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] Niçin böyle olsun ? Vekiller heyeti Halleş ordusu modern or - 1 
Mersinde 

5 
ismet lnönUnUn d 1 •b• " hh f k f l Şa,atı mahkum oldu 

d•• en degv er)İ Başkanhğında toplandı ' U ar QI 1 muce ez. a a •• lleraia (HU1uıi) - memleketimiı-
8DlmlZ, unyanın 1 -- den ecaebi Ollcelere llıreç f!ttiii 

1• ld alcle Aok ra . 25 (A A) İcra H b k d b pemaldara bile brııtırdıtından nlarlyle çevre 1 O vekmc,; be;eti daı.·a.,b.kın ı. ar ın en ızgın zamanın a u c~:V ........ Mlt.Jı •o...-.aK...,.. .. .-. 
ee ç kurovada bir kereste met loöeÜDÜD. ~eİ&Jiğind~ lOJ>:. ver millet eski ulusal ananasına uyarak dan hakkında da•a aça(aa tftrİ• 

D U lanmıf, mut.tehi ııler Uzerıode go miz tDcc1rJarandan Şaptl, mo11a· 

ti v J ye pahalJltğı var .. rüımeler ya~ilm_ıı .ve bu i§lere ait düşmanına dal kılıç hücum ediyor. keme aeUcHinde beş ıy hıpte ~e 
1 ıg k.rarlar veralmııhr . kırk lir• ağı(parm ceı11ına çarpıl· 

~~~-....+·•~·~··--~~ 

llbayımızın bu mühim mevzua al 
koyacağını umuyoruz 

lord Eden 

Dünyadaki siyasal du
rum hakkındı. neler 

söyledi ? 
Londn : 25 ( A.A > - J11gi· 

liz dıt itleri bakanı E 1eDin ıvım 
kamatuında ırııulusal VııiZiyet 

lcuşııinda logiltereoio duıumonu 
ıalamıı ve hükumetia itaJy.aa Ha
beş ihtilifını bicla,.ueki battı 
hareketinden katiyen a1rılmedJ .. 
;ını ve milletler cemiyetinin ve· 

mıştn. 

--------------·--~----~-
Avam Kamarasının 

Kabul ettiği tahs~sabn 
miktarı. 

Londra : 25 ( RaJyo )- Avam 
Kamarosındon yani kora, hava ve 
deniz ordulara için istenilen ve 
sarfedılece~ tahsisatın takıiaıi f U 

şe\i ilde~ır : 
Donanma için 4,850,000 , ordu 

için 1 ]50,000 , ha'f' J.tpvf!Üleri 
için de 1,611 ,000 logiliı lirastdır. 

Faydalı bir şekilde lsllsmar edilmeyip kendi ~ıallne 

~:ftf:f'ii iwıta a.memiy)e İftİrak 

eyliyeceğiai milletler cemiyetinin 
tcneiki için ıimdi zımının Mü · 
ııid olmadığıei , Mııar ile batla 
1ecık mUzakerel•ria bir muabede 
il~ neticeleneceti umut ettiiiai, 
yeni bir dünya harbinin 6uilne 
geçmek içia faal bir tarzdı yar. 
dım edeceiinı ve ancak milletle· 
ria teıriki mesıile ıulbuo muba· 
faza olunacağını ve teıriki mesai
sinin iogiltereoia milli menfaat· 
larına: daha uyıun ıiyaaet ve ıilib 
bekımındıo ozimklr ve kuvvetli 
olmaıı liıım geldiğini ı6ylrmiı· 
tir . 

Ha be§ muharipleri CF pheye gidiyorlar . Eski nllf uzunu kAyıp mı 
ediyor?. - - ""e mahkılm Toros ormanlarından bir öşe .. çurumeg . 

d tıoıdık lua da malik ... Soan, ormın ıt· 
' okurhrımız an d letme iti Yalnız yurdun bayın 
bize bir mektup !az ık. d 1 .. ~maç edinen bir mevzi de 

k t . -bim &ayılıbdece ar ıgıoı . . 
~ ID mu mektubun değildir. Orman, memleketımızin 
• •n.e dokunan bu ulu11l bir servet meniidir. yani 
ıdı : _ _ . ba ımızda bir eDr& ormıaııı mem 

... Cumhar1yet hukumetı •. y.ur le:etler vrrdar ki, biz düne kadar 
bıyındarhf[a kav~ım111 ıtn oralıra kereste göoderiz ve her 
htıaat ~alıemeaınin mı_ıy~t yıl bu yüzden me'!llc~etimize yüz-
ıaa teeır yapın hızı reeım binlerce lira getirırdılc. 
verıileıi indirdi. . 8 gün ber halde tutulan yo· 

Helı çimentodın alının ı• lun i:abet~izliği yüzünden olacak 
vergiıi oi•bf'tini.a hlitce 11· ki hem fiıtlırın dünyı piyı111ıa-

a indirilmesi gibı .. Fa~at d ' k ükaek bulunm111 sebebi· 
k b • (lo tri mearafıoa ıh· a ço Y • 

ır en 
1 

• b l le bu ibracıtımn hızını kaybıtmıı, 
olmadan tal>iatıD 1>ue 0 b d bizzat memleketimizin 

.. 
lngiliz 

Habeılilerin bOyOk zayiat ver· 
diıi ve ı6ylenılen ve İtalyanlı
"• (Aduva) DID IYCI adını •er
dikleri ıon (And~rtı) muharebe· 
ıiıi göıile göreııı bir FraDSIZ 
muharriri ıöyle anlatıyor : 

uAmba Aradım., ı mOdafaa 
eden Babrt aekerleri Avrupa or 
dularıaın luyıfeti•de idi . 

Bu kıtalıu se\lktdeo Zlbitler 
tok ııktdar , Üzerlerinde çok iyi 
dıkiJmiı z1rif elbiıeler, parlak 
dOğmıler, roğaa çizmeler, ipek 
iç çımatarlıra vardı . 

ltelyan topçuıunua mOdhiı a
leti l11rıı11ndı Hıbrıliler yılma
dı, mit11ly6a ateıi ille ıır1larını 
ekin ıibi biçtiği halde ikinci sı
rı onu takipte terr.ddüd etmi
yordu . Yaralanıp dllfen Ha bet· 
liler ilerliyf'a İtalyan nrferleri· 
oi ıyığa kalkıp arkalarından vur
m•k kuvvetini bulabiliyorlardı • 

Hatti dün üçilncD İtalyan lıol 
orduau kumaodını Habrtlilerio 
bu kıhtamınhklirını ıu ıözlerle 
ıitıyi§ ve takdirde bulundu . 

'' Habt§liler hiç bir zaman 
kıçmıyı d :işüomediler . Fakat 

- Gerişi üçüncü sahi/ada -

Londrı : 25 ( Radyo ) - lngil
tere Baıvekilinin kendi partisi için
de eski mevkiini kaybettiği söyle
niyor. 

kızllhaçın uçeGı yandı 

Adisıbaba : 25 (Rıd10) - ln
ıiliz Kızıl baçmta Oiadena git
mr kte olan bir uçağı bir •laca 
çırparak parçalandı. Ve içindeki 
yolcu yar.landı. Ve nçak 1111dı . 

Milletler remiyetiain bedlyeıio lan 

bu uçık ceph"Y' ilaç tıııyordu. 
· · d t t lan em e erdiği orman 11111 e . u u b Y'ndırlık iti felce utr mııtır, 

' •ı yol yüzünden, bugün Ç=~ • Fılhakikı orman, bir memle 

Anavatan ftloau Akde
nlzdan ayrıhyor. 

Hıbrıliler avveli modeın tab 
ye aıulleri ile bareket etmiı 
leıdi . Fekat çok gtçmeden ıevki-
tabiileriııe kıpıhM•• ~~~~----~~!!!!!l!~~·---------ıııı-'l-----

Sıvr.ı bığırtılerilf' tahrik e-
vada kereste fiallara çok Y - ket için muohaairen odun ve ke 

bulunmaktadır. e te 'I' pıp ııtmığa yanr bir ser· 
ki yıl önce bir parça . kere~te :e~ detil. belki dıbı 6nce, o 
adı, iki liraya ttduık edıle· leketin iklimi, yaimur ıarl 

Londra : 25 (Rıdyo) - İnfiliz 
Aoıvıtan filoıunun Alcdeoiıc.Jen 
tedricen çekileceii hildirilm~kte
dir. 

