
5 KURUŞ 
ADANA : GUNLtlK GAZF:l'E 

Kahraman lıUhkdm laburumuz gl'çlt 16renlndt ilbay, ıaylavlarımız vt dayre baıkanları lt'Jrtn yerinde 

•• Kurıuluş bayramtmts 
ı~nr1mizde, Ankarada Vt' 

lstanbulda ıçt•·n gele bir 
istekl dt. 

ONVÇ{}NC 

Kız llstsl öğrrnlcllerl geçit yaparken 

Evvelki gün Adanalılar kurtuluş bayramlarına heyecanla
nnan bütün tazeliği ile bir kerre daha kutladılar. 

HebP' - ltalya harbi 

Bu Kurtuluı bayramı törenine kırkbin Çukurovah iıtirak etti • 
• 

Bef Kdn-.ıaani Ankarada ve lıtanbulda baytık törenle kutlandı. 
1 

Adaaahl•r , ku• laanı• 
on dördtlocll yıl dhlaai 'ller 
,.ı oldap gıbl P·••r 1 a-
lma tazelijioi mahafua eliea 118· 
yük bir heyecıala kudadılar . 

Cumarteıi gtceıı tam pat yir· 
mi dörtte top atllmak • kule ve 
f•brikıların ıki d•kika türen dü 
dük ...a.rırl• bayrama baılaa· 
mıftar. 

Puar olmı11•• rıtmen reamt 
•• buıaıl da7reler , majau , dök 
kia ve evler bettıa bap barnk 
ve yetllliklerle .a ... a••th • 

Daha ..taalaın Aat yedWnde• 
itibarea bavaeıa balaaık ve 80-

tak olme11na r•l••D prpda bl
ylk bir halk kalabalıit ıöze çar· 

pıyordu. 
Saat Nlılz buçaja dotra .•B

el bndo , kız •• erkek ~iler • 
mekteplerden selen muallim ve 
taletM •lmeeailleri • mılôl gazi- . 
ler • mılll •lcetleleJ• ittirak et
miı kıhramular Camuriyet Baık: 
Partiıi menıupları , k&yliler ve 
laalk ura1ıa öalade mevki aldı • 
lar. 

Saat doka.sa ıelmlftİ • Herkcı 
de b&yük beyecaa baı ıa.teımiıd. 
Çüokü buradan taıibael bü71ik 
bayrak tulim alıaacıktı • 

Urba, Torban B•iker ; iıc· , 
talebe mü•e11illeri , m•lil ı 
milli •lcadeleJe ittirık e&lea 
luıbr .. anlırdaa ve h•llıtao birer 
ırubu yakarıya davet etd •• baJ· 
••jı kendileriae tealim etli • 

e.,,.k •ı•i•r• iDdirilerck 
açıldı ve eller Ozeriade yoklraya 
kalderıldı • 

V erılen ioaret üz .. rioe bo bB· 
yük alaJ batta bando oldutu bal 
de çırııdaa geçerek bükimet ko· 
natıaa gelındi . Burada lıbay , 
ıa1ıavlar • urbay , tüm Gl'nerıl , 
lllllklye, adliJ 9e cliter dayre· 
ler boık•alan , •b•,Jar , bar. ka 
•• miie11e9e)er dırel&tlrleri , te-

tekküller we lcalıbalak .. halk lslt 
letitle , bir iatiblcia bölilB, 
Jaedarmı ~• poliı •41t •r•r: kıta
hrı hazar b.alunaıyordu • 

Bayr Is laükimet lsooajıoıo 
lıt kat balkonuna çıkarıldı • Ko· 
ledee ...... verilen .l .. ret Bıe
rine iatlldll aarıı11111 çaham•add 
baılaa•lf •e bayrak ya•• t yavıı 
•teiaY••rkıtılmt ve ba ı1rıda 
bir m••ıa aalsv tarafıadan hava• 
ya iç el lilib Bakılmak ıareti,le 
1e!lm r. •mi J•ptlmıı ve kız :uıe
lhdeo dokuıurcu 11aftaa Rısiyc 

bayraja lsarıı bir ldtı 
b«- ıöyltnılttir. Bayralc 
çelsme tlreai bitmiıti. 
Şimdi herku gtçit tö 

renin y•pılacetı At• 
t8r k be1kelia\a karıı 
ııodaki Cumuriyet ala 
DIDI gitmeğe baıl·
m•ıti . 

