilmektedir . ~r d 1 l 
aftayııf ~tınış bulunuyor. Bu suretle size Loodr• ! 2 (Radyo) - Son 1 Kurban eri eri 

Kati ıhale 9-3-936 pazartesi 
günü saat 16 da belediye salo· 
nunda pazarlık stıretile .repılaca

ğından ist<ıklilerin, yüzde yedi bu
çuk olın(830) lira üç kuruşu havi 
muvakkat teminat makbuıu veya 
muteber banka mektupları ve ti· 
caret odası kayit makbuzları ile 
fenol ehliyet vesikaları Üzerlerinde 
olduğu halde ihale gön ve 1&atında 
belediye solonunda hazır bulun· 
maları IAzımdır. Şartnameleri gör
mek ve izahat almak istiyenler her 
gün belediyemiz len işleri bürosu
na müracaat edebilirler.6504 

Düztaban-Bastıbacak 

- Kız mektebinde -
Sizleıi kahkahadan bayıltacak. 

ıılde lı' der tllılü yardımı yapacığımı vad haberlere göre Habeıler yeni bir 
d · ı e 'Yorum 

ver 1 
• • • • • müdafaa hattında tutuıımaktan 

!deki ı Surıyede ıg başına getırılen . d' 1 ç·· k'' b' b f 
•Jeıı· k · b k f k ı·d icız ır er . na u son ır a ta 

ıaular' ı abıne aı anına, ev e a e . . d H b 1 . •1• b' 1 k . ıçın e a e§ e11n mag u ıyet e 
zdı 0ııııur kont Domutel ıu ıııağı- . _ 

• da'-· "h' k b - d . netıcelenen harpler )Üzunden 
mı brı "ı mu ım me tu u gon ermıı- . 

. lıt: mane•ıyatlıırı çok bozulmuıtur . 
'r _zıy• Şım : 29 (özel) _ Şam çar- Londrı : 2 ( Radyo ) - Ha-

l rıl lllerı bugün tam kırk güoder:.beri vat ajaoıı muhabiri bildiriyor : 
~=d:ri hP•lı bulunmakta, Fraoeızların 1 Son Ambaalağı muhırebrıio· 
lıim ııı' Çeıkeı 9 e Faslı suvarileri çarıı ve de Habeı zayiatı binle'.e baliğ ol· 
upor ~'ballelerde devriye gr:ı:mekte mu§tUr . Ve Ha betler ıtalyanlara 

Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir --

Yurddaı 1 
Kurban bayramında kesece

ğiniz kurban derilerini bilbaaH 
kurban bedellerini havamızın ku· 
romuna çalııan Türk ocak kuru 
mum vermekle en büyük ödevi 
ni yepmıı olıcekıın 1.. 

d.r dııler. 1 bir çok mllhimmat dahi bırak11111-
11ın • L--------------Fraıısız bat kumandanının ret· · ludır . 25-28-3 - 6 

kuvvel ~i tebliğine rağmen Emevi cami 1 Cenevre : 2 ( Radyo ) - Ha· 
oyun 1J1nde toplanan halk ve talebe cıı 

1 
beıiıtandaki son İtalyan zaferleri 

lanaap llıiden çıkarak numayi§ yapmak 
1 

üzerine 18 lcr komituinin loptan· 
lı . Fak 1•teıni§ler, bunun üzerine Fransız tısına çok büyük ehemmiyet veri· 
ıir ıekr '•kerleri bunları kovalıyuak tek · 1 liyor • 
• tesiri 11

' camiye tıkmıtlırdır. j Ankara : 1 ( A .A ) - İtalyan 
it gold Camiio kapılarını kapayan tebliğine göre ayın yirmi yediıin 
ııı bird ~•lk ve talebe minarelere ve ki- den bışhyan ltalyıu taarruzu Raı 
emili , ''ıııitler üznine çıkarak asker ü ' Seyyum •e Kaııaa kuvvetlerinin 
irdüecO ltrine büyük taolu atmağa baıla inbizamiyle neticelenmiıtir . Bu 