dilen Habeo1iler ı-oğüıleri açık, 
Ye ellerin ti .... gri kılıçları. ol~uiu 
h•IJct ıiperdto çılu•ak ılen a 

Habeşlerin bir hücumunda 
ltalyanlar 256 ölü verdiler. 

ken bugün yaı ke.reı~e. ancık ~;~tuğyanları ve fryeıanl~rı ~i-
lirıyı tedarik edılebılıyor'. bi mühim mevı uları itihaııle uıe-

Fıatların bu bir miıli yDkırlı." 'ne titrcnecek bir servet kıynı-. . . rı 
e, orman reıi.m.ler~aın ve ışçı ğıdır . 
tinin artııı gıbı hır •ebep •- Fekat, ıurası da mubakkakhr 
ık lüzumsuzdur. Çiinlcü bu re· kf ber uzviyet gibi orman da, mu· 
ve ücret, iki yıl 6nce neyime, .;yen bir tJevreyiitamamladıktın 
n de odur. .. sonra bebemebal kendiliğinde? 

Bence keıtste fı•tlanoı? yuk· ölecek, çürüyecek ve yok ol•~ 1 
k -ı ·m ımıl llır h b ' itinde ı en mu 11 ' ıır . Binaeoaley u~""girmedeo 

e ormapl1rın ilıliyecı yeltcek heder o'mı dr.r kazanç temlu 

8

1

, ı,letilm e sioe izin \'erilme j önce meç-;1de iıtimear eylemek 
iste israr olunması: sonra d•, eıı .. --~ §~ Yo\caa he11psız bir k11 

darlıktan istifade imlıiinıo~ ~u ı liiıı~~-lı ormanlarımııao lüzumlu 
._ t tu··ccarlarııııu ilııakare ·" :•t; ını eogel olm•" yolu tu-
•eteı 4' ısue111ar • . . 

1 d t l 
'

imdi yapıld11ıı '{ıbı, Hı 
ması ır. . .. d tu ursa, 

1 1 1 z ,. · ~ ı o zamaL yo açı · Bu bal, şayet ya n~rlı keres haklı şikayet ere 

tırmık istiyen~ı'; .. bits,.ydi bel mış o'ur . b "mındın Uıtliode 
. b l 1 .. sı ı e ğe İşle be, • ı ' 
ı pa a ı a ;: d ı:ıikayrl etme 1 .. deöer bu menuc' 
d ft o •• ır " uğrıt• mıı• • 1 

e r--. . 1 ket iai olarak lbayım:z 
~meıdı. tel- bır mem c ü'- ı. li 

'lbaall ınaraogoz a , ' f," Hidi 8ay11ho y "'e" a • 
F ık at bı l k karşısında I ev kdirioe sunuyoruı : 

eleri, Bu pıhalı 1 daha ka ve ta 
. · e oodın ·---------erlı kereste ycrıo ' l(ontrplak 

cuıa mal otıa Avrup• • 
k 

tile paramı 
~•tı:u kutlanma sure cbur 
ım dış1r•y• akmasına dı me 1i 

' ye; Yenice siğ"ra arının 
ambalajı 

taldı\ar -

Suriyede .5'1k0net başladı . 
V 8~ııiler uzlaşmak için Yüce 

Komisere başvurdular . 
-·~-Umumi grev dolayıslyle bu ay Suriye 

mamurlarına maas verilemiyecak . 
Halep : 23 (Ôzrl) - Tam bir ıile rörüıerek bir cevap istemiş-

sük6net hllkDm sUrmekteıJir · !erte de YUce •Komiser Bertıta 
Aılceri idare emniyet ve a . harf'ket etmek .. üzere bulunduğun· 

eayioi muhafaza ediyor . ~an bir şey Bğrentmemiıler • 
Y ılnız gtçea grce 11ıt 9,30 :Hr · 

da Mehmed Ali ~nammda biriaia Yalaız 111 kadarı timdilik bel-
babçeıinde bir bomba patlamıı, li olmuıtur ki , YOce Komiser 
tiddetli bir ıürültü yıpmııma ileri sOrülen isteklere eau itiba•İ· 
r1imen mamulih dahiliyeden ol- le muvafık cevıp •ermekle berı· 
dujuodan biç bir urar verme- her tabii hayat tam olaral& avdet 
miştir . Bombayı atın meçhul- etmedikçe resmi bir müz:tkere -
dur . 11io baılıyımıyacıtını ihue etmiı 

Hılep : 23 (Özel) - Ulema, boluomalcıadır . 
ve tüccar liderlerden mürekkep 1 Halle heyeti iıteLlerini Yüce 

Komiıt:re bildirmelcle vezifuinin bir heyet Yilce Komisere bir tel 
yaz111 göndererek f evkalide ted· bittiği k11111Cinde bulunmakta iee 

1 b beın yer 
luyorlar. Binaeaa ey . felce 

bir sanat ıubesiei bi.ınetıce 
b 1 de bu buıuıta reımi bir teblit 

. paketl~rinin ba- birlere ni •. ·~el veri erek anlııma neıredilmemiı olma11 henüz bu 
Yenir.e 15ığAr&S~· bir suretle açı-Yoluada ıoruımelere bııI.nmaaı- iıia bir sonuca varmadığ'ıoı 161 . . t ve bRyıo

Giretao hem de ıoıaa 
' . bıraktıran 

dırhk itlerini gt-rıye .
1 

b . 'b yet verı · u mtnl!ı'llığa bır oı • . 
. iplerıoe 

ınesi, uluııl ilctt1at preoı kt 
k t olaca ır. 

çok uygun bir hart ' 
liu husuıta alakıdırlarıo dikkı-
hnı çekmeniz ... » 

Oku1umuzuo mektubu budur. 

Dokunulın m<·vzn hakikaten Çu 
kurovanın milhim bir derdidir ... 

O Çuku ·ova ki, ilç tarafı glu~ 
Oraıanh dağl.rla kaph ve det • 
d akliade an ovaya doğru kerute D _ 

iılifadc edilen mliteaddit akır su 

·ıer tarafından ıç balAj ı ve m011maha kıpılarmıo açıl· termelctedir . 
yı ası için yeni bir om 11rnı dilemiılerdir . Bununl• b~raber hayat tım 
lam~~ tııtbik edileMk\lr. . 1 Şam ; 23 (Özel) - Ticertt O olarak avdet eder etmez aoo nll-
uau u le go"re, Yenice e•ğarA a- ' ı reiıi Seyit Halbuninin bıı· mıyiıler dolıyıeile tf'vluf ve mab-

Bu usu ldt!D baıı ~ d h 1 b 
10 kutuları ı lüks ne~I 'd bir ka- . ıj'ıa • roplanın a k eyeti, lsQm edileoleria genit bir ıuretıe 

rın 'bi ince setlu oı 111crıoi YOce Komisere bildir- ıfolunacakları timdiden YOce Ko-.,, ralar gı 
5
'&a lacaktır. . . m~kat bu huıuata heoüz bir mıser t•ufıodan ' vadedılmiı lıu-
ğıda e~r• .. d ki oy başından ıtıba- ce\ alanamamııtu . l11umaktadır . 
ônumuı 

0
• fllları yeni amba· ~e Komiser dOo burada• - Bir b01'umet adamı~ıa söy-

ren Yenice sığıı ğ başlanacek ve 1 Benıöumüı ve cevab1Dı Şam ledi~ine ıöre, umumi grev dola· 
IAjbrıle sııtılm~. :erilorden başka delt, vasıtaaile verec• iini be yııile bu ıy tahıilit yapılamıdı-
bu ~eziyetle muş ılmslorına im· yete irmittir . j'ıadan Suriyede memurlRra mııı 
kimse tarafından aç H ıoo defa Şam delege- verilemiyecektir . 

l mıyocaktır. kAo o 

Bir hafta içinde İtalyanların za
yiatı tam yediyüz ellisekizdir. 

Sulh projesine göre, Amerilıada İf· 
letilecek madenlerin gelirinden, Ha

beşistanı memnun edecek bir 
hisse ayrılacakmış!. 

