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lkevimİzin yıldönümü büyük bir halk 
esi tarafından üstün bir ilgi ile kutlandı 
"kl"lmarşile başlıyan törende hatipler söz 
ı d~ e heyecanlı bir hitabe ile Atatürk'ün 
e be;keline güzel bir çelenk kondu . 

Suriye işi 

MUhlm bir devreye 
girdi -·-

-- Bu •kıam hılkevinde temsıl 
nrilecektir . Girit kiğıtlH'I halk 
evi s-luetetliğindtn önceden alın 

mah. , __________________ __. 
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inkılap ve istiklal hakkmda 

Ankara saylavı Mümtaz Ökmenin 
verdiği ikinci konferans dün akşam 
halkevinde büyük alaka ile dinlendi. 

• •••••• 
İnkılip ve istiklal mevzuu etra 

fında iki konferanı vermek üzere 

vimizio yıldönlimii Pa 
geuç, ihtiyar, kıdıo, er· 
erce yurtdı§ln bulunu-
bilbassa çok ıol•y•f11 hir 

utlaodı . 
,., proğrom mucıbince 

.al 9 30 unda u.ıkevi 

Aokan ; 24 (A.A) - Alman 
ajaoıı Suriytde t'ranıız fevkı
lide komiauile milliyetçıler ara 
ıında mOzakereleria denm et 
tiiini ve milliyetçilerin greve 
son verilebilmeıi için kanunu 
H11inin ve afvıa ilinıoı ve Suri· 
yenin birltttitilmeıini, hakla lo 
ıiltere anıında olduju ıibi Su 
riye ile f uasa ar11ıada dı bir 
ittifak yıpılmasıuıa il,.ri sürüldük 
lerini bildiriyor . 

Suriye kabin, si istıfa tlmit· 
tir . 

eehrimize gelip birinci kooferanııuı 
bundan Oç gOn önce veren Ankara 
aaylavı ve Parti Genyönicurul liye
leıioden MOmtıı Ôkmeo , ikinci 
kooferanııoı da dün •kı•m Hallc
tvinde büyük bit kalabalık öolıo
de verdi . 

mahrum olan Oımaala imparator· 
luğu ile bütün hu sahalarda ea 
geni§ aolamiyle tamamen müıte
kil olao yeni ı ürk Cumuriyetini 
kıırıılaotııdı • 

Hatibin, cidden vukrflu bir 
kavrayış \'e temiz bir ifade ile do
kunduğu bu mevzuun dinleyici 
Jerde tam bir •laka uyaadırdıiı 
gözden kaçmıyordu . t 

uo ç .. ldığı ve b.lkın hep 
an söylediği iıtiklil mar 
landı . 

evioio bahçesi, lıüküanet 
• önü bılk, mektepli iz 

n .. .ıı..tarcular ve diier Halkev· 
mlirekkep takriben 5-6 
k bir ktıtle He dolmuı-

il marııodan ıonra Nii· 
ı Cnit Oıal, buliıasuu 
aldıtımız ıö,ı~vini dio 
üzerinde azami tesir hı· 
bir munff11kiy.ttle v~r-
kıç dakıkı ılkıılaaan bu 

,aa1~Jlev. Halkevi tarafından 
ubtelif IJerleriae koau
rlörle daha ıeaif bir 
kütleıiae yayılmııtır. 

' 

Oraldan aoara Kız Li· 
Erkek Eiteainden ve Er· 

Başbakanımız ve ba
kanlarımız Ankareya 

döndüler 

Ankara : 24 (A.A) - Baıba 
kın lamel lnaau Adliye ve mil· 
li mllıdaf••,: dıı itleri blk•nlan 
bu aabıl:a latınbuldaa tebrimize 

döomütlerd1r · 

lnglliz hUkOmetlnln ye
ni tahsisatı 

Ankara : 23 ( A.A / - Lon 
dradan bildirıldiğine ı~he lagil
tere bDl&6meti yenidrn 217 mil
yoa aterlia muoıım tıbaiaat ia 
temiıtir . Buaun bir kısmı Hıbtf 
barbi dol•J•IİJle ~••Y• lngiliı 
Somaliıi ve Mıltada ılın -

tmen okulundan ,birer: 
ço~ heyecanlı ve manalı 

okudular ve alkıılındı-

Halk evi yıldönümd töreninden : 

m••ı•a llzQm ılriilen tedbirler 
içiaclir . 

Yun11niatende kabine 
meselesi 

10 dı ev önüadeld tö· 
ıti . Yine projrıma gö · 
a toplanın kütle. ande 
muzıkaı-ı ve arkadı izci 
a ve mektepli ıençler 

Yukmda : Bılkevi bıbçeıiode İlbay, orbıy ve parti bııkanı mek· 
cepli ve isciler lnıındaa geçerken • 

AfAiıdı : Atıtürk herkeli öoilnde çelenk korm• töreni Y•pılırkeo. 

halde hDk(imet öaü, ıHt 
elediye ve tHfılt cıdde· 
derek , AtatDrk heykeli· 

evi tuafından hazırlınıo 
e ıllslQ çeleugi koymak 

Atatlirk paılunın öoüne 
Bu alay Hılkevindea çı 
aya gelinceye kadar dabı 

zere tertip edilen cirit oyunu oy

nandı . 
Halkeviain ıçılıt yıldonümün-

de yapılan bDttın bu törenler, ev 

tuafıadan fılme çtkilmittir · 

Pazar giioD akşamı aaat 20 de 
Halkevi 11lonuodı güzel bir su· 
vare yerildi ve davetliler böylece 
ıabıba kadır nrı'eli bir vakıt ge· 

çirmek fırsetıaı buldulu • 

At 1 r/· Jıeykeli öp ur d J 
Gıizrl bir çelenk konulan cı ." \ ~ ~ 1 Nev=ai Gıiuerr , hitabeswi soyla <e rr 

Cavit Oralm söyle' inin 
fit ve Atatürk "e miouet ve 
uomak için kooıalı•ın ıa hulasası şu id' : 
Yük bir yekuna ulıımıştı. Sayın dinleyicıleı im . 

t gazetemiz yazı i•leri Şe- uı ve ymd işlerinde vaıı 
ıı us ff k. r b 

•t Gnvea, buli11eım agı f ı olar için muva a ıyet 1 a-
dıiımız cok heyecanlı bir :r~:ıuın verdiği zevk va heye-
de bulundu . ş b'ç bir şeyde yoktur . Onun 
le ~·." Halkevlerinio doğu§ ve ku· 
ıılarla karttlanan bu hita- ıçıu kutlulıyao arlcıdaıların 

•onr•, ıetirilen çelenk hey ruluşuo1u ünd•o dolayı duyduk-
6n.. bu mut u g .. k · de 
• Urıe koudu ve buradaki k btyecaa ço yerıo -
~ de ietiklil maroı ile so lırı uv ve kl d Dedikten 
ı . dir ve çok hl• . \~' dıbı çok kı-
l 

Halkev erıo 
rden H sonra d ulaııl iuanç ve 

rler' Aıonra Halkevi o ıa olıu bayat.•Jl' ı kültDr alınındı 
1 

1 
nkara ve İstanbul toplulu

1
kla mı b'••arılın itleri ın· 

8
' 11110 bir aradı verdikle baılaoa an ve ." 

•ti gtnel Srkreteri Recrp Pe· latarak ilive etti ; 
ıç,, ı•vı i . Arkıdıalırım 

u J ev nı yayda ve hıl- k k millt:tlerio 
boı b' L Ç·ıitli ve uııı ar Vıaıt geçirmek v- · 

bir topluluktan ibaret olan Oı
manlı .. ıtınata yıluldıfı zaman 
ula1umuzun vaıiyeti ıu idi : Mil
li k ültlir adına bir ıey kalmımıı, 

Atine : 24 ( Radyo ) - Gaae· 
telere n•uran bir temerkDz kabi. 
•Hi teıkil için b&1Ak bir ga1,et 
Ntf olunmalctadar . 

