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Halk evi 

-1-
Yediden yetmiıedek, ulusu her çağında, 
Üç yılt:lir ısıtıyor bu ana kucağında ! 
Bu kucak açalmııtır yurdMn dörl bucağında; 
Burada yük&eliyor bilgilerin alevi, 
Şefimi• A.ıatürkün eseridir Hallcevi 1. 

-Z-
Türldu dün bocalarken bir a1ılma~ yolcuıta, 
Tan yerine ulaıdılc; bu luz yok uçan kuıta I 
Bu çatıda toplandık, devirdik bir 11uru1~ 

1 Bilgi$izlik, $altanat, taaJsup denen_ devı ·• 
Şefimiz A.tatürkün eJeridir Halkevı !. 

Necdet ROftO 

l 

Şehrimizde iki.idam mahkumu 

Fransızlar tarafıodan bülcumcti

mizden islcnildilcr . 

ADANA : GtlNLÜK GAZETE ON OÇüNCO YIL SAYI 3461 

Mümtaz 
H 

Ok men 

Dün ilk konferansını 
verdi. 

.. g 11 

C. H. P. g•nyöa .kur11I Oyele 
riııadeo Anka a a•ylavı Mümtaz 
Ôkmcnin iıtildAI ve inkıJibımız 
bıkkında iki konferan& •ermek 
Ozere ,ehrimlze gelDifini yazmıı 
t.k. 

Mümtaz Ökmen • dün ı•ıt 19 
dı ilk kooferaneıoı Halkevi 1alo
nuoda büyllk bir dinleyici öoüod"" 
ver mi§lİr • Mümtaz ÖkmP.oinin bu 
konferaoaı bir çok yer J,riode 
aiuo ıllrıılırlı ltarşılaom;ş ve bı

Hatkevimiz bugün·dört yaşına giriyor. 

Geçen yılJar iÇinde ·halkevlerinin yarattığı soysal 
ve kültürel gelişme yarın için hepimize umud 

verecek mahiyettedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' tibin ı6ıleri, ıehtio mubtelif·nok 

ilimizin bu yıl bütçesi 85061 lira 
olarak kabul edildi . 

Daimi encümen lJyeleri seçild_i • 
•••••••• 1 

Genel meclis işini bitirdi . dağıldı. 
Ge11el meclis t dOn aııede• Buodan ıoara daimt eacümeD 

d ııb T · fik HaA üyeleri 1eçimiae geçilmit Ye ge · ance ıaat 10 • ay ev -
di Bayıalıo bıtkıohğıodı. toplaa- çen yil oldutu gibi bu yıl d• Sab
mıı we ilimidn 936 yeb vırıdat ve riye OlkU( Ceybıa ) , Fahri ( Adı-
maıraf mOtçesi üzeriadd gö•llte· ne ) , lemail H•kkı ( Dörtyol ) , 
rek bu yılıa viridat ve manafını Zeki Akçılı< Kozan) aeçilmitlerdir. 
85061 lirı olarak on•tlınmııt.r . 

Yol vergisi de geçen ydlar ol-1 
dutu gibi altı lirm üıerindea alın 
ml!ll oaaylınmııhr . 

Şehrimizde ikı idam 
mahkumu 

Fransızlar tarafından 
hUkOmetimizden 

isteri ildiler 

Llzkiyeoin Savbom kazaaı 
ab.lisioden ol atı ve on yıl ~Hberi 
§ebrlmlzde bulunmıkta olan Sait 
oğlu Yuıuf Ye İbr.him oğlu Dir 
arımın FraD8Ul mahkemesiDCll 
ölUm ctz .. ıına çupıldıld~raudan 
kendilerine tetlimi iıleamiş ve 
hu ilci ıuçlu dOo j-ndumalar ta· 
rafaodıo yakalanarak poliıe ve 
ondao da Cumoriyet ıenel .ava 
manhiıo• verilmışlerdir . 

Kendileriyle konuıaa bir ya 
zıca arkadııımıza ıuçlular biç bir 
cioıy-t tılemediklerioi , y•l~~ı 
huadın on yıl önce yıpıl•a nu 
nıa1i1leıe V1tın boıcn ol~~k do. 
layııiyle k•ll§tılllarıoı ' kımıeyı 
Y•r•layıp öldOrmedıklerioi ' on 
Ylldanberi Adıoada otordukl.uı 
hl , burada evlenip çoluk çocuk 

bİt sahibi oldnkluıoı ve mukadde
'•lı boyun eğdiklerini ıöylemiş · 

f} lerdir , 

r11' Çek başbakanı 
Belgretta -·-Bılgrıt : 22 {Radyo) -Çekoı 

10vakyı baıbakanı bu aah•h bu· 
•aya geldi. 

İeı11yond• Başbakea tarafın 
b dau lurıalandı. ÇekoıloV1kya b•! 
altaoı dıı ve iç e.1ı.olar1nı dı zı· 
Y•ret _et mi§ ve Nıjp tarafından 
t•bul edilerek ötle ycmetine ıh
ODulmoıtur. 

t
i. Bu tem.sın ekonomik bir ne-
' tıcey b . 

d · ı e mliıtenid oh.lota tı mıD 
' 

1 ıaelct d' e ır. 

Bir ziyaret 

1 Anlıara : 22 (A.A) - Çekoı· 
<>Vıky B 1 d· • &§bakanı Belır•d• ge -
' ı"r: ıl&ka i~ karııta1rdı . 

Genel •ccliı , 937 yılı ikinci 
kiuuDDn 16 ıocı ıüoD toplaom•k 
Ozere daAılmıatei . 

Lloyd George'un 
bedbinliği yerinde 

midir? 
-· 

Loyd Jorç 

Piere: Domlnlpuc .. La Re· 
pııbtlpue,, gazetesinde Lloyd G~ .. 
orge'un bedbin oluşundan bahse· 
dip bu hususla bazı mi&allar uer 
dikten ıonra bu bedbinliğin ıe 
beblni şöyle izah ediyor: 

'~Meıeleoin fec .. tı, ortada da· 
venıo, bem de birbirine ,ok ya
kın ve arılarında, içiuden çıkıl 
maı bir kör düğüm teıki~ edecek 
kadar ıirift olaa bta davanın. bu· 
l om111odın ileri relmıkttdu. . 
0 

Bu problemlerdırı birinc_iıi, 
logittereoin ~emeltııı ~lan Hın 
d. taoıD derınden derlDe karıı-
ıs , . 

bulunm .. ıodan ibarettır. 
mış d' .. "d 

Hiodiıtın, keodi ken ısı~ı ı •· 
kte yalnız bb ıakele re rtmeme ' 

bulunmaktadır. 
F ızla olarak Cenevrede tem-

ai l edilmekte olduiu halde ?e A· 

ı n oe de Kaoadaoın ma-
vuatlurt yanı b. 

• Uk oldoklırı bOrriyetlere il ıp 

detildu. d 
b ld Onı "•fi' nts·I uran· 

Şt1 ıl t .• b' •- t' 
1 ?b 1 B••ıaa bütan ır al ayı 

m• ' af ı ., . d. 
kıpbyın esrarengiz Hı? ııtıa ı -
cıb• neler t88anor edıyor? 
- Geri~ üıfttwlJ MJhifa<l4 .&.-

talarına lronulmog olan &oparlör· 
leıle daba reniı bir dinJ .. yici küt 
leaioe yayılmııt.r . . 

Mümtaz Ôkm.tnio konfuan 
Hnıo aaabalları ~u idi :• . 

Hatip ilkin ••. joJulib" ı . tarif 
Ye tıu tarifıni mi111lerle aolattık
t•a l!oara ı6zü biziıq iokılibımı· 
za n•lıril •e TOrk inlcalibıoa te 
kaddüm eden Osmıa lı imperator. 
luiu tarihini çok gOzel talııil ede. 
rek o impaıatorluğun ydcılıı iıun
da To, k milletinin dOotOğü elim 
vaziyeti tasvir eyledi ve bu vazi 
yet kar111ında T6rk6o ea evladı 
At•tGrküa kurtarıcı roliloa anlat
tıktan ıonra , TOık inkıllbmnın 
diğer bütüa inlullplarlı mak•y~. 
Htini yaptı . 

- Gtrlsi üçüncü sahl(ede -

Btnim göıümle : 

Halkevleri bir yaşına daha 
girerken. 

Bugiln bir birinden birer, ikiıer 
yJI farkla kurulan bütün Halk.evleri 
yıldönüınü.nü kutluyor. 

Ve yine bugün yurdun muhtelif 
yerlerinde 32 Helkevinin kapusu da
ha açdıyor. 

Şu anda memleketin her köt•· 
alnde yürekleri sevinçle, heyecanla 
çarpan binlerce, yüz binlerce inıan 
var. 