Londr• : 25 (R'\dyo) - Sulh J balyan tayyareleri dönd&lste• 
projui. hem Hab~tiı"n, hem 1 ıooıa Hıbeıler gizlendikleri yer-
t~l!a ve hemde mılletler _cemiye- , lerdea çıkarak hareketlerine de. 
tıaı memaua edtcelc §ekıldedir. vam etmiılerdir. 

Londra : 25 <Radyo) - Ambı· Loodrı: 25 (Rıd10) - Hıbe • 
l~n~n İtılyı~lerın eline ıeçtiti bil· lerin yıphklerı bir bulunda f ı.ı~ 
dırılmektedır. yanlar epeyce Z•Jİ•t wermiılerdir. 

Londra : 25 (Radyo) - Rae Ankara • 25 ( A A ) 
Deata ordueunu t•nzim ediyor. · b · · - Roy· 

hr1n arp muh•biti bildiriyor: 
Tombiyoya hucüm ttmeleri müb- Hıb•tlerin yaptıldarı 

800 
L-ı-

ttmeldir. k U11 

ıodın maada cephelerde ebem· 
Londra : 25 (Redyo) -Hıbt-ı miyetli bir hareket olmamııt.r. 

ler e11etioe dütilrdükleıi İtıJyan Bununla beraber ber iki ta 
pıpaz•aa hiç bir tezyik hareketi f h 

ra ta nırhldar nrdır. Şimal ctp· göıtermemiılerdir. b t 
L eıiode tılyanlar Ambaalırı a-

ondra : 25 (Hadyo) - Fran- lımamıılardar. 
Hoın petrol ambırgoıundı likayd Habeılerin C••ap orda••a l•-
lulıcağı ve neticeye muntazır bu giliz ıomaliıi yolu ile 40 lraclar 
lanacatı b,ldirilmelıtedir. küçüOk top 10,000 ıilah n 13 

l"ondra : 25 (R•dyo) Y t.ni ıulb mil100 mermi gelmiıtir. 
projesiain Romı hükümeti tara- Ankara : 25 ( A.A ) - Loa-
hndın müeait lcuıılandığı bildi dı adan bildirildiğine göre , ltalyı 
rllmekttdir. -Habeı harbini durdurmak için 

J,oodra : 25 (Radyo) - ita(- devletlerce yeni ıalh projeıi tetkik 
yınlu yıptılıları bava hUcumuodal edilmektedir. Da proje ile dütüoü 
Hıbeı ıiperlerine yüzlerce bom. Jen f"Y llab111istanda lngiltereye 
be yaidırmıılır fakat bir •ıyfat Franıay• ve Jtalyaya bölgeleri 
verm~mitlerdiı. - Gerlıl ı1çı1ncı1 ıagfada -



:stt1fa : 2 (Türk Sözll) 26 

Seyhandan doğu i • 
erııne Ayd:n hattında 

Yurdumuzun bu bölgesi tabiatın bin 
bir zenginliklerine kuragolmuştur. 

Yolcu nak 1iyat. bir misli 
çoğaldı. 

Otlmiryollnr dergisinde okun
duğuna göre• Aydın hattı devlet 
elino geçince evveld lialltın ihtiya
cına cevap vermek zaıuretini his
seylemiş ve böylo hareket etmiş
tir. rarifeler indirilmiş, trenler ço 
ğaıtılmış, olomobillerio temin et
tiği faydalar daha ziyade!!ile hal
ka temin edilmişti r. 

·~~--------·----------------
4 

u,ay şebrio plar.ını yıphr· l 
maktadır . Haritası yapılmiş p'io 
şehrin tlektrik işi , bügüo- kıs
men nokun olmasına rağmen
gene- bclt'diyenin muvaffakıyetini 
gö tecek bir biçimdedir . Bu vıl 
Siiıncr bankla anlaşıldığı üzere 
Mdlaty&daki teşebbüsllı sınaiye 
şirketile birlik yapılacak men
sucat f ah ikesı münasebetile bu 
elektrık :işi de dab\a esaslı l>ir 
ıurette halledilecektir . 

Belediyenin kurduğu Kanara 
-(Mtzbaba) dan son bir hesabı 
göre yılda 15,000 lıra gtlir elde 
edilmektedir . 

Belediyenin hemen bu gelir 
kadar aelir getiren başkaca mülk
leri birer banka sağlamlığile a· 
yekta durmaktı ve eşltrioin her 
yıl artmakta olduğu görülmekte· 
dir . Bütün bu vaziyet karıııındı 
öyle düıünüyorom ki ; 

- Eskiler bu günlerin her yıl 
yaptıklarının, her sene yüzde bi 
rioi yepmıı ol11Jardı ; memle· 
ket en ileri bayındırlık içeriıinde 
hulunt0u§ olacakh .. 

Doğu illerimizın incisi bu1u
nın ve en eski Eti devirlerinden 
beri lıoklü Türk kültür merkez
lerinden biri olan Malıtyının 

bayındırlık :i§leri df' çok ön•mti 
ve dtğerli bir yolda ilerlemek
tedir . 

llbıylık sınırları İÇHisinde 
bir çok yerlerde ve çtşidli bayın 

dulıktan sayılan yol yepma, men· 
fez açmı, köprü liurma, toprık 
tH\'İyui ve fosa onarma gibi 
değcrli:iıler geniş ölçüde yürü 
tüJmektedir. Şurada l\lalatya-E 
laziz yolunun mühim bir kısmı 
bitmiş, ötede Maoikan çayı üze

rinde kurulacak 6 10 açıklıkta 

ki b~too köprüye başlanmış, Ma
latya - Sivas ,to)nnun bir kaç 1 
yerindeki bozuklukların onarıl· 1 
ması devam etmekte, MaJaty• 
-Arap~ir - Kemaliye yolunun 
toprak tesviyui yapılmıkte, ye
ni açılmaktı olan Malatya -
Ağrı - Darende yolunun toprak 
düzeltmesi işi bir bayii ilerlemi§ 
tir . 

Gölbııı - Besni yolunun si· 
lindırlijı devam etmekte olup })u 

yıl itlemrğe açılmasına çahtil
malita ve yeni açilacak Malatya 
- Kahta yôlunun ilk yapma lia· 
zulıklarıoa çalışılmaktadır .. 

Malatya kültür çalışmaları a~ 

rasındı, .Malatya balktvinin de 
çılıımslarandın ltahıetmek fay· 
dala olur . 

Fuat gazetesinin irlare evin
den bu gazrtenin dt"ğerli ve genç 
yazıcılarindan Osman Eti ile b6· 
rab~r çıkarak halkevine gittik .. 
Mılıtyının en güzel ve yeni cad· 
delerind~n biri olan Atatük bül 
varrndab geçilerek Halkevine gi· 
rilir . Bur ısı doğu illeri lialkev
leri arasındaki binaların ta an 
zelleri~den biridir . İlk dtfa (T6rk 
ocığı) binası olarak yaptmlmı§ 
olan bu tVİo bugün büyük bir 
salonu, :ihtiyaçları kartılımağı 
yeter odaları, 1000 kadar kitahi 
le küçücük, fakat derli ve toplu 
bir kitabevi vardır . Evin tarih 
kolu, sistemli bir çalı§m& ile Ma
htyanın tarihini hnırlamağa ko 
yulmu§tur · 60 üyelik bir ıpor 
kolu, Sivas- Eliıiz gibi yakın 
yerlerden gelen takımlarla çır · 
pııarak üstünlük kazanmıştır . 

Malatya Halkevioio soıyal yar 
dım komitesinin çalışmaları ara 
sıada ilk okullaıdaki yoksul ta· 

Yazan : Kemfıl Kadri Kop 

!ebeye •e İıtaobul lisuinde okut 
turulan bir talebeye çeşitli yar
dımlar yapmak , mektep ücret· 
lerini vermek , hapiıhanedeki va
taoda§lata bir okuma llursu aç~
rak 60 kitilık olan bu kuraun mH 
rafını ve muıllimioio ma11ını Ö· 

demek gibi çalışmalar görülmek
tedir . 

Malatya Halkevinin husuıiytl 
!erinden biri de güzel anıtlar ıu· 
beıioio konser kurulu kadroıun
da bir Viyolon, bir cumbu§ ve bir 
tan bur ve Mandolini bir ırayı top 
lanmıı bir kooıer heyetinin ku · 
rulabilmit olm11ıdır . Ev idare 
kurula bu konser kurulunun k•d
rosuoa tıkvi1e içia bir Viyolon
sel ve bir de piyano tedariki•e ve 
ayrıca bir mhtıkil orke1tra t•ln
mı vücude getirmete çah§mıktı
dır . 

