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Türk Sözü ......... 
13 Yaşında 

. . Bu onüç &~ıl içinde onun ·· ·· bugün onüç yapna gırıyor · :J 
Türk so~U l .. d d g~dug~ .. Türk devriminin zafe-d. esi 0 mu1ıur : ıçın e o ~ k d 
telt en ış l b ··t .. lıifını hasretmek .. Bu agır ve u -.. . • de o sa u un var l' • • ·d · ? 

ıe degersı... . . d .. b tam oltıralc ödeyebılmıı mı ır . 
. dısıne uşen orcu . ..k .. b · · 
ııde gen K d. hakkımızda vereceğimız hu um ızım 
b ·ı ·yoruz . en ı d .. 

u ı rnı v 1 " Türk Sözü milli ö evını yapma-.. . olamaz . ı. a mz ." . 
degerlı kl . . d bu··.vük bir genışlık duymaktadır . olma a ıçm e J • l 

çalış'!'ış bundan sonra da onun büyük yolda ' mıl et yo-
Bu ınan~.' . . bı.tmoz ve itici bir kuvvet olacaktır · 

·· .. mıı ıçın en J •• ed b · 
da yoru . . k. . b ··t .. isteklerimize ve onuç ıen en erı 

, .. bılıyoruz ı ' u un . d k 
Ço: ıyı edakarlıklara rağmen okuyucularımızı tatm~~ ~ ece 
Ptıgırnız f .. d k D kat içinde çırpındı~ımız guçlukler ' 

h nuz varma ı . r a . h k 'l ·"ma e ~ l d.. .. ··z cek olur1a bıze a verı e-.. L .. rnrJddi manevı enge uşurıu e 
turu 

. · rnuıyoruz . b · 
·mı u r·· k s··-·· modern anlamı ile tam ır 

l b ber " ur o ... u " 
Bunun a . era . .in elinden elen her şeyi yapmağa çalışacaktır. 

ge gazetesı olmak ıç k . . b~ hayli yol yörümüş bulunuyoruz. 
b ı d ifQ varma· ıçın ır 

tekinı u ıe e r·· k Sözüne karıı gösterdiği bağlılık, ıempati 
Okuyuculıırının ur . 

· · b t etmektedır · b d v z· m bıze ıs a . . J b' .. de okuyucularımızın u eg•r ı 
d ·· Lerımı.ıe1en ırı.sı · 

t Bıışlıca ı.ışunce K d'lerine büyük ıeyler vadetmıyorw:. 
tğularını muk~f aı~dı~ · d,:;a~ çok bir tehlike teşk!~ et~ğini ~ok 
lmıyacak vaıdlerın 10Y k k drJn ıöyliyecegız kı ; Turk 

biliyoruz . Yalnız şurann~ b~r ~ate v• içle okuyucularının eli-
. . 'd yenı ır yuz ü yakın bır ılerı B ye.p 

varacaktır . .. . b. tekamül merhalesi atlaya~ 
Her gün değişen latr gun. Y~?' ır tal gı"' nı iddia eden bır 

. ı· fad• vası ı d v•ı cemiyetin içinde o cımıye ın ı kl .. cak bir ıey egı • 
A "l t emek a a sıga m için durmak tekamu e m 

. Bunun için biz de durmayacağız · 

ısır hidiseleri ingilte~e. tara
ndan Filistinde yeni hır ıdare: 
in kurulmasına çok yardını etb 

~ -

çıl~cak meclisin şeklinden 
hiç bir fırka memnun 

olmamıştır · 
Yahadi18rla- ıalll· 

sarı 11ayall 
kadüs : 29 (Özrl) - Mısır~a 

1 da cereyan eden ba· 
Z•maD ar 1 S iyede Fraosız arın 
lerle .,. ·~fiği yapacı1klar1 ha· 
e dt>gışı l keler nezaretiaio 

·· telli e · 
mus b' idare yeoiliğı 

tiode de ır etmesine t eir 
akta acele 

ştir . k'.Qesinde d Ja· 
ı . . . ber o~ 

ı ıstının bitlt>ıinin Arap 
. .bb at za ' ıstı ar . 1\fısır vak a-. tSıne n 
,. umurnıY . hakkında ra 

t "ı trsır 
ın yap ıg dm etmiştir . 

1 b oa yar ı 
r a u ·· temlekeler 

!erle ınus .. 
u sebep dan evvel teşrıı 

ti. bayıalll . . t. re ~ f rllt'Sİ ıçın ı 

b 
.... i ,)ao e 
ısı ~şın . "mit vermiş-

komiserıne u 

~ 
nlaşmaJan . bir 

rablarla. da h;ç d .. ğilıe mü-
t d,."'ıl e . ~· 

ıye fl clise gırmegı 
l klarla ıııe 
ıa d meclise taraftar 

j tırıe eo . . . 
n e d'I bu eaırı ıyı Yahu ı er 
bıyan Y h d "l mec-d lar . a u ı er, 
llarna ı 1· . d k' Ya 

bbüsüuüo Fı ıstın e '. . 
r.şe. A 1 la müsavı ad 
llerın rap ar •• 
•ktan sonra tahakkuk etttrıl-
,0i istiyo ıla rdı . 

meıse istifa edrceğini bildirdiği 
de şıyi olmu7tur · 

Bu kere komiser tekrar Ya- . 
budile;le müz11kereye başlamtf· 
tır . 

Yabudıler n11mıoa müzakere· 
yi doktor Vaziman ile Yahudi ic
ra komitesi reisi Edon Goryon 
ve siyasi kısıuı reisi Edon Şer
tok idare etmiştir · 

Bu mOzakerelerde Y ahudilc· 
rin kabul edilecek muhacir a.:fe· 
dini yülcseltmeğr. muvaffak olduk
ları anleşJlıyor . Şarkiı ve garpli 
Yabııdiler arasındaki r~kabet çok 
arttığından gayri mt>mnun olan 
şıırklı YahudiJerin m~clis.e taraf. 
tar olacakları ve komıserın bun

IAra güveneceği zannol~u.u~~r . 
Komis~r, teşrii mechs• ılan el· 

k İ"İn 21 · Kanunu evvel Cu· me ~ . 
martesini tesbit etmiştir · • 

Komiıer, Arap fırkaları reıs-

1 ·oi bu taıibte kendisini görme
erı y h d" 

leri için davet etmi§tir · .a u 1 

liderleri de Pazar güoll için ~avet 
edılmişlerdir . Doktor Va:ıımao 
Telip ten geloıistir . • . 

B t . 24 (Özel) - Fdııtm eyru . 

- Gerisi ikinci sayfada -

-- --
s:ı ek~-

Türk Sözü 
Bugün başlayan yeni yılın bütün 

okuyucula r ı için iııl i k v. başarı 
ile dolu olmasını candan di1er . 

ADANA : GUNLUK GAZETE 
ON ÜÇÜNCÜ YIL - SAYI 34l<i 

Papa da 
Durumu kötü görüyor 

25 birioci kinün tarihiy1e Ro· 
madan bildiriliyor: 

Papa düo Noel yortusu mllna 
sebetile Kaıdinalla!ıo tazimatını 
kabul ettiği sırada adet olduğu 
üzere Kilisenin ve bütün dünyanın 
bugünkü duruınu hakkında izahat 
vermiştir. 

Bu ar&da Habet - İtalyan aa
vaşmdan da bahscrmiş ve d~miş
tir ki: 

"Biz bu hazin hadi•derio he· 
yeti umumiye•ine bir çare aramak 
istedik. Şu HOD günler~ kadar bu 
güzel saatt~ düoyeya emniyet ve
rici bir söz ıöyleyebilı Crğimizi 
ummuttuk . 

Fakıt bu umudumuz g,.rçek
leımt"di Bununla beraber biz de 
umudu te ı k tStmiş dt>ğiliz Çün\cü 
böyle bir g~y yapamay z. Ve bu 
bizim biıicık mesut durumumuz
dur. 