M · llııoıar, aakerler de ellerindeki av harpte iki İtalyan koloıduıunun 
1 er 1llfenlerini kullanmak mecburiye ! Habet knvvetlerfoi çe11irmek içia 
atiaı 1 1İtııJe kalmıılardır. Bir çok kimse- 1 yapmıu oldukları hareket mnvaf· 
ve oy le f k' 1 · 1 · · . . ti t hafif ıurette yaralanmıllardır. a ıyet e oetıcr enmıştır . 
dıdış Sii~uoet iade rdılmittir' Roma : 2 (A.A - Marr§al 

ıpor: Tal ebeler sokıklaıda gue. Badoğliyo 145 numaralı reımi 
ir takıi'k Kurban bayramının kara tebliğinde bildiriyor : 
ıyan ak ftçecrğıne bir alimrt olmak 1 ltalyan kıtaları Rae kusa ve 
~u . :Zeıe balkın gökıüne ılyab kur- 1 Ras Seyyum orduluını tamamile 
oynayıl dalar takmakta ve yaralıların ' dığıtmıglardır. Dıııman tımamile 
en 11 ~•itlerine yırdım olmak üzere münhezim olmuıtur . 
~emii.ld 1'nder toplamaktadırlar . Havaırın haber aldığına göre, 
ıce : B Halrp : 29 (Özel) - Halep· Eden, İtalyanların son kazandık· 
düşmü, ~e büyük camide toplanan halk ları zaferlere rağmen zrcri ted· 
:t ve p. llradın çıkarak lıüyük bir nll. birlerin ve milletler cemiyetinin 

Kahlrede başlıyan 
müzakereler 

Kahire : 2 (A.A) - Biritanya 
yüksek komiseri ile Mıeır delegH· 
yonu •rasında müzakereler bugün 
baıhyıcaktır. 

Mı11rın iatiklil ilanında mu· 
allıkta kalıa dört nokta hakkıoda 

muvffak bir tuz halolunacaklır. Bu 

n-oktalar ıunlaYdır. 
1 - Beritaoya İmparatorlu 

ğnda Mınrdaki lliGv111laleriırin 
temini, 

2 - Mısırın mnbtemel bir 
tsaruu kıı.rıı müdaftıaaı, 

3 - Ecoebi ve akalfiyet men 
faatlanaın bimayellİ, 

4 - Sudan mesel111i, 

Diş doktora 
Şevket Şer met 

Yağcamii karşıstnd<ıki muayeoehanesind ~ her gilo 
hastalarını kabul t-de1. 

Cumf!rtesi günü öğleden sonra yoksutlara ve tale-

beye parasız bakar • 6329 23-26 bu tak!~ayig yapmAk teıebbüıüode bn İtalya aleyhindeki noktıi naza
ıki güı' ~llıııııut, bunua üzerine aıkeri rının §iddetle yörütilaıeaioa la· 

bekliy' 
1 
llvvetlerle aralarında çarpışma· raftaıdır · ıı..--------------------------
'' olmuı, bş yağmuruna tu Londra : 2 ( Radyo ) - hal · 
11llan askerler ıilihla mukabele yan kolorduları Rae Kassa kuv-
llıtcbuıiyetin:le kalmı§lır. Halk- vetlerini kapana sıkıştırdıklarıoı 

vatı 1
•11 bir kişi ölmüş) ve bir çok sandıkları anda umulmaz bir ha-
l' 
1~1 • yanlı olmık üıert: otuz dise olmuştur. 

ti .:ı. d ız, me §ı yaralanmııtır . RaR Kassa zayiat vr rme eıı 
1 r•ğ; Gümrük ıokığıodı bDyük ti- kendisine yol açabilmiştir. 
tme tı ~~reıbanelerin bulunduğu yerde Bu suretle İtalyan kıskacı boş-
lan yeo b~r bomba patlamış ve büyük ' luk üzerine kapatılmıştır. Ras KasH 

1r ~orku uyandırmıştır . Zoyi- şimdi Ras Mologetta ile irtibAti 
haftası 1 ve zarar olmamııtır . temine mnvaffak olmuıtur. 