Malatyadı Cumuriyeuen aon· 
rı bir çok önemli itler bagarılmı§ 
ve daha bir çok değerli itlerin 
1Jaıırılmu1eı çalııılmıl&'.tadır . 

İlf>tyiıkta 11lgıo liaahlıklar 
içfo uğraşma teılrilatı korulmtıf, 
em yatak'.lı IJ!r memleket l/aetı· 
liıneai vOcuCle ıetirilmif, k3yle
rin ııtlltt ve ıoayıl yardım iıle 
rile yakuıdaa ilrllrnmle, ftbaylık 
merkezinde ktırulın çocuk dOtum 
ve bakım ~tinden yOluek fayda
lar elde edflmft bu ıuretle çocuk 
ölömU niıbellerinia aıdldığı ra 
rü)müttOr . 

Kendisile glSrüıtülftnı Malat
ya KOltür Direlc!tö•O Lutfc\llıhJ 
Erdem, bana Mılatyı kiiltft it 
lerile ilgili bh çoli not Vet'IDtk 

lutfuou uirgemediler . 
R . I ... E~dcaulu, tıu ıtnıalUkla· 

rına göre: Malatyadı asıl o.-.mll 
kültür hareketi 1933-1934 yıhcı · 
dı liaşler . Bu yıldan soora Ma· 
lat~a İlbaylığı llftltilr hareketle
rine geni§ bir ölçüde tezlik veril. 
mi~ , bu ıutetle İlbaylık kadro· 
ıuncla 96 ilk okul ve banlar için 
180 6tretmea temin edilmiştır . 

MPseld bir Ay<lınlı no isterdi ?. 
S ıbah Aydından kalksın , akşama 
kadar lzmirde işini görsün ve gere 
Aydına dönsün. İzmird~ otel mas -
rafı ve saire gibi lüzumsuz mas
raflar yapmasın. 

İşte bu temin edilmiştir. Bir iz 
mirlinin gıme ayni şekilde Aydında 
işini görmesi <le temio olunmuş

tur. Bunların yapılmasından elde 
edilen netice şirket idaresinin ga
lebesini göst~rmiştir. 

Devlet hatta Haziran 1933 te 
sahip olmuş , fakat bir ay hattı 
tirket dt-vlet hı;sabına idare etrııiş
tir. Bu ay İçinde bütün hatta yolcu 
adedi 75,594 dü doğrudan doğruya 
devlet idaresine geçtiği zaman 
Temmuz ayında yolcu adedi 74,795 
ti. Bu birinci ay yolcu ve tren ta 
rifeleri üzerinde değişiklikler ya 
pılmış ve birdenbire ikinoi ay yol
cu adedi 113,642 ye ve üçüncü 
ay 137,287 ve kadar yükselmiş

tir ki yükseliş hemen hemen yüzde 
yüz deroce ıindecUr. 

YurJda ekonomi alanında ucuz
luk temin e\meği gaye edinen. hü
kOmetin demiryolu ücretlerınde 

yaptığı ucuzluğun ne netice verdi
R'ini gösteren ve bu neticeyi çok 
büyük belAgatla ifade eden rakam· 
lar domiryolu işlerinde devlet idu-

resfnfo şirkt-t idaresinden üstflnlögü 
nü de ayni betAgatle söylemekte · 
dir . 

-------------·---------~--
Tehdid ettiğinden 

g.,.,Ave:&i\' mahallesinden Y ah· 
ya oğlu Ha cı Mehmed adında 
biri Kötker Gafur ·.o'lJinde biri 
si tanfından bıçakla tehaıd e. 
dildiğini polia• 9ll.&yP.l eyleme
si üzerine, Gıı fur bıçağile 'b'- ., 
bcr yallalınarak lialellında kanu
ni muamele yapilmı§tır . 

1934-1935 den yılında l:iu leşmcmiş dinç görünen babacan 
ilk okulların talebe aayıları 8162 köylü, gülerek cevap verdi : 
yi bulmuştnr . Okuma isteklileri - EvlAdım, bizim toprağın ve-
yıldan yıla artmaktadır . rimi Lire kırktan aşağı düşmez . 

Kültür kurumları arasında Ma- Bura<ln çok derin saban sö.rm ~ğe 
ihtiyaç yoktur. 

latya liiseıi de bışh ba .ına öir ihtiyar çifçi doğru söylemişti ; 
varlıktır. Bu okul halkın derin il · 

yaptığım tetkıklerJen ö~rı:ınJim 
ıgisinl stoeklı~mı ve benimseyişini ki; Malotyanın mcsel6. Tohma böl-
daima üzerinde taşımaktadır . ile · gesi1Jdt! yeti~ en pamuk, Türkiıc-
niiz yeni olan bu lisenin 1 1 inci nio en eyi kalitede pamukJarınılan 
sınıfı da açılmı$, talelte sayun 396 biridir. 24 log ı l ı z numarasına ka-
yı bulmu~tur. dar iplilı yn pılulıil i r . Bf r kökten 

Son yıl içerisinde açılan halk 90 __ ı 00 koza alınabilir. Bina~nıı · 
mekteplerinin sayısı 100 geçmiş ve leyh hurotla kurulacak dokuma 
Kemaliye ilçe inde ~-10, Besni ilçe fabrikasının , bu sahada büyük ve 
sinde 20 yataklı birer nümune köy pıırlok nııt ccler el~e edeceğine 
yatı okulları açılmış, yeni neslin şüphe eJılmemeklcılır. 
yeni ve genç öğretmenleri buro- Goçon yıl hurıılıırdu t ~tkikat ya-
larda Cumuriyetin büyük faydala- pan ökonomi Bakanı sayın B Celdl 
randan faydalanmakta bulunmuş- Bayar da bu ine 11 ed1nnıiş olacak 
tur. ki; böyl~ bir fabrikanın burada ku-

llbaylık 490 bio liradan ibaret rulması için esaslı tetkikleri em · 
olan hu usi bütçes"nin 150 bin li- r.,tmiştir. Belki d~ bu fabrika bir 
rosını kültür işlerine ayırmak gibi iplik fabrikası olacaktır . Fakat 
yüksek saygı değer bir hareket muhokkok ki verimi parlak ola-
göetermiştir" caktır. 

Maletya bölguindeki top rağm t Kilometrelerce uza ki arda sü · 
görünüşündeki güzelliği ve verim l rekli ve köklü ?i~ ün ~l':'1ış otan 
kudreti, pek az yerlerdeki toprak- nefıs kayl'ılorı, ırılıklerı ınsana. hay 
larda bulunabilir . Beni eski Ma ret verici Şı•ftolılnri ve parlak r rnk 
latyayı gezJirmeğe g öttlren eski l~rilo. gençlik v~ .. k ı ır:hk ~ZA~lı~i 
Malatya Urayile uğradığımı• tar- mn liırer ae~b.olu olan gurbuz El 
lada sonbahar ekimine hazırhk ya- malarını yetıştıren Malatya top
pan bir cif çiye sordum: raklarını • Eski Eti dedelerimizin 

_ Baba, ~i• bu kadar yüzden] güneyden ve doğudan gelen her 
gidiyorsun ? . türlü akınlara ve yıkıcı kuvvetlorin 

Çok ihtiyar olmtsırıa rağmen , kaldmşlarına rağmen., neılen bu 
yüzUodeki k ırı§ıkları henüz derin · kadar üstünt titriyerek kısknn · 

Mizah: 

Şehir duyuklar_r-
- Atatürk den -

Halkevimize 

Halkevimizio, yıldönümii mü
nısebetile Hüyük Önderine çek 
tiği tclyazısına aşağıclalci cevabı 

gelmiıtir . 

Kasım Erıer 
flal/\evl Başkam 

Halkeviniu bayramı münase 
betile bana karşı gösterile o te· 
miz duygulara le§eklıür ederim. 

Tasarruf haftası 
birincilikler.i 

T11arruf :haftHı m6oesebeti
le yapılan :vitrin mbsabakasında 
ve yerli mallar ıergisinde muvaf· 
fıkiyet kazanın kim1eleıe ve mü
esseselere verilmek üzere hazırla
nan diploma vt madalyalar. ba
kem h tt yeti tarafından İlbaylıia 
gönderilmi,tir . 