Umut t"D kötn ibtimallu için
d,. bile mub11f.za •dılm~lidır. 
Böyle b r umut bizım içio hır ı ıti 
y•n bıyatınıo temeli olan bir borç 
tur ,, 

Moskova Türk resim 
sergisi 

Mnskova : 30 (A. A) - Bura 
da açılacak ola .. türk resim sergi 
si komitui batka«>lığına Türkiye 
dıt işleri bakaoı doktor Tevfık 
Rüttli Ar as scçilmİ§tır. 

Bu ııergıde yüzteı ce resim te§
bir olunacaktır. . 

lcbakanı • 

Halkımıza ve matt>uirta 
teşekkür etti 

Ankara : 31 ( A.A ) - İçlıa
knoı 22 Vilyet ve 32 kaza merke
zinde uçak hilcumlarına kl!lrşı ya 
pılan ışık söndürme denemelerine 
karşı halkıo ve nıatbu&tın göster. 
dikleri yakın ve içten nldkaya te
şekkür etmfl ktedir. · 

m 

.. • 
Habeş imparatoru ordularına genel 

taarruz emrini verdi 

lagllt ~~- ırı tahkim ediyor 
(· /Qp71f --r-~-!t:;;;ıııııom~ .... --~~-

italyanl ~~a!!!, ahkimat yaparak elli bin 
asker topla ı ar. Ada sularında 4 zırhlı, 17 
torpido muhribi 12 denizaltı gemisi ve 

250 uçak bulundurnıaktadırlar. 
Ankara : 31 ( A.A ) -

Deyli telgraf gazetesine 
Atinadan bildirildiğine gö· 
re İtalyanlar 12 adada 
lngilizlerin Mısırdaki garni-
zonuna mukabil tahminen 

50,000 asker topladıklarını 
ve adalar sul anada 4 zırhh 
17 torpito muhribi 12 de
nizaltı gemisi ve 250 uçak 
bulundurduklarını söyle
mişlerdir. 

Roma: 31 (Rııdyo] - Musso

Jioi bu sabah Bakanlar heyetinde 
durum hakkında izahat vermio 
ve Lavai - Hor eulb tekliflerinin 
İtalyan menfaallerioi tetuıin et

mekten çok uzak olduğunu eöy 
lr mİ§lir. 

Duce •yni zamanda Habe§is· 

hında kat'i ileri hareketlere baş

lamazdan evvel ep~yic~ uzun ıü· 
~c;..,..,t .ı..·"aa .. ıJ..İıo ,. -r..\-..- -•~.--

geldiğim de ilave etmiştir. 

.. 
' Habeş imparatoru 

OrdııJarına genel taarruz 
emrini verdi 

Kahire: 31 [Radyo] - Roy
ter ajansı btldiriyor: 

Genel karargahda bulunan 
Habe~ İmp1ratoru ordulara umu 
mi taarruza ha§lamalar1nı emret
mittir. 

Bu itihaılı Jtalyau - Habeş 
harbine filen başlanmış gözüyle 
bakılabilir. 

Diğer taraftan Adisaheba· 
dan gelen bir habere ğöre ceoup 
crpbesiode derin bir sükuort 

J vardır. J ----------------
Cemiyeti akvam 

iflas ederse 

inkişafını beklemf'yi münas.p gör
mektedir. 

Eker Milletler Cemiyeti iflas 
ve infisah ederse İngiltere siyase. 
sini d~ğiftİrecektir. Bu takdirde 
İngiltere için [Antant KordiyaJ] 
politikasına artık bel bağlamak 
manasız olacaktır. 

İmparatorluk hareketlerinde 
ancık lmparatoluğu t~şkil eden 
devletlere güvenecektir. 

Amerikada ltalyan 
aleyhtarhğı 

Va,iogtoo: 31 [Radyo] - Bu· 
rada İtalyaya karşı olan aleyhtar
lık cereyanı çok tiddetli bir Ş«!'· 
kil almıştır. 

Mısır tahkim ediliyor 
Ankara; 31 !Radyo] - Ka

hireden bildirildigine göre, M 
sırda ki İogiliz ordusuna mü~· 
mikdarda mühimmat ve veıaıt 

Londra: 31 [Radyo] - Son gelmıştir. Burada her taraf talJ 
haft"lwrm hadis"Jeıindf'n şurıu kim tdilmektedir . 

gözönünde bulundurmak laıım · 600 Savaş uçağı çölde harbe 
-t .. ... r ____ _t.0 .. h ., ~l... ' ·k.Wll•'vAeM ............ .. 
yapmık için bugünkü badiaeleı. ... 

Lond11: 31 [Radyo] - Gaze. 
t"ler Mussolininin Bakanlar he- r 
yeticde vaki olan bryanatıodan 
bahsederken diyoı lar k.i: 

. ' 

Yılbaşı piyankosu çekildi ' 
Mussolini hakikatı 1rhk idrak 

ve Hab"ş 11veşımn İtalyıya çok 
pahalıya mal olacağını anlamışa 
benziyor. 

= 
Halkevindeki toplanta : 

Türklük, Türkçe konuş
makla anlaşılır 

Türk oldukları halde yabancı dil ko
nuşarak öz benliklerinden uzak~aşan 
vatandaşlardan beheırchal evlerinde 

de Türkçe konuşmaları istenecek. 

Beşyüz bin lirayı ondört bin vüz on, 
ikiyüzbin lirayı sekiz yüz bin on dört, 
yüz bin lirayı on üç bin yüz elli altı 

numara kazanmıştır 

Sonu sıfır ve üç ile nihayetlenen bütün 
numaralar ellişer lira amorti alacaklardır 

Dün gece lstanbulda Beyoğlunda asri siotmada Yılbaşı Tayyare 
piyaokosu çekilmiştir. 

Kazanan numaralıuı tııımamen aldığımız lıalde yeıio müsaade· 
8 zl iği yüzünden aynen koyamadık . 

Ancık bin lira ve daha fazla ikramiye kazaoan numaraları aşa
ğıya yazabiliyoruz, 

Sonları 3-0 olan biletlrr ellişer lira amorti alacaklardır. 
500,000 lira 

Dün Halkcvinde Kuım Ene 
rin beşkaolığı altında çok önem 
li bir toplantı yapılmıştır . 

Kühür direktörü Yunus Ka
zım Köoi, Helkevi komitelerin
den birer üye ve merkez kazaya 
ba~lı köy öğretmenleıi bu top 
la~tıya i~tirik ctmişlHdir . 

Halkevi haıkanı loplantıom 
sebeblerini izah etmiı ve öğret· 
menlerden Halkevinin çalışma la· 
rına yardımda buluomalarını rica 
f!tmiştir . 

Bilindiği üzere Adanamızın 

bazı mantıkalarında kesif olarak 
ayrı bir cemaat halinde yaşayan, 
dilleri ayrı. ibadetleri ayn bir 

gece dersleri ıçmıatır . Bundan 
maksat, bu yurtdaşlara b,.nJikle 
rioi tanıtmaktır . Türk oldukları 
halde din, ve klillür tesiıbri be

licesi olarak benliklerinden uzak
le ıan, ayn bir lt:Ome tetkil edf'D 
bu vatannaılara kendileıİbi ög· 
retmektir . 

Yine bilindiği üzere Türk O· 

- Sotıu ıiçrincü sayfada-: 

~~-------·---------~-
Mısırda 

Yine kahrolsun lngil· 
tere diye baaırdılar. 

14,110 liraya çıkmı§lır. Bu biletin yüz &§ağı11 ve yüz yukansı be· 
şer yüz lira mükafat alacaklardır. 

200,000 lira 
8124 numaraya isabet etmiştir. Bunun yüz yukarısı, 

beşer yUz lira mükafat alacaklardır. 

100,000 lira 
13,156 numaraya çıkmıştır. Bunun yilz yukarısı 

beşer yü7. lira mükafat alacaklardır. 

50,000 lira 
20, 129 numarayı çikmııtır. 

40,000 lira 
5452 numaraya çıkmıştır. 

30,000 lira 
6,052 numaraya çıkm ıştır. 