Atinı : 24 ( Radyo ) - Mer
kez kabinesinin teıekktılOne bu 
ıüDleırde muhakkak nızeriyle ba
kılmaktadır . 

lrakda bir çarpışma 

Batdat : 24 (Rıdyo) - Geçe• 
ıkıım Aıurilerle yerliler •rHındı 
çıkan bir kavı•da yedi Aıuri 11-
m&ttlr . 

Tunuatada isyan çıktı 

dilimiz Arap, Acem kelimeleri 
içinde boiulmuı• özlüğlınO, Baf
lıiıoı tatlı, güzel ahenkli tiveaini 
ıaybetmif, uzun ve ıerefli tarihi
miz ıltı yoz eeeelik bir aile 1al · 

tanatının tarihine inblıar euiril
miıti . Osmanlı :devletinin yal
naz bir. tek zibniytti ve yalnız bir 
tek dOeOace ile 11ltıD1tı tutmak. 
kurmak ve yaıatmalc politikası
nın kötü ve mtş'um sonucu bu 
idi . 

Cttv ı ı Or.I sahnnalın h11 koz-

- Gn isi ikinci sı1/ılfcdt• -

Tunuı : 24 ( Radyo ) -Fraa 
eız li11nınıa rumi liun olar.le 
lıullenılmııı ım prolesıo t'lme" liıe 

1 re hüyOk mitingler yapılmı§llr . 

cama s 

Habeşlerin miithiş baskınları 

Resmen bıldirildiğine göre Habefler 
son baskınlar:nda beş yüz kadar 
İtalyan askerini ıJldürüp bir çok 
cephanelikleri berhava etmişler. 

~~-........ --~~-
Ankara : 23 ( AA ) - Adi 

eababadan bildırıldiğine göre Raı 
Muhıgltı seksenbin kitilik orduıu 
ile Makalleuio cenubundı evvelce 
bazırlanmıı mevzileri iıgal etmit 
tir . Yeni kuvvetlerle takviye edil
mektedir . Reımi bir Habeş teb
liği İtalyanlanD Amb11lagıyı it 
gal ettiklerini teyit •tmekte::lir . 

Ceaevre : 24 ( Radyo ] -İtal 
yayı karoı tıtbik edilecek zecıt 
tedbirler hakkındaki Teni bir proje 
iki Marttı on ıekizler komiteaioe 
verilecektir . 

Ankar• : 24 ( A.A ) - Bıbrı 
orduları baı kumandanı . ıimal 
cepbuiade itılyal batla11 gcriıiD· 

de y.pılan b'r bulunda 412 ital· 
yan 11lreriaia mılctul düttDğüaü, 
oalet barut depoıanun berbRVı 
ve içinde etuuz hlcum tanlcı ile 
bir çok kamyon bulunan liri bü· 
y&k depoaua da ıyrıca tahrip 
edildiğini rramea bildirmekt•dir. 

Loadra : 25 ( Radyo ) - Zec· 
rl tedbirleri• mOd•fH tertilıatı 
h•klcındı bugün ıvam kamıraeın 
da cereyıa edcceli mDzak•reler 
matbuıh tımamiyle i,gıl etmelc
ttdir . 

Londra: 24 ( Rıdyo) - Oa
eekiıler lcomitnl•iD petrol zecri 
tedbirleriki g6rOımek lbere 2 

- Gerlıl ikin el tagf ada -

Sünlıli ılkıılarla kaıtılaşan 

lıu koııfe11nsında Mümtaz Ôk · 
mm : il~iu " 111ıklil ,. kelime i 
ain tarifıni ve bu tariften Türk 
milietinin ao 1 adıta maaıyı teba 
ıOz ettirdi . Bundan sonra Türk 
v&tanınıa ve Türk millctioia tari· 
f ıni çok ve çiz ıözlerle yaptı ve iı· 
tiklilin §&rtlaunı , v11ıflar1oı , 

MümtlZ Ö;cmcn , bundan sonra 
beynelmilel posta , telgraf ve de
miryolu anlaşmaları mevzu • 
ların istiklale mDnafi gibi telakki 
edilmemesi icabettiğioi de misal
lerle izah ederek ı6ıü; .. Hyif iı
tiklilli mılletlere kırtı kn•vctli . 
lır tarafındın güdülen bulülü mliı 
libane sıyıeasıoı getirdi ve bu bu· 

rllkOnleıioi birer birer aayarak 
tarihten ve vakı•laıdao çok canlı 
miıaller getirmek ıuretiyle , bil
baaıa dOnlcü Oımaala imp•rator· 
luğunua.ıoa iki ııırlık taribiode, 
lıtiklil mefhumunun hemea biç 

l' Olümüılıhaneye, yurdundı imkln 
bırıkaa bir milletin eıgeç bu ya
rım istiklalinden de mahrum ka
lacağını ıöyledi . 

bir ııfbııiyle kabili telif olmayan 
1ak•thkları ioaret ~tti ve ekono 
mide , mlld•fıa kuvvetlerinde , 
adliyede , maliyrde , milli kOlt&r 
de , dıt ve iç ıiyaaada iıtıklilden 

En nihayet hatip, letiklalan en 
kuvvetli onıuru ve ı•rtl olın "mil
li birlik• mefhumuna temaa ede 
rek, bu busuıtı çok titiz ve ~ıı-

- Gerlıi ikinci ıahi/ede -

Fransız fevkalade komiseri 
Dıı iıleri bakanlığının çağırıaı iize

rine Parise istenildi • 

Bütün Suriye çarşıları elan kapalı bulu
nuyor. Suçlular mahkemeye verildiler 
Şam : 21 (Özel aytarımııdıo) 

- Fransız fevkılide komiseri 
Kont da maıtel vatani firkHı ü 
ytlerini huzuruna kabul ederek 
Suriye durumu hakkıada uıun 
uzadıya fÖ üımtıı ve bu görBı 
mtlere dairde balkı bir beyaa
uame netredeHk kendılerini ıO
lı(irı ve huzura dav~t etmiı ve 
buouo dıtında hareket edecek 
olanlar hakkında en tiddetli ted
hiı ler io tatbik ~diltceğini bil 
dirmittir . 

- Vataııi f1rk111 lıderi Ha 
timlileltHi Şamdan Humuıa gel · 
mit ve nine gitmeden 61 ce 
100 bıdileleı d ~ atcolerin muır· 
larını ve ıourıdan dı butahane· 
de yar.it bulunanları ziyırrt ct
miıtır . 

- Son hadiselerde ihm•ti gö 
rülmüt olan Dirzor poliı mildü · 
rüaDn eli itten çektirilmiıtir , 

- Son hadiselere iştirik et. 
tiklerinden dolayı Halep erkek 
6ğretmen okulu bilamüddet k11-
patılmııtır . 

- VataDI lidulerinden c~mll 
MUrdem Kuakbana vardığtna da
ir arkıdaılanna bir tel yt z111 

ıöadermittir . 
Nceip Bekrinin de imzaza var

dığı ve ora bıpiıhan11iae kooul 
dutu Hnılmaktadır. 

Son badiııler dolayısile Suri
yenin mohtelif yerlerinde tevkif 
edilmit olan vatınperverlerin bir 
iki ıüoe kadar Hl-eri mahke
melerde muhakemelerine bııla
aıc•ktar , 

- Hadileler dolıy11ile bü
tüa Sari1e ticareti ldurmuı : ve J 

bu yDzden Suriye, Berut ve Fi· 
listio ticaret ılemi büyDlc zarar · 
lara girmittir • Tüccarlar bunu 
fevkıllde lcomiıer nezdinde pro
teato ederek bunun ,önüne ge
çilmesini iıtemitlerdir , Fnka 
lide.lkomiaer. kont Dömutel bu· 
11uo · çok. y•kında öoOne geçile
ceğini ve kendilerinin §İmdilik 

- Gerisi il\ inci salıif ede -

----------··--~-------
Antepte şehre 
Su getiriliyor 

Antep (Hususi) - Şehrimizin 
fenni ıu tesisatı pı ojesi geçen se
n c bu itlerle uğıaı•o ve merkezi 
İelanbulda bulun•n Pont Tompıon 
~irketinc ihale edilmitti. 