İıt d Yine bir Ermımi genci çar-~ Pııris : 2 ( A.A) - Salibi-
~ 6 bi ~ııın bir yerinde bir kundağı fi yetli bir ıahsiyet hav11 ajanaı mu 
porı k• ~lliyeceği ıırada yakalınmııtır. ha birine : 

~·•un bir komünist olduğu tab- 18 ler tuplantııı anla9mazlık 
ı piyae• 111 olunuyor · meselesinde İtalya için çok esaslı 
ıiurıoıı . Kudüs : 2 ( A.A ) -·Şamdan bir dönllm nokteeı teşkil edecek• 
im an yı 1ldirildiğine göre illi komiser tir deoıiıtir , 
yeniçe b·'•yonelistler başkanı ile uzun 
caktır. 11 ıııüzakerede bulunmuıtur. '------------"S 

lier tarafta nümayİfler devam 1 
1~ektedir . Alayların • başıoda ı 

'1ıılli bayraklar vardır . Ali komi- ' 
paoıt!' er llüyllk bir affı umumi yapıca· I 
ır. Bukı•ııı 11adetmiıtir N&1yonalist meo ' 
te ker• 1lerin yakında Suriyeye döoe 

Sineman·n kralı 

Ronald Colman 
Milyonlarıı mal olmuş bir fılm4e 

Hindistan kahramanı 
6523 1 ~:kleri umulmaktadır . Naayooa 

raç m~,~·ıı.e: , Fransız manda idaresinin 
t~ıbı ah11ı itlere karışmamasını iıte· 

tine Tii ektedirler . yitik şehadetname 
ıştır, 

~u iki ismi günlerce unutamıyo
caksınız. 

siyah gözler 
Harry Baur 

6522 

929 Senesinde lstiklAI mekte
binden aldığım şehadatnamemi 
kaybettim . Yenisini alacağımdan 

' eskısioin hükmü kalmadığını ilAn 
ederim 6531 

929 Mezunlarından 122 Nu
maulı Mehmet Ali o~lu 

• 
KEMAL 

Bayanları 
Bayram yaklaşıyor ' ••• 

Tuvalet, Parfümtri ihtiyııoınııı arzunuza en uygun bir 9elıilde te
darik etmek istiyorsanız : 

Seyhan Eczanesine geliniz. 

Baylar ! 
Sizin için df' ; 

En güzel en kullanılışlı Tuvalet, treş , ve güzelliğinizi muhafaza , 
idame ettirmek isteraeniz bilumum temin edeceğiniz şeyleri ancak 

Seyhan Eczanesine 
bafVUTmAnııın keııdi menfaetiniıle neticeleneceğini yukardaki tavsiye 
lıtrimizin yerine getirildiğinde enla9ılacağı muhakka!ı tır. 

CelAI Bayer 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

UCUZlıU/-C OOGRlJ/Jl/K 

Mevsimin en büyük filmi 

Pek yakında: Ceneral Yen· rı zehirli ç~yı 
6532 

-·~_!' Sinemasınd-;ı 
Bu akşam 

Oünlerdeoberi beklenilen bu senıınin en büyük ve en muazzam fılıni 
sinemanın erteya çıkarabildiği en mükemmel eser ( Alexanlıe Duınas ) 

nın bütün düny~ lieanlarıaa t~rcüme edıleo romanı, 

monte krlsto 
oynıyanlar : 
Edmon Dantes Rolinde ( Robert Dona ) Mersı>des 

Ro1inde 

(Ellssa Laadl) 
d "kk Bu müstesna Fransızca sözlü film için num~rolu 

l at : yerler satılmakttıdır. Acele ediniz. 

bayram 
Bu 

6521 

sineması 
şerefine 

akşam 

denizaltı arkadaşları 
mümessili : Jan Gabin 

Fevkalade heyecanlı ve beşer zeka!<iının k·ıdretini 

gösteren eseri sunuyor. 

ilave : dünya haberleri 
bayram proğramı : 

1 inci günü- Saat IO de ŞOPEN VE AŞKLAHI tenzilAtlı matine 
2-4- 8,45 DENiZALTI ARKADAŞLAR!. 

2 11 » - Saat IO da D~NIZALTI ARKADAŞLARl-2-4- 8,45 
de RAHME rLI AMCA., 

3 » » - tiaat 10 da RAHMETLİ AMCA -2- 4 - 8,45 de 
Tarzan . 