Madalya ve diplomalar. 1abip
lerine güıellbir törenle verilecek· 
tir . 

ilimizin muhtelıf yer
le~inde l<onferanslar 

veriliyor 
f stiklal ve inkılap mevzuları 

üztrinde yordun bir çok yerlerin 
de eaylavlaumız tarafıadaa lconfe 
nnılar verildiği malumdur . 

Bu koaferanılırın kaza ve oa
liiyelere de teşmili dü§ilnülml1§· 
tür . 

Bunun içia Cumuriyrt Halk 
Partiıi Seybıo idare lleyeti bat· 
kınlığı d~ ilımizin mtabtelıf yer
leıiade koDferanılar Vt'rdirmeğe 

karar vt:rmit ve konferans vere · 
cek arkadaılarla verilecek yerleri 
teıbıt etmiştir : 

Kozan , Saimbeyli , Fekeye 
Baki Tollguc , Karıisahya Feyzi, 
Dörtyola öğretmen Ragıp , B•b 
ceye Halkevi boıkonı Kasım Eoer, 

t.; . . N Gü .l\J' . r.tnıyeye .ı: evzat ven , ı · 
ıııe 8"' ' t Abd b AA ı · · 
d k 

.• ,. utra mın ı gı-
ece tır . 

Her yerde •~ k f 
0 r on erans 

veril..-:.ek ve bu k 1.. .. 
1 ··renı ıra 

Mart ayı içinde başlıınaca~ 

6 Yaşında bir 
cocrık • 

Kız kardeşini öldürdü -·-Bir kaç gün evvel Kürkçüa· 
uüo Zıpkıcı köyünde bütOn köy 
halkını sızlatan bir hadise olmuş 
tur . 

Sabahl~yio uykudan kalkın 

tiri ou yaşıoda Zeynep vt diğc 
i altı ya§ıudakı kardıııı KHım, 

Yeni koşu yeri 

Şakirpaşa ile tütün fab
rikası arasında olacak 

llııcCJt •• 

Şimdiki koşu yerinin bir çok 
bakımlardan ihtiyaca tam olarak 
cevap veremeyişi ınl aşıld ığıodan 

orada yapılması kararlaıtırılın 
pavyon ve tribünler şimdilik gc· 
ri bırakılm ıştır . 

Şthrimize yeni Lir koşu yeri 
gerekliğini göı; önüne olan İlbey 
lık , Urayla da aaleşarak Şallbpa· 
t• ile tütüo fabrikası aıasınde ve 
şosıoin cenubunda( 376000 ) met· 
re murabbııoda bir koşu yeri iı· 

timlakine teşebbbs etmiıtiı . 
Bugün , buraya kıymet ;takdirı 

için2bir komiıyoo gidecektir . 

Şehrimizde 

Bir hayvan borsası 
kuruluyor 

Gerek iç piyaealarda duru. 
mun ve gerek ihracat bakımından 
fiat istikrarının temiai veı biHe
tice köylünün , alıcı ve satıcını• 
lüzumıuz mütevuaıtlardaa kurta
rılması içio bir zaman8anheri 
tetkikalta buluooluyordu . 

Nitekim ıon aylarda külliyetli 
bıyHn satııından d<•layı Adıaa
dı da bir hayvan b0f&a8181D Scİ 

len kurulm111 Unumu dh Mer· 
ıio Tilrkofis direklödüiüadea 
bildirilmittır . 

Urbaylıiı bavıle edilen bu 
it üzerine Ticaret Odaıı ilt Bor
ıadaa l u buıustı bilgi aalaibi bi· 
rer azı alınarak baytar mDdlhü· 
nOo de ittirıkiyle bir lıaomiıyo• 

tttkil edllmiı ve pe~ yal.ıudı bu 
iıia aeticelendirilmeıi karar altı 
oa ahumııtır . 

Bir ay içinde 
--~---

Uray dispanserinde ne 
kadar hasta tedavi 

edildi? .. 
~ 

Geçen ıldac i kaoun eyıoda 

uray dispanserine 609 h11ta baş 
vurmuş ve bunlardan 497 sine 
bedava İ aç verilmif Ve 112 8İ 

memlrkd bostahauesine yatır1l-
;~\I. 

deıilmiş ; :0 ... memleketlerin~ göo
mış, 66 doğum 'v~ eşun yapıl
kası olmuş, 27 kişi u:a/Weı·m v•· ı 

eo-..... 
na t göındüriilmüı, 351 köpJ. 

ç:::;:::;;~me · ı 
hurumu 

kongresini yapfl 
ihlası m ektebi! gitmek Uzer~ ha - ; ocuk ısirgeme lmıumuoun 
adanırken duvardı aeılı bulu- AeDeliw kong esi Ticaret Oda§ı 
.arı av tüfeğini çivisinden alı· ıaloo-odı.ı ilbay Tevfık Hadi Bay-
''k oynamağa ba§lıyor . sıhr>3şlcanlığ1 al tındı yapılm ış. 

811 aredı eilabıo horozunu tır fotibap neticesinde Merkez 

Mümtaz ökf 
~ 

Şehrimizde istikr Ö 
hakkında çok dejtr6 r verdim 1 
ranı veren Cumuriy•~ yazayım 
tisi geo)'öokurul nyel ' d emektir 
kara aaylavı Mümt_.._ güceoın 
günkü . trenle Ank•,.f 
edecektir . marn hoş 

_ildedir Lu 

Katillerin dun•u: neşe 
~n gıdaı 

Kireç Ocağı köyDJ 
ve Zakiri öldürmekte• baları t 

mevkuf ' ısvnı köyde• i.zio ~erd 
oğlu Halil ve arkadat~Wci : g~.1 °! 

d
.. 1 ze a.ı an~ 

daki duruımaya uo 
yerinde devam editer~ 
doktoru Mazhar aabH tanlar h 
ı~nmiş ölenJerden Şe yus, ya 
bıçak yarHIDlD kı.d• dı ze 

in hiris au ıöylemesi üzerioe 
Mcbmrdin dinlenme~..,. 
keme 3 Marta buıkıl"": 

Adli ihtisasa 
Leman iımiode bir 

rai.ndan Rop yaptırı 
terziye getiriJea dört 
kumaşın kaçak olduiU 
zabıtıc.ı müsadere edi 
maşın ı•pkıcı Hamdidt 
anlaşılmakla, Hamdi ete 
rak tutulan zabıt ve e• 
l;er Adli ibtiıas bak ye 
mittir. 

• * .. 
Yine Melek isminde 

dın tarafınd•n entari y• 
üzere terziye getirileO 
iieyez ipekli le.uma§ k•Ç
ğundan müıadere edildi 
maşın Şefika ıdla bir k• 
fından utıldığl •nlı§ıl 

Şefıke yakalanarak 
evrılda Adli ihtisas bık' 
verilmiştir. 

Tayinleı 

Adana Kız Lisesi 1 
)&rdımcı öğretm enlikİ111 

: Dı 

Diltz Haa ,. tayin edilnıif 
* 

~un 

Aekir 
İnbiliil etmiı olan ~'(; 

tabriıal katipliğiue Alı 
tıyio edilmi ş ve bu gün 
baııoa hareket etmiştir . 

Çaldığı sayvanlB 
yakalandı 

. .lim n 
Tarsuslu Hasan oğlu ~ 

adınd• b ir isi çaldığı s•1 
Leraber yakalanmıştır . 

Sayvanın Cafer kııı Jt 
Bu olduğu anlaş ılm ış ve 
tu!u!an '"···kla bak yeı ioe 
mıştır . 

