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PAZAR 

S KURUŞ 

rtulanm Adanadaki ziyam 
BrkçiJler mektebinin iJattJ uçta • 

Üç giin evvelki fırtınada ç11tzsı uçan Kıirkçliler mektebi 

ir kaç gün e•vel ıehrimizde 
fırtmanın ciHrda yıpt1tı 

ilet bıklund• Seyhınıo taı· 
yllıünden f•zla mıllimat ı

amııta . Y•nı y•vaı haber· 
elmeğe bıtl•dı • 
•mini yukuıya koyduğu· 
ha bina Kürkçller köyfl•I• 
hldu. o ,anki flrm• •ek· 
let kiımıaı relimde de ti 

- ... kel ... ıp • ..,._. 

Dört k6yftn çocutun• içinde 
toplayın ha mekt•p fi.adi bir 
buabe halindedir. Mam,fih dere
lere bu ı•kilde OıtB ta•ull& der .. 
bınelerde devem olunmıkt• imif .. 
Bltt•bi kııın ort11ıada ba ıeldlde 
yanaculdarıD dertlerine devam 
efllieallle lmlrla 7oktar . Bir çok 
emeklerle •GJ • ı pi• t. bi 
•••ID yalaada etki laeliue seti· 
rilecrjilli kanede amayor•. 

riye karştklıklar1mn hakikı 
sebebi ne imış ? 

if edilen Ha lavı Dolctor T vfilc 
Çiçeklinin beyannamesi ibretle 

okunacak bir r • ...... 
iliz ve Fran•ıalann Arap tlllıele-
. idare tarzları er ntlalei Fark, 
n•ızları mBılıal vazi ette bıraktı. 
çealeıde Suriyaai• hir çok tı•kiflell ö.ce Jlce komiHrlite 
ade ve bilh••• Ham .. • ve mfffs'h cemiyetiae hitaben 
.. ı., oldu • n .. retdtl f'I beJ•••• .. Ji, ibret-

le okaaac* bir 9elika di1e ha
lk ile zabıta k'"'vetleri •· 1 
ıkl çarpıtmalarda iki tar.f· racıl• ge~erm ; 

"- Sariye, , ..... Y.-1 merke
da adamlar ,.rala•cla, ildi. sinin bpelll1D811DI prolellO için •-

llaerine oratl~kl Fr~•~ız yaklumıı detilclir . Bu hadile, do-
• idarHi, v•t•Dı partının la bardala kanlm11 bir damla ol
ezini kıpıttı ve ltlr çok •I · muıtur . Bagfln, teYkif ol onan ve 

·11· 1 e ver ııhliyetltrİ mekteplerden tard oluoan çocuklın-
mı ıye P ' . d. nın hukuka için gıleyında bulanın 

f ederek ayaklanmayı fi halk, ne yapblını bilen bir kütledir. 
bastarınak tyol~nu tult~ · 1 Bu kütle, Oımanh devleti zımanında 

lınmıyı icap ett1reu vazı,e TiHc millf"ti ile ıyni hukuku haiz· 
ib yolanda gıize 1örün6r di . 
bir teşebbüse şabid olun· Bütün mecliıler, intibıp bıklu-

m kullamyordu . Mecliııeki meb· 
1 • uılar1, büdceyi verdikleri kontrol 
Biz bududumuzun bttsindeki ediyordu . Gllmrük manileri yoktu. 
hadiıeleri a11cık nyauık bir istediği yerde gezer ticaret yıpardı. 

rci vıziyetiude tıkip ediyo Vergiler çok buit idi. Şi~dj birkaç 
B .. b I J k" Hamadaki I dtvledrre ayr1larak ecoebı memur u 111 ır auır ı ı b . d"I ve müAle~ar ara para veren u mem· 
ıeler üzerine tevk•! e ~ : n 1 - Gerisi ikinci ıahlfede-

doktor Tevfik Çıçeklınıa 

Fransız sosyalistleri 

BUyUk bir nUmeyl• 
yapıyor. 

-
Pariı : 15 (Radyo) - Soıyı

li~tler liderleri Leoa Blum'un mı 
roz lraldıtı tecevüzü proteıto içia 
Paaaıa ( bu gün ) • muazzam bir 
nümayiı bazırlımıılırdır . 

Polie o8mı;itcilerin m~bu11n 
meclııi 6oünden ve tecmvOzüa vu 
kua geldiği yerden geçme1iue 
mani olacıktar · Kıu§ıkhlclar çık 
mauıa11 için tiddetli tedbirler a 
lm.mı~tır . 

Hadise ile alikadar olarak 
tnkif edilealer bu glin serbut 
bırakılmışlardır . 

Helepde nUmazlşlar 

A11kara : 14 (A.A) - Haltpde 
yeniden hidiaeler olmuı tram 
vıyler tıılaamıı iki almayişçi 
yakel•amışhr . 

Yunan kabinesini 
Çaldaris kuracak 

Çal darlı 

• •• -- BurGn ıehir ıtadmda Toroa 
ıpor - Seybın, Adana ynrd ld 
mıo yurdu, Mersin İdman yurdil 

karplıoayor. 

lı-----------------
ON OÇONCO YIL - SATI 3455 

Komplo davası : 
. 
lçiıleri MiJsteıarı Vehbi, Ankara 
Vali•i Nevzat Tandoğan, Emniyet 
İfleri miJdiJrü ŞiJkrü dmme f ahidi 

olarak dinlenecektir. ( 
1 

Y ann saat 10 da muhakemeye 1 

devam olunacaktır. 

Ankara : 15 (A.A) - Cumur Başkanımız Ata
türk'e süikasd yapmak teşebbüsü ile maznun olan-
ların muhakemelerine bu gün devam edilmiş ve sor
gu Hakimi Hikmet ile sulh ceza Hakimi Fethi din
lendikten sonra iddia makamının amme şahidi ola-
rak dinlenmesini istediği iç İşleri Bakanı müsteşarı 
Vehbi ve Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Em
iyet işleri Müdürü Şükrünün dinlenmesi için muha-
keme Pazartesi saat 10 - a talik edilmiştir. 

Me.;.teketlmlzd• ve yat.ncı_memleketlerde 

Fırtına ve karan yaphklan 
Yalnız Eclirnede 38 kiıi· soğuk· 
tan öldii, iki çoban sürüleriyle 

beraber kayboldu •• 
•••••••• 1 

eri nde 80,._Yunanlatenda 35 kiti öldU. 

Aakara : 14 ( A~) - Son l tje11i Trakyada büyük bı11rı se 
Wllm•"9:-rMHiıİlllİ ... İlllİll~ı-· .. 1et vermittir . Şimdiye kı· 

mollr ~ , ZoiplClffla Ala-
1 

_ • topl•an mal6mata ıöre yal-a:i* • li IMdee Olalmfrı Dl& Edlr•e •e mülhakabnda otu 
~:!:Ai. ~ J .tak ta ..... ,. Hkiz kip doaar~k ölmüt , iki ÇO • 

Giftlmda dıtplar bir ••i ydc· liaD da koya•luıyle blrli~e lcaf'-

Dolu Afrikada 

Ras Kassa 
Aduva yolunu kesmek 
Uzera Karagömlekll

lerle döGUştU 
Adısababı: 15 (A.A) - Hı

vaa muhabirinden : 
Bütün cephelere yeniden fa

aliyete gırişilm ıı olduğuna dair 
iaaıı ı lmaz ıayialar dolıııyor. 

Y ağmtar mevsimiaia ıarife · 
ıinde iki tarafta mevzileriai tab
~ ime veya tefevvuldarını artuma· 
i• çalışıyorlar . 