Yurdu bir bucatı
0

ndan , ta obür 
bucatına kadar saran ba sevinç dal
tu. evveli, Türk devrimini taınam
lıyan bir kurum yeni bir yaşa 
girmesinden, vıe sonra bu müessese
nin realitelerle gösterilebilecek mu
vaff akiycUerinden, baoardıtı büyük 
İflerin göz önünde bulunmasından 
dopyor. 

Halkevleri kurulurken, memleke
tin kültür sahaınndaki inkitllfuu, sos
yal devrimin yol almasındaki ahengi 
tanzim vaıifesi gibi güç ve güçlii· 
tü kadarda kudsi bir iti omuzlarına 
yüklüyordu. 

Saltanat devrinin uyuşukluğu, bu 
devir idarecilerinin bilgisizliti, hakikf 
yurt iflcrile ilgiıizliti bizi kültür ala
nında çok geri bırakrm~b. Diter bir 
çok miUetler bu alanda kendilerini 
göremiyecetimiz kadar ileri bir me· 
saf ede bulunuyorlardı. 

Yurdun sosyal dertlerine henüz 
panna.k bile konmamaıb. Milletin bü
yük yıtını koyu bir karanhk içindey
di. 

Atat6rk inkılabı tap taze enerjisi 
ile bütün bu gerilikleri kısa bir ıa· 
manda tedaviye, bqlannuzı, asırlann 

yıtchkt kötülük yıtınJannın albndan 
kaldumata koyuldu. 

Halkımızın medenr bir olAunluta 
yükseltilmesi, gcnçliti Türk inkılAbın• 
layık tam bir yurtdaş yapabilmek 
jçin de •kla1ik, mektep terbiyesi,. nin 
gücü kifi detildi. 

Devrimin bu sahadaki işinde ken· 
disine yardımcı olacak, ileri hamlele
rini tanzim edecek bir müesseseye ih· 
tiyacı vardi. 

işte bu derin ihtiyaçtan; ülküsinü 
memleketin: büyük ~ menlaatlann1n tes
bit ettiti H~ ~· 

Halkevlmlzin ilk açılış tör~nlnden bir görÜnüş 

Soysal \'e kültürel bayatımzda 
get;en ıu bir kaç yıl içinde çok bü· 
yDk ve verimli hizmetler g6ren 
Hılkevltrinio huıün ıçıht yıldö 

nümünü kutluyacığız. 
Biz bu kutlama şenliklerini ya. 

parken 11y111 yüıü geçen ıimdiki 
Halkevlerine, yeniden 32 nio da 
hı katıoıcafıaı d~ düıün('rek ay
rıca ıevioç ve umud duyğuluile 
heyecanlanıyoruz. 

Hılkevleri açılmadan önce, 
memleketin mfnnverlcrini bir 

, 
Biraz da şaka! •• 

Necdd Riiııtünilo, Ad.naya 
dair bu eğlenceli yaı11rnı Salı 

günü okuyacaksınıı bekleyiniz!.. 

-------------. 
ltalyanlar 

ilerliyorlar mış ! 
Habfişis•amn 6 milyon lira

lık .~stikraz teşebbOsil 

Ankara : 22 (A.A) - Adisa 
bad•n bildirildiğine göre İtı )yan 
l•rın mütemadi taarruzları kartı · 
aın,la daha elverişli mevzileri tut
mak için Has Mulagcıte bu kuv 
vetleri Enderta vilayetine çe" -
melctedir. 
ltalyanların 20 ktlometre daha 
ilerledilderi Makalleden bildirili
yor. 

- Sonu. ı1çüncii say/ ada-

Do~m tarihi henuz bir kaç yılla 
sayılabilecek kadar kısa bir geçmişi 

olan Halkevlerinin randımanı içimizi 
gururla, umutla dolduracak kadar bü
yüktür. 

Adetlere, vakıalara, eserlere da
yanan bu çalışma Halkevlerinin ülkü
sünü, sağlam adımlarla,müsbet yollar
dan yürüyerek gerçekleştirmeğe baş
ladatını isbata kafidir . 

işte bunun içindir ki, buıün onun 
yıl dönümünü kutlarken gönlümüz ya
rına ait daha büyük umutlara kanşan 
taşkın bir sevinçle doludur. 

Nevzat ... GUven 

. 
araya toplayan, anlar araıında 

nurlu b.~r çahım• birJiji yeratırı 
ve münevverlerle kafepı iıydmlan 
mamış ıehır li ve köylü balkı biri 
birine kaynııtıran tam manaıile 
verimli bir-. çell ~oktu . -

Mılleti, f;kilıtbın yükıek gaye
leri · etrafında yuğurup çelik bir 
kütle halıne sokmalı, ileri soysal 
Jık hayatanıo bütün yüceliklerini 
tanimış olğu ve :ileri bir varhk 
yapmak i~in h.lkevleri, ıu geçen 
yıllarda kendisinden beklenen a .. 

. ' 

devi yerine getiımek yolunda cM· 
. den imtenilrcek bir emek barcı· 

·mışhr. • 't'>. ' 

Vakıa biz burada, biıtüo halk
evleriain, kendi muhitlerinde 'bı
ıermığa muvaffak oldukları iıle. 
.rin plançosunu yapacak vaziyette 
değiliz. Aucak; bu arada :ıedcce 
kendi evimizin gördüğü iılere 
,öylece bir göz ıtmıi'ı da, . bu 
mutlu günde ödenmesi gerekli bir 
borç bildiğimiz içio bi; li:ıç Hhr . 

- Gerf-31 ikinci sahifede-

Maraş şehri güzelleşiyor 

UraYı 'melnlekete faydalı bir cok .. 
işleri siraya koyarak yapmaktadır 

Maraştan bir görıinıi§ 

Mıraa : (Özel ıytaumızdın) -
İıtiklal eavaşmda pek harap dü· 
şen şer, bugiin urayifl ve başın
da bulunan urbayrn d ğerli ça
lışmaları sayı sincle adeta yeni 
baatan kuruluyor gibidir . 

Maraıın modern lcanarası al!-
' ri mezarlığı , Şehidler abidesi 

ve fHı ışıldatan elektrik tesiıa 
tı, uray f.aliyelinan kay :le değer 
birer eseridir , 

Ayrıca ,arda, büyük ve mo
dern bir fırın yıpılmııtır ki bu 
ıurttlc hem iptidai köhne fırın
ların fazlalaşmasınıo ve hemde 
ihtikarta öniloe geçilmiş bulu-
ouyor . . . 

Bugün 1ır1n baılıca derdi olın 
taaffun çukorlarınm kokuıun · 
dan kurtulmuştur . Bütün biri
Hoti sular kurutulmuı ve dere 
sularının açık mceraları d• ka 
nalize haline getirilmiştir · 

Y eoi yı pılao güze) çocuk hah · 
ceai de bir parktan fark11zdır • 

Urayıo yugıa teşkilatı ibti· 
yacı göre mükemmddir . Son 
geleo al.it ve levazımda bu kolu 
daha ziyade takviye etmitlir . 

Bilhı~ıa yeni yapılan parke 
döşeli pazar yeri prk rağbet bul· 
maktadtr . 

Şar yollarının hemen btmen 

- Gerisi ıiçiincii sayfada 



(Türk Söz&) 

Seyhandan do~ ill~irıe 'I 2 i:t. 
1 ~ · .1 

1 
HaPi.sh.ciri.ede_ 

lurdumuzun bu bölgesi tabiatın bin-------------------~~~~~~~~~ · hıSııter.e~hirleı' 
bir .z~ginliklerine kurag., olmuştur. Halkevimiz bıı Halkevinde hapishıınesinde, rınahlfı 

öğtetme-.:--nriinadesi-.-ı-. 

~~-------· .... ------~~ 
Yazan : K.tmôl Ktıdr.l ~op 

-3-

f.\ıl~t)'.ADtp deo~rli İlbaıı Ed 

1 

ti iifparp:ıe geçirifor . GGadA•-
hem aluocı ve ı~oç Emniyet Di · bey köyü artık çok gerilerde kal 

'•"lfıtl "llD S•bıi Çatl•):Jltgıl ;mıJlı, yollarda İfÇi, k111111J& me- 1 

ile beraber Malatyının göılUme leri, k•zJmıı çukurlar ve demir 
ğe değer yerlerini geziyoruz. Ma· ıq borulau en çok gözümüze çar· 
latyanan güzel olmıyan yeri yok pan ıeyler oluyorctu . Malatyaya 
ki ! ıu retirmek, Malatyalılara yeni 

İlbaylık otomobili bizi ıehrin lıir armağan verebilmek için Cu 
bulunduiu seviyenin bir bayii ata muriyet : beton demir malzeme· 
ğıı oda İımet İaöoü oıh'yuine ıiJe ioaan zekasını yanına alarak 
indiriyor . Bu ioiş sık dikilmiı bu ıaıız vadilere ıoknlmuı. canlı 
lrıyıi, erik, ıcftali, ceviz, dut a bir tevazula çabıaaaktadır . 