25,000 lira 
J6,576 numarayı. İ98bet etmiştir. 

ve yüz aşağı11sı 

1 
l\.rap fırkaları meclisten ha 
g "' lir ümidioi teşıdıklarıodan 

,· iıerio bu tc ş. blıüsü daha f c:ız- r 
ciktirilmuioi bir çok defa 

çok va,andaşlar vardır . 
., Bunlıfln Türk yurdunda ya-

Kebire : 31 ( A.A ) - Bugün 
Arsıulusal Cı3rra hi kongresinin top
lunmQsı münas"betile tal ... be tara
Cındaıı İngilizler aleyhine nümay iş 
ler yapılmıştır. 

20,000 lira 
24,899 numaray• isabet etmiştir. • 

Gazetemız 

~t::~~~~e~, Araplarla aolasmak Yıl başı dolayisile yarın 
bbüsleıiode de- muva~f~k ola· ı çıkmayacaktır. 
ıl•r Komiae'• mechsın pek lj!~~:;;; ........ .-.----' 
ada •çılmtl .. D• mllaade edıl 

t1adı kla11nı Clrak eder('k T rkçe· 

mizi öğrenmeleri ve camiamıza 

k1ıtılmaları zaruridir . Halkevi, 

hrç Tür~ça bilmiyl'n bir kıç köy· 
de Türk dilini y~ym~ mıkııadile. 

Talebe Ünivereitey~ ~)dikleri 
vakıt ( Kahrolsun İngiltere ) diye 
bağırmışlardır . 

15,000 lira 
5,939 numaraya çıkmıştır. 

-Gerııi üçüncü sayfada-



S.ayfa : 2 (Türk Söz&) 1 Son kamın 1936 

Türkiye ile lrak.I ş e h 1• f d U y U k 1 a F I 
arasında lı__ ___________ _:_ __________________ _:: ___ ~-----------,-:-:---....-...------:----· ı 

Bağlantı hattı Bugün dayreler ve r -- Hava kuvvetlerine Yılbaşı gecesi 

Lindbergin memle
ketini terk edişi 

Amerikada büyük bir he
yecan ve acı uyandırdı 

-Yapılacak .. I t t·t !Manda arabaları n.. b .. ük bir 
muessese er a 1 Yardım vergisi kanunu liılUn gece uy 

BrDlcaelde çıkan (L' ındl"pen
dance Belge) gazet~si yazıyor: 

V aır.tında çekilmiş kısa bir a 
jıoa telgrafı hu sene lrak bükô 
metiyle arsıulusal bir sosyete ara
sında Irak ve Türkiyenin demir 
yolu şebr-kelerini birleıtiren bir 
demir yolu battın10 inşası içio bir 
andlaşmanın yapılmıı olduionu 
haber vermiıti. 

Bu mesele hakkında izahat ve 
ren bazı gazeteler meyanmda ·Ra 

ilwayGazetteı de eıağıdaki tafrdatı 
ıunmu§tur: 

Mevzuubahs olan şirket, : c<Bri 
tish Oil Development, Ltd." tir
ketidir; tıııdığı ünvanın hilafına 
olaralc; bu şirlntler mtvzu bulu
nan İngiliz menafii, galip mik 
darda görünmem"lıtedir; zira ba · 
radaki Alman hiHesİ yüzde 40, 
İıalyın hissesi yüzde 36, İngiliz, 
FraolJZ ve İsvjçre hisseleri de 
yftzde 24 nisbetiodedir. 

Şirketin es11 gaytsi kumpan 
yaya verilen damarlardaki petro 
JOo Musulun cephesinden Akdeni 
ze dotru nakli, ikioci derecedeki 
gayesi ise Bağd•d ile Maıuloo kü· 
çllk aıy11yı katederek İstanbula 
doğru yol alan Toros hattına hak 
luımas1 imiş. 

Bu hat sğlebi ihtimal, Toros 
ıimendüferioin son znmanda ulaş 
t.ğı nihaı nokta olan Tel köçıekteo 
bereket edecek ve harpten evvel 

Ba~dad demir yolu kumpanyasl 
tarafından çizilmiş olan yerleri 
takibt-n Mesut tar;kiyle Şırgıta gi
decektir. 

Bu suretle iki demir yolu §e-

Şimdiki halde B•ğdad ve Bas
ranın bir metr" geoişliğind~ki 
hattınin oimal terminüıü olan Ker
kük ile Tel köçe"i birbirine bağ
l•yan vasıta, orada işleyen otobüs 
aerv iıJerinden ibarettir. 

Mısır hadiseleri 
- Birici sayfadan artan -

Arap fırkaları Jiderleri sut on 
birde komiserin davetine icabet 
etmiılcrdir. 

Komıser, bunların her birine 
açı]acak meclisin oizamnamesin
den birer nusha vermiştir. Mec
lis, 8 Müslüman , 3 Y abudi, ve 
bir hırıstiyao olmak üzere 12 se
çilmiş izi ile 3 ü Müıılümau, 4 il 
Yahudi, 2 ıi hmıtiyan 1 i akalli 
yellerden 5 i İngiliz memurların
dan olmak üzere 15 tayin olun
mu§ azidau kurulacaktlr 

Mecliı reisliğine Londudan 
bir zat tayin olunacak ve vazif•ıi 
mOzıkereleıi idare etmekteo iba· 

ret obcalctır . Reiıi ancak reyler 
mOaavi olunca rey veı ecektir • 
Komiaeria veto Hakkı olacak ve2 
ekseriya 6 Aza ile temin olunmuş 
ıHyılacıktır . 

Firka reisleri komiserden ay
rıldıktan soaralmemleketia her 
tarafmdı meclisin nasıl kurula-

cağı öğrenilmiı bu(uouyordu. Ya 
budilerdeu sarfınazıtr bizzıt Arap 
fırkalar1 meclisin ba ıekJinden biç 
memaua olmamı§lardır . BütHn 
halk tabakela11ndı şiddetli bir 
Defret ve heyecın hakimdir . 

Eldfaılvatani reisi Rığıbılnis· 
b§ibi komisere müşterek cevap 
hazırlamak üzere ~iğer fırkalar 
reiılerini 27 Kanunev"Velde fırka
" merkezine da.et etmiştir . Pek 
)'akındı Haooaao için bütün Fi- , 

Yılbaşı doley ısile diln saat 
birden itibaren resmiğ dayreler 
ve müesseseler tatil yapmışla ~ 

dır . d 
Bu tatil yarın ıababa ka •.r 

devam edecektir . lsteyeo fabrı 
ka ve dükkanlar bugüo de fab
rika ve dük~aolarabl açıp çalıı•· 
bileceklr.rdit . Bunun için uray 
tarafından dün kendilel'ine tebli 

gat y•pılmıttır. 

Ekmek fiatları 
Ua fiatlanode yirmi beş ku 

ruşluk bir indirme olduğu gö· 
rüldüğüoden ekmek fistlarında 
bir indirme yapılıp yapılmaması 
hakkında uray encümt!nioce in 
celemeler yapılmaktadır . 

Kömür ve odun 
Havanın son .günlerde açık 

gitmesi yüzünden ıebrimize il · 
çe ve köylerden f. zla miktarda 
kömür ve odnn gelmektedir. Fi
atlardı r-skisioe nazaran ufak bir 
düşüklük vardır . Kömürün ki 
Joıu bee kuruştan dö· t ve batta 
üç buçuk kuruşa kadar ve odun 
da on para düşmüştür . 

lıbaylık ve urayın mütemadi 
kontrolü neticesinde bu fiatlar 
deha düı ~ cektir . Yalnız balkı· 
mızın beyhude yere teli~ etme· 
melerini ve kendıle-rioi aldatmak 
isleyen muhtekirleri hemen ora 
daki urav zabıta memuruoa ha· 

her vermeleri lazımdır . 

Aı1usturyalı ko· 
nuRrarımız 

Şehrimize geldiklerini yazdı. 
ğımız Avusturyalı edip ve mu
harrir do\ctor İıtefaa Ronald ile 

eıi Eana Roııald düo de ~ebirde 
gezintiler yapmışlar ve akşam tre· 
nile Meısine gitmişlerdir . 

Konuklarımız orada da ince 
lemelerde buluuduktan sonra An· 
karıya gideceklerdir . 