4 " - HEP TARZAN • 6528 

CBEVBOLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sığlam yapı ve binnetice 

ucuz maliyet tem;n ve 
size en eyi hi:mel ed. ceK 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 1 



~yh 4 tl'ftrk Söz_ll ) 

~----------------------------------·---------ml!ll--, Dünyanın· en fazla tanınmış 

Kaymak makinası 

Kızlı maklna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
-----------------------------------------------Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

Hc='r zaman her boyda mevcudu 

vardır 21-30 6438 

Ad B M 1 1 
. 

ana orsası uame e erı 

'.PAllUK ve !'.Ö~A 
Kilo Fiyatı 

ctNst En En çol 
Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. Ktto 

Kaeımalı pamu1': 37,50 
Piyasa parla~ ,, 35,50 35,62,5 
Piyasa temizi ,, 
lene 1 39 
iane il 37 
Ekspres 
Klevlant 45 1 43,87 

--

YAPAGI 
Beyuı 

1 1 Siiah 
Ç 1 G I T 

EkeEree 

1 1 

lıme 

YerJi "Yemlik" 2,37,5 

" 
"Toh uroluk,, --- HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 
,, Yerli 5,50 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 14,50 

1 1 - - -
UN 

"'*** Salih 800 
1 

-
... ..... •• 725 

;5 .g -Düz kırma .. 
~ .?:> Simit ...2 ...... 

" . 
o ı:: -.~Cumhuriyet 800 ~;; 

> - " 755 
CN =' 

Düz krıma ,, " t,)o 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
. 

Kambiyo ve Para 
2 I 3 I 1936 İŞ Baokasıodao alınmıştır. 

Santim /:'ene 

6 03 Liret Hazır 
1 

101 1 97 
Mart V ıtdeli 5 73 Rayşmark 

Frank" Fransız,, 
.Mayıs Vadeli 5 67 

1;g1 
Sterlin "lngiliz,, 620 

5 Hint hazır Dolar "Amerikan,. 

1 

124 11 
Nevyork 11 J!'raok ••Ievi\;re., 2 

Evkaf direktörlüğünden : 
:"ievi Vakfı Mevkii 
Arsa Kuru köprii mesçidi Kuru köprü 

Yıkık han Karaca oğlu Çukur mesçit 
hane Şıb Zülfo Yortan mahallesi 

ars3 Kürt Yusuf Mermerli mahallesi Mücavir sade sokağı 
.. Hıırmalı mesçit Hurmalı mahallesi 
,, Bektaş ağa Naceran mahallesi Ilaaı Hamit sokağı 
11 Derunu kale mescidi Deruau kale mahallesi 

DükkAn arsası Şihzade vakfı Abidin p1:1şa 
)) )) 

Harap dükkô.n • 

• " 
Dükkdn arsası 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

Ak Mehmet mahallesi 
)) 

)) 

,, 

" 

)) 

)) 

» )) )) » " )) 
Arsa Abdulkerim mescidi Kasapbekir mahallesi nalbant Halil So 

• ,, » • • » Mücellit sokağı 

" " " " " ,, 
Bir odalı hane ,, » ,, ,, ,. Vaizoğlu sokağı 

Temliken satılacak :yukarıda ye zıh 17 kıta yere tr1 lip çıkmadığın
dan 15 gün müddetle ,tomdit edilmiştir. IO-:l- 936 salı günü saat 

J 5 de Evkaf dairesinde ihaleleri yapılacaktır .6529 

, 

Gayri menkul malların 
açık artlrma ilanı 

Adana 2 inci icra memurluğun 
dan: 

Dosya No. 936-37 4 
Darendeli Ahmede borçlu yol 

geçenli H .san 6VlAtları Abdullah 
Fehmi ve Mustafanın 206 ve 208 
sıra K. Sani 34 t tapulu Narhoada 
yani Yeni istasyon bitişiğinde va
ki 4 dönüm ve J 530 arşınlı bağ ve 
elyevm tarlanın sekizde on dört 
sehmi ve ayni mevkide ve diğerine 

bitişik 8 dönüm 269 arşıoh tarla
nın 32 hissede altı hissesi içinde 
J 1 dut ağacı vardır. 