Camurlytt alıaınde, 
ııfah JOlaa iki tara· 
fı•da ,Orllmem;ı bir 
kalabalık vartlı. Dea• 
.... lü ......... 111 .. ia 
ltalka b•ad• buluna .. 
,ordu • Kataat ve melır 
tepler keadilerioe (Öl 
terilen JUde mevkı 
almtalarcb. 

.. vııta ç.kmit oldukları iıiirıb
Jara a"latarken bu muanim halk 
ı•lebeliiinio glılrriadea yatlar 
al11yorda. 

Buodaa aoara Ankara ballcevi 
ain drğerU elemaalaraodan ki• 
r•n Boslıır, Adana için yazdıjı 

~- güsel ııiriai olıomaı ve ficl· 
dr.tle •lkıtl•nmıthr. Erk~k lt•et 
mea okulu ıon ııoıf tal,. ~ıinden 
840 Orhan Cura da göz .. ı bir 
'bıa.bı alylemrı •• alk•t••nmııt•r 

Bn..du eoara veril•n k•mancla 
"'8wt11ıew9"' fe ..... :.•111!9•. 

Batta b.D4o, htl1'khl tahiaru 
topçu kıt••h, piyade •e atlı j•n 
dar••• polq ve eır•J liıtalan, ma • 
lftl razller, izciler, melll~pler, 

moc•deleye ittirakrden lsabre· 
mantar, itfaiye• bAft• balkevi h•n· 
doaa oldap kaide Cumlaı.1riyet 
balk parti~l llyun kurul ıle adiye 
idare laeyetleri a,eleri, bltüo o 
caklılar bayraklarıJle triboola ö 
olnd .. n ırçerek burada bulua•n 
ları aelimlad,laı. 

Tem aaat oabuçak 
ta ıüel bındoaaa çal· 
dıtı lıtiklll •••tiyle 
tire•• baılandı • Ti 
re• ; fimdiye :kıdar 
yapılaolarıadaa dalla 
çok laeyecanlı idi . 
Kırkbin Çukurowalının 
aynı htJtcaa ve 1e

viaçle kayoatmHı •I 

rHt gelinir bir m••ı•· 

Tarihsel bıl11ak /JQyrak hıikılmet 
konağına çekilirken 

TlrrD bitmııti, laelk J•Hf J•· 
vaı ve bir ındsım içinde pbre 
dln•rek d•ğıldııar. 

Saat onb .. ıte Ura1d• b8Jül 
bir kabul töreni yıpdmıt ~ Oll 

altıda Urbay Turban Bereker, 1a· 
nınd• tehir mıecliei üyeleri oldu 
ğu halde komuta•hl• ıiderek 
tim s.ı;h A•ğ•D• ıelair bıl
lsıoın orduya k••tı olan 1akra•-

ra idi . Ulu loder AtatGr klla 
tunç hrykeli ıaaki canlan · 
mıı, bu muazzam iaaan kalaba· 
l•lt•• , .. w, ~ocaklarını• eevioç 
ve aeıe ile kayaıım11ııaı ıeyre · 
den bir b•b• 1ttılmıemeıi7le 
bekıyordu . 

Niidenin l"DÇ Hylavı h•m
ff'hrimız Cavit Oral, at•tli ve be 
yecanh bir bıtabe ile Adı•• uva· 
fi Din bllylkllğlnl, Çt' lıil D izli 
rabların derinl•ii•i ve Çukurowa
lılarıo yiiitıitini anlattı. 