Şirket yaptığı projeyi yerinde 
tıtbik için ıu mntabaıeıılarıudan 
bir mühendiı geçen cumartesi 
§t:brimize göndermiıtir. 

Proje belediye fen heyetince 
incelenmi§ ve munfak ıörülmUı· 
tllr. 

Su mtitehHııeı Antep ıuya 
menbaına kadar ıiderek umumi 
vaziyeti ıörmüt, teıil8t yapılacak 
yerlerde incelemeler J•p•ıttJr. 

Antep ıuyuraua ıehir ihti1acı· 
na kifayet ettikten batk• kıımea 
de art'\cıtı •alııılmııtır. 

Bu projeye ıare tebir su te1i-
11tınıo 200 bin liraya yapılacıtı 
tahmin edilmektedir. 

Proje yeklletçe taıtik edildik· 
te• ıoDra eksiltmeye konae1k, en 
:munfık ıerait teklif eden ıirkete 
l tesiııt iti ihıle edilecektir. 



Halkevim 0 zi Yildönümü Büyük 1 

bir halk kütlesi tarafından üstün 
bir ilgi ile kutlandı~ 

- Blrfrlcl sayfadan artan -

mopolit politikasını daha etraflı 
anlattıktan oura dedi ki : işte 
kültür şuurauz ve bilgisiz bir ida· 
renin , meofııat ve mevki gaye· 
ainden başka bir düşüocesi olma 
yao saltaoatıo bir millet baya ' ı· 

nın gidişini , yükselişini ve ilrr · 
lemeaini nasıl körlctdiğini, dur
durduğunu ve gerilettiğioe bun
dan acıklı bir misal bulunamaz 

Ne yapalım ki şerdli taıibi · 
mizin bir keç eafhesı da böyle kı 
ıır vuimsiz, •cıklı ve habtstz biı 
devıe ile karalanmıştır . 

Fakat bu kabahat bizim de
ğildir ve mesulu da biz deği 
ğiliz . 

Çünkü biz yüksek kabiliyet ve 
meıiyetleıimizi bu devreyi takib 
eden ~o kısa bir zamao içinde 
milli mücadelemizle yurdseverlik 
ve istiklal aşkının ~n büyük öl · 
çüde hir örneğini yaratmakla İl · 

pat ettik. 

tır . Ve bu gün yuı dseverliğiyle 
kurtuluı ve yi\kıelişio örnt>ğj o· 
lan Türk ulusu yarın da medeni
yet l eminia e~ıiz bir örneği ola 
caktır . Biz buna inanıyoruz ve 
bu inançlı da çalışıyoruz . Çün 
kil biz Tanrının dünyaye, millet · 
leıe yol göstermek, öa olmak içiD 
fiıtün ve yüksek yarathğı Ttirk 
milletiyiz . Çünkü biz Atıtlirk'ü 
olan babıtlı bir oeslin babıtlı ço
cuklarıy ı z . 

Nevzad Güvenin hit~
besinin özü şud ıır : 

Şu dakikada genç, ihtiyar, ica
dın , erkt k bir yığın Çukurovalı 
seni temsil etmekten çok aciz 
tunç bir külçenin önünde top 
lanmış bulunuyor . 

(Türk Sözü) 

Kızla rımızrn 

T~rbiyesinde aile ocağının 
ödevi. 

lzmirdeki Kız Orta Tahsil mü· 
essoseJerinin müdürleri tarafından 
kız velilerine şöyle bir bil~irim 
gönderilerek terbiye işinde onla
rın yard ı mını dılenmiştir : 

Çocuğµnuz : 
1- Sınamaya giaecekse yalnız 

değıl, ya okul ild vaya velisi ile 
gitsin. Yolda söz atera k kendisini 
küçük düşürmek istiyen erkekler 
olurea, size ve okul direktörüne 
haber vermek suı etile korunmağa 
it e.dinsi n. 

2- Knrdeoten hıtşka en yakın 
akrabası bile olsa genç erkeklerlt
sokakta konuşmanın haşkalarmdı 
uyandıracağı kuşkuyu akıllarrndan 
çıkarmasın . 

3- Okula gidip gdirken ba
şında belgeli kes keti taşısın .Polis 
arayınca b0şında belgesiz kasket 
taşı8ığı için karakola düşmıııin. 

ŞEHİR DUYUKLARI so DUYUKLAR 
.......................... .J .... ~ac;:~!KDIDlllE:ıs~•iliiiil• 

Tren bir koyun K.. i 0 iaf 
sürüsünü çiğnedi 

Belgrattaki m .. zakere-
:-:3 Koyun parçalandı. lerin neticesi iyidir. 

Dün, tüccardan Ceyhanlı Hacı 
Saniye ait 423 koyunlu oir eOrü· 
yü otlatmakta olan iki çoban, sil t 
rli ile Veyıiye istasyonu makası
na yakın bir mahalle gderek, bay-

• vanlarJ demiryolu üıeriade top ' 
ladıkl1rı bir sırı da, ani olarak 
geçen tren, ,koyunlardan 33 ade
dini çiğoemit ve bir çoğunu da 
ağar aurttte yaralamııtır. 

.. 
r iki piyes -, 

Halkevinde (istiklal) ve 1 
( Soyulan hırsız ) gö~te .. 

rilecektir. 

Bugün akşam 
saat 21 de Halkevl gösteri lw 
mltesl tarafrndan ( 1stlkldl ) 
piyesi ile ( Soyulan lurslz ) fi.o 
medlsl gösierlleceldir. 

Ank ra : (A.A) - Yugo lav 
)'3 ve Çekoslovakya başb knn ve 
dışi leri baaknları, gezetrcilere, 
llelgr tt 'yapılan konuşm lsrda 
Tun havzasını,alakader eden kı · 
mi tetkiklerini ve siyasi ~e eko
nomik beynelmilel h yatın on 
hadiseleri üzetinde günün işi m 
biydini lan bütün mf'selelerde 
tım fıkir mütabekatlarırıt kayd ve 
tcebit ettikleriui söylemişlerdir. 

Deniz konferansı 
kararları. 

Londıa : 24 (Radyo) - D"yli 
teJgıaf gazetesi zırhlı tonajları nın 
esaslarında bir azaltım yapılması 
husu uodaki Fransız tek)ifı kar ı 
ıındı Amerikanın ldığı vaziye 
tin delegasyonların çoğunu de 
dn 6Ükut hayale uğıa tlığırn yez
maktadar . 

.5 Şub 

'l a 
- Blrir1cl sayfad{l 

k oç olmak Jazı111 i )azar 
millet ara ıoa şu veY1 ıd a Mı 
sokulacak nifak ve • 2 -
gün Milli islikla)ı lıi ' yur 
ceğioi anlattı ve ÜÇ d P geld 
smda lak im edılere~ ukut 
f zla lstikleldeo oıab lerı · 
Leh.stomn akibetini 1 kte 
konfransır. ı; Adaosh1 ıl rin 
vasflarına i~nıet etti ~ lonıı 

~ 

totürkün şu sözlcri}le 1 0 10 

«Ey Tfük İnkılab ulrn 
cukları; Tiirk İsti ki• olan. 
Cumhuriyetini ileleb 1 tmı 
ve müdafon lmtk seon yur 

·r d ı be 
\azı e ır. 