Şimal cepbeıinde Ras Kaua 
kuvveti ri Aduva yolunu kesmeık 
makıadile kerag6mleklilerle ö . 
nemli kavgalara tutuımuılardar. 
iki tarafın zayiat '-übimdir . 

Ogadende de muharebeler de. 
vam etmekte olup tiı1hassa İtal · 
yanlarıo t,.şkil etmekte oldulcları 
Kaaabale cenubunda kanlı bir te
kilde eOrmektedir . 

Habeıle:in bir çevirme bare · 
ketiyle İtılyanJarı Figıbur cep· 
besinde bir deiitiklik yapmıta 
mecbtır etm9leri mubtemeldir • 

R11 Mıkoanen kuvv•tlerini• 
Siyadare yıkınındar.ı lr•çtıklıra 

duyulmuııa d• tıfailit •hnıma· 
mııtu . 

İtalyan garnizenları 

Habetler tar•fından 
imha edadı mi ? . 

Ankn• : 15 (A A) - Ro;te
rin blldirıditi .. göre So•ali cep 
besinde ufak t-ıcık müaademeler 
vuku bulunmaıtur. 

İtalyanbnn bu mevkide me•· 
Nleri t•hkim ile uğraıtakfarıaı btl· 
diımektedir. 

İtalyaalmr Karatodaki garai· 
zoalaraa Ha'heıler tarafından im· 
ha edildltiPI ••ldım~lr.tadırl•r. 

A.du : 14 (A.A) - Y ueaniı· 
ta•da Liberal ve h•lkçı partileri 
ara1t•da bir temerküz kablneıi 

1 le,klll içia mhalcerder a. .. ı •• ,1 ttr • 

.. , bir oıell hı•ra ajramlfllr. bolmoı~ur . Oç biadea fazlı ko· 
Merıiad• 4 wapar k .. ,a otur- Y••la bıalerte tavuk telef olmuı

••ı · illr motör parçala .... , bir tur . Bir de ev J••mııtır . 
motörde b ... r• atramııbr . Altı Karadeaizde ıiddatli bir fu-
-•ana hlltmıı , hir çok kl~lc tına hüklm ıflrmektedlr . 
••dallar •e kıyaldar karar• otur· Anlsmrı : 14 ( A.A ) ·- SOa 

Dün de· ltalyaa t•yy•r~leri 
De11ie üseriode deva•h uçuılar 
yapmııl• rdar. 

Adriyatitlde de ölen
ler var . 

Halkçı pardai Lideri Çaldıriı 
ita 18retle kabine teıkiUni eaaı 
idi.erile kabul ettiiiai .. Aval• 
• jauıa• blldlrmittir . " 

İngiltere hükumeti 

MUstemllkelerin t•ksi
mlne razı deGil 

Londra : ıs ( A.A ) _ ltci 
parti9iain cıki baıkanı Lbbari 
bir nutkanda m&ıtemlikelerin te 
nide• takıimiae Hll taraftar ol 
madıtıaı 16ylemittir . 

lt•lyan zaferi mi ? 

Kahire : 15 (Radyo) - Ro•a 
daa bildiriliyor : 

Mareıal Badogliyo, resmi bir 
tebliğ neırederek İtal1an kuv
vetlerinin Somali cihıtlerinde 
Habet kuvvetlerine mühim HJı
at •erdirdijini bildirmiıtir . 

H•beılerdea iğtinam olunan 
ılllliların hepıi de İngiliz marka 
ilDı tıpmaktadn . 

L: tonye va Estonya 
orduları birlik oluyor. 

Auk., ra : ı4 (A.A)!- Eaton 
,. ord•u Bııkumaadanı, gı1e
t&cileıe Ripdı J~•to11ya ordutıa 
arkiaile ve harbiye bakaoile yap
l•it mü11kerelerde Eıtonya •• 
ı..&eaya orclllları araaındı t"frlld 

matlar . Şehir dahilinde de bir kar fıruaalırında Bols•rı.tandı 
çok kflçllc ararl.r olmaıtar . 80 , Yunan Malcedonyaaınd• 35 

Aakara : 14 ( AA ) - Kar kiti llrulftflr . 

Eilancenln sonunda : 

Kanlı bir cinayet oldu . 
Bir dQğiJnde kasaplar ve kunduracı
lar k.ıf al arı epeyce tlJt•iJledikten son
ra ikram edilen bir kadeh farap yü
ziJnden birbirlerine bıçaklar çekti:' 
ler, tabancalar attılar , ölenvar •• 

Dün akıam üzeri ıebrimi de 
çok fed ve kanlı bir cianyet ol · 
muttur. Derbıl polis.ve mOddeiu 

01umilik iıe vaziyet etmiı, icabeden 
tahkik11ta baılanmiıtır. 

GeceDİn geç ıaıtlarına kadar 
denm edea bu cıaayet hakkıDda 
Miiddeiamumi munini Ş.tef 

2 ı zs re Si 

Gökmen gece yar11• bir muharri· 
rimize şu izahatı vermiştir: 

- "Buriyet mahalleaiaden 
kunduncı kalfui Eudın t'Vlcnme 
dDğOnündc davetli olanlardan ka 
11plar ve kunduracılar ayrı birer 
ıarup h~li.nde toplanmaılar, ıçip 
- Genıı üçiincü sahi/ ada __ 

• • 

Roma : ıs (A.A) - Adriya
tilsde Pazarteai •• Sah glnl9'i 
hlküm ıBren fırboa ehemmiyet· 
li baearl.ra ve 35 kitinin öllmü 
ae aebep olmuıtur . 

Maratın kurtuıu,u bU· 
yUk tezahüratla 

kutlandı 

Ankara : ıs ( A.A ) - Maraı 
kurtuluıuoun 17 inci yıl dönüm& . 
aü hlylk tezaburatl• kaııalamıı. 
tar. 

Midillide aclık • 
başladı mı? 

Midillide binlerce ıç ve İ§ıiı ıehre 
inerek nOmayiı yapmış, zabıta •e 
Jandarma vahim hidiselere mey
dan vermemek için mtldabalede 
bulunmamı§ , yalnaz haHy• ıillh 
atmakla iktifa eylemiıtir . Açlar 
kafilesi viliyete gelerek bir mub 
tıra verm iıler ve bilib•re nllm• 
yiı yap.,ak caddelerde dol•ımıı
lar , gece grç Hkıt datılmıılar· 
dır . 

-L!ZZZ 22 

Adanat arn1ımol•11td• . •euiıiain tımamlle temin edil 
_ ue llerılrs l.ımon- gurllon IJ#Ç_lft f~ r;·,.w:cr1id:.;;.--- mit oldalaaa IÖrlımlflir. 
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V zan: Hanri Laborte 

-8 
Yeıi Tli ~ip• doı:ıfnğı 

deoberi dürıy r J eıı l 

su 6İhi ~ za u i o 
k..t etmiştir . 

18 T mmuz 931 
Sosyetesin .. re~ ıtı f 

r 

edılmiş, ve bu giı k o 
yetrııiıı fikri e v~ t 

ile ıiay .. t etmi t•r kı pPk 

•ık görül n v lo u ğ 

Dür y nıo iH Cı t ni il al 
mek ıstıyen her ~ tle o t ğ 1 
dir . 