Urayca 
Para ce z~siyle 

cezalandırılanlar --
k ldınp namluyu kız kardaşına b~tioe : 
d •ğru çeviriyor . Ve tetikle oy ,zzet Koçak : Ticaret Odası 
arken silah patlıyırak çakao , şk_anı ' HuJu~i : Simsar , Bayan 
sçmalar küçüle Zeyncbi o anda amıa Koçak , Arif Cemel: Ford 
öliirilyor • m~d~rü 1 Halil : avukat, Şevk.et; 

TÜRK SÖZÜ - : Kıbabat, gr Dııcı ' Ziya Abtfi : Eczacı Hü 
nııaız küçük katilde mi diyorsl seyin Daim : e~ıediye :uaı 
n~ . Yoksa çocuklıl' uykudı Mustafa Mirza : Fahrilutor , B~~ 
kt1'tağı halde horul horul ya / yın Şem11 Rıza , Bıyan A,.e Ça-
vekolaylık olsun diye silahı nıurdın : öğretmen , Bayın MOr-
vie 1110 likıyd baba ve • şifle : öğretmen , İemail Ha"k• 
damı ? . kozacı oğla : tüccar ' Saba : dolc-

- tor ' Abdull•h : doktur . 1 
uılarını insan buralarını g eten Ve mer ıh has olarak da Sey· 
s•1ra daha eyi anlamaktaı' hın sayloı .1 evlik T arm•n ve Da_ 

-Senu var mar Arık seçiJmitlerdir • 

Köşker Ali oğlu Mu&t 
çörekci İsmail oğ 'u Adıl . B 
lı fıbrikasıoda katip Vehap ' 
bafiy~ci Abdullah oğlu Mııhdl 
simsar Kayseıift Mustafa • taıl 
Yusuf oaf o Kerim , kozacı 1'i 
mitli lıröyi.ioden Ali , HllS•D k 
Ayşe , kozacı Mehmet oğlu 81" 
s1a , Hacı oğlu Muıtafı , Abdi,& 
kızı Hamide , Mehm~t otlu ~ 
sın , Hııc ı oğlu .Fikri Mehın•' 
kozacı Hdcı Mehmet , arabacı Ge 
fer , arabacı Cimıit, oturakcı Jlı 
cı Seyit , bakkal evliya Zitle 1•~ 
lit , çHçi Y •kup eğlu Selim , ,,.. 
kerci lbrabim , çifçi Bekir ojlll 
Muıtafa , kundurac ı İsmail , kit 
ker.AJi ojlu Mustafa , körOk •" 
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Habeş Ordusu modernır-
lordular gibi mücehhez Kurban derileri 

, 
Mizah: 

ı- Biraz da şaka 
~---------~·-----------

Ön söz 
r verdim lıu sabah, 

yazayım biraz !. 
1. demektir mızah, 
• gi.icenmek olmaz ! .. 

• 

• 
ell haları ta~ır. 
O izin verdim sana !.. 
ı~ : giilmek yaraeır , 
ı& k'. 1 •r. ze ı ın ana ... 

~~ • 
tanlar her vakır, 
yus, ya sinsidir !.. 
da zekası kır, 

in birisidir ! .. 

• 
İf le yazarsam milbab, 

ıuçlu bulamı• ! .. 
emektir mizah, 

u kızmak olamas ! ... 

;;4 -1-

yerden bak fit" : 
n hUıil• damlar L. 

'bi dollflf 
e adamlar ! ... 

-2-
yonam eıer : 

de eye kurulur ! .. 
• bahçeler 

ı f tünde olur ! .. 
eO 
ç~ -3-

111~· : Damlar toprak. 
kı otlftr bürür 1 .. 
I çoculı: çıkarak, 
~ nç parkdı yOrür 1 .. 

bık' - 4- . 

ihtiyar g,ördüm. 
1• 1 

ı ayağı, e ı .... 
f aklar gördüm, 

bükülmüf beli ! .. 

si 1 -5-

iğiO'J yok kanında , 
nıif~İ de yetmiş ! .. 

>aun yananda 

0,~ekir halt etmit ! ... 
'iti -6-

~li U! 
ün ;J. mt:rdh•cnden 

-carmaodı dama ! .. 
r • 0 canbaz .. ,. dedim ben 

anf B erli adıma ! .. 

1 -7-
.&Jim mi : buruda 

ğlU !'. 

Vardır zorlu bir nehir ! .. 
Aoka gelir arada , 
Suya lıoğulnr oelıir !.. 

-8-

Ouun gizli sesini 
Bco C§İltİm , na diyor : 
Kenar mahalle ini 
Temizlemek i tiyor (!) .. 

-9-

Sel çtkilir .. Bu sefer 
Nehrin görünür dibi !... 
Uçar Sivri Sineklrr 
1'.oca Tayyare gibi 1 .. 

-10-

Sesi motorlarının 
İnletir uzaklara ! .. 
Sıtma doktorlarının 
çınlı ın kulakları ! .. 

- 11 -

Karııda bir bahçe var, 
Görüyorum yüksekten: 
İçindeki kadınlar 
Kaçıyorlar erkekten ! .. 

-12-

Bu bahçededir f akit 
llaııırdao ayalı: yolu: 
Bu baeır delik, ulı:aı, 
Görünür ,.,,, solu!., 

-13-

Gördüm Adanada bea 
Çok garip bir araba !.. 
dedim, seyrediyorken: 
Neye y1rar acaba ? ••• 

- 14-

llı:i büyük tekerlek ; 
Üstünde bir tahta var ! .. 
Kederinden edecek 
çeken beygir intihar ! .. 

-15-

Haklıdır dertli hayvan, 
Buldum fikrini doğru : 
Bo gülünç arabadan 
çiğneniyor gururu ! .. 

- 16-

Görmedinizae durun 
Bir çöl kerv11na c~u : 
İırikbılidden memnun 
Bak gt-çiyor develer ! .. 

-17-

Tasa yok bu bıyvanda 
Şu düşünceyle arhk : 
•'Eğer Habetistınıla 
0 Olsaydık ne yapardık ?! .. ,, 

-18-

Halkın kalbinden geçen 
Belki bana itemdir ! .. 
Fakat diyorum' ki lıf'n : 
Abıli mubıeremdir ! .. 

- 19-

1etiklal earaııoda 
Silahını kanmıo&ır !,. 
V ııruomuı dag lıaşında, 
lhrıkilar yapmıııır. 

Necdel Rdşlti 

met arabacı Dorsıın ' kanını çok piı tuttuiundan 100, 
' 'f · teızi Akkit oğlu Hıyri , Mebwet 

ı s•1 

zı it ıan oğlu ' Heıit • çı çı M h 

- Blrl11cl sayfadan artan -

topçu ve tayyare ateşi ile ke:ndı
lcıini öldihttülcr . ,. 

Dün tabur 1 Amba Oradam ) 
etclderiai dola~arak ganimetleri 
topladılar . Bu uoad11 Mareşal 

Badoğliyo da bizi kabul ediyordu. 
Maıe§al bize evvela bu muha

rebeyi yaloız milli İtalyan kıtala· 
r1n )aptığı \'e gösterdikleri fev· 
kılade cesaret ve mukavemetini 
söyledi . 

Piyade halyıın tayyare ve top 
larının ateşinden çok istifade et
mİflİ • 

Bnı defa tayyare kıtalarının 

1 
ilerJeyişini kollıoıalı ıçin onbeş on 
altı drfa inip tekrar uçuyorlardı. 

1 Bu [ Eudeita J mubuebeıiode 
1 f talyao tayyareleri Bebe~ kıtaları 
' üzerine lcırk bin ton ağırlığında 

bomba attılar . 
Bugüo iki tabur llabeılileri 

takibe devem ediyor . 
Bu kıtalar yollarıoıo üzerinde 

imparetonıo armasını ta§ıyao terk 
edilmiı altı top bulmuıtur . 

Bundan ba~ka bir bayii mıv· 
zer tnferıgi , cephane ve yiyecek 
de buluomuotur . 

Habeılilnr hu muharebede 
baatıhaae olarak mağaralara dö 

şemiıler , ve bir bastıbaoe içia 

lazım gelen bütün medeni vaıJıta

ları bu m•t.,ralara yerleıtirmiş 
lerdir . 

~~-------··------------
Habeşlerin bir hUcu. 

munda, italyanlar 256 
ölü verdiler 

-Birinci sayfadan artan -

bahşeJ.en 1906 tarihli \'e üç ta
rarh andltışma hükümlerini Millet. 

ler Cemiyetinin icttplnrına telif et
mektedir. Ancak bu proje etra
fındaki görü9meler rosmi mahi
yette değildir . 

Loadra : 25 (Radyo) - Habeı 
kaynaklarından bildirilditine gö
re RH lmru Adua civarındaki 
İtalyan kararglbıoa yaphğı bir 
bncumda yeni bir zafer kauo
mııtır . 