. t at 
Bu yüce v zifeyı ~ nı do 

bilmek için mübtaÇ 0 lkı 
ret , damarlarındsk1 Hale 
mevcuttur." dev 

zuo nlkışlar kaı ıl adıl 
tıf delı koııfrausı, b• 1 l J 

fındon şehrin kalnbalı da b 
~onulan hoparlöıleı lr p 0 

bir diuleyici kütlesire ::>t ık\ 
~ müt 

• ..,,,, Ma 
Ve dünya tarihinin r~siz, ör 

nekıiz en redikal devrimlerini 
yaptık . Acaba buoları ysparken 
deği§miımiydik ? Hayır arkada§ 
lır1m biz yine o özlü millet idik. 
Dciiıen yalnız tefimiz ve idare 
mizdir , Bize dünya trribioin bü
yük Türk iolciJibı diye yaza<;&ğı 

bliyük eıue ba91aı ken Atatürk 
gibi bir §Ahsiyeıin önderliği kafi 
ielmiotir . Cavit Oral Ulu Önde· 
rin gefligile giritlik mücadelesi 
nin ve kültür dava&ıoın büyüklü

ğüoii •nlatarık elcledi ; 

Elimizde, bugün sahipliğini tanı 
borçlu olduğumuz cennt t yurdun 
topraklanodan koparılmış bir de
met çiçelile ıana yüzüncü, bi
niııci defa olarak minnetlerimi
zi ıunmıya geldik . 

4 - Güzelliği ; Türk kadınl ı ğı 

seciyeıinin en açık aldmeti olan 
temizlikte, sadelikte, vakarda ara
sın. H~le uıeklardan görülen Çl

ğırtkon renkl erle yüksek ökçP, bi 
lezik, küpe. gerdnnlık taşımak, tır 
naklara öje vesaire sürmek gibi te
m2yüllero hiç iltiftıt etmesin. 

Giriş kağıtla rınırı önceden 
Halkcvi sekreterliğinden olm
masz gerekllr. 

27000 Ton olarak tespit edi 
len OZf'Wİ tonajın fozla miktarda 
indirilec ğini yezmnktadır . Habe~Ierİl1 '5 11 

~ dro 

İ§te büyilk Şefin, iyi yol gös 
termenin ve terbiye s•ıteminia 

verimli eaerl~ri 
İ9te h"lgi, ~görgü, ferıığat ve 

fedakarlığın en mükemmel ör

neği 
İşte iki idare, iki rejim ara-

8JDdaki büyük fark 
Burad:ı Balkevleriniu açılışın · 

dıki ~maksadı izahlıyarak töyle 
devam etti : ' 1 Hu yuva heıkes içio 
açıktır . Bu yuvada fark yoktur, 
ayrılık yoktur . Hep birdir ve hep 
biriz . Yalnız bilenler, öğretenler, 
bilmiyenler, öğrenenler vardır . 
Çüokü bu l kültür yuvamızın g 
yeei bütün yurd çocuklarıoı şe 

birdekioi, köydelcini, bağdakini, 
d ğdıkini içine almak ve onlara 
yurd sevgisini , milli kültürü. di 
limizi öğretmek, aşılamak, işlemek 
ve içlenditmek.tir 

Cavit Oral 
Milli kültürü, meı.leniy~ti ta

rihi : olmıyan tufeyli milletlerin 
benliklerine ve milli varlıklarına 
inanımıyacaklarıoı ve büyük Ön· 
derin yllkıck himayelerinde ça
lııan dil, tırih cemiyetlerinin or 
taya köydukları eski Türk mede
niyetine aid hakikatleri ve bu ba 
kik:atltri bütün Türk milletinin 
bilmuini, iokiliibı btnimsemt1i 
nin ebemmiyetioi, Türk gençliği
nin yüksek karekteriui, Halkevle 
rinio verimli çılışmalarıDl •nlata 
rak eöyle dedi : 

11 Bir ıo iç"n yürüdüğümüz 

nurlu, ümitli, verimli yol üzerin 
de yarınki mesud ve refehli Tüı k 
yurdunu ve bu güoküad~n daha 
kuvvetli, daha verimli bir tek ia
aan gibi konuşao, bir tek insan 
gibi duyan, özü bir, sözü bir, ül 
küıU bir Büyük Kamalist Türk 
devletini gözlerimizin ooilode 1 

caolandıru11k bu yorgunlukların 
ve çalı~malırın yerini tatlı ve he- ı 
yccaolı bir zevkin aldığını duyu
yoruz . Bılmemki Kamilist ve nas 
yonaliıt, TOrk çocuklar1 için bun 
dan daha büyük Lir uadet ve he· 
yecan •armıdar ? Evet arludış -

lırım bualıt hep bakiilat olacak-

Şu dakikada, koca bir tarihi, 
lcoca bir inkılabı ifadedrn dili 
tutulan ıekillenmiş bir demir yı
iınıoıa önünde bulunuyorllk bu, 
betcH i bir imkioıızlık yüzündeah 
dir . 

Çünkü , şu elimizdeki çe
lenai kendi yüreklerimizin derin 
bi: kötesioe yerlettirmeoin im 
kanı yoktu . 

Şu dakikada tenin, bütün bir 
milletin, kudretini. umadla11nı, 

ve istikl>ale inınClDl fışk1ran bı 
kışlaundaa mahrumiyetimiz içi
mizde bir acıdır . Fakat biliyo 
ruz ki; şimdi, ıeoio seviocia de 
bizimkine kıt ılıyor, sen de bize, 
eserinin üzerine titriyen bir sa
natkar g ibi bakıyorsun . 

Bugün seviniyoruz .. Biliyoruz. 
ki, sana bağlılığım ı zı bir k re 

daha söJlemek içio vesile yap
tığımız bu güoü, daha bir çok 
mesud güoler sırasında bize yi· 
ne sen verdio .. 

Yurdu duymak, içimizi icap 
lıyan bir ülkü sahibi olmak ba
kımından da düoe, dünkülere o
lan üstiinlüğümüzü una borç
luyuz . 

Türk inkılap yapıstnın yıl

maz, korkmaz, durmaz birer iş
çisi olmak mazhariyetini bize 
sen hazır lıdm . 

Dünyanın, battı tarihin bile 

Bu maddelerin ıağlanmasında 
okul ile el ele çalıımaoızflan ço
cuklarımız hesabına l:iüyük iyilık
ler uaıaugumuzu sazgılarımla bil
diririm .,, 

El~ktrik vergisi 

Elektriklerini kendilt>rİ is
tihsal edenler.deın de 

«iltnacak. 

Ba zı hususi mües eseln, kendi 
lerine lüzumu olan elektriği biz
zat istitisal etmoktPdirler. Bu mü
esseseler ya hiç saat kullanma 
mo.kta ve yahut kullandıkları sn
otlor s ıı rfıyntı ldyikile kaydetme
mektedir . 

Ölçüler müdürlüğü belediyeyo 
yazdığı bir tczkereJe bu mfiesse 
selerin serfettiklt·ri eldktrik kud-

&retin<len dolayı elektrik vergisinin 
tahkik ve tahsil edilemediğini ve 
hazinenin zurar l'ltiğinı bildirmiş, 

Bu g bi müoss"selerin mulıJssal 
adreslerinin bildirilmesini istemiş

tir . 
Bu mo.lumat a lın<lıkto.n amnro. 

bu müesseselerd~n eh•ktrik ver
g isi istenecektir. 

ş•şkıo gözlerle baktığı bir mu- ---------·----
ciuyi yoşamık, bu mucizeyi yap· 
mak gururu ıçimizr: senin elinle 
doldu. 

Dlio yabancı milletlerin eko 
nom11ine, kültürüa~. nüfuzuna 
lyarım sömürge olan yurdu, bu
gün bol bir hOriyet havası dol
duruyor. 

Düıı, bir ldprit çöpü. için bi
le be gka millellt rcı una nan el· 
lerimiz bugün koca fabrikehrın 

kepıluını eç•)Or . 
Düo, mazinin bütün kör leli· 

ci ıihniyttlerile örümceklenen 
kafalarımız lıugün, dünyaya yol 
göstermek iddiuiJe doludur . 

Daha on beı yıl önce zilletle 
eiilmiş başlarımız şimdi bütün 
dünya üzerinde gururla yükae
Jiyor . 

İtte düoya busıl111nın bir 
türlü almıdığt, bir rüya kıdır 
cazip, fakat elle tutulacak kadar 
da mıddileıen bu liakikatı bir, ö 
nümOzde ıen olduğun baldf', ar-n 
olduğun için meydanı getirebil
dik . 