Bu Bt'Jİ tt>tkihrn ıJıh } ti r 

bıraktrğımız Fr .t g i c , 
yenı Türkay d.- hu u i lıı z ) et 

vartfsr . 
K·malist ink al 1 ı } p ne

damlar bizım kültü imıüzün h' ı

ri altırıdadır ar , 
Voltoue ve Rones u"yu olu 

mu§lardar Aynı z m ı d Jayık 

ve entrikaldırl r, ve hızım dı 

kıl ıoeyahstlf'rimiz e y kı akro 
ha sayıl bilirler • 

Nitekim bir se e ene k i 
guıupuuun hir k ç lwllı ıı lı iı

mf"ssili i e Tü kıyey gı m ol an 
Herıiot, orada can ve gör dt>n 
kabul edHm § v avd t r o 
oın ioıaofnrındso v gö duk tı 
d~n beyfcanla ha b f ın h 

Ga.dden b bsed rkt o H ı riol 

'' Bır dıktatö mü t mub k k kı 
hayır . 

Siliikıs o, Mr Cum\J ı eıçi , 
bir kabme ve m• ul \ık 
yaoao kooslıu11)oıel tı 

dır ,. d~mişti { ... J 
Kamiil At iti 'ün 

drmoh etik 

iare h ıs aıen '' y ı 
riy 1: tç gör n Hı 

mad ığırıdan pt>l 
Bununla bt'T 1 '• 
iıına da k1ıui 

He• hAlde biı 
ıoliı i dıktetörlr nı 

eok&zı üzerhı f" olu 11 

Kemal hütuo f'B ri 
ve ceeeret rrjirni ıı 

ne kuımuş ve hıç h 
yanmıy11rak sırf § h i 
yırdımıyl mt•ml k l 

tilalimızin lıiıyü · pı e 
mmrı ıhya t'fm şt 

Bu cih t, Yf' ı T 
Fransa ar· sırıd iıı e is 
le bir Stmpatı ya a u 

:\J 

[ * ) Orieniı, E. il r t ( f ıc
heua) 

Aleni t ş k ff r 
Do~um iizer 

bir voz.iyett l ulu a t: 

2--936 p ... rşembı- g r l 23 

lı ğı 1 izinı sı a(;ıınıız h.esah-. "a -

n 1 v• ıc. 1 ıııd· da sıif. d etmf'-

1ı ı r . 

N rı hır k<' •re daha t card 

pol U m z h rici pnlıı•kam z,. 
!.ad r f, ı,. y dım ~d o ? 
Tii kı\C Fıarıs .. d .. o bır çok 

Şt lı-ıi ınl'lU• uııiyeu~ alı•; hstıa 

v •mz ükı eşya ve Paııs mamu· 

la ı d• ğıl, ay uı z .. ma11da do inşıaat 
l s ih'll H: u!.: .. kçıhk sab"ların ia 

d11 ·nhıız dödıi lıul•1"mad1ğı ıçin, 

yap c ğı te.di}at encek kerıdisio 
den sotıu alac,.ğım ız ma rşendiz 

ler e öde~ebı ir. 
H·ılbul i aylaıdanberı Tü ki 

yt>den bir şey satın a lm~d ğımız 
gih , o da cleatirıg'ımiı.t" 100 mil 

) or fr. ıık horçluılur ve bunun da 
hır s ntimi rüccaı larımızın eline 

geçmenıf'kt,.dir . 
Bu ıçıinobımrzın srbebi ne 

dir? 
H ç biı mul.:ul sehebi olmasa 

gf'ı t ktir . Zıra 'rürkıye daha bir 
çok fl"yler mPyaıııııda tüıün ( Yu 
uanistandao aMığımız ıüıün hu
r mı kadaı: iyi dr ğıldir ) Mü 
k mmel Ert-ğli köıııiif ü, kıı>m, 

rn ngıın•Z, bakır gıhi maddeler 
istıbsal edıyor kı, buıılarıo hem 
ı tım hızım içın kolay bcaı de 
bedt:ll ri nlıcılar tarafından Ta 
kas of sıne fraıık olarak öderdi 
ği l k irde ıhrllCE<tım ızıo satışla 

110 knr~ıhk olur, aynı zamııoda 
d hu s tışların ıokişöfırı a h ızmet 
f , • 

A' any bu metodu hüıüo 
Balk n m mlekeılcr oe vr- d1tb

0

a 
g 11iş mHct rda y .. kın ,aıkda tat 
lı k f'l ı '1C bu sureıl kendilt'-

or J da gav t sağlam ve el

\ f'ıişli o tluk ar temın etm ı ı 
ti . 

1 gilt ~ de aynı yolda yüril 
m k , H· Türkiye ıle olan dcıtri 
mün brllı rinin gürıfleo glinf! 
g ıı t'diğıı e ş bil o makta 
dır . 

Arık r da Fr os ı ıo bu >ica 
r t ıh ırıd ki u ak asız ığı est f-
le v i d liyor . 

Or.ıd ı hu gün'~ dt' görrıüğüm 
biı ıin ekıll .. , v lerkt'Z Banka 

El dırekıöıü F .. nsa hükiimf'tıı.ıo 

ırz ıoı lıu ııokta üznıne çı•k 

ki ğimi ıc t ettiler . 
B J de v , r . k11dar isAbt>tli 

t kdır t>Ulğ m ıçw, memrıuııiye t 

le rıne geti iyorum . 

- Sonu var -

şodasında 

Yöı ük çadırları t•·hlike 
geç rdi. 

radd lerindn götıırJ ı iı t z Do ı m t 
evinde gece ynrıs y pt ğı rr ulı m 

bir omelıyatlo oıl 'ı 1 y t ı uı. 

Annclolu gnz tesınde oku.-ıdu
ğ 11 göre t<u~ııdasının ı\kınC!ılar 

r.ulı yeaınde çornlf. ovtısındaki yö· 
taum Doğum miıt ·ha ~ok tor 
Ha~di O ara VP h sto ı ş t• ti 

bnluırı Eb lerc vı t ö 1 J r .ıı s-
st1se kur n hiıyük le i iz 
toşekkur e.ioı ım . 6471 

a I · • 11 

Yun u tol k tthıve rnın 

Haylazlı övı n 
tltı evı o lu 

1~. 1. T 

H ' r. lı f I 

{1111!'1 s l k s 
c k fe-; 

Dağları b lıJ en 
kız 

64ı 

ı rük c dır lnrrnı Mendert>s nehrınin 
su orı b 1 mı ı:ı ve bu çadırl"ı da 
cıhırnn yurukler çok fı.ıno yazıv· tte 
k l nışl .rdır . · 

Ba bcı Arıılon v civoşır köyle
ıin l kı bulıkçı kozok kuyıldıır ı ıle 
hıı ç hrl ır holkı Alman boğazı 

ist k. mot nde Abolı Hoı.tep .. sıne 
ki d lmı~l..r.ıir . insan v~ h.ıy 
nı" z ) 1<ll olm ııı·ıştır 

!-il l ı; ı!" I< \I rı .. r "''" rskı 
' g· k ~ .. ' . \ ı ı il 

· ,, k "''" t ıl·c 
ı ;_:- 1 m "'' H1 ı , 

\I c , .Jı, 1111•1 .lll n 

1 Ct lı k df ~u ·~ 111 ıc. t;L t ş
t , gorıılm ııı şur. Ynınız htış yal 
'vı t sul r 40 " ntını kadtır yuk

s im tı Ş m y•• k ıLH lıu hııv •-
1 •I kn)ılcJıltm yiıkseliş 52 sao
tı cı bulmu~tur. 