Keresteler 

lzmir vapurile Trakya -
ya gönderildi 

Trakyadı yerleştirilen göçmen 
Jer için yaptııılaca k evlerde kul 
lanılmak uure ilçemizden 19500 
parça kertste Seyhan ırmağı ağ· 

zıııda beklemekte ol•n İzmir va· 
puruna yükletilmi§ ve vapur Te 
kirdağına ba ıeket etmiştir 

.. 
ilimizde 

Yarından itibaren yeni usul. 
de defterler tutulacak 

Yeni usulde kayıt ve sicil tut -
mak Uzere şehrimizde mukayy;t . 

, lerc mahsus bir kurs açıldığını 
ve bunun bir hafta devam ettiği · 
o r.ceden yazmıştık . 

Bu kurslara merkez ve ilçeler· 
den yirmi btş mukayyit ve tahri
rat kltibi iştirak etmittir . Kursa 
iştirak eden bu yaıganlar , kurs 
tan çok iıtifade etm i şleıdir . 

Y arindao itıbaren İlimizin her 
tarafıod" bu usul üzerine kayt 
ve tescil i şleri yapılacaktır . 

listin şehirlerind e yapıh~cak ihti

fallarda balkı"• meclis ltşekkü
lüoe hücum etmP.sİ bekleniyor . 
Filistia fırka reislerinin protesto 
mahiyetinde olmak üzere Arap 
memurların işteo çekilmelerioi İS· 
tiyec"tği ıöyleamekh dir • 

Bugündttn i~ibaren ta- llbayhg .. 8 bfldi~ildl törenle kutlandı 
· h k Dün gece , 935 yıhoın soo ge· 

rl e ar1şıyor Hava kuvvetlerine yardım ver- e rsi ve 936 yıl1Dıo baılangıcı idi • ••011 k .. 
İki tekerlekli manda ve ca- gisi bakkmdaki IC:aouoa finans ba· Yeni yılı kotlama 6zere gun 

kanlıg· ından lıbaylig· a telle bil· lerdeuheri hazırlık yapan . vatan · mus arabalarınm bugünden iti d 
dirilmiştir. daılar yok değildi • Bunlar an baren şt-b e girmeleri kesin su k 

Bu kanuna göra genel, özel bir kısmı çam tedarik edere süe ıette y~saktır . 1 B b lcla 
< ve mu"lhak bütc<"lerle 5 uray büt- lemitler· nöe • aoıo çocu ra Bonon a tbiki için polis ve uray b 

1 Cfll.nd•o ve bakı·kı· ve h6kmi aa- hediyeler getirdiğini ıöyleye il-zabıta memuıları dün emir er "" ~ 
bı.slerı'n yanında veya onlara baa- mck için de oyuncaklar ve bcdi-almışlardır . • 

Bir çok tar1merlcrimiz şimdi la olarak çalışanlara ve şirket ve yeter almı§lardı · 
den dört tekerlekli arabalar te " .. . .. mq .... ss•selerı'n. m·clisi idare aza · Düo gece yarısı Noel baba bedi· 

d larma verilen maa11, ücret, lahıisat, yerlerini çocuklara dağıtmıştır · darik etmişin ir . v 

T oros gençler birliği 

lstanbul ve Ankara 
merkezlerine arma
ğanlar gönderildi 

Kurtuluş bayram1 münı.sebe
tile Toroa geaçler birliği İstanbul 
ve Ankara mcıkezlcrioe Uray ta 
rafından bir armağan olmak üze 
re b•ş yüzer t1tne poıtakal, mao 
darina ve birer miktar da pamuk 
ve koza gönderilmiştir . 

Et fi atı artacak mı ? 

Kasaplar, et fiatlarıuın arttı 

rılması hususunda urbaylağa baş 

vurmuşlardn . Bunların bo dılck
leri incelenmekte olup encümen 
de bir karar vuilecektir . 

Hak yerlerinde 
Ytlbaşı dolayislle .. devir 

işlerine başlanıyor. 
Yılhaıu rlolavisilP- seb .. 1--:- L~ı.. 

yerlerinde devir işleri yapılacağ o-
dan ağır cezade sekiz ve diğer 
hak yerlerinde onbeş gün mab 
kemelere bakılmıyacaktar. 

ilçelere ilaç gönderildi 

Frnığili ha!tıılara bedna da
ğı talmak üzere sağlık ve so&yal ba· 
kaolığındao görderilen ilaçlardao 
bir kısmi sağl. k direktörlüğü ta 
rafından Saim beğli ve F ~ke sey 
yar doktorlara gönderilmiştir. 

Urbay yardımcısı 

Şehrimiz urbay yardımcılığı 

na atandığını yezdığımız huk.?k 
fakültesi mezunlarından Faik UI· 

kü f " brimizc gelmiı ve yeni öde· 
vine bs§l•mışhr·· . 

Gaziantep saylavları 

Gaziantehin !curtulu§ hayu· 
mıoda buluomık üzere oraya git· 
miş olan kamutay ikinci başkana 
Nuri Cooker ve Ali Kılıç Anka· 
raya gitmek üzere fehrimize gel
miı ve durakta İlbay Tevfık Hidi 
Baysal ile dayre başkanları ve bir 
çok doetları tarafından karşılan
mış ve uğurlaomışlardu . 

Ana ve babalar okusun 

Kayalıbığ ursmında oturan 
makinist Rifatın beş yaolarındaki 
kızı Nezihe evlerinin bet metre 
)'Üksc kJiğindeki ~ofaolD yarığın 

dan yere düşmüş ve ölmüştür . 
Bu işt e ihmallC"ri göılllcn maki
nist Rıfat He r ıi Bedia hakkında 
takibat yapılm .. "tadır . 

Buyruğa karşı 
gelenler 

Karııyaka uramında oturan 
İsmail karısı Rabiı1 , kızları Fat
ma , Hatice ve baldızı Zeynep 
hükdmet huyuruiuna ktr§ı gel 
diklainden bakluıoda kanuni ta· 
kibat yapılmı§ttr • 

yevmiye, halckı buzart aidat, ihtisaa Bir çok evlerde aile toplantı· 
yammı, ikramiye, ihbariye, tazmi- ları o:muş, gramofonlar Ç•ln.m•f, 
nat, tl"meltu velhasıl ber nam ile danslar y•pılmlf , içilmiş • hof 
olursa olsun bHumum paralar ve zevkli dakikalar yaşanmıştır · 
dan yüzde iki nisbetinde ve,gi ke· Bundan başka oyunda oynan-
ıilecoktir. mıı , yeni yılın uğuru denenmiı 

Bu kanun 1 ikinci kanun 936 tir · Oyunda kaybedeDler • 1939 
dan itibaren muteberdir. yılanın kendıleri için uğur1Uz ol 

d dugw una inanarak mütf'etsir olmuı-Maaş, ücret "Ve yevmiyeler en 
lardır • haıka bu kanunun meriyr-tindeo Saat tam 24 te lambalar ' 

ıonu tediye edilen istihkaklar bu t.Jektrikler söndürülmüş ' isa ço 
tarihten t:vvel tahakkuk etmiı ol 

cuklara öpüıcrek yeni yılı içten salar bile vergi ahoacaktır. ı d 
gelen bir istekle karı•l•mıı u ıc. 

Rakı kaçakçıları 

imbikte rakı kaynatır
larken yakayı ele 

verdiler 

Akkapu köyünde Bilal, Ab· 
dullab "Ve Hasan adlaranda üç 
kişinin rakt kAçakçılığı yaptıklan 
haber verilmesi üzerine inhiı~ 

lar dayreai takibat ıubesi 11ımiri 
Tayyar yanına memurlarla jan
darmalar alarak bunların faaliyet· 
•"' uu.\.a ... u'u , ..... ' ...... c J.--.,a-·~ • " 

kaynar bir halde imbik ile fıçı · 

lar içinde sekiz yüz elli kilo c&b· 

re bulunarak müsadere etmiş · 

lerdir · Bu üç kaçakcı ibtbaı hak 
yerine verilmiılcrdir . 