ğaçlarıoıo ormıolaıtırdığı koyu Biraı daha ilerledik, •ağ• 
yeıil bir vadiye gidiyor · İsmet İo mızda ıayun fııkırdığı kaya dığ· 
önü nahiye merkezile daha ötede larıa dibinde çalııau bir ıilıü it-
Güodüzbey k6yü, bu güzel vadi- çinin çekiç, balyo~ teM•riıae dof· 
nio beıleca ıchirlerindendir . Bir- ru yürüdük .. Birbir llatüne yı· , 
birine yakuı ve birbiriaio altını ğılmıı eski zaman maHIJarında-ı 
gölıeleıtirmiı hol yıpraklı ağaç· ki divleria koıkuaç hayallerini 
lar arHmda pek ıeyrek olan bağ aadıraa koakoca kıyıların arı· 
evlerini görebilmek için etrafı- ııDdaa fiıluraD (Der.mı) ıuy11•aD 
mı dikkatle .ıaıtıtmıktayım; fa· baııadayız . Bu. 811 Malat1.aya 18 
kat ne mOmklln !.. ağaç Ye 1etil· kilometre uzaklıkta ve deoia ıe· 
liğia birbirine kıyuaıırak teıkil viyeıiDdea 1186 metre yükıek-
ettikleri foa nasında köy evleri, liktedir • Cumhuriyetten sonra 
bahçeleri, kulübeleri göröomü trene, elekliriğe kavuıan Malat· 

yor bile ·· ya, timdi de buz gibi Boğuk, mik-
Tertemiz, nefiı bir bava ciğer· yu derectai 13,S olan bir suya 1 

lerimizi ıitiriyor · Berrak ve g&r kavuşuyor . Bu ıudan Derme 
bir ıu, bu rşı:z vadiyi baıtan ha· dereti üzerindeki Güadihbey kay. 
ıa sulayıp geçml ktedir ·Bu ıo ile lülerile lİAmet İnönü nabiyeıi 
va kıt valut ve yer yer kucakla§ıp halk~ ,M~aty .. lıl-.r Ye Malatya iı 
ayrılan bir yoldan eyrılmaktayız. tasyon bölgesi istifade edecek-
1.ımet İnönü nahiye merkezinin · tır . 
çerııaıbdan geçc,rek G.ündü hey Döoli§te geldiğimiz yolu ge· 
köyüne ' geldik · Her iki köyde çiyoruz , Akta mm alace karanlı- j 
de kucpluk kerutf!ler Y•Pr•n bir ğı vadiyi .erkeaden kaplamış . ı 
çok dijJlk.aolar ~var · Malalyanın İlbaJ Etem Akıncı anlatıyor ; 
kuru me)'.Y~ ibrpcatında bu kqtu 1 _ Geçen Jıl Etiziz de.miryo· 
la~ ,&ok b•rc~nmaldadır, halk da luau iıletmeye açan t6rcn milna . 
bundan epeyce kazanmak~dır. .ebetilc buraya gelen finanı ba-
Güoiliıbey koyüı;ıde . İlbay Ed- kanı Fuat Ağralıyı buralarda bi · 
hem Akıocroıl\ himmrtile demi. · raz gezdik . Balcan, bu güzel va· 
de~ aıwma bir köprü kurulqıuı , 

diyi bir (Cennet} diye &vdl . 
urax kurulu bu köprüye Akıncı 

Malatyıda biri gilodelık (ÜköP, üsü adın~ yermi,ler . · Köprü 
nün masrafını nahiye urayı ver· nal), 6tekısi haftada iki çıkan 
mittir • (Frıt) gazeteleri vardır . Farat , 

Sayın okurlar mı za bu Ahn- üç yaşinı bitirmek. üzeredir. Her 

ci ,~1 b•~kıad~ biraz m•l('ımat ikt ı•ıctenin ıy1ı arn oJrvları 
verelım : vardır . 

Edhem Akmc1,..milli sav.a§ın 
ilk çıilarında Balıkeıir tarafla 
rındı bulunmakt• idi . Yuaanlı
lar~D lzaairi işgallerinde Edhe", 
teı{U ettiii müfreze ile milli H

vaıa katılmı§ ve .. bir aralık De 
mirci , K~ymakamhğını yaparak 
biraz sooıa tekrar a1va§ Babaaına 
ıeçmiıtir . 

Edhem, kurduğu mOf u-zenin. 
bqında olarak çeıitli yollardan 
ve Çttitli usullerle Yunan mevzi
leriae ve iıgıl ettikleri yerleri a 
kınlar yaptıiı ve bu akınlarında 
m11vaffak olduğu için, kendisin' 
tanıyaalar oaa ( Akıncı ) adını 

vermiılerdir . Yeni soy kanunu 
Çtkıaca Edhem bu ( A-.,acı ) a ·iı· 
oı, ıoJıdı olarak almı§tır . 

Gündüzbıy kaprliallaü gördük· 
ten t0İua dönd6k, çarfıdaki dük 
lcinlırın öolerinde gurup .. aurup 
toplanmıı bulrnan GilndDzb,yli
ler, geçen hha yı •tilerek selam -
ltyorlardı . Biraz ıonra yolumuz 
dildeıti . Şöför 111akineonio vites
lerine b-h, tarmaodık ve daha 
ileride daracık korkuoç ve çıplak 
bir vadiye daldık .. 1a110 bu da, 
1'adinia eo.gia vıb§eti içerisinde, 
ıebebi belliıiz bir korka, bir çe 

Fırat daha fazla memleket 
kültllt hareketlerile ve bilha1aa 
Mılatyıoıu eski tuibit ...,e folk6r 
bilgilerini neıretmekle t~ınmıı
tır . 

Malatya , eski eserler ve eski, 
aoitlar bıkımıodan Çok zeoıin 

bir ıebrimizdir , Malatyeya bir 
kıç saat uzaklıkta bulunaa <Or· 1 
dua) undaki (Aralın tepe) ile U · 

ki Mal•tya), (Port) kövladel&i bü
yllk, (Adıyamandaki Samsat) mev 
kii ve .Kihtadaki (Nemrut) tep•, 
etki anıtlu ve esuler bakımın· 
dan çok drğerli ve aenıindir . 

80 J>in liralık geliri olan Ma
latya belediyesi de çok 6neomli 
iıler görmOt , §ehrin aaj'lık ve 
medeDi ihtiyaçlarını karıılayacak 
değerli tedbirleri almıı ve bun-
1.rın tatbilcıtına da g·· çmiş bu
ha~~dır . Malaty ı da ilk uray 
1287 de kurul mu§tur . Yani bu 

' ta~ibt ı- n 64 yıl önce .. Fıkıt ge· 
çen bu uzun m6ddet içeriıind,., 
belediye kendisine bir bina bile 
yaptıuaamış ve bu ihtiyaç dai· 
mı kendisini hiısettirmittir. 

G rçtn yıl urbaylıfca seçileni 
Mebmed Tevfik Temelli , bele 
diyenin bu nokı11nın1 garerek o -

o § ;ı fi • 

gn fJ d.Ö t~ na Mabbuslar , bir ta raft an 
~ tlbldurmayn devam =e<I 

• • 
gırıyor. 

la bunu •e ~r çu•ı·c~ız: 
Halkevimiz, miinevver gP,nçle · 

rimizi keadi Ç•tıSı altında topla
yarak onları hem kendi aralarında 

Adana Jdma,rıy?r~u ile, Ş,.eyh'fD 
spor ikinci takımları arasınaa bu 
gün yapJDası • kararlattırılmıı 
olan maç , ıporcularımızın Halk:· 
evi yıldöoUmü ~~re in' iştiralt 
etmeleri münaeebetiyle 
bırakılmıştır . 

kaynııtırmak, hem de halkımıza • 

faydalı kılmak için mevcut dokuz J/i.i piyes 
tubesile, muhtelif ı~ bilarda ha- r I '.] 

kiketen beieniltct k tekilde ça- 1 Halkevinde ( istiklal j' ve 1 
lıtmıttır •• çe~ımaktadır. ~ _ 

K 't 1 · · kıl d d v 1 ( Soyulan hırsız ) goste -
oaı e erı ıeı e en rger ı . . 