23 Şubat 

Büyük şenlik ve tö
renle kutlanacak 

Bu sı-ııe Balı.: evlı-rimizin yıl 

dö fimü bayr ruı 23 Şohat paza 

ıa c1\i§mi.·~tf>dır 

H r IATafıa hugllr ün layık 
olduğu değ rde kutlanması içio 
şimdiden b ı> zırlıkl a r ba§lnmıttır , 
Adena bulk~vi de bu bllyük bay 1 
remı şimdiy" kad9r olanlardan 
daba büyük ve h t'yf".canh bır tö
rrıı le kutl mak için büyük bir 
at ı şle çıthfmRktadır . S "çilen bir 

lcomite müıeaddid top aotılar yap 
mış ve şimdıdeo bır proğram 

pıcı j a\ b ı;zırlamıştır . 
tsu p•ojeye nııza•an o gün 

törene öğleden eonıa be~larucak 
oıta tahsıl mekt plf'rinio de i~ 

ti akile halkevi bahçesinde top
Jnnılacıt k burada ıöyler.rc~ k dı

yevletden sonra önde bandolar 
olduğu ha 1dt> Atatürk parkına gi
dil•cek tö enle Aıetür k beylıelior 
büyük bir ç lenk kooacalltır • 

Buradnd11 bir hitabe okunecelc 
ve bu 8Ur,.ı le gündüıkii merusi· 

me ıoo Verıl ç"ktir. 
G ce balkt'Vİ BAionunda bal · 

kevi üyelcrıne ve ÇJoğırtlılara 

mahsus olmtık üz-;rc büyük liir 
süv11re verılec ktir . 

Glindüz y .. g c,. halk. vi bo 
perlö leıil t· n,.şoiyıtt yapılnc.k· 

tır . 

Kızılay balosu 
----~---.-.. 

H er Y'I şebriwjzde verilmt>ıİ 
mutad ol t v~ h"lkımız ta:afı~ 

darı çok bt•ğenılen Kız ı la.r, ba 
loıu lt,t;u lı ytdiı cı gllnü ıtkt~ 
mı hHlkevi Sif loı uo~a veıilec~ı 
ıir . H.ılonun çok rnük<"mmel 
ve eğh·ncf'lı olmaı içm Klz lıty 
şebdmız me k• ı b11y.,ti topl"aa· 
~ k Leman Diı c J, Ş mu İşo~n, 

N zııhet D •ral , S nııh11 C 11 vad, 
Osmorı lı ha kası dırektörü Cavuf, 

Doklo• Carnd S rgın \' Ni 
ı m•ilcl n B ş~ın ı halo id~re be 
y• tİne StçmıtlPıdır. 

H lo re h y tı sık • k top 
hrna•ak bıızı lıli(u d" bulunmak 
t .. dır . 

Acıkh bir Ölüm 

illıHJlllllZ r. vf k Hadi Bays ılın 
b }.ı,zl •• • ÖIPY gPcı> kalp durma
sıfill u ıı öl ııı 11ş ı Ü r. 

C nı·ZP.8İ öğlı•den öne ... Y ı-n ı Mtt 
z ır l ktııkı gusıılh n ye kalılırılm•ş 
vA oı atin yık .tt rılıp k feııe surıl 

dıktan ~''"' a öz .. ı su rı-rte ynptırı 

lıuı sandığa konulmuştur. 

Sotıt orı birdtı Urbııy Turhan 
c~mal Berıker, Tıım Oııneral tiulih 
Avgın , Erk Ilı ı Hnrbiye Boşkanı 

ilamdı • llalkevi Bnvkorıı Kasım 

Ener ~lülkıyo ve Adliyı• ve lhtis11s 
nınhkenıe"'i dairı ·leri d r .. ktörü ve 
b .. şknnlar ı 1 genel vı, Ş"hır meclis
l ı:ı ri üy .. Jeri, lııitün t· ş .. kkiıllEır b.ış. 
kırn ve üyrlc.ıc i y<mi uıezarfıA"A gıt· 

mişlndir Burodu cenazı3 n mazı 
kılıı•mış, Askn , pol•s~, j&ndornıa 
ve Urı:ıy ruü fr~zelerı tarufırıdun SA• 

!Anı rc•smi ynpılmış VA sandık m•' 
zıuo inılıı j ) .. rnk dıni törı·nl .ı ~ö 
nıiilıııü~ıiır . 

H·· av· ~ • 1 r ' r 1 r i ı 
1 ' re fı 11 ıı ıH \1. ı I 6 

rr 
ı--

d k 1 I' lı ı• 

\ •• .,, o ll e !!"'"' •• t{ ,. 
ıl 

A~Iİy c z , h kın11 

Şeb ımiz alıy .. CPZll hakımi 
Hamôt, lnuıklw olmığ•ı qaıı· şla 
Diyar Beki "sJiy, cez11 l;i;k m
lıiiDe ıtaum iıtır .. -

Bugü 
vanı 

şehir stailyomunila ÇaRııro· 
4 kuvvetli takımı \çarpışıyor. 

-Birinci sayfadan 
Jckette yerli er urun fiil 

Bu 
• 

açların Çukurova şam .. 
onluğu Üzerinde büyük 
·rıeri olacağı şüphesizdir. 

hancı amir' yerli rııahkt-ıor 
•tf! ' 

nıoda f'cnehi molıkemcsı..Jrı le 
111tar yerliye, kıtla-:ı:tırılırk~rtJ- O 

bol iıol verilmektedir. Mrt G 
tarlarını seçmek hakkı b ' p 

t 
~---------.-.·---------~ 

Bugün Adane şehir •tadyo 
mundıt Çukurovanıo döı t knvvtt 
li futboı t kım ı karş.laşııcaktır . 

Bu kaq~ılaşmalaı ın eöouada 
kulüplerın dde edt'ceklcri netice· 
nio , hu senenin şempıyo(lluğU 

üzerinde çok büyftk tesiı i olac•k· 
ttr . 

Bunun içi ıdir ki Lugüoft mev 
aımin en rlıemm yt-tlı ~o beye 
cı1olı bir spor g'ioll olarak •J•· 
biliriz . 

Bilhassa Mersin lı1mar•1urdu 
ile Adaoa İı.ıw•oyuıdu ar•at•d•· 
ki m çın çok çetio olacağı M•ıl· 
maktadır . 

Ani bir d. ğişildik olmılfıl• 

takcİıırl e havaolD güzel olacitı 
şüpbeıtz huhınduğundısn Adana 
lılar , ıpor meraklılarının beytt 
canlı güz· 1 bır gün g~çırecekle· 
rinde şüpb · yoktur . 

İlk maç s et 13 te To•OI ıpor
lıı Sf"yhan-Adeoa ıpor ara11Dda 
ve ikıncı maç da Hat 14,4.5 te 
A :bna ldm uyurdu il(" MertiD İd
man yurdu ırasında ol C•kllr 

Torosspor 

· Çukurova voleybol 
şampiyo0..-oldu -
B~d.u ıki h•fte ~vvel laatla

yan Çukorov mıot•kuı voleybol 
ş o:>piyou sı f n•ll~ToroH ıpo' 

ile , S r yhan Adana spor \cahnııtı . 
Dllo çocukları koruma b.bçe· 

siude final maçına yilılerce kiti· 
oio öo6ode devam edilmif, oyun 
çok heyecanlı ve zevkli olmuı 
lur . 

Toroı spor birinci dt"Vrede 
14- 16 S · yhana yeuilmiş ve fa 
kat ıkioci ilçüncü devreleıde 15-
3 j 16 - 5 gibi kahir bir farkla 
Seyb•D v~ Ad•D• sporu ma~lôp 
etmiıtir . 

Ba ıu,,.tle Toros ıpor, Çukur 
cıva mıntakH• voleybol şampiyo· 
nosıoı bu aeoede luz.omış oluyor. 

00nk6 oyun , hıkikateo çolc 
güz~l ve heyecanla olmuıtur . Bi· 
rinci devrede baamıoı yoran bir 
tabaye a.kip ederek ikiaci, ÜÇÜD· 

cü dewr,.lere yo r ulma~ıt bır bal 
dıe ıirmeleri To•oıuo biyük bir 
ffrlda k•zanmalıuına yarJım et· 
nıif llı . 