İtalyanlar 256 ölU bıralcmış
lardır . 

Geçen baftadaoberi Rae im 
runun İtalyanlara verdirdiği ölü 
sıy11ı 758 dir . 

Haheslcr g~ce vaktı Dıma-

Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir 

-·-
Yurddaı 1 

Kurban bayramında keeece

~iniz kurban derilerini bilbaua 
kurban beddlerini havamızın ku· 
rumunı ,çal•şao Tıüık ocak lcur:u 
muoa vermekle en bftyük ödevi 
ni yapmıı olac•kııo 1.. 

Kurban derileri satılıyor. 

T. H. kurumu Adana şubesiRden: 
Kurban bayramında toplanacak 

deriler şubatın 26 ancı çarşamba 
günü sant 16 buçukta satılacak
tır. isteklilerin ogiin Hava kurumu 
na gelmeleri.6478 

16-20-23 - 26 

I mua~~mm g:;e "~;:;~~ , ı 
Eczane 

1 
Vanlcami civar1nda 

Seyhan eczanesidir .~ 
JllllllWı~ı .-aıııınıııuıuıın:unıaıv. -lllllllUlllUUlllllltlllllı I 

Hizmetci kadıa • 
aranıyor 

Evde hizm t. görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Mdbıta· 
mııa müracaat edilmesi. 

miıl•rdir. 
Bu hucli'1da; Haba§lerdeıı 6 

ölli 4 yaratı vardar. İtalyanlar bir 
çok silah, müb~mat vr. cephar,e 

hırakmaılardır. 
Londra : 25 <Rıdyo) - İtıl 

yanı• baz bu•uıi ııhıılar mıri · 
fctile Habet imparatoruau• fık .. 
rini İ&limuç ettirdiii haber alın 
maktadır. 

İtaly•yı verilecek bıı'!r toprak 
mukabilinde Hıbeıiıtaoı iyi bir 
pıy çıkarılacak ve madenlf'ria 
işletilmcıindea basıl olacak ka· 
ıHçten da bi11e ayrılıcaktır. 

İtalya Diroğ, Taı u bölgele 
rile Oğadeo, Boıonya ve Diza
moyu alac•ktır . 

denlideki ltaly:ıo karargahına 
bukıo etmiıler ve düşmanı yen· 1 

Fransaki Franıız omaliainio 
inderlandıoı teıkil tdea Atuıta 

arazisini ve lngiltere•de Habe· 
şiıtana nakdi yardımda bulun· 
mık ıuı et ile eomaliılni tevai e· 
d~ceHir , 

• '-·------- MiM ______ .. 
ve Oğlu Müıavir , bak~a,1 oilu Mahmut ve bahçeci • . 

rl· rıe oğlu Mustafa , otel katı · mut da cadıieye idrar y.aptıkından 
200 er , arabacı Abdullah ve lb · 

oğlu Veysel , berbe' 

En inco kumaşlarınızı yıpratmıynn üzerlerinıleki kir, leke ve yağlarm 
soğuk su ile temomilo temidiyon madeni vt. nohrıti bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 
rahim ve demir arabacı elbisesini 

ilacı , a rahacı Aziı oğ· t 
1, Vehıp karıla Naime , geymedifioden 1~ er • .••.oğlu 
Ahbaalırıa Abmrt , ttl· Oıroaa cadcleyi ııg&I etlı~ıoden 
'I IOO , tatlıcı Kuıın"~~lu Salib 701 

I ca.ddeye kirli ıular al· ilıtlioe piılık d5ktugu~den 300 , 
Y e •n ikişeryüz , tablacı Ali arahacı Seyit oğlu Alı ve Oımao 
nıar lın umumi pazar baricin d 1 oğlu Aziz cadde Ozeıio e al arıDfl 

•ph~ndın 100 \'e bak- torba taktıiıodan 100 , arab~cı 
MueJff oğlu Kerim kanar• ha Ziya o~lu Zeki ve Mehmet ?~hı 
1 . sal ktstiğioden 500 , !aıabı - Ab r arabasını hızlı ıürdüguo · 

Oğl uze . l 
hap , u Ali yolcu olmıyao den 200 er kuru§ para ceıasıy e 
Mahlll aa bindirdiğinden 100 , cezblenJırılmıılerdır · . 

taıl Uıuf oğlu Fazıl caddeyi T•oelceci Şaban ~ TAhır otlu ' '-zd ~· .. b cı 1'i •gıncleo 100 , Muıt&· B m ve belci Cumal'nin ru 
s.a k~~bip vesikasız adam• atyra odıt yaptıklarından ve Co · 

ı~ •• ııı .• H rr ğlu El f:ııod.,o 200 ' lcaçakçı . t fıbıilcuı Mhıbı ıcı Oo 

" uıttf '- murıyı·'. d formüle aykırı U11 AbcO r-. • Kanara harici lu A ıoın e 1 
~ ıa-ınden 500 be 'A.' a tildütüodea halı •. 

tlu ~ Ce . , ara cı imal ettıJ5ı g lre yantlmaktıdır . 
ebrn•' ID§ıt Vt arabacı Hak ru da muame r· 

bacı () ::• Yel~ oğlu Zeki fu- f 
,kc• s• ;.· •§g•I ettiğinden -~ .... Paranı.-----.. 
de '.f•" ı '' otlu Haaan ve Ab- Boc yere h~•rcama ve har· 
. er u Ab1Det umumi pa . ~ f 
m,y '••t• ·ksan --'imahal 
ir 0 jl1J h '• Y•ptıtındanlOO, 'l~c~ıy~a~c~a==~~en-..111111111..,._.~ 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Mim 

Mim 

ile her şeyinizi temlzliyebilirsıniz . llottA PcJıkon miirekkohi 
ile lekelenınit eşyalarınızı bile .. 

çocuk b zlcrini kolııylıklo vo zedolenırı1Cn tertomiz 
eder . 

MI• m f..oke tıoynlardoki kir ve Jokehı ri ÇİOİ lıonyo,l'OO\ . kristo 1 
madeni sorro tnkımlorınızı çntnl,hı~·aklormızı çizmeden yed 

yeni hir hale sokar . 

M • en nazik ipekli, yünliı kuınuşların yikonması , temizlen • 
ım m! si için biricik mndt!ni sabundur . 

Adanada umumi satpş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethane~idir . 

Her bakkaliye mağazasında da 

.~4 
bulun11r. 6269 

Sayfa : ~ 
ti " zw 1 • 

~ Asri Sinema -m" 
26 Şubat çarşamba günü akfatN 
turnesini bitirmiş lstanbula avdet etmek Q.ıere °'1.111~ 

ünlü bestekar 

Muhlis Sabahaddin ve çocu~l~ 
Bir iki t~msil vermek üzere sinemamıza ceJqed~'Rİltıİr. 

Üstadın beynelmilel eseri 

ikinci temsil : 

arzuyu umumi 'iizerine tellr@ 
g3sterilecektir. 

( Gtll Fat•a ) 
Büyük operet 

fiiatlar 
perde 3 

da: 
Her ııoıf hAlkın gör~bilmesi için azami tenıillt yapalmııtır. 

kur Uf. Birinci mevki 50 kuruş b9ÇAI 250 
Dühulive 30 

" J 

localarınızı telefonla 
8,30 da 

isteyihiz 
başl yacaldır. Operet • 6501 

tam saat 

Sinemasında 

maceralar kahr11tmam 

Bdlpola 
tarafından canbazlar hakimi hissi, heyecanlı , 

macera filmi 

ayrıca : 1 kısım Mihi maus 

Ge.lccel< proğrmn 

çoktan beri beklenHen 

•onte krlsto 
yakında : siyah gözler 

6490 

Alsaray slDe•ası 
Bu akşam 8,45 den itibaren 

Bu sflnonin on büyük ve en giiıel fevkolAde fılmlerindeo 

Türkçe sözlü şarkılı 

Baran Reşit ve 
Ali baba 

Şaheserini sunarak sayın müşterilerine iki saatlik bir bedfiyıo 
ıiyafetini veriyor 

dünya haberleri ilave : 

Herkesin isteği &zerine 

Ali baba ve Harun Reşit 
bir kaç gQp dah gösterileaMtir filmi 

Fiyatlar h"rktsin görmaıi için 

15-25-40 
6494 

ı , kat IQet 0 ilu Muıtafı d.üll· 1 
:___~~~~~~------~-----~~---~~~---~------------... 