•lkıdıılar bu yurd ve millet iti rı lecektır • 
üzerande ep temiz bir itina ve ör. - ·-
verililde uğr•t•ıılaıd&r ve uğrat· 25 Şubai ıalı güııü ak~mı 
mı,tadırlar. saal 21.dc Hal.keui gösteri ho 

mltesi iarafından ( lsllkldl ) 
Sık ıık ve m~yye.a zam-.nlar 

piyesi ile ( Soyulan hırslz ) ko. 
da koufeıaeıltr l'c ,,...,ller ve•i 

medlsl gösfrrllr.cektlr. 
liyor., devamlı biJ okurııcu kütle· Gl 1 k A"' ll · n den r ş ayı arının o ce 
aia~ okuqıa odaamcl• oalaıı tat · 

mıo edici uulrr aooaluyor, dil 
edebiy.at ve tarih, bakımından 
m.leb&& 1a,ydebilecek emekler 11r · 
fedilayor., ıoıyal yaıdım faaliyet
leri ar&81Pd• balba81e köy ve ls6y-
1Qlere eo yakı:ıdaafaydelı olmak 

içia tekdire detr.r alika göBteri
Uyor, . t c ıkd edilen bando, oıkeıt
ra ve koru heyetlerile muzik zn
kimiz ıık sık okıaoıyor, spor ha· 
reketleri eo dikkath bir ilgi ile 
t~vik ediliyor ve sporcu gençle
rimize gerekli yardımlar yapılyor, 
mönbaıira:. baıit ı,,viyeJi yurd · 
datlara bitap eden de.vamlı bir 
faıetedtn midı zıman tam•D fay 
dala brotürlu çıkarılıyor, iıtiye.ı 
lerın yabancı dil · ve daktilo öğ
reameleri için sılı · aık deraaneler 
ve kunlar açılıyor, tarihi an1d
larımızı korumak ve tanıtmak için 
bilti il' ÇA lışılyor r e biitOn bun
lar yapıhrkea bilhassa ve bilh11sa 
muhitimizde uluHI bir kaynatma 
ve teıanOt amıcı g6410lüyor. 

İ§te bu kadar fıydah ve ve· 
rimli çahımalaıile timdiye.,kadar 

tai.Ad~i • ~qıı__ıJ,_ e~ ~ia
net duyiusu yaratan evimizin, 

bYndan ıon aki yörüyüıüode de 
Atatürk devrimİ!:e ve devrime yı
kıtacak değerler yeratacağm• 

ı~be etmiyerek bu mutlu yıldö 
nümOn hepimize kutlu ye ujurlu 
olmasını dileriz. 

Halkevl sekreierliğinden alın_, 
ması gerektir . 

Okdla ısm.,.ıanan " si· 
nema makinesi 

Yeni yapılan lımet lnöoll o_ 
kulu için bir ıinama makinesi 

ıamarlaamışhr . 

Y amaçli mahallr siade Bedir 
kar11ı Saideyi kirle~ek i,.tiyca 
ve yaralamaktan .suçlu rve tutsak 
ıyni mahalleden :Ali offu Bedi 
rio..ağ&ı c Zl\.b~ fe!iRde du · 
ruşması buglln sorıa _crmi§ ve Be 
dir bir Bene dört ay 20 gün • 
ğır cuaya mabkUm edılmiotir . 

Yarelinl dire#ltö
r ünü 4öğmüş 

na muvafık bir biD& teminine ça- -
lıım • ş ve son lıl bödçrıine 2200 _· Eski .ist..~on ~a,~~~~o:e ·~U. 
liu para koymuıtur. Yakın bir d~ ya.aıR4akı - ~_!yee,~'. ~m~eı 

· d Mahmuduo dı-m ıı hanuıa1a Jtı!fU · 
çağdı M•latyı yenı ve mo ern d ....ı...uı d 1• k y 

• . • • ... &:cu uaan ar.sa a ; ç fi o u 
bu bel4'dıye bıııe•ı1ta~avuıacak- kaldırmaklauretiyle demirlianeye 

tar. riren . meçhul bir hırsız ' aç~lc l:iu 
Şebhde kııa bir tetkikle ura lunıo yazıhaneden bir ıaat çalmış 

yıo biı: ço~p•ğerli itlerj be- ve içeride eline gtçirdiği bir kaz 
mra iÖ~ çarpar; Drıy bütün pıa ile 

1 
ka81JI kurcalım ı § fakat 

wemurleıının aylıklarını munla lur,P.•if. aiurJffak olamlHDJ§tır . 

uma~ ödemektedir . M11latyada Bir adamcağız ~am.dan dü
iıtaıyoa.da~ batlıyao ve Gazi bül 
varıo• biti~ ol.. İs~et İiaöaü şer ek yarp bnd.ı. 
caddesinin ıçılaıa ve ,apılcaa i§i 
P-lqyaffakiyttle il~lemektedir . 

Bu yol üıeıiııde (iltim1ik) 
edilen yerlerin d,.ğerleri toıl sa· 
biplerjn ıtaktinde ve eksiksiz 
olarak ödenmektedir . 

-· ;;o.u;::_:..~"""""',,...._..., .... _ 

Eski ilba.r ~~vzad ;r-,jloğa · 
• &e>k .ev.-a u.ıatya, SiuJ -
MaJatya caddo..>ıine onun adını 

•ermiftir , 

- Sonu var -

dl!! t ı 3 

taraftan da tangonun , ı 
Evvelki akşam Halkevinde mu· 

en son figürlerini ve y 
siki kooferanılarınıo birincisi ve

dansla rı öğreneceklerdir• 
rilmit ve konferanstan ıonra bir Bazıları bu hepishane 
koro yapılmış ve fyi• ·.,g~teril- natoryoôı ~ adı nı tak ıy 
miştir · Fılhn~ikif, hapishnne id 

Ar komiteıl; b@l.eri~p --Nuri esseğenıı\ bu isme IAyık 
Çelik tarafından verilen k~f~ için. elinClen g~ len şeyi y 
raos konoıa karmeD b'e8tekirı !flJkild~ dci; h'ç •bir luretle 
( Bize ) nin hayatına dair idi . .Jrnlunmıyan insunlardao 

Konferans uluş•l muzjk ve mu . , da, bir kolayını bulup k .. 
s iki terbiye ü~tüoe çok ıüzel bir, . hopisho.neye atmayı do 
başlangıç yaptıktan ıonra Direnin lar 1. 

. . . . Fakat bu, bittabi, birıı• 
hır çok emsalı ııbı \d,Sha(k~tıne · l t)• ti . h 8 resı ni görmeden sefa~et · çiode .saydgı 0 an kı r b aplıs ao 

·· · · d ~ ora f' onca orç arın ı 
gozluını k~_.pa ıgını anlatmıı~hr . . 'ı k" ' l b l 0 . ~ . . • 

1 
mış o an ı mse er u uo 

Halku.ı koro&u~Ug ıkı ıe•li a· -şahsına mün finsıran b 
rak verdiği koro ilk düıme ol - h · h l ıl · 

apıs anel e, geçen y , 
~A'• hılde cidde-D muvaffa~ ol· k~d•okittk üzere i 
muş ve alluşlaamııtır · wardı Bu hnpishane altı 

Göstt rilea fil~ W..lf i • · ·~\P. 'lılmıo\lıı'J., ücü~Akeklere 
bayatını ta1avvur ediyor ve aynı dınlaro molısustu r. Birinci 
zamanda Karmen operasında o bir borçla rı heş bin lng iliz l' 
par~ dı göstec.iyordu . ı tığı ehmıy~n " ~el$ 

Halkevi Garp butegarlarıoı bul olu nmaktadır: Kaydf· 
ve eserlerini tanıtmak için yıyıl zum yoktur k i,Servet ,ha 
mıt,Rl•!l b iliml(\r.di hu ırn btJq ~~,~~ip i hi.~rturiİ4· 
beı on tane daha getirerek halka Bınaenaleyh, uç farklı 
·gasteıecek ve musiki terbiyesine ıınd11, göıe 1 ctırpat' bir• 
bu suretle .tliımet ~tm•ğe çklt§•· rıhA• vardır · 

Jşten ~aberi elınıyat 
caiız. 

Aklandılar 

Sahte ibraname; yıpaıaktao 

ıuçla kötker Mehmt'.t ot• Ha
sao , Kerim oğfu Maıtafa ve Ah · 
mel ..oğlJl Huanuı-Wıat edilen 
ıuçp yaptıkla ı ı nlaş ı lamad~ın · 
;d• •iM cua~yeıio~a~n 
malarana karar ve ilmişıi, . 

Uraycıı ~r:a cezasi
le cezalandırılanlar. 