Şamelfoo Toros tatkımını teb 
rik ederız . 

Q~eflci~eri n 

Topl ;:1ttır1l masına de -
vc.1m olunuyor 

\"* f4rö)'ICq para cer. 
zasile -cezalan-

-
Polıs " zabıts işyaı lan düa 

de şebırd dılenci iğı lct-ndıİeiİn~ 
m• slt- <h niş olanlıudım k

0

adın, 
erhk v çocuklard,.Tı t'peyc~ ya 
k .. lamış v<- bunları Cumurıyet ıe 
oı-1 sav manlığıoR vermiştir . 

Z b t ve uray ; dilencıler1e 
ciddi J>h surette uı }cadtleye ri 
• işmiştır . Adadalı olmrıyen !!lan 
atka. dil ı~cıler mt-oılf'ketlerio~ 

ve Ada lı ohıolar baklıııoda ita 
kıenurıi muame le ~·a pılarak amme 

bızmetle rinde çalıştırıla caklaıdır 

Arabasını çarptlrmış 

M bmet Ali oğlu M .. bmet 
adında biri i sü mekl olduğu 
arabasıı Yusuf oğlu ahm•ı Y•I 
larında İı-maıle çıırptı.,..arak oo ıki 
günde ıyi ol .. rok derc-ct>de yara 
Jaomasıua St- bebiyet verditiadeo 
y"kQlaıımış ve hakkında k•DDDİ 
ıt yapt ım ştır . 

Sabıkah hırsız 
yakalandı 

Nacarntı uramında otUr•a 
Öm~r oglu İh·abun , evındea \iı 
dr ll r .. çeı , bir çin&ro ve bir ktp-
çesınin çulırı<l ıtıoı ııkayet et•it 
ve yaplla u uraıtı•maıla bır•ll• 
sııbık , lıl rdaH Mahmul oğlu 14-1,. 
Hl " O'duğu aıılırşı•mıı ve ç.ııaao 

f"Y' d ıut'ytl .. na ç knı ını'l••r • 

K Gu".tylı ı.. • u .. b.. l 
~' h ıı.ş o z Ala 1 ızd v ulnt ı 

Mı " s k 111 ııı yı H •. üsı io •o•·ı 
t.r • v S } l\at rCZ·· b to-. e11 aabıbİ 

C· al Hı.y ıı t yı.~ı• ö nıUt·lr. 
A•k.ıtdaşl .mızı "ZI} 1 rlilllll ' 

suoaı vr öluy~ T1111ı1t•ıuıo 18'·., 
ae\inı dileriz . 

dıııliınlar. 

Zeynel oğlu Fehmi ve Pakı· 

zc p~nceredeo sokağ, pis eu 
döktükleriodeo 200, er ; boyacı 

Aziz , rencl>or C.fcr oğlu Meh· 
wed, makioiıl HaB•a ~lu Cafer 

Mahmud , kömürcü Mustafa oğlu 
Ahmed, sı-yyar tablacı Ahm~d, 

çıftcı Hasan oğlu Eyup, i>iret

men Adalet, tüccar Salib Zeki 
CAddı ye pis au akıttıklarından 

200 e . arebacı Fettah oğlu Nue· 
rat geyet aüral)e araba sürdüğün· 

dt-n 200, şoför Bekır oğlu Mus

tafa we Musı. fa oğlu Ahm~d go 

for elbİC1esi geymedıkJerindea 
200 er, reoçbı-r Mahmud oğlu H• 
san ve bakkal Mebmed oğlu Ha· 
mid ıolceğa hvuk bıraktılduıo 

dan 100 ..r, atabacı Hasan otlu 
Akif nizam v~ iııtızamı hozdu · 

ğııodaa 100. arabacı Ahdol •'i 
ıu Konyalı K mal, S .dkı o:Clu 
C vad, Must;. fa otlu Topal Ali, 
Hüseyin oğlu Abm· d , M hmed 

oğlu H11aan caı::fd,.yi işıal ettild,.. 
riodeo 100 • r, dev .. ci M· bm .. d 

oğlu Muıtafa ve Slle1man oğlu 

Ali de•d.-rinin batl•rım hoe bJ 
r ~ rıltlarınıfaıı 100 f'r, 11 h c- ı., 

h 111 Ofl Rt> h ı B 7 :l 1 ı.t 

p ' ,. \ I~ • • 200 
ş p c (' l 1 1 .... 

v~ rıılı ~;.ı ı w dtt.. f 
b Ctt .,. pt " Az 

c , c1ulia•I ulw dao dliı. ıi •ç D 

'.\>~}~~ ~bo;ııed ojJD Mustafa v.. 

Süfcfcli°•e ottu R C· p bıtkla11n 

da d" IRll•SD~ite fftP.'141ıtjtt. ~ .. 
'•ıımtt\lr . 1 

alınmıştır. Mt>cli i yok,~ du 
gümrüğli şalı a göre df'ğ' 
dedir. Bu haller neden 
olan 1rak ve diğ r Arap 
!erinde )Oktur ,. 

* 
* * 

Harap ülkelerioiO 
kısmında mandstcılik 
alan İngilteıe~1in bu .. 

kına çok az bir zamıt 
siyasi müsamahalar ıo 

Ayni sureti bu 
ülkcsioin diğer bir yı 
riyede mandater roliid 
Fraosanın buradaı.-i jd 
oın ise halkın daima 
ge leyanım tevfid et 

şu, bu ikı sömürge İ 
tuttukları idare }olurı 

daki farkı apaçık g 
dir. 

lştf' bu bariz farkı 
kısım Frarısuca gaıe 

lizl~rin bu aahada v• 
ıamahah har~ketleı de
diyorlar •e lngil izle1JO 
o•o esasısini 'i de et 

Ekmekci • 

Ayşenin kocası 

Alaşehir de 
yündeu Ayşc'nin dostıl 
ş .. ,jf Ali, Ayşe'ııin evi 

keo oradan gf'Çt'D 'le lı 
liocası olan Hamazanı 
helt"nmiş, korkmuf, 
kendiıioe ateş çmııtıf 

Ramaza n Manis• 
ölmüştür. Ayşe .,,e Şer 
dılar. 

Kızılay kon 

---K•zılKy ş bri miz t 
koı g esıni 0dün öğledt111 

at on e ltıd T c nı ~, 
odasındıt Y"P ıcaktı . 

luk bulunmadığıı da• 
topl1tnm&eı beşk bir 
kılmıştır . 

Bir kaçakçı y• 

1 H U• 

'"" oğlu luıu 
lı • kr< t; ~ .. 

ctlll Ilı ş ~t' " •• 

uııul _.(t, p ı \' 

m•şl u ı-uır ıı~ 

e-Uta•ı Je h uJu . 

alanmış 1t Y I< l ıı " 

••Y blfll"tu,qa \ıılıp i 
adır-. 
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ubal ,iika;e : 
şıklı~ 
se~ 

()üllü 
iş Ferid Celal• Guven 

an ar Ditrıkü nushadan arlan -

un tıııl":lüllii oraya gidiyor, burayı l 
ebkt~fnr, mioderltri düzelıiyor, yn· 
mesı' 
lırktO~" kaldırıyor. 
r. '.\{ili Gül!ü gel, bana bir kahve 
kı oil" Göillü'nün reugi çoklan uç· 
ok, \'t~, dudakları kireç kesilm işti . 
dfğiı' oca@ırıı işitmedi.. Yine bir kö 

eden / uğraş•p duruyordu . 
rap - Güllü .. işitme dm mi ıenden j 

ve istedim ? I 
Kocası yanına gell'n Güllü,nün 

ioio 141ne dık, dik baktı, gözlerinın 
erlik A inceden iocty• aıaştırdı : 
bu jjlİ- H•sla mısın Güllü .. Sen de 
amaod tey var. Beıin benzın kül gibi, 
r 1111 JlllUŞ, üşüyor musun ? 
ıı bOf- Üşüyorum ağa.. Biru da 

. r yaoııtayım .. 
roınoO - Sen cezveyi, fincanı bura · 
h jd• getir, yat, ben keklikleri yola· 
. 