Bunun içicdir ki, biz ıeni , 
sanı tapmada• , me\lhum ilib
ların aevildiği mistik bir ıevii 

ile d,ğıl, ıeoi bir hakikat oldu
ğun için s: viyoruz • 

Biz son• yalnız duygumuzla 
d ğil, uurumuzl• dı bağlıyız , 

Biz Sfnİ aeviyoruz , çOokii , 
yurdumuza, iokılibımıza o1ın •t· 
kımızın hududu ıncık ırniole 
nihayeOeniyor . 

Sen bize oe büyük serdar Ja · 
rın bırakhğı geııiı bir fotuhat , 
ne de imparatorların ıömüıge nı 
kesini d~ğil, sadece bür bir v•tin, 
muvaffak bir iakılip ve buQlar
la bet.aber bir jstikbal bıralııyor

ıua .. 
Y aloız, bu istikbılia hududu 

o lıadır gen~, o k•dar hakik.t 
ki, ıcrdıtlırın futobatı , impara· 
torların ülkeleri onun yanı oda 
biı~r yalandan baoka bir fCJ 
drğildir • 

İştf', bu iıtikbale sendea al 
dığımız hızlı koıuyoruz . 

Yarıoki büyiik 'füıkiyenİD , 
büyük Türk milletinin yarıdıhşı 
da aeoio utrio olacaktır . 

Ne mutlu biz~ lıti; seoin :Y'§a 
dığıo ıüoleri, ist ikametini deaiı

tirdiğin ızamırıı ya§ıyoıuz t .. 

İhi kacakcı vurul· 
• t 

du diğer ikisi de 
kactı . • 

Dört kıçakcıye pusu kuraran 
glimrlik memurları ikisini vurdu. 
Di~er ikiii de kıçtılar. 

Dün Dörtyoluo Kurtul köyü 
ile orta köpı Ü arasında ve Yum 
ruk mevkii sınırında gllmrük mu · 
haf aza efradı tarafından bir pusu 
kurulmu~ ve oradao geçen dört 
kişilik bir kaçakçı kıflesioe (dur) 
emri verildjği h1ld~, emre ita t \ 

etmiyen kaç•kcılnra ateı açılmış 
tır. 1 

Kafileden birisi ölmüş ve birisi 1 

lıafıf yaralı olara.lc yakalanmış ve 1 
diğer ikisi de k•çmışlar<lır. 

Keçaa iki kişi de şiddetle ta · 
kip ve hüviyetleri tahkik edilmek
tedir. 

Gelenler 

lokilap ve lıııiklal mevzun et 
rafında konferans vermek içın 

Marııa gitmekte olın Aydın say
la va Adnan dün ~'brimiu gelmg · 
tir. 

Hırsız; çaldıklarile 
yakalandı 

Eski istasyonda oturan, ame
lelerden Ali oğlu Davut adında 
birisi handan çaldığı ve Melım~d 
oğlu Halile ait olan bir çarııf, 
bir gömlek ve miotaola beraber 
yakalanmıt ve bakkmda tahkikata 
b•ılanmıştır ' 

Çalarken 

Eıki bıtsıılardan ve hali ha
zırda da emniyet umumiyenin ne
zareti altındı bulunan İbrahim 
oğlu Yanık Mebmt:d adıodıki 
adam, köylülerden Ahmc.d oğlu 
Beldrio atı üzerinden yamçııırı ı 

aşınp kaçarken cürmüme§lıud 
helinde yıkalaamıt ve balıkıada 
kanuni ite baılıomııhr , 

Geçmiş derecede 

Düa Crmılettin oğlu Niyazi 
adında bir ad ıı m uygunsuzluk çı · 

kerar.ık ve kendindea gtçmiş de
recede ser hoş olarak görülmüş ve 
ya1c lanarak hakkındı k1Duni taki-
hıta giri§ilnıİ§tir • 

Zecri tedbirler teıtblk 
edilecek 

Ccnevte : 24 ( Radyo ) 
Uluslar kurumu , ltslyn- Habeş 
harbine mani olmak üzere zt•cri 
tedbirlerin alınmasını onayla · 

mııllr • 

Bir rekor 
l\foskova : 24 (Hadyo) - Uçu· 

rulan ttcrübe halomı l10500 e 
'kadar çıkmıştır . 

Dertcei hareret nnkı 43 
id ı . 

Şeyh Tac kabinesi 
istifa etti 

Şot.o : 24 (Hadyo) - Şeyh 
Tac hükumeti, nbvali hazıra do
layı ile istıfo etmiştir· Yeni kn 
bine vatnnp ıverler:leo müteşek 
kil bir lıeyd t rııfıud n teşkil 

edilf'cektır . 

Aferin bu iki sporcuya 

Eve'ki gün şehir Stadında 
yapılan lik meçında, Tarsus İd
man yurdundan ~1ehmet oğlu 

Hakkı ile ' Mersin idman yurduo- ı 
dan O man oğlu yoknp arrsınd::ı 

bir münak şa yiiziinden kavga çık 1 

mı~ ve Y akup Hakkıyı , altı güode 1 
iyi olabilecek dert cede döğmüş

tür. 
Hakkının şiluiytti ve rapor ii 

zP.rine, Y akup hakkında tahkik ta 
girişilmi tir, 

Saimbeyli hakimi 

Saimlıeyli hakimliğioe toyin 
edilen baldın Mdımet Ali , dün 
Fioikccleo K lmistir . 

Bir esrarcı 
Dlio , H· c.bayram karo kolu 

civarında İsmail oğlu Osman adın · 
dakı bir adamın cviııden zabıtaca 
şüphe edilmiş ve Osmaoıo evin
de y pılan telınrıide biı parça es· 
rar bulunmuştur . 

Snçlu Osman hukkıııda ka
nuni muamele yap lmıştir . 

23güne mahküm 
oldu .. 

Çınorh uramından SttJC'ttiıı 

kızı Hafizeyi kirletmek istemek
ten ve yaralamnktao suçlu ve mev· 
kuf , Eskibamam uramından Yu
suf oğlu Mehmet , ırza gtçmek 
letebhiisün drn beraet ederek y 

ralamok suçundan 23 güne malı · 

kum oldo • 

h1 baskJl1-i1e 
/ Rut 

------- 1de c 
-Birinci sayfadall rdu J 

Mart öğle sonu toplıı ~t d 
men bildirilmek• edir ' Me 

Bay Eden bu topl1101 al a.r 

l kt . ln 
tc ece ır • 

Homa : 24 ı Rndf am~ 
numaralı 1esmi bildi•'~ 1

?kY. 
1 l 

Şımal cephesinde ııet 1 
trbeddül yoktur . og ıbi y 
hesiorle bir takjm kt~ B 
yare f oliyeti otmuştıJ' 

Ltaubnl : 24 (RB~ 
yük bir habcş kmvt11 

İtalyanların şimal ctl 

ıiud ki Adıgrnt, Adu' 'ar 
istikametinde mülı ıt1 ışl 
y pmeğo ruııvafftoh ol, 
yanlan bazı insa ı 51 

dıkten \e bir çok dol r< 

ettikten onra tekr ' 
rıoa 'drt etmişler. 11 1 

Fr 
de 

-· ~irinci scıyfadrı' 

endişeya düşmrmel ' . 
nı 

mişlerdir . 1 .. ,1 an 
V al ni fırkası uY !\I 

kısmı fevkolade koıJl lu 
trle bir arife takdiı:ll t 
T c lıükfı"Tictini dt~ 
} erirıe hüıürı meaıl 
lcın tc v cciihiı ü kaz . 
kfımetio g tırilrncsi 111 

dir . 

lıaktao gelell 
fevkalade komiserle 

11 
uphi Berekntı ve ''' ~ n 

·• t • · · t ed rt n uy erını zıynre 

muşlerd ir . 
. e ı 

Ft'\ kaliide kom1s 
hiitüu Su iyt de ııstctf 
lan edecı general ,e ~ 1 

yr i durumu iccelt' 
g'lcn tedbirleri all)]B~ 
lrbc gitmişlerdir . 