~ayfa 4 
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(l'firk ~özft ) 
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26 Şubat 
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f)ünyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

Kızlı maklna 
Adiyle. tanmm1ş 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 16- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA =----...,,-------Ki 1 o :Fiyatı 

CiNSi En Satalan Mikdar 

Kilo 

36 
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a 1 T 

Ekspres ------· Kl~vJaut 45 1 43,87 
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Alfa •t 

Kambiyo ve Para Livcrpul TcJgrafları 
25 I 2 / 1936 İŞ Bankasından alınmıştır. 

Sanılm l'ene 

Hazır 6 06 - Lirt'l 10 125 
-~- 78 _...,,.,.H,_0L·ı::....m_o-rk _____ 

1 
_ __ l_~ 97 Mart od li v 1' 

1_H_io_t_h_a_zı_r____ Uolar .. Amerikan., 
Nevyork ll~ 16 Frank "bviçre0 

620 
124 10 

2 44 

•--M-a-yı_s_V_a_d_e_li ____ , __ 5_ 701 ~'rank'·~·rlaosız., 
_

5
_ 

14 
~terlin •• ne:ili ;ı,, 

-----------------· 

.---- Foto Coşkun , 
----· ______ .. .. 

Gerek Amatör i şlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağr~ınd isman ve diğer biitün foto~raf işle
rini yapmağa başl ı ~ an Coşkun Güven, hrr gün sa
bahtan akşama .kcı da r aç,k bulunan (\telyesjnde saat 14 
den 19 kadar b izzat ça lışmaktad ı r. 

Amatörlere m ümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Seyhan posta, telgraf baş müdüriye
tinden : 

1) İdaremize ait 1108 adet muh 
telif boyda telgraf direğine birinci 

derecede istekli çıkmodığındao 13-
2-936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çıkn 
rılmıştır. 

2) Bu iş acık eksiltme suretile 
yapılacaktır . 

3) Bl'her direk için dört lira be · 
dol tahmin edilmiştir . 

4) İhale 27-2-936 perşembe 
günü saot 15 de Adona posta tel
graf başmüd iriy0t!nin bulunduğu 
binada rnüt .,şekkil komisyon huzu· 
rile yapılaca kt ı r. 

5) Muvakknt teminat miktarı 

332 lira 40 kuruş olup başmüdü
riyet veznesine teslim edilecek ve 
alınncak:makbuz komisyona ibraz 
edilmek suretile pey sürülecektir. 

6) Bu direkler, Adana , Tarsus, 
Pozantı istasyonlarında tesellüm 
edilebileceğinden isıiyenle r bu üç 
tesellüm yerinden h ı· r hangisini 
muvafık görürs~ ona göre pey sü· 
rt>bilecektir. istekliler şartnameyi 
başmüJüriyot kaleminde ve ma 1 

halli posta telgı af müdürlüklerinde 
müracaotln görebilirler. 

7) isteklilerin tuyin c<lilecgün 
ve soatta hazır bulunmaları . 
14-18-21-26 6467 

ceyhan urayından: 
4 Numııralı çarş ı cnddf sinde 31 O 

m ::.ıtre tuldc ( 1 1067) liı a krşif be 
delli Toprnk kala bazalt tıışından 

yaptırılacak parke knldırım inşıı . 

atı e vvele~ ilan edilen 20-2-936 
perşernbe <1 iinü saat 16 da ihalesi 
yapılmak üzere k ı pnlı zarf usulile 
eksiltmeye ko ulmuş ise de sürü
len peyl• r haddi ldyikta olınaılığ.n
Jan ihalesi yapılmamışt ır. 

Belediye men(aatına daha uygun 
görülmesi hasebile (2490) numa -
rala kcı ounun 40 ci maddesi bük · 
müno tavfıknn ikinci eksiltme pa 
zarlığa çuvrilerek yenidPn ilAnn 
konulmuştu r . 

Kati ı ho lo 9-3- 936 pazartesi 
günü Sllat 16 dıı bol~ diye salo· 
nunJa r,o zarlık sııretilo ynpılaca

ğındon istı,klılerio, yiizde yedi bu
çuk olan(830) lira ÜÇ kuruşu havi 
muvakkat fominat mııkbuzu veya 
muteber bunka mrktu pları ve ti· 
caret odosı koy t makbuzlart ile 

fenni r! h liyet vesikıı ları üz•!rlerind• 
olduğu holde ihu l ı ı gün ve so at ı ndo 
bell diye s •lonun la ha zır bulun 
malnrı ldztm.lır . ~ıırtnomeleri gör· 
mok ve izahat alnı ak istiyenler her 
g üa beleıliydniz fen i ş l e ri bürOfü
ııa mür acıat 1.:debilirler. 

~5-28-3 6 
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Adana sulh birinci hukuk hakimliğin- --------------~ 
den : 

No. 5 
No. 112 
Tarihi: Ağustos 926 
Mevkii: Sarı Yakup Nalbantoğlu 

sokağı. 

Cinsi: llane ik~n elyevm arsa. 
Zira: 500 
Taktir kıymeti : Lirn 250 
Hududu : Yümni hrikıhas ye-

sari Temur zade Mustııfa veresesi , 
t\rkası tarikih'18 ve Necip verrsesi 
cephesi Feyzullah h .nesi. 

No: 1J3 
Tarihi: Ağustos 926 
Mevkii: Sn rı Yakup Ntt lbant oğlu 

soknğı . 
Cinsi: Tahtani ile oda vo bir he

ıa ve bir mutbah ve bir su tulum
basını şıımil hane. 

Zira: 300 
Taktir kıymeti: Lira 550 
Hududu : Cenuben vo şerken 

Kuldhi zaJe veresesi şimalen Ha
san kavas veresesi garben tarikihas 

No: 114 
Tarihi: Ağue1tos 926 
Mevkii : Sarı Yakup Nalbant 

oğlu sokeğı. 
Cinsi: Fevkani iki vf1 tahtani iki 

ve ikinci katta ıki ki altı ouü bir 
mutbah ve bir kil11r ve bir hamnm 
lık ve bir su kuyusunu şnmil hnn e 

Zira: 250 
Taktir kıymeti : Lira l 000 
Hududu: Yümni Ali yeeııri ll ıı -

c ı Osmoo ve cephesi tnrik ı lıas ve 
arkası tar:kihae. 

Avukat Alemdar z ... <lo ~lehmu t 

Nedim ile Alemdar zado Uckir zev
cesi Afife ve mahdumla rı Ahmet, vo 
SuJAhattin, ve AhdülkaJir vo k•z- l 
ları Zehiye "'ve Rofikanrn mt§oen 

1 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısınd cı ki muayenehanesind~ 
ha talarını kabul eder . 
Cumrı rtesi günil öğleden sonra 

beye parasız bakar . 6329 

lllçlarıaızı ve b 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden " 

Temizlik s310 

müşterek bulundukları yukarıda 
rn evkiı va hudut ve cinsi ya zılı üç 
parça omvnli guyri mırnkul enin ka 
bili taksim olmııdığıodan bilmüzn
ytıde s'l tılarak esma nı hııs il asının 
hissed raoa i crayı taksim suretile 
şüyuun izalesiue dair mahkemenin 
12- KAnun evvel- 926 tarih va 
3097 No lu ilam mucibince mr- z-

2;15 

Mtırt-936 tn rihicı O tP 
günü s ııa t t0-12 Je 
kılınacağından tnli_P

11 
, "~ 

7,5 pey akçosi le b11 YoJ 
gün ve saııttn mPZ91 ,;.uh 
zır bulunm ııla rı ve fıJ ar 

1 
alm ak ist iyenlıı r i n " a 

6
1 

ğuna veya dollsl f'f• 
cantl n rı ılan oluoıı r· 

kı1r emvali goyri menkulııP in Adn· -=====~~~ 
na belediye nıüzny~do so lonu ncfo -
ııçık artırma suretile sııtılo cuğın

dan ve satışın 27-şııbat-936 b 
rihinden bir nyın sonu ol:tn 27-