8 
~tım. Bu yıl da am• keklik var 

•:ı uıJI İyi avcı olmeğa hacet yok, 
e iÔ' ııde ise mübarekl.r leliğin Ü 

oluoııı ine tüoryec•kler 1 
(ıtlf - Sen bırak ta yat sğa .. Ben 

g ıab b•pisini yaparım. 
farkı I - Getir şu çantayı yanıma .. 
gozeıelb de git yaL. dedım,. 

apl~ Gülıü av çanıuını kocaıınıo 

eı~eo ına koydu .. Kendi de ocağın 
l 

. -Ür başına serdiği yatağın içine 
e rırı 

e et~i,,, 
I kt Adam lambayı söndürdü, o

' '
8

, ıtfıtaki alevin kar§ıırnda keklik 
. 1 yell ı Iİ yolmaya başladı,. Minderin 
ı vt . b b b . 

b
i ür köşesıade sa a tan erı o-

k gı . d 
0 
ıyan kedı av koku sun an uyan 

•zları k ki .. . t ~ 0 ar a aya arının uzerıne o u· 
ç~ 

1 
p gökıüoü ocağa verdi . 

ıy or 8 Adımın eli makine gibi bir 

ver~~ viye işJiyor. Tüylerini yolduğu 
;yor ~~/klı~leri yanyana ocağın krnarı
i:;·~.llı diziyordu,, Nasıl oldu eyice 
u baıjljrkında dtğilim, yüklüğün per
~ıikl8ie'!ai kımıldadı,. yürrj{im ağzıma 

şarkırlıldi, Kedi; kekliklerden birini 
gıpt• ı'~mış getirmi§ . Ben biru daha 
siıerıı iri ç~kildim, ben geri çekıldikçe 

',!et ,fdi geldi, dizimin dibine kad., 
azıl))V 
üwlaalı«ıkuldu.. -
et var· Oca~ın başında ne oluyor bil

e. 8yl'L'ılyoıuıb,. Y aloız kalın bir ~•5 : • 

~.~ı;bi_J - Bır, iki üç, dört, bef .. A
bır ffa tuhaf şey,şimdi saydım, Altı 
böyle ıcak . 

lerio 1 S k d rıııl' •yı te rar başlıyor u : 
.,ru - Bir, iki üç, döıt, beş. biri 

;.;.-"ok. 

I .+ O ıı 

p 
• p 1 

k ç ' 
Jı' 

~~· 1 

~ ş. ;i 1 
'1 " v 

Güllünün ıesi kuhğıma geldi: 
- Neyin biri yok? Ne sayıp 

• 

( Ttıtlc Sôzft 1 
'. 

EgJ At se Gla- . Ad.ana pamuk ekicil~rinin 
' d1k.kat r nazarına _,., 

Seyhan llbaylığından : 1 · kan'• bir ,cinayet 
1- Pamuk ıslah kanunu muci

bince tayin olunacek mınteka ile 
bunun çevresinde beşyüz metre 
uzaklığa kader seçilea pnmuk çe 
şidioden başka pamuk ekifmiye
miyecektir. 

oldu 
• 

.-. Blrlntl say{ adan arlan •-,, 
eğlıenmeğe başlamışlardır. 

bir aralık, ·kutıduracılır •guru
bundan Adi adındı birisi oyna· 
mağa . kalkmış ve Adil oynarken 
ita 'plardan Nuri eline bir kadeh 
şerıp alarak Adile ikram etmiş 
ve o da bunu elile İt«ırek red ey· 
lemi~tir. 

2- Bu yıl Seyhan VilAyetinin 
Adana kazasınd& Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri ile deniz ve şümendüf~r 1 
hettı arasındaki ınıntakeye açık 

kozalı olmak üzere yalnız Klevland 
pamuğu ekilecektir. Bundan gayri 
pamuk çeşidi ( Kapalı koza akile· Bunun üzerine kasaplar guru-
bilir ) ekmek yasaktır. bundan Mahmud bu hueketi 

3- Seyhan Vi!Ayetioin Ceyhan hakaret telikki ederek ayağa 
kazasında şarkan ve cenuhen Ça- kalkmış, ikrama karşı reddin ve 
kaldereden itıbaren Ceyhan nf1h- hakaretin manasını izah yollu 
rinin kıyısını takiben Mercimek çif- konuşmağa başlamııtır . 
liği, şimalen şıf, gar ben şiften Hil. Her iki gurubun içirule birbi 
miyeye kadar Kıremit nahiyesi hu- rile eskiden adavetli ol8nlar der· 
dudu ve bu noktadan Miaise kadar bal fırlıyarak karşılıklı dil kııv-
Ceyhan kaza hududu ıle çevrılmiş gasıoa başlamışlardı . Oyun oy- . 
nııotakada ve Toktamış mevkiinde nayan Adıl hamil olduğu eski 
dahi açık kozalı olmak üzere yal- toplu tabancasını çekerek Me-
nız Klevlant pamuğu ep.lecektir. mik adlı kneplara menıup şabH 
ilandan gayri paoıuk çeşidi ( ka· iki el ateş etmiş, üçüncü eli de orta· 
palı koza ekilebilir ) ekmek yasak- ya boşaltmıştır. Tabancadan çıkan 
tır . mermi kooduncı Mebmed Ali-

4- ikinci ve üçüncü maddeler- nin omuzuna İsa bet etmit ve fa 
de gösterilen mıntakalar hududu 'kat sıyrıntı halinde bir yara aç-

içiode Klevlaoddan bAşka ekilecek ıı:ııııır · 

her hangi açık kozah pamuklar Halebi adında düğüı:ıde bulu-
wökt ürülecek ve tekmil masraf ce- nan biriJİ Adilin elind•n tabıın· 
z.asile birlikte ( yüz liradan be~yilz caaını alaralı: karagola teslim et. 
lıray.a kıtdar) tahsili emval kınu · miştir. 

nuna ·teııfıkno ekicilerden alınacak- Düğünün bu sure ile gürültülü 

tır • bir ba.l..@loını.ııı _ıııüf.~_1!.kJp_flayet-
5....! Klevland tohumu almak ÜZd· li!er ve her iki taraf kaçışmlşlar 

, re listıı veren köylerin ihtiyar he· ve kaıaplar gurubundan üç kişi 
yetlerıle müatnkil çiflık sahipleri. Acar Mabmudun evinin önünde 

~in 16-şubat-:936 tarı binden. i\i . ıok•kta ay.aktıa,durup konuşurlar· 
aren Adıı~a tobum ıslah iıtas- ken ku~ur,cıl•r, aurubundan üç 

yonn mudü 1 ~.. b · r 

6 

hh
.. 