Bir kaçakçı daha 
yakalandı 

Döşeme uramında oturan Ali 
oğlu İbrahimia evinde yapı]an 
araşllrmada kaçak bir adet yatak 
çıu§afı ile üç metre seksan ıan
tim u:ı:uoluğuada kumaş buluna· 

rak müsadere edilmiş ve ken· 
disi de ihtisas hak yeı ine veril· 
miştir · 

Heybeyi götürürken 
yakalandı 

Sabıkalılardan Siirdli SOley
man oğlu Şaıı Kadir, trende u 
yumakta olan Niğdeli Akki§ oğ 
lu Basanın, içinde yirmi lira kıy 

metinde eşya buluoao heybesi. 
le bir başlığını çalup kaçarktn 
yakalaomışhr . 

Sağhk direktörü 
hasta 

İlimiz sağlık ve sosyal direk 
törü doktor Hüsnü Mubiddio b11 · 
ta buluoduğuodan dün ödt-vi ba· 
şına gelememiştir . 

Memura da karşı 
gelmiş 

Recep oğlu Zeki adında bir iıi 
Yıldız barmda ıarhot olduğu h ıl
do etrafında oturanlara. tccavü:ıat-

Bulaşıkh hastahk yok 

Sora bir hafta içinde ilimizde 
hiç bir bul•ııklı hastalık olma· 
dığı sağlık ve sosyal direktörlü 
ğüoe bildirilmiştir . 

Döğnlenler, yaralananlar 

Arabacı İbnhım oatu Ahmet, 
allrdtiğü ara basını aki yıtılarında 
Reoit otlu Remziye, 6 sayıJı oto
büı ıöföril Mak!ut kulland.ğı oto 
hüsDnll aıfalt yolda üç yealarında 
Emin oğlu Mehmede , arabacı 
rcyzuuan ogıu ıl.leômeo, ara6atıı-
nı Mebmed oğlu Ahmede ç11tph· 
rarali: yaral.nmalarına ve araba
cı Mahmut dı bir kavga sonunda 
Kar1&nh banı müsteciri İzzdi bı · 
çakla hacaiıodan yaraladığmdan, 
Emin oğlu Mebmed, kaklllDID zi
li ile oynamakta olan Karabey 
oğfu Muıtafayı tekme ile döğiip 
beyıhhğandan, Seyfeddin oğlu 

Huan, Baari oğlu Ziya, Hııcdi 
birbir lerile lıavga rderek yekdi 
ğerlerioi bıçakla yaraladıklerın· 
dan, Osman oğlu Mehmet, Meb 
ml"d oğlu Hakkı, Büıeyin oğlu 
Mahmud ve CafeT kumar yüzün· 
deo kavga etmişler ve bunlardan 
S,fer, Mıhmudu ve Mahmud da 
Mebmedi bıçakla yaraladıkların
dan yakalanmı_, ve yualılardın 

bir kıamı evlerınde ve lıir kıamı 
da memleket h._ıtahanesinde te
davi altuıa ahomı§lardır • 

Doktor Süleyman Sırrı 

Uzun müddet §ebıimizde ser
best doktorluk yaparak hr-r keıc 
kendisini sevdiren doktor Süley 
man Sırrıaın İstanbulda öldüğü 
teessürle haber alınmıttır. Kendi
sine Allahın rahmetini diler Ye 

aylesi tfradıoa beş sağhğıoda bu
luooruz . 

Bir atanma 

Şehrimiz , uray }Ol ve inşaat 
mübencliıliğine iki yüz yetmiş 

beş lira ücretle mühendis Cemil 
Gökçe atanmııttr . 

Bir birlerini yaraladılar 

Nacaran oram1nda oturan Fah· 
ri oğlu Azız, sabıkalılardan Mev
lud oğlu güdük Halil ve Hacı Sa 
it oğlu Halıl yekdiğerlerile kavia 
edetelc bunlardan giidük Halil, 
Azizi kol ve sırtından bıç•kla ve 

ta bulunmakla iktifa etmiyerek 
kendisioi karakola göıürmek ieti· 
yen polis mr-murun• da karıı g,.J. 
diğinden yalrnlaomış ve hakkında 
tutulan iacelrme kiğıtlariyle bir -' 
Jikte Cumbnriyet genel savaman 
lıitua ver~tir. 

Aziz de 1ıüdi1k Halili sırlından taı · 
la :yaralamcılardır. 

SuçluLu yakalaomıı ve hık
larıad& ka11uui it yapılmııtır. 

-
Londra : 30 ( A.A ) - İrlkn · 

da da bulunan Kork ve Bristol 
ıehirleriode Babrimubiti atl11i 
kahramanı Albay Lindhergio ve 
ailr sinin gelr Ct-ğioi işi ten halk , 
gaz~t~ci ve fotoğrafcılırı sa.bile 
birikmişlcree de bubların gelme
diklerioi görünce geriye evleıine 

döomü§lerdir . Bualaı ıo k•pt.n 
tarafıodan hiç beklenmeyen bir 
iskeleye çıkarıldıkları tahmin edil· 
rnddedir . 

Dnnkti ıayıroızda m~şbur Ame
rikan toy yarecisi Lindbergin , 
ikioci çocuğunu da kaybetmek 
tehlike ve korkusu k&r§ sında lu
nsı ile be,aher Amerikayı terk 
ederek logiltereye b.reket elliği · 
oi y.zmıştık • Milli kallraman sa 
yılan Lindbr-rgio memleketini 
terk etmesi Amerikada büyük bir 
teıir uyandıı mıştlr . 

Bunun Amerika zabıt•sı için 
büyük bir utaoç teşkil ettiği kana
ati umumidir . 

Soo g.,len Avrupa gaz't"leri 
bu hususta şunlan yazmıktadu : 

c< Liobergio İogıltereye fia,eke

tioden doğan genel liey ı canı uıun 
mak•lelerle ak~ettiren gazete
ler bunun Aıncrikada kanunlara 
hOımetsizliğe ve kötü tatbikine 
yapılmıı hakaretamiz ağır bir kri
tik trıkil ettiğini yaz.maktadırlar. 

Bu iazetelerden biriıi ( milli 
bicep) ha§lığı alt•oda neırttliği 

bir makalede diyor ki : 

« Mıllet , en değerlı ve kıh
r•man bir vatandaşa kr-ndisioi 
canilere , ahlakBız polisl,. re ve 
düş6oceıiz gazetelere karşı lio ı u · 

J1S"ll1,..U.Slı1&t bar•b c eb.enDBllJ ha
Jine ıoktu . Bu inanılmıyacalc gi
bi bir f"Y görüoiir . Faket rtalıte 
budur . ,, 

Diaer gazete de ıunlırı yıı 
zıyor: 

(\ Kendi çocuklarımızı kendi · 
miı menfaya gönderiyoruz . Ame· 
rik• vatandsşlar r n hayatıoı koru
yamıyor . Halbuki bu bilbaıs. 
Amerikan vataodaş•DIQ biç oüp· 
he etmiy~c•ği bir imtiyez olma
ltdır . ,, 

Gazeteleıia hemen b.-psi Ame · 
rikada kurulmuı olan ceza kanun
larını tenkit ttmektedir . 

V aıiugtooda kongre mubafili 
ise bilbsssa çocuk kaçırma cU ı mü 
h•kkuıda mevcut olau kanurıların 
ıiddetlendiril mesini düşü o ı:ne k lf'
dir • 

Elhasıl herkes Libıibergi mem · 
leketioi terk etm<" kte h11kh bulu
yor . Fakıı t bu hadiseden duyu 
lan acı ısaklaomamalr.tadır . 

Yunanistanda saylav 
seçimi 

Ankara : 30 (A.A) - Ynna
nistaodı yeui s e- çim mUcadelui 
başlamıştır. 

Açık teşekkür 

On iki çocuk anası olmaklı 
ğım ve gPçim durumumuzun da 
der hulooması dolayısile yeptığı · 
mız müraca.ııt üzerine Kızılay A
dana şubesi tarafından bana 25 
lira yardım yapılmııtu . 