ArabA cı ilacı Ah oğlu . Ahmet, 
Mehmet oğlu Ahmet, Abdullah oğ 

lu Şakir, D ·r . iş o~lu Halit • Esat 
ofllu Haean, Hasın oğl~>f.ustof B , 

AbduU.~»~u Şamil i•kçi Süloy 
mal\ ~l,time erabac• Omer 
oğlu A1J •H,ş kaaap K-.anL~r oğlu 
Arap. ine~~&an -0ğlu Al ı , ara . 
bo cı Ali ojl"iDurmuş, Yusuf oglu 

Sül~mUl AQ:lpll11h oğlü 'l im ur , 
Hasan Q~a .fhiıaey ia· , Hol•I oğlu 
Ömer Bayram oğlu Ömer , Ab;t 
oğltı Ali, inekçi llastJn karısı Ay
şe , arabac ı S -ıyfıd ıl ~q oğlu M"h

mct , Mümin oğlu Ali , Mehmet oğlu 
lfüs~yin , Ali1>ğ1u Miimiıı , ZülCo 

,.oğly Zıllfo. Mohme_t oğlu Alua,ala. 
J':adıl oğfo ~mşit er le.tinde b~y · 
:van tieelı1diklerin<lon :300 v0(200 
ei', f e~imerıtlrı.len. l lüırey~o oğlu ·Ha-

sen ve emeledeB Mostafa·to~ hı Mah· 
mut c~~df\yc işedikle.rin~ 200 
A-r., se~şar s ı t ıcı Mustufıı oğlu 1.a 
mail aazu d ~ınd.a poııtakal sattı 

ğmdan 50, ara-b~ Fethullah oğlu 

Mehmet aceıı. i ha,vaD koştuğun~ 
dan. 200 kurut para ı:ellasiie, ceza
landtrılm ış lardu . 

.ı. Yakataftdı 

Zevilç'ü jcöyÜPJe Ke,im 'ğlu 
Megmedi ağır .,suretJ~ Y•rılw,arak 
kaçan ve zabıtııca t~kip ·rdill .. ek 
le e1la11 lli&çe- akal •rnuak üze · 
y& "erihpiJtir . 

' 

bll hapiBıhaneye> girscell 
Jle~ Balonlarda daoa 
mahbHluı acaba oe..a 

Bizimkiler gibf 
Bptün Tabeti elind•J 

gine Tibet aazt;teai.oia 
riri Brmsbyone geçenler 
par a ttlmi§ . Gazetecil 

•• 
hemeu etrafını sarmışlar 
Y• raıetecisi !tillli-ra, b 
gazetesi hakkıod' bazı 
1 em it . Deniz eeviye~nd 
mttre yüksekte kain zaf 

köyde Y8'•Y•• MiıWueı 
di~···~rJn ı 1111&1&119'1• 
te değer oY,,.ı ıy : 

Bu yegane tib~t geıe 

dec~ elli ousba olarak 
hata olma11n diye yazi 1 
E;tli nuıha ' olarak ) çıkı 
fakat bu elli ouabuıın 
okuyucu&~ vırmı§ ! . 

'M"s~ le basit :' Tibdl 
yup yazma bilenler, - 1 
miktıılarİ çok "'~z olen 1 
mıs . Ve. Tibt:tin h e r k 
bir f1'ma, bitına bin1erce' 
yi toplayıp o wnolin g•• 
kurmuf ! f • 

Bizi nıs :kah\' el~ri, be ı 

kanlarını ve :aibajc-t ;9tt1 
teleti baıırlamamaoıo iıd 
mı ? . · ı 

oeleı ce önce yazmış o 
kelımelerin altına ~ •M 
t e-l•; y~~iden 8'ygılarııt11 
fimeleılni yazdı ve te~r-~ 
adama göoderai . 

A~ri sinemada • • • Bu akşaından • •• ltf~P"ll Sipmıa dftnyas~1:1~n en büyttk fil 

Mu m.·Y~.a-~a~r .. 
. . .. . 
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d Geor e' en Belf Dihltği 1 Hah~i yıldönümü 
g • 1 Bu güu yapılacak yıldönGmG 

Yerl.nde midir? tören ve şenlikleri için Halkcvin 
• • d,e hazırlanan proğram şudur: 

1- 23-Şnhat- 936 Paza'r 
~-=-------··------~~- güoU saat ( 9) dan itibaren Halk

cvi bahçesinde Halkevi bandosu 
- Birinci sayfadan arlan -

i pı oblem MıeıT pıoble
ilterf', Sü,eni terkedebi 
Hayır. Sudaoı? 0ou da 
ez. 
tıki Mıısr iıtik:Hilioi· isti 

ald~ uırı hürriyetine 
rmakla ber ber onu Y.ioe 
~oio jçindc tutabikçek bir 

bulunması icabcdiyor. 
t İfl.e bu formül, .1ene 
ri arenıp duruluyor. 
Mı~ırlılar , İngiliz for· 

i bir türlü heoimsrmİ· 
Bunun ıçio de Kahire 

rn>da kan gavdeyi götürü 

tibarla ltalyaoıo, güaii birinde çalmağ ı bıışhyacaktır . • 
bir ıaarıuzda bulunup bulunmıya- 2- Saat ( 9,30) da kurum-
cağını en iyi kestirtcek kimse siz· lar , orta okullar, Cumuri,et Halk 
siniz. . Partisi izdeşleri, işyarlar, halk ve 

''- İyı amma, ben size ne bütün Halkevliler Halkevi ball· 
söyliyehilirim ? Bir .Mussoıiuinin çeıiode krokiye göre yer nlmış o· 
ani reaksjyonları ve ilcai hare- lacaklaı . 
kctleıi oıta bir Aoglosaksorıun 3- Saat ( 9,46 ) de Halkevi 
kilerile tabın tabana .zıt olmak- bandosu iıtıklal marşını çalarak 
la beraber, yioc de lıcn onun bu törene başl11nacıkhr . 

abil bir çılgmlık yepmıyı~ığı- 4- İ!ltikliil mnrşı bittikten 
nı :ıanoc8iyorum .,, 

"Bu cevabım. generah pek soııra bir Halkevli tarafından 
tatmin etmiyor . 8Rşırıı sallıyor Halkevi yöaüudeo söylev verile 
ve düşünmek üıertt val<it kaza c~k ve şiirler okuııacaktır . Bu 
nabilmck için, pipo uou yavış tören Helkcvi tarafından Cumu· 
yavaş dolduruyor . Jıhayd ; riyet Halk Partisi - Belediye ku-

- Bu Habeo ffft"rioin, pek rağı ve Atatürk parkı önüoe ko· 

( Tftrk Sözfi ) 

~akkı ebedi med
feraine gömüldü 
Tarsus : 22 ( özel aytarımız

dan ) - ölümünü büyijk bir acı 
ile yaıdıfıımız ziraıtbankHı ida
re m~clisi üyeleıindcn h .. mşebri 
miz Hakkınm ceoazui , dün Ada· 
na v~ Mersinden gel~o bir çok 
dostlarının buıuriyle gömOlmüş
tur . 

Ôlüye Taarıoın rahmetini di· 
ler 'l/e kedtrdide ailesine baf Hğ
lığınila bulunuruz . 

ltalyanlar 
ilerliyorlarmlŞ ! 

- Birinci sayfadan artan
Doğu Afrilca11 için İtaly•nlar 

dördüncü l..ur kolordu ı,ıleil et 
miılerdir. 

Lot dra : 22 ' Rısdyo ) - Zec· 
ri tedbirlere taraftar mıbfeller , 
eksperlerin mubalef etine rağmen 

..- Asrı Sinema -.. 
~-------....----------------~~------llİI!"----~~-------.: 22 Şubat cumartesi akşamından itibaren 

misli fllm dUnyasma çıkmemıt bir şahffer 

baştan başa tabii renkli biiy6h film 

( ma•nyaıar •lzıll) 
Mevzuda:Esrarengiz bir heykeltraşm çılgınca bir arıusu 

aribte meıbur IPmalar gibi kadınlert &ldGrerelc moc:leHcrlnl ya.pm11ı 
Bu C•onar kalpli adım!. işlediii cinayetlerin keodlıiat ıtfedUme· 
meıi için yalandan malul g&titrmektcdir . 

Bir yangın eınasıoda korkuo-ç bir ıekild· yeaıo çehre.ine balma· 
mundan güzal bir inuo muieal takmaktadır •. Bu matkcnio tırd
ması çok <heyecanlı bir ıahoedir .. 
Hu filmin : bir salıaeıi için 300,000 dola'r Hrfedilmiı ve bu film 
( VERNER ) şirketine 1,500,000 dolara malolmuıtur. 