' Holkıu gözüoü lfO f 
zere Şamı.la bu•uua11 

1 

ke.r leri tar.ık zırh'ı ~f 
hütUo 1 uvvetl('rile so ; 
yük bir uiimoyı:. ysP 

_..?-/ 
!::"::"~~~~~.....---:"'! 

Soyadı ald 
-- - k 

lokişrıf şırketi ıli' 
m 1 , '' İllmi ,, Eo} sd
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Pazar günkü maçlar 
rsin yurdu Tarsusu 2 - O Toros 
r da Adana yurdunu 2-0 yendi. 

azar günü y•pıJın lık maç 
a Mersiu idman yurdu, Tar 
2 - O, Toros spor da A 

yurdu ile yaptığı maçta yine 

geldi. 
ukıJrO\'a bölgesinin birincılik 
an üç lı ftadanberi devam 
ktedır. Bu hafta da yukarıda 

leriui saydığımız takımlar şe 
lanında karşılaşmıştır. 

oı os İdman } urdu, geçenleri 
ulınrova hölgetıiuin şamplyo 

1 n Toros Eporu 1 - O mağ 
tmişıi Bu dafada Mersin 1d 
yurduna karşı ne net ce ala 
bekleniyordu 

aat 13,30 da her iki tekım, 

ı dolduran spor m :ralclılıırı 

Yurd forvetlerinde bu gün 
cansızlık gözükiiyor, bu cıırsızlık· 
tao iıtiC.de eden Tor oslular Yurd
lulara daha ağır bumağa haşladı 
lar. Oyun her iki tarafın ıık ıık 
ıkınlariyle hirbirlerioin kalasını 
tehdit ediyordu. 

Torosluların kıdrolauna yeni 
aldıkları Servet , AbdurralımaL 
ve eski oyuncularından Mahmut, 
uıi harikalar yarattıler · Buna 

mukabil yurdun sağ tarafı sakat 
bir adam gibi muattal bir durum 
da idi . Çünk :i yurdun çok kıy
metli ve bölgenin t-n iyi sıığ açı· 
ğı olan Edip • g ·ç ·nki maçta ko 
lunun çıkması yüzünden takımda 
bir boşluk gösteriyordu . ikinci 
takımdan bırinci tıkımı geçen 
Mahmut ekzersizi olmamaeı yü-

a lkışlan arasında sabaya indi· 
Haktm Eşref Telfikio i<lare
e ve tam maç sautuıda oyuna 
adılar. 

1 k akını Tırsusliler yaptılar· 
a bıı akın netıcesız kaldı. Bun· ı 
ıonra Mersin yurdu üst üste 
ıkları akıolada Tarıuı kaleıi 1 

zünden bir çok fusatJarı kaçırdı
Beki ve Çukurova bölguinin en 
iyi futbolcusu olaa fakat ~u.rt ta 
kımıoı galip çıkermak ıçıo en 
candan enerjilerini sa f diyordu . 
Avni , uzun paslariyla yuıdu bir 
çok tehlikelerden kuıtardı. Fa· 
kat buna mukabil bölgenin çok 
kuvvetli ve teknik oyuncusu orta 
baf Nuri yurtluları fırıat vermi· 
yordu . Bırincı dere 0-0 beraber-

ütemndiyeu sıkıştırdılar. 
Mamafi grçen yıllara oisbeten 
ınslular bu yıl çok sağlım bir 
roya mılık olduklarını oyuw 

le göstermişlerdir. 
Ruzgiir Tarsuılılarııı aleyble
e oldnğu halde Mersin İdmen 

du "•rtısında iyi neticeler al
da gözden kaçmiyordu. 
crıin İdm•nyurdu bu sıkıştır 

ların semeretıini görmediği gi· 
bir , .. y yıpmağa d• muvaffak 
mıyorlardı. Ancak Tarsus ld 
ayuıdu aleyhine verilen üst üs 
iki korner T rsus kılccisinin 
t sı ·)·iiıiıutlen Tarsuslıları mağ · 
iyete sürüklemi~tir. 
Bu iki gol Taısushları biran 

e durdnımamıştı, yine gayrrtle 
ıştılar ve birinci haftayım böy 
e bitmiş oldu. 
ikinci devre başladıgı zaman 

Hu lılar ruzga ı lehlerine al
ılaıdı . 
Çukuro\8 bölgesinin en kuv

tl: takımı olan .Mersin İdman 
rdunu, Ta1ıus yurdu tpeyc 
paladı - Hak4"m Eşrefin Tar
ı idman }Urdu lehine verılccek 
i p n olh} ı görm<'mesi Tarsus
lan mağlubiyete sürükl~miştir. 

Bö) 'e oJduğu halde Tarsuslu· 
r du m hSI rnı c ula ba,la çalı 

r le 2 - O ol r J, oyuou bitir· 

işlerdir. 
Güoün en mühim maçlarıodBn 

. ri de Adana İdman ) urduyle 
orns spordu. Çukurova hölgr~i
io en km•\ etli takımlarır.dan o-

l n Se) barı, Adnnn sıpor :e 
crs'n yu duan geçenlerde mııg· 1 
p cde.n Adana idman yurdnnun 
ugiio Toros spor k2rşısınd3 ne j 
e:ticc alacağı merakla heklenyor
u. 

Eu önce Toros spor ve onu 
ütnkip yeni formeleriyle Adaoa 

drnan yurdu halkın alkışları D 

rasında alana çıktılar. 

Parayı Toros kazandı İlk akı
nı hakemin düdük işartt 1 le Ada
b" İdman yurdu yaptı. 

likle hıttl • 1 
İkinci devre bıtladığı zaman 

alanı dolduran seyirciler yurtlula
rın yüzde yüz galip geleceğini 
ummakta idiler . Fakat futbolun 
yüzde 90 şans meselesi olduğunu 
takdir etmiyorlardı !. 

Her iki taraf galıbiyet golünü 
atmak için son gayretlerini ıaıf 
ediyorlar11 da biç bir semere. ala 
mıyorlardı Ynrduo ve bölgenin 
"•ymetli oyuncusu Muıaff~r yurt 
forntinin çıkaramıyacı;aoıJ an
layınca ıahsi oyunlariyle.ı To J· 
ros defansını atlatarak kaleciyle 
karşı karııya kaldıkları hılde 
atlığı şütleri Toros kalecisi soğuk 
lcaulahkla tuterak iade ediyordu 
Bugün Toroılulara büyük bir 
şarıs bnvssı rsmiş ve yurtlulaıda 
de güvençli bir nrtıcenin gururu 
vardı . e olursa olsun Toıos ka
lec'si , To osluları hüyiik mağlfı- f 
biyetteo knıtarmakla berabe ga 
libiyete götürdü . Genç futbol
cu içtrn tebrik edilmeğe layıktar. 

İkinci h•fta1mıo son dakika
larına doğıu Toroslular hakimi~et.i 
eline alarak üst üste allıkları ıkı 
rrolle takımlarına alından muvaf
o 
fakiyetle çıkarmıılardır · 

Yukarıda yazdığımız gibi oyu-
nun mebdeindcn itıbaren yurtlu· 
lJı dn gcçm yen bir gurur vardı: 
Buoa mukebil Toroıluiarda eserlı 
bir canlılık gözlere çarpıyordu . 

Ynıdun kalecisı degajman ve 

piliiııionlarına daha artırmalı ve 
spor gururlaunı bırakmal.ıdır . 
Yurdun ıki Beki daha keskın Çı· 
kışlar yapana çok iyi oeticelt'r 
alacaktır , Kemalin , kafasına bi 

k. olduğu kadar ayaklarına da 
ım . b" 

hakim olduğu takdirde İ}'l ır 
orcu olmağ'a büyük bir istidadı 

sp . ı·ğ· -
,·ar . Kazım h~crübesız ı ınc n.ı 

n iyi oynamıştır . Keza Avoı-
me d -
nio ayağın• hakim olması a on· 

( T&rlc Sc'Sıft ) 

• ----------- 1111'1 
--·----.. 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan üzel'lerindeki kir. leke ve yağlarm 

soğuk su ile temonıile teıni.ıdiyon madeni ve neb&tt bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuru,tur. 