1
r u.ı;une aş vurar\lk ıa· " biıi oraya .ı•elmiıler ve lsa adında· 

ı utname e n' ı ı • , ' "' , . 
26 

rı 1 ama arı ve en son ki ııı~ıs, Deveci ltııasın ıırkıısın· 
ŞUbAt 936 t 'h' k t ;h .. t -

1 
. arı me 8 dar- hu ,dan bıçaklı yaralamıt ve kaçmış-

aa u name en doldurarak mez. 1 ' • ' ' 
k" 1 t ' "\ " • ur ıs asyon müdürlüğüne teslim 
etmeleri lhımdır. : Polia Ziyı, tabanca güıültü· 

6 T bh"t ' ' '" eiip~ lcp§ııken Cıırib Isa ile arka-
- aa u namelerini veren-

lerin tohumluklarını ıslah müesse- daıı ~ü4eyini yakalam~lır . 
eeainin göstereceği anbarlardan t l'flecrub deveci lıy.ae ba•taha -

15 Şubat tıuıp,artesi akşamından itib•ren 

güzel ve, en müstesna filmlerinden 
suıımakla kıvanç duyar 

birisin,i 

Marcelle Chantol - lnkijnof 
• 

gibi iki büyük artisti11; temsili 

~ Amok) 

daha 

Sizlerin iki saatinizi sonsuz l:ıir heyPcan içinde geçirecektir. 

ayrıca : J'ate Jurnal 

bugün gündüz iki matine 

ikide dörtte 
Söz silıthındır. Lostracılar şahı Amok 

6473 

Sinemasında 
Bu ak§am 

Haftanın en zengin ve en güzel proğramile 
karşılaşacaksınız 

J: En büyü.k günümüz olan Adanamızın Kurtul~ Bayramı Beş K4-
nutı sanıda yapılan merasimi bütün teferruatile gösteren film 

2: Sinemanın icadındanberi yapılan filmlerin ea müthiti ve en deh· 
şıı~lisi bütün şehir halkının sabırsızlıkla beklediği eser 

Şanda slblrll Adada 
Heyecan , Korku· , muamma flfmi ., 

Oynıyan: Bt!la Lugozi 
3:, Meşhur musikiııinas ( Bizzenin) en eseri olan 

Karmen 
Bir · pordıılik neCıs bir musiki ziyafeti 

·dikkat: Yarın ıaat ~abahleyin 10 ve ö~leden sonra 2 de ına 
tine bu film için numerolu yerhır satılmaktadır. Bilet-

. terinizi alınız . • 6472 
--------~..:---·~~--~--~...;.;.;.;... ____ ~ 

vi:~n, a_lacakları iJAn olunur.
6475 

a ne~e nakledilmi~, ,kapıdan içeri 

1-=2·- . !l'i,er~e~ aldığı yaradan mütees- Alsaray? sla~ması 
,ıiren v, ... eht etmi§t,ir ' , 

'' fr" • • : ı. :r 

• • 

~sşt üzorinde otopsi yapılmak:-------·-;;:;".'~·~~~ ..... ~----:":"'!'':"""' _______ _ 
üzere hastanede bırakılmıştır. Bu akşamdan itibaren 

Kf\vg11cılatdan Memik Mehmet Mevsimin değil sinema dünyasının en büyük eseri tarihin 
başından,' Mehmet Ali omuzundan, teşem ve canlı bir sahifesi 

en muh-

, Nu_r( sırtından yaralıd · r. •ı t 
ô .len llyasıo üzerinde kanlı bir .. eopa ra 

bıçıtk bulunmuştur • ' 

Müddei umuı:ır Şeref Göklılen 
\le Ser Korfliser Fikri sebohıı ka
dar tahkikat ile meşgul olmuşl•r-
dn• . , 

Mümessili : Klodet Kolber 
fılmini sayın seyircilerine sunmakla sonsuz ıı-urur, duyar 

BENHUR 
. Şimdiye kadar yapılan filmlerin en muhteşem ve zengini wııyılırdı 

Kleopatra 
Yapıldıktnn sonre onun ihtişamı yanında Benhur çok sönük kalıyor 

ilave : en son dünya haberleri 
ve f ngiliz kralının cenaze merasimi 

1 gelecek proğram ; . 1 
Dantenin Cehennemi 

DiKKAT : Yalnız bu filme mahsus olmak üzere dühuliye her sınıf 
25 balkon elli kuruştur. 

Pazar 10,2,4 matine !<leopatra 6465 

KLEOPATRA 6463 
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D'iinyanın en fazla tanınm,ı,· 

makinaaı Kaymak 

lbzb makbaa. 
Adiyle tamamıı meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H~r zaman her boyda mevcudu 
vardır 9-30 6438 
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Kurban derileri satılıyor . \1 1 
T. H. kurumu Adana şube~Rden: --~~~~e~l~e~~~i~~~e~~ı~· ~l ~~~~~ı~~~~~ı~~ 

Kurban bayramında toplanacak _ _ 
deriler şubatın 26 ıncı çarıamba 

giiııü saet 16 buçukta satılacak

tır. iıtekliJerin ogün Hava kurumu 
na geJmeleri.6478 

16-20-23-26 

Belediyemiz tanzifat amelesi için kırk be~ adet Kauçu kbaşlıkh ~y 
muşambaaı lbımdır, Vermek istiyenlerin ıabetın yirmisine kadar nti.
muntleri ile birlikt~ belediyemize tekliflerini yapmaları ve kab-.1 edil-
miyennüm unelerio aynen iade olunacağı ilAn olunur.6431 5i • 

6-9-13-16 
,,. ' 

l~u~•~~ ~~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·111 : 

936-20 
Adananın döteme mahalletin

d~n Vaoh Sovar oğlu fımail ile 
m.iiddeiale'h hazireyi maliye ve 
~çGncö ıabıı , sıfatile mıhkemeye 
!lahil olunan ~e hazinenin hisae-
1.ine Nhi_p° .bulunan Van muhacir
lerinden Mehmet ollu Muhittin 
ır11ıpds miitehaddis iıalei tü:yu 
davuınıo cereyan eden duruıması 
sonunda dötem• mahallesinde klin 
t,ubıt 934 tarih ve 79 : ve Nisan 
935 ve. J 4 numarada mukayyet 
seğı: Samoil •e pil oğlu Dikran 
ikeıı ıimdi Necip ve Halil ve itbu 
ha!Jfl derunondjl cümle kapısı müş
terek emlAki milliye hanesi: solu: 
Mari .. v~ Makit iken timdi muhacire 
t~~ıiı kılınan hane arkası sahibi 
senet cephesi: tarikiAm ile mahdut 
al' üç odalı bir evin üç hi11se itiba· 
ri.le ,iki hieseıi lsmailin ve bir his
ıesi de hazineye ait olup bu his
ıenin de Muhittine verilmiş oldu . 
ğundan hanenin taksimi kabil ol
madı~ından şüyuun izalesine ve 
aoık artırma euretile helf'diye me
ııt salonunda sHtılmasma karar 
~erilmiş olduğundan ve tarihi ilAn 
olan J 7-Şubat - 936 tarihinden 
bir ayın sonu bulunan 17-~'8rt
l 936 tarihine müsadif salı günü 
uat on birde belediye mezat sa· 
}onunda ihalesi icra kıhoaceğından 
;ıteklilerin % yedi buçuk pey nk
çaeile müracaatları ve ondan evvel 
ıatış memurluğuna ve ya tellal 
Haneliye baş vurmalArı lüzumu 
iıtn olunur.6474 

Gördüğünüz ve göreceğiniz film . 
)erin en f'evkalAdesi işte şu film 

olacaktır 

Monte Kristo 
6469 

YUAyat daimi encümeninden: 
1- 3-936 gönünden itibaren 

bi, sene müddetle açık artırmaya 
ionlan (451) lira (75) kurut be
deli aebıklı Bahçe kazaımda Ha . 
rlllife nabiye1iodeki kablıcanın 
931' yılı kiraaına iıtekli olanlum 
% yedi buçuk pey akçeleriyle bir 
likte 3 - 3-936 salı gönü aaat On· 
da daimi encümene mtiraeadları. 