Nazarı dikkate: buglln 2 matine 
il<ida dörtte 

ncü prohl~m ıudu~ : 
here, İngiliz lllkf'Bioin ti 
de olup hem de Hiodis 

de okdlıca bir tr.ıebbfıı olma· nen Hoparlörler ile ynyılacak 
dığına siz de luilsioiz , değil tır . Habeşistan• mali vt:aair yardım fi494 

te~inine var kuvvetiyle çalış~ak· ~-----~--~~·-~~~---~-~~-~~~~~ 

Maceralar kralı-Dede Mumyalar mlizesi 

bilbaelB Hirıdistana 
olu korumak üzrre Irak 
dınletleri gibi köle dev
rmuştu • Ve bu d, ma-

mi ? di}'or · 5- Söylev ve şiirlerdcu aon-
"Bu muhavereyi firıkleimck-

ı ra hüvük kurtırıcımız lJlu Ön 
ten maksadım, ogiliz zabitleri 
le y&ptığım mütel\ddid görüşme- der Kamil Atatürk'e bütüa ulu-
terdeıı bir mital vtrmtkten ıha- sun ODSUZ ve suıılmaz bağları 

ta ve uluılar kuıumunun Habe- ~ 
tistanı korumak istemi§ olmasının --- TAN Sinemasında 
lüzumlu olduğunu beyaa etmek-
tedırle' . 

li luav.r.as'in ş,.beaniy- rettir . Nit~kim bu zabitlerle nı gösteren ve Halkevi tarafın ]Joodra : 22 (Hadyo) - Ha- Bu ak§am 

buki iştA Türkiye, İı.an v.e 
tan, Jluıyanıo pat onaJı 
Lir 1nJaıma ak1~tmiş 

Pnlaşmaya Jr,.k hl 1.ngıl 
isteğine rıtğmeo dahıl ol 

ibi liem Necct ve Hlcez 
em de Arabiıt•DtD ~n bü· 

r kısmına bakim olan lb
o da bu eDlışanaya ~ti· 

.,,_ __ esi huldeorıda h•şebbüate 
•ğ' eö;yhsniyor . 

.. ılnteUige,,çe S,er~c,,,, -
v•r.ıa tabay~ül ~tti~ bu 
ey~ ID•tı~ olm•kta muvaf-
m.z••· J~a~bulda9 indiis'e 

istjln Dırlr;ında da Kı
ze veıan büıüu yallın Asya 
ıeoio elinden kaçıyor de 

r . 
fbtıki bu yılım A:ıy•,~Hin 
kara yolundan batka bir 
tıldir . 