G,.nç hatip, hemıehrilerlnia 
la11nı bildırmltrir· 

- Gerlıl iklncl say/ada -

Şurlyede peçe ve çarfaf AtatDrk• 

Suri1eli bir bayanın peçe ve çarşaf 
uleyhındeki faaliyetlerı 

Yılbafı tebrill lel,gra/lan 

Ankara : 5 (A A) - Yılbefl 
müoaıebetill'! Cumur Baılcınımıs 
Atatftrk'e muhtelif milletler bü 
lcümdHları araaındl tebrik te)JI 
zıları teati edılmiıtir · Maruf bir din alimi "peçe dini 

bir bidatdır,, diyor. 
Tarih, dil ve coljrafya 

fakUltesl 

Ankara : 6 (A A) - Burada Bir Berut gazetesinin neşriyah aç.lan Jil, tarıh ve coirafya fakül· 
ıoaredan girme bir bidad oldu tuinde bu ayın oob•ıinde tedri· 
ğıı bir çok drlillerle ıspet etlik ıata baılanıcalctır. Açılma t&reni 
teD ıonra Ş11m C miyeti ilmiyesi j balkewındtt yepılecaktır. 

Berut : 3 (Ôıel) - Bir kac 1 
güa nvel (Elbel•ğ) ı•zeteıiode 
Lübnanıo tınıamıt din alimle 

rindeo Şeyb Mebmed CemilOlbiıar 
peçe we çırl8f bılckınd• çok dik 
kat• dtier bir mekıle yazm1t 

br, 
y uıoın bııl•ğı [lılim dıniede 

prçeuiD yeri •••m•?) dır. 
Mellmed Ce•il BiNr bam• 

kaluiade p çrDiD llfiıllimantıtı 

ne bu hususta 11oaller eormak ltaıyan - Habe9 sava91 
tadır. 1 

Bu din alimi mıllellerin 11e>J- Ankara : 6 (A.A, - Den İtal-
ııl h•yıtında lcadınlann açık ol· yan uçaldı.rı DAiabur yeDidea 
mHının bftyülc bir tu•ri oıdop bombardıman etmııleıdir. Bu a 
eu ileri sürerek tleri Avrupa ile, rada Amnil&a Kızılbıç biaall•• 
lcadıolara lrapılı milletlerin bu- dlfea bombalardan ft bir colc 
- ·Gerisi dördancü ıayfada- kimecler yaralaomııter. 

Eritredeki Habeş f aarruzu 
şiddetli yağmurlar yüzün

den yapılamadı . 
Amerikanın 150 harp gemisi ve 400 uça 
ğı Kaliforniyada manavralara başlıyaca 

İtalyanlar bu sefer de Mısır sey 
yar hastahanesini bombaladılar 

A•lcara : 5 (A A) - hal7aa 
uçakıarı Daiıburd• Mııır ı .. yyar \ 
hHtahao•ıini de bombardman 
f'tmiıl,.rdir Nafoıea ••)••• yok 
• ela haltaba .. •i•r ha•r• atr•· 

Adi•babadaa blldirUditin• 

Benim gözümle : 

Yakın Şarkt~ başlayan 
hareket -

1848 Fnnııs ibtitllind•n IODn 
kıN bırer uahkla, bf'man ayai •· 
maada Avrupaoıa bir ibdllller teri· 
ıile uraılcb19nı sörlyoras • 

Birbir1nden ayn fauı ayni fi. 
kir akıııpaın , ya11lııınıa eeeri olan 
bfldia bu h11rekeder, UM8 Enaus 
ibtillliDin bir uferi Nyılabilir. 

ltıynatıoı Franudan alan bu yeni 
(demokraıi) fikri bir 1el balind,. A•
rupayı kaplamıııar. 