Ml .. m ile her şeyin:zi temizliyobilirsiniz HattA Pelıkao mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden 
eder . 

tertemiz 

M • Loke boyalardaki kir ve lekel .. ri çini banyo,cam , kristal 
1 m modeoı sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed 

yeni bir hale sokar . 

M • on ncızik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen -
l m mrsi için biricik modl'ni sabundur . 

Adanada umumi sahş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

fler bakkaliye mağazasında da 
33 bulunur. 6269 

Kurban derileri 
l 

Uçak kurumuna ver- 1 

mek bir vatan ödevidir ı 

ceyhan uraY1Ddan: 
4 Numaralı çarşı caddt-sinde 31 O 

metre tulıle ( 1106 7) liı n keşif he 
delli Toprak kııle bazalt taşııtdın 
yaptırılacak parke kahlırım inşa. 

atı evvelce iJAn edilen 20-2-936 

Sıyfı : ~ 

..- Asri Slae•a 
25 Şubat salı günü akşamı 

turnesini bitirmiş fstanbula avdet etmek Ozere bulunan 

ünf ü bestekar 

Muhlis Sabahaddin ve cocukları 
t 

Bir iki temsil vermek üzere sinemamıza celbedilmiştir. 

Üstadın beynelmilel eseri 

(AYŞE) 
8UyUk operet 3 perde 

Ayce •• yeni bir çok muziklerle süslenmiş olarak yüksek gö 
y ıüşhi sayın halkımıza sunmakla kıvanç duyarız. 

fiyatlar da : 
Her ıınıf hl\lkın gör~bilmesi için ızımi tenzilit 

Birinci mevki 50 kuruş Localar 250 
Dnhuıi,·e 30 ,, 

yapılmıştır. 

kuruş. 

localarınızı telefonla isteyiniz 
Oper.et tam saat 8,30 da başl·yacaktır. 

6501 

--Yurddat \ 

Kurban bayramında lıesece
ğiniı lcurban derilerini bilhassa 
kurban bedellerini bavamızıo ku 
rumuna çalışan Tfük ocak kuru 
munı vermelcle en bOyük ödevi 
ni yıpmıı olıcıkıın l.. 

perıembe günU saat 16 da ihalesi ~ i;l 
yapılmak üzere kapalı zarr usume -- TAN Sinemasındıt 
eksiltmeye koıulmuş ise Je sürü- _ _ 
len peyler haddi 14yikta olmadığın- Bu aA·şam 

Seyhan detterdarlılından: 
Köyü : Kılan oğlu 
Mükellefın ismi: lloson 
Nevi : Sığır Erkek 2 
Bir kat vergi : Lira K. 

1 80 
İki kot vergi: Lira K. 

3 60 
Yekun : Lira K 

5 40 
Köyii: Kılan oğlu 
Mükellef ın ismi: ilacı Ali kö 

yünden Ahmet. 
Nevi: Sığır erkek 6 
Bir kat vergi : Lira K. 

5 40 
iki kat vergi: Lira K 

IO 80 
Yekfto: Lira K 

lb 20 
Hayvanlar vergisinden borçlu 

yukarıda ndlarile borçları miktarı 
yazılı iki miikellefin ikometgAh ad
resleri meçhul bulunuuğundıın ken 
dilcrıne tebliğat yapılamamıştar . 
Hukuku muhakemeleri usuhi ka
nun un teblığota ait 1 14-148 inci 
moddeleri ahkamına t· vfıkon teb
liğ makamına kaim olmak üz re 
keyfiyet ilAn olunur.6503 

ceyhan kazası kooperatif şlrkıttnden: 1 
Ceyhan kozası iktisadı Mılll alım 

ve satım oıtaklığı kooperatif ir
kctinin Sf'Oelık büyük ortaklar top· 
ıanhsı 21-3-936 cumartesi gü· 
nü yııpılacogınden o günü bOtDn 
ortakların kaza merkezine gelme
lrri ilan olunur .6500 

don ihalesi yapılmamııtır. 

Belediye menfaatana daha uygun 
görülmesi baaebile (2490) numu
rah kı1ounun 40 cı maddocıi hük
müne tt!vfıken ikinci eks itme pa 
zarlığa çevrilerek yenidPn ilO.nıı 

konulmuştur . 
Kati ıhale 9-3-936 pazartesi 

günü saat 16 da belediye aalo· 
nunJa pezarlık suretile yapılaca

ğından ist•Jklilerin, yüzde yedi bu
çuk olın(830) lira üç kuruşu havi 
muvakkat tuminat makbuzu veya 
muteber banka mektupları ve ti· 
caret odası kayıt makbuzları ile 
funni ehliyet vesikaları üz.-.rlerinde 
olduğu halı.le ihale gün ve soatında 
belediye salonunda hıızır bulun· 
malArı IAztmdır. Şartnameleri gör· 
mek ve izahat almak istiyenler her 
gün helediyemtz fen işleri bürosu
na mürac1at edebilirler. 

25-28-3 6 

Ceyhan urayından: 
1- JO N.h Adaoa caddtısinde 

Ali çavuş ovi önünden Nafıa şosa · 
sına kn<ler olan 485 metretulde 
Arnavut keldarımı yapılarak kenar· 
larına burdor dizilor..,ktir. 

2- KeşCin tutarl 4992 lira 65 
kuruştur . 

3- ihale: Açık elrıiltme sure· 
tile 28-2-936 cuma günü s11at 
J 6 da yapılacaktır. 

4- isteklilerin yüıde yeJi bu 
çukmuvakkat teminat ve ticaret 
odası kayit makbuılara VA nafıa 
müdürlüğünden muaaddak fenni 
ehlıyet vı sikaJarı iızerlerinde ol
dukları halde ihale güaü ve saa
tinde Uray ealonuodı hazırbulun. 
maları lbımdır. 

maceralar kahramanı 

Bdlpola 
tarafından canbazlar hakimi hissi, heyecanla , 

macera fılmi 

ayrıca : 1 kısım Miki maus 

Gelcce/\ proğram 

çoktanberi beklenilen 

•onte krlsto 
yakında : siyah gözler 

6490 

Alsaray sineması 
Bu ..akşam 8,45 den itibaren 

Bu st'nenin en büyük ve en giiıel fevkalA<le fılmlerinden 

Torkçe sözlü şarkılı 

Baran Reşit ve 
Ali baba 

Şaheserini sunorak sayın mdşterilerine iki saatlik hir bediiyan 
ziyafotini veriyor 

ilave : dünya haberleri 

Herke ın isteği Ozerine 

Ali baba ve Hurun Reşit Bu akın Torosurı kuvvetli de 
fansı keı §ısında geriye döcdüı ül 
dü. Yurdluler bu oyunda keodile
'İnden emin ve mağrur bir vazi
Yette, 'l'oroslularda hem çekingen 
te h ın de gtçen mağlubiyetlerini 
k"P•tın11k için bütün enerjıleriylc 
0 Y0 uyorlardı. 

de gelrn hlr ittir . :Mahmu.t çok 

tecıübesızlik ppta . Mamafıb ıuç- ----·--------------

S- izahat almak ve şartname
leri görmek ia&IJenler her gön U· 
ray r~n itleri bürosuna müracaat 
edebilirler . 6479 

16-18-21-:M 
filmi bir knç gün daha gösterilecektir 

Fiyotlar hnkesin görmesi için 

Bir aralık Toros hakim 
~aziyetıe idi. Çok sürmeden Yurt· 
tJ! 41 r bu vaziyeti kapatarak haki
nııyctı ellr.rine aldılar. Fakat ne- 1 
Çıırc k' y d. 
• ı urdun sol aç1ğı ka H, 

ıcslrnenıem kte idi Ve .Müz5ffer 
se 22 kişinin içerisi

0

ade daima gö 
1t" ııarpıyordu, 

suıdur · __ b 
Etheme gelinre ! favulu ın· 

kı itidale dönmelidir . Hıydarao 
d: çahmdao ziyade pu ve ~utla 
rında dikkatli bulunması pek ge 

kl
.d' Fnat 22 oyuncunun en re ı ır . 

ebeaımiyetlıaidir . . 
Toıoıa gelıoce 1 kalecı ç~k 

. ._ · M bmedın 
fedakar ve teknı"nr . r .. -k 

k 
ziyade Seklikte buyu 

ııçı tan uıiye 

bı. r istidadılbr ili oluyor . 
Seı vet 

bir diyecek lıuluoımrız 

ve Muzafferin ekzersizlere ibti· 
mamı şarttır. Mahmut da Toro 
ıun en sayılacak bir oyuocuıudur. 
Takımı rn tecrübP.liııi de abi
dir . Torosun iki açığının çok ç•· 
h§mllı da gerekli ve göze çıupın 
bir hakikattir . 