geride bir de deoiz y~
or ôe,ntcek o1uısa bu cı· 

ıçi varillir · 
~~~ l\,\f,ISloJ ~· unutmamık 
tr ki bu doiru deniz yolu, 
len geçyği için Kab,irenirı 

kaıg•ıalıkları da , demin de 
ijiwiz gıbJ, burada p5tlak 
r • 
ndan dolayıdır ki, huracJa 

neti bır problrm §ekJinde 
n ma.,.vra11 meydana çıkı-' 

ra ıbh )'&qdau li•dogliyo bir 
iMi~ da B,ıl-o oqalığı ttlıdit 

en. diğer l r~tan da kala
ve cesur bir ucakçılıga da 

İtıdya~ krovıızör!eri ve 
n deoiıaltı gemileri, dar ve 

bir dentı içeıi~inde, it.te-
ri gıbi hareket ~tme k mr\ 
e görünmektedırler . 

ot ııman konu,sam, muhakkak dan hazırlanan büyük çelengin 
ki konuşmamız esnıısında onlar koomuı için Atatürk heykeline 
dan biç olmaısa beş on kere fU gidiler.ektir . 
sual l'Orulor . 6- Bando önde olarak bey· 
-" Onun hokkındo ne dü~ünür- kel önüne gidip ıoplandıkton FOD· 

şünüz?,, O tllbiri nltındo kosdedi ra bir söylevle çel~nk konacak 
len odum, hep cıyni adamdır. lla- ve bando iştiklfıl marşını çalarak: 
zt'n "o,, diyecek yerde onun ((ma- bu törene son verilecektir . 
lfim şnbıs » nomıle nnıM•ğı tin 

.olur . lngilizlcrin , Duçe}'o koışı 8- O gün Arıkara Halhvin .. 

ı l . de Ankara - 1 lartbul Hadyoları-
duyduklıırı hieler, ıoy_relt• n , ıır 
nevi kırgınlıktan vo bıroz dıı hoy uın Lirlt'§mesile Aııkaradan veri 
ranlıktan miit ekkil olan gorip leı·ı-k ·Rad)o yayılll giDl,.m:cek 
hır helıtadır. •> vt.. bu yayın Halkevj tarafından 

• .• alanlara l:onmuş olan Hoparlör· 
Gerçi Cent:WCJO dliyaıınıış olan ler ile halkluıızn işitlinlecrkıir . 

Jngilt.,re Fransayı, ispanyaya, Yu· Hadyo yayını sııat 15 dedir · 
nonistanı vo Vugosluvyoyı yurdıına 8 Bu büyük giiı iiıı onuru 
çağırdığı gibi hatta Turkıycnin bu na halkımıza Halkt:\ i ciriıçilrri 

lıusustakı gösterccoği yardıma art 1rrafından~arıt ( 13.30 ) dı bışlı-
olarek Boğazları tahkiı~ etmek yacak olan bir cirit oyunu göste 
hakkını tolep etmiş olmasıon roğ- rile-ektir . 
mon Türkiyeye ,te guvenobileccğıni 9- Bütün hu törenler Halke-
umuyor ve yme şüphesiz ki rran· vi tanfından fılme alınacaktır. 
ısa, Y-uıınnistan r \İf) \'ugınslavya .. o 9- O giio saat ( 22 ) de Halk 
şekilde cevap vermişlerdir ki si- evi salonunda çağrılıll\ra bir su 
yasal bakımdno lngiltere , Lutin vare verilecektir . 
denızinde, portıy;i ~zanoıış o1 lu- ,.------------..... 

ğunu pek dia znnu .. eılebılir: Fcıkot Kurban derı' lerı' 
işm nereye varocogm .kalı surHt!o 
kim kcstirebılir? Ne~mıdiıcr, bn· 
zan müthiş olur 1. 

Mııhnfozakftr ve emperyalıst o-
lon ıki lngilız dün hano: 

- Çok şukur ki Vlll inci füf. 
vnrd emperyal sttır. O, f'Saseo ulu
allrı hokıki önderi .,!acııktır ve 
<,öyl dir de ... » dıyorlardı Filhn 
kıka bütün lngılız ulkosı ıçcrısmde 
tarif edtıınedığını bır değılıııo te
mnyülu ve hır kalkınma azmi his 
sedilmektedır 

Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir 

Yurddaş! 

Kurban bayıı mınd11 lırstc~
ğiniz kur haa derılcrini hilhusu 
kurbnn bedellerini havamızın ku· 
rumnoa çalışan Tüı k ocak ku1 u 
muna vermf·lcle en büyük ödevi 
ai yıpmıt ol•cakııa 1 . 

lleılerio altı milyon İngilız lira
lık bir iıtikr11t: te~bbü81ine gi· 
rittiği haber veriliyor . 

Aokara : 21 (A A)-Bir Lontl 
ra telgrafı bır logilz finans guru
bunun Habt§İstanl• altı milyon 
Sterling birlik istili:r•z müza 
ker~sioe giıittığı ve bu puanın 
yarıtaının Adiıababad• y rıııoıo 
da bdabera levazim bedelinin ö 
denmesi içio logilteredr: tdviye 
cdılereği bıldirilmtktedir. 

Ankara : (A A) - On ıekiz 
ler komitui M9trın ikisinde top· 
!anacak ve İtalyaya göoderilecelc 
petrol , yağ, kömlir, demir ve 
çelik Ozerine kor,acak ambargo 
mceeteıioi htlı..ik edecektir , 

Londra ~ 22 (Radyo) - İtal
yanların zecri tedbirleı i kaldırt-
mak için ellerinden geldiklerini 

y•pacaklannı bıldiriliyor. 
Londrn : 22 ( Radyo) - Roy 

tor muhı birlcriııin bıldirdiğme gö· 
ro: Evvelki gün ltolyanlarııı bü· 
ytlk mik) asto ilorileJikleri ve 
Pherıımiyetli mPvkiler işg ıl ettik
lı ri r oyJedi)mek~Pdır. 

Lond o : 22 ( Radyo ) -ltel
yonların evcligi gün sıltlh atmok
s zın yirrni kiloınetrı) 'yiıruılukleri 
ve l O Şuh ttanbori 22 bin kilo
m •trA mı.liabbaı yır işgal ettik
ll•ri hildirılmekt~dir. 

Kurban derileri satılıyor . 

T. H. kurumu Adana şubesiıdın: 
Kurban hoyromında toplanacak 

derill'T 9uhat n 26 ıncı çartMtıhn 
gtinii saat 16 buçukto satılacok-
lır. iste.klilorin ogün llovu kurumu 
na g.çlmelcri.6478 

16-20-23 26 

* * • 

Galebe çolaeekı olon temayülü, 
ışte bu kolkını.na. arzu,u..ol~sım 
dıl ,fl!ljm. Z rn Fransız ve lngıliz 
ülkeleri, esas itibarile nyni yor·•
don ve oyni özden ıboret olup kur

---ei"'tll'Z ut: rine ıtyni şehide"'l'YT&~ 
bulunmaktodırlar. İkisi Jo yo. bır
likte devam edecek yahut da bir· 
lfkte dü~ffrdir . k-a'1defde 

ıba alası var. İmparatoı luk 
'ı karıdan ve deniıd~n koru 
~ m.iUldetçe, kaydedtlmş 

Dr. Mlbendls 
ey yoktur. 
-"at - işte beşinci problem 
udur - imparatorluk buna 

, 11 Zeınan muktrclir olabilecek 
r? M111rdan "Paris - Soiı» 

Bay Spu~\'eio bit taraftan 
•Hık ile sıavaş, Mıstıı müthi; 
iistabkem karaıgab helme 

tlcen bu ihtilafın zuhurı~tıdan 
e duyan fakat azmi ellerin 

bır~lunıyao İngiliz zabillefini 
~.11 Eıvlr ediyor. 
Uşünülüoce oldukça yerinde 
IJ •• l gorö en bu eııdi~enın vüs 

Sdaba İyi anfıtabılm6k içio, 
Ourv · •· 'k eıo ın bu satırJ~rtnl zı 

:ık ~dafidir. Bır lngiliz zabiti, 
er e ı d" . " ~en ISID e: 

:;- Elimizddd imlıan ve va
t kan.cak her hal:igi Oir oiicu 
e nık . k~ 1 f•k . ım aıı arından ibaıet-

11 t•:t 11. •İyaaa ibtimall~re da z. vazıyet dtiıı~ir. 
ra her b" 

ağın f":Y ır tek adamın 
tla olup bittiği için. bu i 

olocoktır 

P.D. 

MUmtaz Ökmen iJun.ilk 
konferansını vardı 

-Birinci sayfadan artan 
, ,·. k inkılAbının otoritesi tara-ur . 

Rem~i Libohova 
. 
1 

S 'U 
H 

N 

E 
p 

Ş A A T 
iNŞAATI 
R N E V 1 
R O J E 

tından değ.ıl, ısrarlı bir o~o~~elo 
karşı ıdoğrıudırn doğruya _n . B· 

1 ds.n yapıldığını söyledı vem Fent izahat 
~~l~~ ile lstıklAI mofbum!(lrınm biç 1 N Ş 

ve hesapla 
A A T ·ıı tte lıizıle olduğu knJar 1 

b~rh.0~'. etamnınloyıeı b r karakter Kontrol ve idaresi 
Dır ırını .. 

dig"'ine ışeret ederek soz- Ö L Ç M E L E R 
gösterme t ·· iık fOr\İ 
1, .. Atatiirkun son my A O n, E S • fi U T U S U 60 ı:rın\ . lcki hitabesimn hır koç iT : r. 1\ 
koıwrcsıOl . • 
cüın~osi ile bitırıı. . . . Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 

~1 n t z Ökınc:n ·n_Lu ısufu<leu 
u . ın ıııuhll·lıf sı_.vıye ve TAN SINEMASI karşısında 

konfernr .sın. d nlc iciler üzerinde 
rmşgaledc~ı t ~·ri tıroktıirı ap:ı\ık Merkez kumandanhğı altında 
istenen oyı c~ı ~ MuHARREM HILMl Yazıhanesi 

ınşılı)OrJıı - V on t k lan srı \•ın kouferaııs· _ '6457.' ı 3~1t):!:!-20-23 
~luvaf ıı o J .ı.----------·-----------------' 

çıJ 1 kutlorız · 

Bin bfr on\rilCa so.hnelerile dolu muazzam , mükemmel, büyük ve 
eofea bir film 

Sefillerin Javeri 

Charle Laughton 
tarafından yaratılan kuvvetli bir eser 

& karılı kral 
yahut Sekizinci Hanrinin hayatı 

Bu müstesna rilm F rans•zca s~zlildilr 

29-2-936 da büyük bir sinema hadieeei teş"ıl edecek olan 

monte kflıto 
Buglin aut 2 de iki film birden 

6 kanlı Kral ve dağları bekliyen ~ız 
4 do Şantfo son defa olarak iki devre hepsi hirdeo 

6490 

Alsaray sineması 
Bu ak,am 8,45 den itibaren 

Bu sl'nPnin en büyük ve en güzel fevkalAde r.lmlerinden 

Tarkçe sözlü şarkılı 

Baran Beııt ve 
Ali baba 

Şahcsoıirıi sunarak eayın müşterilerine iki saatlik hir bediiyan 
ziyafetini veriyor 

ilave: dünya haberleri 

matineler : 

Pazar 10-2-4-8,45 Harun Reşit 
DiKKAT : Yalnız bu fılme m hsue olarak fiyatlar 25-50 dir. 

6494 

Maraş Şehri 
güzelleşiyor 

- Birinci sayf<1darı arlan .. -

bByük bir k11mı parkelenmiş ol
malda beraber hngiin uray u. 
fallaıtırmayı bile dBtOaerek bu 
yolda lranrl.r almıthr . 

Bütün caddeler Ç•mur ve ıu 
lıirikiotilerindeo azadedir . 

• • • 
Mataıın kurtuluıuoa bir amt 

olmak üzere güzel bir yola (SBt 
çü) namını b1r sütun dikilmit· 
lir • 

A E. 

Açık tefekkar 
Eşimin doğumunu büyük bir 

m!\haret ve hazakatle yepmağa 