Buı memlr.ketlerde nuyonaJism, 
bam memleketl.,rde libenlizm adiyle 
tekillenen bu ~ryan milletleri ayak· 
landarmıı Ye nihayet A•rupaoıo ~h· 
reıiai deliı•irmittir • 

B..-men bir uır eonn aynı bt11t1k 
hadieraia .. rkaa meydana geliııni 
görflyoru. 

Yeni bir fikir An•doludan ap· 
IJJ• ; Aıyanın , Afrikanın içlerine 
aoaru akup gidiyor • C.oh reelite· 
IHle Aayanın bir ucunda yübelf!n, 
'-rrçrkl,.ıen Kamalism bir kurtuluı 
ıkeiri gibi Aıyanm , Afrikaoın gf!rİ• 
likteo yUreli yanık milletlerine do&
ra akıyor. 

Gün ırçmiyor ki; İranda , Irak· 
ta , Mı11rda , Suriyede , Afgaoiıtao· 
da Ankara mekt•binin derelrriadea 
biriıinia tatbik tdildili eıitmiyelim. 

Din laueu1 unun en yılucı tekilde 
ultanat ıürdügü yerlerdt- bile prçe· 
rıia, çupfıa yımldı&ıaı, ppbn1n 
geyildilini ö&reniyurus . 

Avrupa medeaiyf'tinf'! temaı .,.. 
11talannın en çabotu olan litin harf 
leri komıu milletlerin de alfeba11 o
luyor • 

~omtularımızıu imir, kültür 
alanl11nadaki kıpırdaoıılannı, ilerle· 
yiılerini büyük bir zevk.la eeyir edi· 
yorus. 
lıtiklll için hareket halini almıt 

eeıler , deprenmelr.r var. 
Memlekr.t ıınırlarınclan tapa T8rk 
inkıllbnnn dinamismi Y akıa Ş.r
b caa vttriyor -

19 aaca .... da A•rapaaın ı• 
slnll,Franudaa fıtknn bir aleY Cle· 
liıdrmifli.20 inci uırda da AtyamD, 
Afrikuwa hlrıiJete. medeeiJd" ıu· 

ılre, İtalyan araklart IOD altı 
iç.nde Makalle mıntaka11•a iç 
bomba ıtmııla•dır · 

H.b,' Z•Jıatı OD &il, Oll .... 

yar al.dır . ............... 
- Gerili üçüncd •ahlfede -

MtSırda galayan deva 
ediyor. 

lnglliz hariciye n•zın Eden 

Kahire : 6 (Ratlyo) - M111r 
logıltf're münaaıbeta hakkın 
bu bafta içinde müzakerelere bil 
lıaacakhr. 

MibJet perver tılebelf'r arl
ıuıdaki galeyan devam etmrlsta 
dir. Miliy .. tperverler kıpitöl ... 
yonlırın ve muhhlit mahkemele 
rio kıld111lm11ıaı ve ll111r t-
iıtı klll veıilm,.81 botu~• i 
edeceklerdir. 

Loodra : 6 (Radyo) - • 
ta ıçiade lnıiltere - ıl'IP• .a 
naaebetıade ye.i bir la ... 
aı umulmaktadar. 

Bu IOD t1alerd* if leri ba· 
kanı Etle• .... ı ti • mülaia "'8-
mun Mııır bedbelerlai incelt_. 
le rçmımifdr. 

Ecl•n'ill Jıkırıda İngillı -
111 ihtıUlıaın heJHae bir pre ... 
l•C8i' •nılıyor. 
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Adanam, ah Adanam : 
" Nevzat Güven .. • 

Bayram yapıyoruz .. 
Doldurup gözlerimize doludizgin o günleri 

Bayram yapıyoruz ! 
Dayadık alnımızı kurtuluşun minberine -
Uğrumu:ıda canını, kanını veren 

En taze atını veren 
O harikulade kahramanların 
Sesine, türküsüne, bakışına tapıyoruz .. 