Galip gelen takımı tebrik eiler· 
llen:h•kem Eırefin de oyu•a çok 
iyi idere ettijioi söylemeliyiı • 

SPORCU 

Yitik mühür 
Taşımokto olduğum mührümü 

kaybettim. Y enieini kazdıracağım· 
dun eskisinin hukmü olmıdığını 

ilAn ed~r m. 
Diyunu umumiye mü

dibD iken ölen Ahmet 
llicabi kızı 

NA fi IA 

15-25-40 

-.ıunı1111111ııınunu11ınnıınıwJ1Wın1111111ı ıınıımunırım ınııııı"\. 

1 
bu gece nöbetçi 1 

Eczane 

ltarsuskapı civar1nd• ' 
Halk eczanesldir 

~'""lt.~-··u•11ı
11

• 

6494 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 

hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 

mıza müracıtat edilmesi. 
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,~--------------------------------.. fazla tanınmış 

makinası 

Dünyanın en 
Kaymak 

Kızlı makina 
Adiyle tanınmış meşhur 

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

zade biraderler 

Halefi 
Rasih 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H~r zaman her boyda mevcudu 

vardır 15- 30 6438 

Ad ana B arsası M 1 1 . 
uame e erı Adana ikinci sulh hukuk hakimliğin

den : 

CİNSİ 

K8pımolı --pomulC= 
Piyasa parl a~ı ,. 
Piyasa tf"mizi .. 
iane 1 
lene n 
Ekııpres 

Kle.vlon t -
B eyaz 

1 Si vah 

Ekspres 
Jone 
Yerli "Yemlik .. .. ''Toh unıl uk,, 

Bu~doy Kıbns 
,. Yerli 
,, Mf'ntonf' 

Arpa 
Fa ulya -
Yulcıf 

Uelice 
Kuş yemı 

Keten tohumu 
Mercımf'k 

Si sam 1 ----·--..... Salih -
~ '". .. 

PA~ınr ve 'R'.~~A'. 
Kilo F'iyatı 

En az E n çoL. 
K. S. 

-- 37,so -d--= 
JC. s. 

34 35,50 
-

39 
38 ~ 

45 1 43,87 

YAPACI 

1 
Ç 1G1 T 

2,20 

1 
HUBUBAT 

5,5:> 

- -

ı:> 

UN 
800 

1 - 725 

Satılan Mikdar 

Kilo 

1 
1 

(45) 
İnhisarlar vekili avukat Cemal 

Ergin tarafından Mısiste Halil kızı 
Zeliha aleyhine açılan alacak da
vasında ınüddeaaley hin ikamct 
gAhı ma1um olmadığından kendi
sine fürksözü gaz,, tesinio 24 - 1-
936 tarih ve 3435 sayılı nüshasile 
19-2 -- 936 tarihinde mahkemeye 
g~lm <' sİ ve ya bir vekil gönder
mesi lüzumu ilAnen tebliğ edildiği 
halde yevmi mezkOrda Ja mahke . 
meye Kelmediği ve bir vekil de 
göndermediği cihetle bu kerre ilA
nen 2ıyap kararı tebliğine ve du -
ruşmanın 18- 3-936 tarihine ta
likına knrnr ve rilmiş olduğundan 
mezkftr ta rihte de mahkemeye gel
mediği takdirde hakkındaki gıyap 
kararı tasdik edilerek gıyabtndo 
mahkemeye devam edileceği ildn 
olunur.6502 

1 

DIŞ MACUNU 
Vf: FIRÇAN 1 ZI 

EC Z ANESINDEN ALiNiZ 
:E .ı= co JHiz kuma .. 
.!ıl: >-

Simit --::J;;: 
:§ c: 

., 
-.~ Cıımlııırİ) rt- -

" •":" ,. ' "ı ": ."' "' ;.. ·~ 
UCUZlıU/.( OOGRlllsUk 

800 
:::2 ~ -

> 4 • .. 700 
c-ı ::ı -
r-- "'ı Düz k rn a ,, 

Alfo .. 
1 hnpul Tc>lgrafl:uı K•mbiyo ve Para 

24 I 2 I 19 6 i Ş Banka ı ııcl ıı n alınnıı§ltr. 
um l'ılhfl - -

MRzır 
1 

6 13 Lın t 10 125 --- - Hayşmark l 97 
1\ l arı \ udı li 5 85 -- ~ .Frunk"Frantı ı:r. ,, 1 
~1 11) 1 \ ıdeli 5 77 

201 ~ıcrlın ••ınacil i 1 ,. 621 
llirıt hn:r.ır 5 l 301 

JJoıar .. Awerık ıw,, 1 124- 37 
11 Nn}ork 1•cuuk ••bvıı.r t'.,, 2 4!l 

.-- Foto C:oşkaa , 
G erek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrand isman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı ) an Coşkun Güven , h.-r gün sa
bahtan akşama kadar aç'k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ç.ı lrşmaktadır. 

Amatörlere miJmkün olan biitün 
kolaylıklar gösterilir. 

1 

• c-2 
il 
Da 
el 

5S70 

• 
GÜ2El VE TABii SESLE 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinliyehilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

RADYO isterseniz size gayet şık: 
S C ff A LJB Kısa- Orta - Uzun mevclik RADYULARl

MIZI tavsiye ederiz 
Radyonuz kulakl ımnızı tırmaltıyı c ı değil zevkinizi okşamalı· 

Bunu ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez Kumand. altında Muharrem Hilmi 
14 - 18- 21 - 25 6457 

1 

25 Şubat 

Fay 
çür 

-DAoA· · 
BiRiKTiREN, 
RA~T ~Di;Q 

Tarsasta 
En nefis ve temiz baklava ve ka"1 

Tnrsusta Şur P inomosı ko rşısında ( Yıldız tatl ı c ıl ı k e1' li@i . re, 

y p lmnkta ol •ı h ıklrıvıı ve soir ç ... ~it tatlı l arın nüfoset ve teıniı1 da 
tün 'I ürk yı•de iınl •nmi ılir. k 

[ıı )llh'k lııd)C hu lıllı 1 arlan ııl.p gôııl••rııı•l-.tır 

He~ yerden ve r i lecek s i pa ri şl e r der hal 

derilu·. 
H• j r ı' ı '), ıı t t .ır ılt>· lı I i ılı· o'•Jıı ılı lir. Bıı tlcfu ılı·n Y 

u ]\) 6 ~ 6 

E ~ 

ı- Bel d ı y e i lanları 

Kemera lh karşısı nda k i g azino 
ver ıl ecektir . 

Kemeraltt knrşıeındaki beleJiyuye oit g.ızioo ıki s~ne üç ay . 
det\e vo açık rırtırmıı surctile icara verilecektir. ihalesi martı o 1 

pnznı tesi giinü saat on beşte belodiye c.ncumenind l yapılacaktır· 
vakkat temin atı yotmiş beş liradı r .J 

istektı lerin şarlnnmesini görmek için her gün b .. ledıye yaz ı ıf"' 
ve ih ı; l ıJ günü de belediye encümenine gelmeleri ildn olunur.6461 

13-20- 23 - 25 

iL ;zı 

U .., .tid0•' mumi ncşriya t .. aı 
CeMI Bayer 

Adana T ürk söıü u al~~ --

d 