Hududu: Şarkan sahihi senet 
tarlası garben Ali mahtumu Meh
met cenuben Bağdat demiryolu şi
malen Miralay bey diğerinin şar
kan te.rikiAm g~rben sahibi ıtınet 
bağı cenuben Bağd~t demiryolu 
şimalen Selver ve dinkçi Mehmet 
Emin hali hazırda 8 dönümün : 
şarkan tarikiAm garhen ~ahibise
net şimalen Yakup çavuş cenuben 
şimendöfer hı:ıttı ve 4 dönümün 
hududu hazırası: ş1:1.rkan sahibi se
nedin 8 dönümlük tarlası garben 
Osman Hayri şimalen Yeniceli Mus. 
tala vtresesi cenuben şimendöfer 
yolu . 

Takdir edilen kıymet: Her iki 
parçanın hiesei şnyiasının dönümü 
30 lira. 

Artırmanın yaµılacağı yer gün saat: 

14 - 4-930 salı saat 10-12 
1-lşbu gayri menkulftn artırma 

şıutnamesi 9-3-936 tarihinden 
iubarı::n 374 numarası ile Adana 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmeıi 

için açıktır. ilanda yazılı olanlar-
dan fazla malfimat almak istiy<'nler, 
işbu şartnameye ve :.174 dosya 
numarasile memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirAk için yu
karıd~ yazılı kıymttin % 7,5 nis
betinde pey akçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubn tev
di edilecektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
diğer alAkııtl~rların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
il4n tarihiodeo itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlıkte 
memuriyetimize b.ldirmeleri icap 
ed~r. Aksi halde hakları taptı si

cilile sabit olmadıkça satış bede • 
linin paylaşmasından hariç kalır
lar. 

4- Gösterilen giinde artırmıya 
iştirak edenler artırma şıutn·.ıme
sini o~ umuş ve lüzumlu malO.matı 
almış ve bunları te'Damen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanJa gayri 

menkul üç defa bağrıld·ktan soora 
en çok artırana ihale edilir.Aocak 
artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 'ini bulmaz veya sa
tış istiyenin alacağına rüçhani olen 
diğer alacaklılar bulunup ta bedal 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere ar· 

tırma 15 gün daha temdit ve ı 5 inci 
günü yüzde yetmiş be~ini bulmaz 
ise 2280 cı K. ıevfıkırn bf'Ş eene 
ve beş taksitte ödemek üzere satış 
geri buakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde prırayı ver 
mezse ihtJ le kararı fesholun8'rak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lift~ bulunan kimse arzetcniş ol· 
duğu bedelle almağa rezı olursa 

ona, razı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gtin mtiddetle ortırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. İk:ı ihale arasındaki fark ve ge· 
çen günler için yüzde beşten hesap 

olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizc 3 alıcıdarı tahsil olu · 
nur. 

Madde (133) 
Gayri menkul yukarıda gös

teriJen 14- 4 - 936 tarihinrie 
Adana ikinci icra memurluğu oda 
sında işbu ilAn ve gösterilen ar 
tırma şartnamesi dairesiDde "atıla 
catı ilAn olunur. 6530 

Kacakcılar . ' 
vatan hainidir 

as o 

Ycın 
Je 

bir 
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Eo ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinJeki kir, leke ve yağlar g 
soğuk su ile temaınile temizliyen madeni ve neb&.ti bir terkiptir. 

d 
Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Mim ile her şeyin = zi temizliyebilirsiniz Hatta Pelıkao mürekke r 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . ~ 

k 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla 
eder . 

ve zedelemeden lerteınİ 

M Loke boyalardaki kir ve 1ekehıri çini banyo,cam , kristal ı 
im modan i sofra takımlarınızı çatal,bıçoklarınızı çizmeden yı 8 

ytjni bir bale sokar . 

' Mı·m en ndzik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen ' 
m<·si için biricik madt'ni sabundur . 

• 
Adanada umumi satış yeri : Ulucamı 

caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Öme 
Başeğmez ticarethanesidir ·. 

Her bakkaliye mağazasında da 

39 bulunur. 6269 

Hizmetci kadın 
• 

aranıyor 

Ev<le hizmet görmek İçin bir 

hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 

mıza müracaat edilmesi. 

---Paranı/-........ • 

1 
&ş··;~re h~ırcama ve har 
cıyacaksan yerli malı ali 

Umumi n"şriyat müdiiı ü 
..:....-- - ~l c~iiı l Bay;;:- __,, 
---·-- ~- - -~ 

Adana Türk sözü u .a• Daau 