muvaffak olan Do~um Evinin 11-

yın doktoru Hamdi ve yioe en bü
yük şefkatini gösteren ebe Neri
mana sonsuz minneUlrlık ve aay
gılerımın sayın gazetenizle yayı
mını dılerim. 

Devlet demiryollat1 l>•t mü
fettişliği muhısiplerinden 

TURGUT 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 
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Dünyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

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 

H~r zaman her boyda 

vardır 

mevcudu 

14- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri 

·----------------..... P.A"""""Kt•tlK:wtı __ v_e--·r~a~z ..... x----------------·• 
Kilo :Fiyatı 

CİNSi Eu az En çoL. Satılan Mikdar 

K.. S. K. S. ICUo 

Kapım ali ~ paoı-nk= -=37,50 - -
Piyııı:ıa pıı rlaj!;ı ,. 35,50 •-=3=5-=,6=-2,-=-5--ı--
Ph esa lf'mizi ,, ---------

lan~ J 39 
iane Iİ 38 
.Ekepres 

Ziraat okulu direktörlülünden: 
Nevi : Harici elbis~ 
Miktarı tak ım : 74 
Beh~r tıtkım icio tahmin edilen 

bedel: Lira 18 kuruş 00 
Depoıito miktarı: Lira 99 K.90 
Umum bedt> li: Lira 1332 K.00 • 
1- Aclann Ziraat ve makinist 

mektepleri talebeleri İçin be heri 
çekct pantolon, yı,Ieiten ibaret ol
mak üzere (74) takım har ci elbise 

Kl f'!vlanl ı 13- 2- 936 tıı rihinden itibaren 
y A p A C ı ( 15) gün müddeti o açık eksiltmeye 

H~yıız ı ı ----,,...--------- kooulmuştur. Ekıiltme i.8 - 2-936 
--,.,S..,_iv~a-=-b------ ----- cuma günü sıtat (14) de VılAyrt Zi-

Buıtday Kıbns 

Ç 1 C 1 T raat di rektörlüğünde toplanacak 
-.Ek-.-sp-r·-f".------- 1 komisyon taraf.o Jan yanılacakhr. 

1_l_a_n_e_~----- _""'"
2

"""<>-,,__ __ 1 _____ , - ----- - ·- 2- Elbisenin kuma§ı Hert>ke 
Yf'rli "Yeınlık,. .~ _ fa L ri kası mamulAtmdon ve (510) 

1--,-"·--·-·T_o:h:u:m:ıu~k:._.-_-:_ __ --------------------• numarAlı kaliteye ve mektepte me\·-
H U B U B A T cut kumaş, ostar , tela nümunele

.. Yerli 5,55 

" 
l\t f'nlone 

Arpa ·--,--""------- _,--·- --- - --------Fa olya 

rine muvafık olacaktır . Şartna
mAyi görmek istiyenler diledıkleri 
zamanda mektep dirtıktörlüğüno 

baş vurabilirler. 
\' ulaf 
Delice 
Ku§ yemi 
Ket ı>n tohumu 
Merci m Pk 

3- Eksiltmeye girmtık isti
ytınl e r yukarda yazıh temi natı ve 
(2490) noyılı kanunun 2 ve 3 üncü 
moddolorind~ yazlı Vi'Sİkalarla bir-

1-=s=·i=aa=m=============-~'~- ı_s ______________ .._ _______________ , 
v 

lıkle mu 1yyen waatten evvel hazır· 
lamnlnrı ilan olunur.b462 .... Salih 800 13 16-20-?3 

--=7"""25=---- ·-
.~ ... ,, 
.5 i; Ofiz kırma ,. 
~ .~ s·· . ---·~-··----------· vilayet daimi encümeninden : .2 - ımu ,, 
J? 5 -.~cumtı ı.:...ır..,...iy_e_l ---- 800 --
::ııı: ~ . ... •• 700 --- · 
N ~ -------- -·-
f"" v- , _ Düz krıoıa ,, 

Alfıt .. 

K.mbiyo ve P.ra Lherpul TelgTaflan 
22 / 2 I 1936 İŞ Hankaaıodao almmı§tır. 

.Santım l'ene 

il az ır ı 6 17 :=:L:ir=e=l =~~~-=--=--=--=--=--=--=-~..,...•----_-~ı"""o~ı-25,,.._ 
... - ------- u k l 1~97 -~ 88 -...,,.,",.....•r•;.,.m_.,.a=r-----·•---:-Marr Vadel i ._, 11 

•--------- -~5- 7
9 

1''raok."1'raosız., 
~lnyı s Vadeli 1 Sterlin "loı!ilir,, 
Hint lıazır 5 21 - Dolar "Amerillao r--------- --- - " 
l"evyork 11 30 Fraok. ''hvic.rc:,, 

620 
124 22 

2 41 

(700) lira muhammen bedelli 
32 mo•Jel altı s• Jind ı rli Şavrele mar
k ılı vı ldyeı hiz•net otomobilinin 
peş i n p ı ra ve oçık arttırma ile sa 
tılmasına tayio vo ilAn olunan va 
kıth istekli ~~ıkmadığındon ihalesi 
10-3-936 salı giinü Bll8t oon lta
dar uzatılm ıştır . 

istekli olanların yüzde yedi bu. 
çuk poy ak~~ı· le r ild eözü gı>~·en giin 
ve soolta daimi encümene müra
caatla rı . 

Vilayet daimi encümeninden: 

r--- Foto Coşkun 
1- 4-936 günüoden itibaren 

· b:r san& mütld .. tl i açık artırmaya 
, konulon(451) lira (75) k~ruş be-

----·- -------
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrtı nd isman ve diğer biitün fotoğr«Jf işle
rıoi yapmağa başlı .' an Coşkun Güven, ht·r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadur bizzat Çd lışmaktadır. 

Amatörlere münıkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

deli s ıbıklı B ı h çe kozasında lla 
runiye noh ıy .. s i oıl ki klfblıcanın 

936 y Jı kin sıno istekli olanların 

% y ·di buçuk poy ak~·eloriyle bir 
Jikto 3 - 3 936 Ro lı giinü saat or . 
do J iliı~ i encüm nn mürac!l utları . 

16- 19 2 J - 27 6477 

ŞimcJiyo k· dur yapılan harp film
l ı r i rıın en korkuncu 

ya ölüm ya zafer 
0492 

25 Şubat Evkaf direktörliJ.ğDnden : 
SA 

Nevi 
Bir o ·lalı hane 

Ar11 

Yıkık hane· 

Hane 

Arta 

" 

)) 

DükkAn ar1a11 

" 

Vakfı 

Mazbut 1Jıh din· 
<laıi 

Kuru köprJ meıcidi 

Karaca oğlu 

Şıh Zülfü 

Kürt Yuıuf 

Hurmalı mtsçit 

Bektao ağa 

Derunukale mescidi 

)) 

Şıhıade 

• 

Harap dükkAn )) 
" 

• • " ' 

Dükkln ar1111 • " 

• • )) » 

Arta AbdCılkerim meSÇidi 

• )) ,, 

)) )) • 
Bir odalı hane )) )) 

iki » Şth Muılihittin 

Arsa Mülhak Emir Ali oğlu 

K ymeti mu· 
--.-.ıı 

hommineıi 
Lira HudodtURUŞ Mevkii 

Akmemet 

Kurt1 köprü 

Çukur M"ıclt 

Yortan M. 

Mermerli M.Mücavir zade 
ıokağı 

Hurmalı M 

Nacaran mahalJeıi Hacı 

Uamit • oluğa 

Derıınu kole mabr ilesinde 
kale çıkmazu:)da 

• • 

Abidin pııa r.addeıi 

,, • 

Ak Mehmet 

• » 

» • 

" • 

200 ~ağı lbrahilP ~ 
kihaa ark11• hor \ke 
cı Fakılar . 

200 Şarkan tabağı~ 

1 
• 

ben tarikibae ,, ,· esı 
İbrahim ve k•l•k 

rikiAm . ~ 
J20 Sağı Kadir 18 

_j. •ki,.. 
tice hoca ve tarı ı a 

270 

Kadir ve Cab~•r fledİ 
hatun vereseıt 

Snğı topal ,ıh: h 
lu arkall hadr• 

350 Şarkan timaleO evimizi~ 
mücavir z ·ıde verı'ı geoç, ıh 
rikihu. ı ~r ce yur 

400 Şarkan tarıkib" bilhassa 
tarikilm. cenubeO 'kut l an dı 
müfettişi Mahrııul ur, proğ 

500 Cephtsi yol arV ıe aı 9,3 
liyedeo aua s•A'1 •, uo ç • 1d 

150 Şarkan şi mılr0-dansöy1 
ferşat zadfı Mus\~· ıla~~ı · 

150 Şarkan llüıeyıo ...ı'e \'~o ı~ 
malen ceou ben W:10 oou b 

100 Yemini Uluca .. • poıcular 
me1Jrut hane yestr' mtirekk: 
arkası mQftü ııde li" bir 
Abidin pata csdJ~ 

Yemini vakıf d6 c\al mar' 
100 rikıha1 arkaaı ınörslıvı Cavil 

. b' ı· pıt al dığı 
cephesı A ' ' ın 1 •• • 

100 Y . . Ş h ,.8 df -r uzcrıo 
emını ı ., b' 

kAn yesari hakka~: kaır da 
kaaı Hacı Şaban . ç 

Y . . yeıarı 6ylev. 
190 emmi ve ~lmubteh 

mii vakfından dU Aarlö rl 
_ ŞabAD cepheıl ıt•: [~ kütl 
50 Yemi oi tı h ıad• ~' 

kAn yeaari tar ikilllll}t OErakl 
• Clfa r razak zade Kadrı -" ' 

50 
. U İO "retmea 

Yemıni m eıı 1-
eari -yrkıf dtıkk.AO j'o'r~d 
dürrezak sade ~ 

Kaaap Bekir M nalbont Halil 280 
sokağı'ld ıl 

rikiAm • .At lO 
Şarkao şioıaleP 1j . . 

haneci Vartandao P"_.•dııtı · 
nuben dökmeci "8 r" ~ 8 

tQ 
. " mu:a 

haneıı . ~ 
1 

~,.rcu v~ 

K&1ap Bekir M. mücellit S. 65 Cephesi yo •' ·" hatd 
m~t onh•Şl vereıefl beled 

Kasap Bekir 

~oıap Bekir M. Vaiz oğlu 
ıokağı 

Şıh zade M.çile hane ıo. 

Durmuv P akı 

de veruesi . ~e~beder: 
ı 00 Cephesi kara ıu L • . old .evı 

arkasl Hacı Ah 8 O" ve 5 
250 Sn~ı berber Ve~ Atat 

oğlu Muıtafa ~e ,\lef Bu 
Mulla ar kul berber \Araya 
hesi uıta Tevfik "8 t,I 

350 S11ğı A1ni solıı 1rJ 
tarıkiAm cephesi ıar 

1215 Şarkan tarikib 9 ~ 
tan zade ve.~fümioe .. ııı• 
rından arsalar §1 

cenub"n Mestan z9dt 
ritiıtanlara a ıt ar•9· 

Temhken ıatılacak olan yokarıda mevkii ve hududu ve muhammen kıymrti gösterilea Y~' 
936 tarihinden itibaren 20 gön mtiddttle açık anırmaya konulmuotur. 24 - 2-936 pıu:arte9•3 
de evkaf daireıinde ~baleleri yakılacaktır. tallplerio mürocaatları.6414 4-11-18-2 

Ceyhan urayından: 
1- J0 N. lı Adarıo caJd .. sinde 

Ali çavuş evi önünden Nalın şosa · 
sına kadar olan 485 melretulde 
Arnavut kaldırımı yapılarak kenar
larına burdar Jizilt!oektir. 

2- Keşfın tutarı 4992 lira 65 
kııruıtur . 

3- lhole: Açık eksiltme sure· 
tile 28-2-936 cuma günü sııat 
16 da yopılacoktır. 

4- lsteklilnin yüzde yedi bu 
çolımuvakkaı tf'minat ve ticaret 
odası lıayit mokbuıları ve na(ia 
müdürlüğünd .. n musaddak fenni 
ehlıyet v• sikalar• üzerleriode ol
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ray leo ioleri bürosuna müracnat 
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