Bayram yapıyorıu: ! .. 
Hep bir ağızdan, aynı dille okuyoruz şarkılarımızı •. 
Gö:ı göze durarak . 
Bir çocuk gibi semnıp 

Ayaklarımızı yere vurarak 
Yanyana koyuyoruz -
Davamız kadar derin, 
Davamız kadar ağır başımızı !. 

Hep bir ağızdan okuyoruz şarkılarımızı !.. 
A.danam, ah A.danam! 
Neydi o günler anam!. 
Düşdün, ağlamadık ! 
Alnımızı karartıp, düşmana el bağlamadık .. 
Basarak ölülerimizin omuzlarına, 

Çeki idik kurtul11şun dağına ! 
Yağmur gibi yağan ölüme karşı 
Gerdik kıllı erkek bağrımızı • 

Ağlamadık ! 
Severek yaşadık ağrımısı !. 
inanarak bekledik .. 
Yanarak bekledik .. 
Bomba yerine fırlatacağız başımızı, 

Vermiyeceğiz A.danam seni! dedik . 
Uzun sürmedi ayrılık .. 
Salkımları kan damlalı bağların 
Yiğit sırtımıza döşek olan dağların 

Üstünde haykırdık ! 
Dağlar yürüdü, bulutlar yürüdü, riizgıir yürüdü ardımızdan .. 
Bizi bağlayan ne var&a kırdık ! 
A.danam, ah A.danam ! 
Kurtuldun! 
Kurtuluşun . 
Bize ne mutlu düğün 

Bize ne mutlu düğün ! .. 
Kardeş kanı var, kundak kanı var toprağında ! .. 
Halti. hatırası yanar o günlerin 

Salkımları kan -damlalı bağlarında ! .. 
Arkamızda o kara günlerin karanlık yolu .. 
Gösterimiz güneı dolu -
Kurtuluş bayramındayız çocuklar 1 
Kol kola, Göz göze, yanyanayız çocuklar! 
Artık kararmıyacak &akaklar 

Bir ölü marşının arkaıından ! 
Doya doya içeceğiz çocuklar 

Omrümü:ıü kurtuluşun tasından ! .. 
Bugrin dudaklarımızda yaşamak türküleri .. 
Ömrünü boydan boya inkılaba adadı 

Atatürk davasının her neferi ! .. 
Korkmadan, da,ünmeden 

Bu memlPket bizim! diyebiliriz çocuklar! 
Tek bir kafa, tek bir yürek gibi 
17 milyon insan . 

Bir putada erimişiz çocuklar! .. 
Yolumuz Kamalizm yol11 .. 
Tadarımız kurtuluş şarkınle dolu .. 
Bir aydınlık, bir sonrasız ömür süreceğiz çocuklar !. 
Bir erişilmez, bir harikulade sabaha ereceği:ı çocuklar! .. 

Kiirrenin kanı soğuyana kadar, 
Birbirinin içine bırakıp ellerimizi . 
Usta bir şarkı sövler gibi 

Hep bir ağızdan okuyalım: 
Kurtuluşun kafamızda boylu boyunca uzanan şarkuını ! 
Unutmiyalım çocuklar, 
Gözlerimizde, güneşli bir yüzle bir zindan gibi duran, 

Bugünün dünden /arkını ! .. 
Mutlak kuracağız çocuklar 

Yüzyıllarca sonraırnı Anadolunun ! 
Bu, en mukaddes yeminidir. bir Aıaıiirk çocuğunun ! .. 

Acıklı bir ölüm 

Ziraat meusuçat fabrikası di
rektörü arkadaşımız Sükutioin 
hemşiresi Mülısioe Şükutiriu cek· 
tiki hastalıktan kurtulamiyarak 
İıtanbulda öldilğüoü tessürle ba 
beher aldık. 