Y avrulartoua hayra m lı k la rıo 1 

teminde h•oA yardım ve §Bfkat 
elini uzatan Kızılay kurumuna de· 
rin minuettarlık ve şükranları 

mıo bildi rilm eaine değt rli g aze· 
teoizin delaldini rica edeıim. 

Sofubahçe mahallesinde Mah
mud Satılmış rti 

Emine 



l Son kanun 1936 

Kurtuluş bayramı 

u yıl geçen yıllardan daha fazla 
törenle kutlanacak. 

~ ikinci Kanun pazar günü ili
ın Kurtıduş bayramıdır . Buna · 
ptoğremı aşağıya yazıyoruz : 

reni A1bay Bildl idare edecektır. 
6 _ :,öylevlerden sonra geçiş 

törenine başlanacnktır. Oeçişin düz
O'iin olması ve nası] geçileceği . 
tÖren komutanınca saptanacaktır. 

( TUrlc Sözi\ ) 

Yılbaşı piyankosu çekildi 

-Birinci sayfadan artan-

10,000 hra 
15145 numrolu bilete çıkmıştır. 

Vedi bin lira 
25629, 12480, 17255 ,26257, 

Oç bin lira 
17491, 6080. 15898, 14927, 21606, 14569, 16708, 5164, 4385, 

29895, 19372, 12248, 2499, 846, 9873 

İki bin lira 
25376, 26401, 14809, 24812, 14962, 18928,23472,24030, 10390, 

Sayfa : :J 

..- Asri Slnemaaın-13' 
Yılbaşı münssebetile fevkaldde proğramı bugün gündüz matinesinden 

itibaren iki büyük fılm birllen 

1- Esrarengiz çllllk 
fevkalade sergüzeşt filmi 

2- Makineli adam son devre 
en heyecanlı ve en kuv vl·t1i kıstmları 

Pek yakında : Büyük müseımere ve konser 
- 4/5 ikinci kı1nuo saat 24 te 
yca top atılacak, saat kulesin 
İ düdük ile bütün fabrikalar 
ltiklerini 2 dakika ötıürecek
ır . 

!- 5/ ikinci kAoun saat 9 da 
ta süel bando olıluğu halde kur 
~ş savaşmda dövüpn kahra
Dlar ' Lise\t> r ve Orta okulların 
' sınıfındnn birer elçi izciler , 

Alandaki durumun. ve yanırdoki 
yollorJa balkın düzgün durması 
emniyet direktörlüğünün yükümil-

' 11236, 7311, 12902, 19486,18998, 22960, 18229, 18802, 4190, 
22248,29732,2938, 14488, 16660, 12029, 8638, 29895,21408, 11104, 
10146, 16856 

Ergenelcoa 
milli piyes 

ru ı ' . m ar delegeleri ve halk uray 
~nde toplanarak ta r ıhs~l bay
~~ Uraydan olacak ve il karağıoa 
lureceklordir. 
3- Saat 9,30 da hüklimet ve 
~I büyükleri, jandarma ve polis 
ıaları ve bütün kurumlar yöne-
t kurulları 11 konağt ve balkevi 
linde toplanmış olacak ve bu 
atta bayrak ~ekme törünirıe baş
)acak ve dikkat kumandosile bir 
~] manga ateş edecek ve bayrak 
Amlanacaktır . Ayni za".Il.an ta 

at kulesindeki düdükle fabrikald 
düklerini Jttürecekler ve bir <la· 
ka &örecek o'an düdük öttürm'l 
lidJetince bütün halk Kurtuluş 
"aşında şehit döşen kahraman• 
rıo kuısal andaçlarma oldukları 
rde duraran saygı gösterecek
rdir. 
Bayrak çekildikten sonra bir kız 
eneci tarafından bir söylev veya 

lr söyl<.•necrktir. Buradaki töreni 
tıhk4m taburu komutanı binbaşı 
ıecati idare edecektir._ 
.\ - Bayrak. Çbkme töreni bit

kten sonra tör~nde bulunanlar 
!içi'} töreninin yapılacRğı yer olan 
! bütün okulJerla eüel kıtalar ve 
~tün kurumlar ile halkın krokiye 
ore yer aldıkları Atatürk parkı 
ırştsındaki alana gideceklerdir. 

5. - Atatürk heykeli kar§ıS n
ıkı törene saat 10,30 da, Adana-
1~ ~<urtuluş bayramını kuthyan , 
1Yük savaş yönünden, söyJevlerle 

dür. 
7- Saat 15 te şar adına uray- l 

dan seçilecek bir heyet orduya 
karşı tPşekkür için komutanlığa · 

gidecektir . . .. .. 
8 - Sant 15,30 da büyiık gunun 

onuruna urayda bir kabul töreni 
, yapılacaktır. Bir saat sürı · cek olen 
bu törene şehirde her uramın ve 
kurulların deJegeleri gelecek ve 
şarın kurtuluş gününü kutlıyacak-
tır . . 

g-Soat 16,30 <lan 17,30 a kadar 

müzik yayını yapılacak ve kur~~lu~ 
bayramı yönünden söylevler eoy 

lonecektir . 
t O- Saat 17 30 dan ı 8,30 a 

kadıır siiel bando uray önünde ço-
1 cek ve urayca hava fışnnkleri 

atılacaktır. 1 
J 1 _ Sar ı 19 da önde süel ban· 

do olduğu hıılde fener alayı yopı-
. Jacaktır. Fener alayı alay komuta- 1 
nının diyeceği gibi sıralanıp uray 
önünden yürüyecek ve borsa, Asri 
sinema, komutanlık kurağı önün
den geçep taş köprüde son bula· 
caktır . fener alayı komutanı bin
başı Necatidir. 

12- Büyük günün onuruna bü
tün dükk4olar,resmiğ ve özel day
reler gündüz bayraklarla donatı· 
lacak ve O't>Ce ışıklandırılacaktır. 

o . . 
e Vöğledeo sonra halka cırıt oy~nu 
gibi spor Şt'nlikleri gösteriJecektır. 

13- Bu gece Halkevinde bakı 
mavi yoksul çocukları için özel 
çoğrılanlaro bir balo verilecektir. 

Bin lira 
17621,29875,6849, 22396, 18764, 25291,17196, 8440, 7781 , 14048, 
14104. 8373, 3774, 29587 . 9002, 18500 5753, 13501,7920, 11318, 
2133. 7307 '8345, 6329 • 18214, 7573, 4235, 2361 '5382 1 2251, 
21216.23387, J ) 669, 10663, 21644, 90, 5289,2529,2764, 1257 4, 11124, 
14127,11043,7999. 25349, 24670, 12302, 22721, 8664, 15978,2636, 
15186, 3J72, 25428, 19622, 1659, 14256,16159, 23901,29501,16809, 
21147,23631 , 22843, 29~ 56, 18960, 1 Oi64, 22830, 27098, 2537 ,6444, 
2708, 24904, 7889 6815, 15565, 24665, 26342, 23783, 5883. 11871, 
21081, 29499, 6695, 

--..!!!=-----~--=~=-..,,,..,,,~--~-----------·-------
Habeş imparat- Himmetin oğlu 

1 
oru genel taarrz ' Piyesi Mersin halke-

emrini verdi vinde muvaftakiyetle 
temsil edil dl 

- Birinci say[ adan arlan -
Ankara: 30 [A.A} - İtalyaoıo 

doğu Afrikasıoa sevkiyt1tı devam 
etmektedir. 

Geçen hıfta içinde harb leva · 
zımtndao başka oo bin üçyUz kırk 
altı sübay ve aaker, üç bine yakan 
işcioin Süveyşden geçtiği bildiri . 
liyor. 

Ankara: 30 (AA] - Haht§ 
İmparatoru buğiin Milletle, Ce -
mıyctine bir nota göndererek Deı
siye ve ttmbirnden gerı çekil
mekte olan İtalyanların mütema 
di surette harp kaideletioi ve hu 
kuklar101 ciğoedikleı inden ötiiıü 
protrıtoda buluomu§tur. 