Jö-19 - 2.:s-27 6478 
• 

Ceyhan urayından: 
1- 10 N~lı Adanı cadd11inde 

Ali çavuı eTi öniiııden Nafia ıoıa· 
ıını kadar olen' 485 metre tulde 
Ama•nt kaldırımı yapılarek hblr· 
larına burdu diıilenelltir .' · · 

2- Ketfin tutarı 4992 lira 65 
kuruıtur . · -..: • 

3- ihale: Açık ekıiltme ~are· 
tile 28-2-936 cuma gönu l'l•t 

't •• "' ':, . 

16 da yapılseıktıt. · · 
: 4- lstekltlerin yüzde yedi bu 

çok muvı kkat teminat ve ticaret 
odatı kayit makbuıları ~e nafie 
müdirlölönden inuaaddık fenol 
ehliyet Tesikaları üzerlerinde ol
dukları bıl4e ihale günii ve ua
tinde Uray aalonunda hasır bulun· 
maları )Alımdır. 

~ ' A 

. Türkiye Zlraıt1 Buk11tı1ca'ltlti · 
.nakaN1a kenul•n "·12~ı~l36 
O&ff&mba ı IÜ DÖ' lbaleii fltf>.~ltı 
A.duna H Mer•in gaz•letili'illo 
~dileo bul.tay. Mft, v~ ibtad»?~ 
rtl~e· Jöıum fiıerine bet ,en .... 
dit edilmittit. , • · . ,,; 

• ,1 -:--: ~vJet belabına Türkiye 
Zjraat·Bank11uaca , Döetyol; ft1• 
Pıy11 limunulu: ihraç ' MiW'ek 
buld•7 Jar Dirtyot •~)'• Yayai ·~ 
tuy.olluda ••g~dn . ilitiliye W 
'tiptir• kad•,. olaa ı Wlumatıi' tali ~;. 
ail .ve tabliye ifjeri mln8kftiy.a· 
koa11lmuıtıtr . . • 1 . ~ . . 

2:__ Toa heıabile ektiltmı k•-

Ziraat okulu dirlktö~lllin' dan: 
Nevi : Haricl elbise 
Miktarı takım : 7 4 
Beher tukım için tahmin edilen 

1 

bedel: Lira 18 ~urut 00 

-·-.-"' -

DİŞ MACUNU 
Vf:" Fi R AN.I Z 1 

f' 

5- izahat almak ve ıartnamı
leri görmek istiyenler her gün U· 
ray fftn itleri büroıuna müracaat 
edebilirler . 6479 

palı ıarf uıuli ile 17-2-936 pa
ıartesi aaat J4-ıe· ·f>6rtyoı · Zii;8ı 
bınkaaında bir heyet huzuru ile 
yapılacak ve Umum mtldörlökçe 
kabul edildikten ıonra muteber 

..sayılacaktır. 

Depoıito milttfrı: Lira 99 K.90 
Umum bedeli: Lira 1332 K.00 
1- Adana Ziraat ve makinist 

mektepleri talebeleri için beheri 
çeket pantalon, yolekten ibaret ol
mak üzere (74) takım har ici elbise 
13- 2- 936 tarihinden itibaren 

EC ZANESİ":;:.:::., .. ~~INI~ . jA 
UCUZ/sili<" .. 1 OOGRIJ4e~ 16-18-21-24 

3- Muvakkat teminat beı yöz 
liradır. Muvakkat ttminatın teklif· 

1 

5370 228~ 

---------------·----aamelerle beraber bankaya tevdii ( 15) gün müddetle açık eksiltmeye 
lıııaıdır · konulmuştur.Eksiltme ~8 -2-936 

4- itin mevzuu : Bufldayı va- cuma günü saat (14) de VılAytt Zi- Dr. Mlbeadls --Paranı!---
Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan erli mah ali gond• teslim almak ve bilumum raat direktörlüğünde toplanacak 

maerlf ve vesait müteahhide ait komisyon tarafından yapılacaktır. 
olmak tizere vapura teslim etmek- 2- Elbisenin kumaşı ~ Hareke 

Libohova 
Cİ 

d 

Adana asliye 1. hukuk 
hakimliGindan : 

No: 80 
inhisarlar idaresi vekili avu · 

kat Cemal Frgio ile eski tütün in. 
hisarı baş müdürü Mustafa vekili 
Şeref ve Ceyhan müdürü ölü Hayri 
varisi Hulftk ve Ceyhan ekiıperi 
Ahmet, Vbfı meyanelerinde müte. 
hııddis alacak da·uımın Adana as-
liye birinci hukuk mabkemeıinde 

'ir . faLrikası mamulatından ve (510) 
5- Bu işi alan kimıe ile bir se- numanlı kaliteye ve mektepte me\'-

rıı müddetle mukavele yapılacak- cut kumaş, astar , tela nümunele-

:tır. Fazla izahat ılmak iıtiyenlerin rioe. ~-uvafık. o~acaktır .. Şo~tna~ 
Dörtyol Ziraat bankasına möraca- meyı gormek ıstıyenler dıleJıkleı ı 

tıa t • t t kl., ) . zamanda mektep direktörlüğüno a rı ve emma ve fl ııname erın . 
'h 1 .. .. t 12 k d k baş vurahHırler. 
ı a e gunn sea ye a ar ma -
bu L b"l' d B L t d' · 3- Eksiltmeye girmfjk isti-z mu .. a ı ın e en .. aya ev ıı. 

yenler yukarda yazılı teminatı ve 
14-15-16 6466 (2490) ımyılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikalarla bir

cari duruşmada Huluk ve Ahmeılin ..------------9! likte mu'iyyen:saatten evvel hazır 1 
lamaları ila'l olunur .6~62 

13 - 16-20-23 
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ilanen yapılan tebliğ-ata rağmen 
mahkemeye gelmediklerinden hak- · 
farında iltlnen gıyap kararı tebli -
ğine ve mahkemenin 9 3-936 
taribiae mtiıadif paıırtesi gönü 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

A O R E S : P. K 

dlrtyol lleladlya rlyasaUnden: Abidin P aş 0 

M 
u T U S U 60 

8 
e 

caddesi ıVo. Ô 

saat IO talikıoa karar verilmit ol
makla mumaileylıimının mezkGr 
gün H 11atta mahkemeye gelme
dikleri veyı taraflarınd~n •ekil gön 
dermedikıeri takdirde mahkemeniD 
gıyaben devam edeceli tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere illa olu. 

Hizmetçi kadın 
ara~ıyor 

our .6471 

' fyde hiımet görmek için bir 
hizmetçi kadm aranıyor. 

0

Matbaı· 
auaa müracaat edilmeli. 

... ı \.. .,, • " .. l!'Z: 

8maneteo idaresine karar Vt'- TAN SİNEMASI karşısında 
rilen ıu kanalının b0 tonJe tahkim Merkez kumandanhğı altlnda / 
.. iııtuı için lenoı ebliyeı •••ift- MUHARREM HiLMi Vazıh~ l 
aına bais bir zata ihtiyacımıı var· 6457 13-16-20-23 / 
dır. eo 11 bir •Y sürecek b\l iş için '-.-.-...... -.-----·------------..-. ıJ 
taliplerin 21-2-936 cuma gönii Umumi n~fl'İyat •• ~ 
akıamına kadar son tekliflerini be- a Nev~at Güven -~ 
lediyemiıe b#dirmeleri illo olunur. ' f Adua Ttirk IÖZQ u •11"' 
I' ı 14- ı 6 . . - _{611641 . • 
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