Adiaabebıdao bildirildiğine 
göre, İt•lyanlar T•kkazı cephe · 
sinde zrhit 1i g. z. da kullanmışlar 
dır, 

İmparator, bu gazl.rın lcol 
lemtmasıoda şiddetle protuto 
etml'ktedi -. 

--
Mersin : 30(Öıel aytarımızdaP) 
Dekorlano yapılıtı ve ıabne · 

nin kuruluşu büyük bir sanat 
eseri olduğu ilk naıerda göze çer· 
pıyordu .. Gençler çok çalışmıı 
ve ro\larını benimseyerek yap-

mıılardır. 
Temsil başlamasına daha bir 

1aat olduğu halde salon ve bal· 
koolaıda oturacak yer kalmımı' 
tı • Bayramın birinci ve ikinci ge 
celeri yapılan bu parlak mDsa· 
me:re Mersin ve civar illerden 
gtlrn halka gençliğıo kudretini 
ulus evlerimızio önemli faaliyeh
ni eçıkca göstnmiş ve iııbat et 
miştir. 

~~~-----·--------~~ 
İspanyol kabinesi 

istifa etti 

Asri sinema • • 
8ilcümle müşterilerinin yeni yılını kuUular 
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~---1!:::~ Sinemasınd-;ı 
---------------!..------

1 
Bu akşam 

Seni se\'Jim ve son hatıra filmlerinin unutulmaz yaratıcısı 

Mady Cristians, sı 
Bir kadıaın aşkrnı çektiği istirapları pek mükemmel bir şekilde gösteren 

dile dlşen kadın 
En son ve müessir fı lminde taktim edecektir. AA FA filmidir ve 

Almanca sözlüdür 

Pek yakında : Öjen Sünün meşhur romanı 

Paris esrarı 

6285 1 

Canlanan bir tarih, y11ptlan entirikalar ve cinayetl~r binlerce Figürnn, 
müessir bir mevzua malik büyuk bir film 

_________________ , ____________________________ ..,: 

Alsaray sinemasının 
Sayın müşterilerine yılbaşı hediyesi büyük Türkçe fılm 

deline adası 
1 

~.ş~a.naoak ve söy1evlerin herkesçe 
rı ışıtilmesi için HalkP.vioce llo
arlörler koa1tc aktır. Buradaki tö-
~ . 

ı 4-Kurtuluş boyramt için kim· 
sPye çoğrıltk gönderilmemiştir.Bu 
proğram çağrılık yerinedir ve ha · ı 
va çok yağışlı olduğu zaman mad· 
de: 5, 6, 11 de bildirilen törenler 

H11vas 11jırnsıoın Adisabcba· 
daniıildirdiğioe göre, Habrşler 
ğittikçe Makalleyi daha ııkı su

= j rrtte abluka etmektedirler. 

yapılmıyacoktır . 
:::ı=: -

Kalıiıe : 30 (Radyo) - lspan- ı 
ya kabinesi, vtkil!er ırasında hü· j 

k ürn sürmekte olan ihtilaf yilziln · 
derı istifa etmiştir. 

Cumhur başkanı, yeni kabine· 
yi kurmak üzere müstekil firkn 
h•şkanıoı memur etmiştir. 

Mümessilleri: Vallasberi-Liyonel ba rimur 
Fevkala·Je heyecanlı, güzel manzaralı, nefis muzikli şaheser 

yılbaşı taliinizi 
Halk evindeki toplantı 

-birinci sahi{ eden arlan --

l~l mek için Türk küh6r6nüo Jerinin Türkçe hilmt:leri, okuyup 
8 ul edilmesi ve Türk dı!inin ko· l yazmaları, yavruları üzerinde mü· 
ll§ulması gerektir : ı etBir olecaktır. Yalmz mektepde 

Teessürle ve biraz da u~ fle j eı kek çocukların okut olması bizi 
•Ydediyoruz ki Türk dili ile ko . büyük ve ileri ülkümüze ulaı
UfOJıyablar ihmal edilmlyecek 1 tıumn. 
erecededir • l Bütün öğretmenlerimız feda-

Bunları ız z.maadı hakiki hü· karlıktın çekiamiyerek bu hu· 
iyttl~rine kavuşturmak, ayrı bir susta azami derecede yardımcıdır-
" maat teşkil edecek ıekilde ma lar .,, 
asız yaşamanın doğru olmıyaca- Halkevinin komiteleri, bilhaq-
ıağm1 anlatmak, Halkevine ve o sa köycülük komitesi l«öylülerle 
ıan çok yakm bir müzabiri olan ilgisini bir kıt daha artıracak ve 

"llür dıyruine düşmektedir • köy öğretmrnleriyle birlik ohrak 
Kültür DirekUkü, İ§i benim ülküsüne kavuşmağa çalııacakhr. 
en ve kendi talimatnameleri
bir mıddesinio bo yardımı göı 
roıeaini terviç ettiğini bilen bir 

attır . 
Rılkevioio bu hususta istiye 

eti bütüo yardımları memnuni
fetle yap.cağını da dünkü toplan 

Da ıöylemistir . 

Kültür Direktöıli Türkçeden 
•tkı dil konuşan k~yler için bir 
Ha kııı.bul e~ilerek köy öğretmen
•enl~rıne bıldirildiğioi söy 1 iye· 

le demittir ki : 

"Biz, köy öğretmenlerine tab
ii çağanda bulunan k!z çoculdarı 
~a~en alındıktan ıonra diğer· 

~rıoın kaydedilmesiqi tamim et-
hlc ç·· k'• d -ı-; un u ev e nnelik vazife-
nı ~ k .y&paC'a olıu.kızların, kendi. 

Köylüler için tarım işlerineo, 
sıhhat işlerine dair broşürler Dt§rİ 
de faydala görülmüştür. 

Mart ayında Halkevıoin alıca· 
ğı kamyonla, köylere gidilecek, 
hastalır muayene edilerek ılaçla
" verilecek, onları sinemalar gch· 

terilecl'. ktir. 
Bundan başkı köylerden ge· 

lecek bastılar burada tedavi etti· 

rilecektir. 
En önemli broşilr , yabancı 

dil konu§ırnlarıo vtsikalara isti
nad edilerek Tilrk olduklarını iı-
bat edeni olacaktır. 

Bu busuıta teşkH edilen ko

misyon çalışmalarına devem et

mektedir. 

Bir Habeş ordusu ceoubu gar· 
biden ilelemekte ve Raı Kaesa 
ile Seyyumun kuvvetleıi de Afa. 
gadan Abidi Addiye kadar yiil:· 
kilometrelik bir repbe üzerinde 
İtalyan ordusunun cenahına bü 
cum ctm~ktedir. 

Kabileler İlalyaolaıın Mıka). 
le ile olan müoasebetlcrini kese
cek bir vaziyet almıılardır. 

K•bire: 31 {Radyo} - Adisa 
bebadan bildirildiğine göre, Ras 
Kassa süel Bakanlığına gönder
diği bir telyazısıoda İtalyan uçak 
!arının H•he§ karargahları üzeri 
ne ve bilhassa Salibiahmer üze· 
tine bombalar attığını ve 1365 ki
şinin yara laodığını bildir mittir. 

Adisababa : 31 (AA) - İsveç 
Kızılhacıoa mensup dokuz İsveçli 
23 Habe§liden mürekkep heyet 
azasıoın doluda İtalyan uçakla
rmın bombardımanile öldüklerini 
resmf:n telgrafla bildirmiştir . 

Arsıulusal birliği , Kızıl haç bir 
liği c.,nevr~•ieH mümessili vasta· 
sile hadiseyi protesto etmiştir . 

Adısababa : 31 (A .A) - 23 
ltalyao zabit,nio şimal cepbesin· 
deki mubHrebelerde öldüğü gayri 
resmi bir menbadan bilrliriliyoı: 

İki tıufıo zayiatı çok ağır · 

dır . 
Pari~ ; 31 (A.A) - Ör ğazde 

si dün lr giliz ufirioio Lavalı zi 
yarrt cttıği ve bu ziyaret hakkın
da büyük bir ketumluk gösterdi· 
ğini yazıyor . 

Müstakıl fırka başkanı arka- 1 
daşlariyle istişareye ba§lamışhr. 

Moskovada Türk 
sergisi açalacak 

Ankara : 30 (A.A) - Yakın
da Moslıovada bir Türk sergisi 

açılacaktır. 

İlçinio Loodradan !alimat al 
mamı§ olduğu muhakkaktır. 

Görüımenin mevzuunu deniz 
konferansı ile Bitlerin Jııpon mii 
messili ile yapıığı mülakatın lef· 
kil ettiği sanılıyor . 

Deniz işlerinde Fransa tezini• 
aşıığı yukarı Japon tezine yak· 
!aşmakta olduğu zannediliyor . 

Loodra : 31 ( A A ) - Ge:ıe· 
leler Muıolinioin bakanlar ku-

' rulundaki sözlerinden barautle 
bahsetmektedirler . 

Alsarayda Define Adası seyir için ahcağınız biletle bedava 
doneyin iz belki 

Defineye siz kavuşursunuz 

Çünkü ikramiyeler arasında tayyare piyango bileti vardır 

ilave : en yeni dünya haberleri 
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Yeşil Bursa Pazar~ Muştular 

Alıcılar akınla koştular 

~ere yağ sade yağı peynire 
Unünü ulaştırdı her yere 
Satış arıdır hem ekonomik 
iyesi sayın halka saygılar 
Göstererek mallarını sunar 
Sayın baylar bayanlar gelirler 
Hem canını sağlığmı seven 

Aldanmadan alırlıır yağ peyniri 
Ekonomiyi sevenler gelir 
Bu Ya lon degilllir. herkes bı lir. 

Adres: Eski buğday pazarı 144 

1 

Taymls gazP.tes.i, bu sözlerin 
Musolininin hakikati anlamı§ ve 
Habeş macerHınıo ltalyaya çok 
babalıya mal olacağını idrak et- 1 
mit göcüodüğ:i manasına geldiği 1 
oi yazıyor. · ----------------·-----------~ 

1-15 
sayı 

6292 

Deyli telgraf da ayni fıkri 
teyit •tlikten ıonra lngilterenin 
Uvalin kurnazca manevralanndan 

bedbin olduğunu ve Fransanın 
Milletler Cemiyetinin perestijioi 
kurtarmak için İagiltere ile be
raber çahşmağı isteyDp istrmtdi

ğfoi anlamak için b~klediğıoi 
yeııyor. 

yitik m Ü hür ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııımııııııınıı111ıııııınıııı11uııııııııııuıı ıı ııı~ 

. ~u~lanma~ta olduğum mührümü 1 bu gece nöbetçi f 
yıtmhrn . Yıtık mühürle kimseye Eczane ~ 
borcum olmadığını ve yeniaini ~ 
yapt~racağımdeo hükmü kalmadı - ~ Yeni cami ('ivar11Hfa i 
ğını ı!4n edorlm. 6275 ~ . · 1 

ıh h
. k ~ Seyhan eczarıesulır E 

rıı ım ızı ~ = 
AYŞE f Rt ımııırıııuıııı ııııun~~ uuıııırııuınıııu :ıııu ııı nı ııunıııııuınııı I 



!)ayfa 4 (Tftrk ::ıöztl ı 

Taran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yerreklkyeğlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

Hurma· Sabunu evin bü· 
• tün işlerinrle kul -------lenılabilir . 

Banyo sabunları .küc~k •ve bu· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

lcenup vilayetleri için Acen
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
1 Telefon : 90 28-30 

CİNSİ E Satılan Mikdar n az En çoL 
K. S. K. S. 
= 

apıma ı pamu 
Piyasa parlaj!ı ,, 36 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane l 
Ekspres 
Klevlant 

Bey as 
iyah 

iane 
erli " emlik,, .. '" oh uınlok" 

Buj!day Kıbrıs 

.. erli 
,, Mentane 

l--:--'"--===-=----·-~6=2-- ----Arpa 3, ,5 
Fasulya 

ulaf 
Delice 
Kuo yemi 
Keten tohumu 
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isem 16 
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:S ~ ı-ı·~··~.--...!"!.......-----1~700~ __ , 
~ı-,D~u~·z~k=ı~rm.=.a=-.!"!.......----

-8~ imit ., 
- - oor.-c h · :.:2 ;a> l-ı-=--=u=m=u:.:.r:.Lıy.:::et'...-__ .. 
~ " J-,F;;;::-;--------r--. "' Düz krı me ,, 

850 
770 
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KUo 

Liverpul Telgrafları 
31 I 12 I 1935 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıştır. ,, .. , 

Hazır 6 43 l-iL5'i"-'re:..:.t-.------l---'9:;_2 ı-
1 ioci K. Vadeli 6 22 Rayşmark 2 , 45 
2 inci K. Vadeli 6 22 Fraok"Fraosız,. 

Sterlin "loııiliz. 618 50 
Hint hazır 5 78 Dolar "Amerilı:au,, 125 47 
Nevyork 11 26 Frank "lniçre,, 

.__,_.-...ı...;;...., ..... ~.;.;;:.,_....ı.--.....ı.-

-
-----·· 

• MiM ---· 
------· 

En inco kumaşlarınızı yıpratmtynn Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile t~memile temi?,Jiyeo madeni ve neb&t! bir terkiptir. 

Kalıp halin<led r. 

Perdken<le olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Ml'm ilo her şeyin'zi temizliyebilirsiniz Hattı!. Pelıkao mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelerneaen tertemiz 1 
eder . 

Mim Loke lıoydlarJaki kir ve lekel~ri çini bonyo,cam ' kristal 1 
madeni sofra takımlarınızı çııtal,bıçoklarınızı çizmeden yPp 

yeni b:r hale sokor . 1 

Mim en ndzik ipekli, yünliı kumuşların yikanması , temizlen 
mPSİ için biricik madijni sabundur . 

Ad anada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri : 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

• 
DIŞ MACUNU 

Vf"' FIRÇANIZI 

ECZANESİNDEN -ALiNiZ 

UCUZlıUfC 
5370 

.. 
OOGRll!sliK 

190 

1 Son kcirııırı 1936 

ı-L.J R K iYE 

ll RAA ,-
BANKA~ı 

-DARA•· 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT bDbQ 

Asri sinemada 

• 
l 

H 
ık 

. 
ın 

e 
e 

ler· 
tid 
ra 

ga 

be 
va 

Tecim okulu bitirenleri kurumu çıkarına 

4 Kanunusani gündüz saal 2 de yalnız talebe 
ve muallimlere gece ·saat 8,30 da umum ı 

Büyük müsamere VP. konser •• 

Ergenekon 
Ulusal piyes 2 perde 1 tablo 

monoloğ ve komedi Ayrıca 

Ergene kon 
• ls'llrt lnönü, T. Rüştü Aras ve Genel Eos 
• tör l\tlzım Dirik tar•fından seyre<lilen·k C 

b"genılıniş ve Oil,Sanat, Tı:knik lınkıınınılun da misilsiz bir şnhesorJ 

E k , Piyesinde rol alan B.\ YANLAR ve 11ayl 
T gene on• şorımızın sahne ÜZ9riode en kuvvetli el 

mania rıdır. 

s Ergenekon• Mizıı~sen. , :\Iakiyaj . Dekoı· , .Ak.sesuvar 
• ışık cıhetındeo danı çok ztııog.nıhr. tc 

Şımdiye k ıdur hk bir tomsılın bu derme muvoffalıiyetle başarıJıof' b 
dığına kani olocJksınız ... 

yı 

- 4 Kanun sani gece v~ giindi'ız Asri Sinemada- ö 
a 
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En iyi ve ucuz fiatla 

il 
B 
gr 
b 
d 

Bayramda PARFÜMERİ hediye': 
liklerinizi ~ y 

Seyhan Eczanesinden 
lı 
b 

Tedarik edebil ı rsiniz 6112 
27 ;,_, __________________________ .....;.....;--"' 

Umumi nrşrıyot müdü. Ü i 
M. Balcşı t 

Adaua Türk söziı u aı baıısl 