Henüz yirmi iki vaılarroda bu· 
luuan zavallı Muhsine ş brimiz 
Tıcueı meHebi mtzıınlarıııdan 
olup Z•raat bankasında da me 
murluk yapmış ve blltüo udaşla 
ıını, muhitine keodisioi ıevdir · 

ıniş kiymttli bir kızcağızdı. 

Adana : 4-1-936 

K6muran Kadri Bozkır 

Basın almanağı 
İstanbul Matbuot Cemiyotı ta

ra(ından her yıl neşredılmekte olan 
alman:ığ n 1936 yılına ait olanı da 
basılarak satışa çıkarılmıştır. 

içinde çolt kıymetli yazılar bu
lunan bu değerli Almanak 50 ku
ruşa satılmoktudır. 

Muhsıoey• tanrının rabmetini 
dıler, arkadaşımız Sükutiyr, aile 
si efradıo• vı: kendiıiui seven 
ark•daşlarına b•ş sağlığınd.ı bu
lunur uz 

( 1.'ürk Sö%1i ) 
= - o 1 = 

An karada 
Adanamızın kurtuluşu 

candan kutlandı 
Şebir Dayakları 

Anlna ( !bel ) - Dlln gü 
tel Adaaeoıo kurtuluıunuo -14 
üncn yıldöaümü idi . Dilımaa 
İşgali altıode eııeyurde olan bağ 
lılığıoı bir •D bile kaybttmiyen 
Ad.na , 5,1,1922 de milli büku 
met •!kerleriui coşkun tezahnr 
lerle bağrına batmı§tı . Halkı , 
taıı , toproğı Türk olan , batıl 
bavasiua bile TUrklük sinen ba 1 

güzel vatan pıırçasının bu muut 
günü , dün Ankarada kutlanıh . 
Merktzi lıtenbulda bulunan " To 
roı Gençltr birliği ., Ankara şu
beai Halkevi ıaloalarında bir mü
aımere hazırlamıştı , Turoslular 
aTflındeki bemşerilik ve kudeşlik 
bağlarını kuvvetlendirmek , biri 
birlerine yardım etmek , Toroalu 
gençleri tahsile trşvik etmek g•
ye6iyle kurulan bu cemiyetin ııi 
zamuamesiode birinci maddede 
ber yıl Adananın kurfoluşuou tes 
id etmek yazılıdır . C -miy<t, dllo 
bu iyi maksadı , güzel müsamere
ıile hakkile ifa etti . 

Saat 20,30 da verilen müsa
merrde , Arıkuada huluoao he
men bütüo Toroılular , Sryhao 
saylavları , ve bir çok devetliler 
vardı . Müsamereye İıtiklil mar 
şı ile h•tlandi . Sonra Tarım eoı
tiıüsüodf!n H•cim toplantının ne 
için yıpıldığıoı anlattı . Gazi tu 
biye enıtitüıUndrn Avuiuin kur 
ıuluş tarıbç< ai haklcında söyledik 
leri alaka ile diulrudi . Adan• 
kurtulut savaşıode bulun•n bir 
ga:ıiuiu , Shfanıo , batıoden ge· 
çenler , geçen günlerin •Cı ve 
tallı hatıralarını anm•ğ• vesile 
verdi . 

Bundan sonra halk şarkıLuı 
ve balk oyunları yapıldı . Hukuk 
t•n Vıcdi ( Toroslu Çoban) şiı
rioi okudu . Ruhinin Çukurno;ı 
ekonomisi hakkıoda ~öyledikleri, 
bu mıotekanın ekonomi ıahas.a
d• mili varlıg• kattığı ıervtt b•k 
kında dinliyrulere güzel bir fıkir 
verdi . 

(Çukurova) .dlı muıik parça 
sı ve Ferid Celi io, Vecdi tere 
frnd•n okunen, i~gale aid bir hi· 
kiiyesi müumereniu zevkle din
lenen parçalarından oldu Hele 
bütün Toroslufarıu okudukları 
( Toroe şarkısı ) çok güz· ldi . 

Dün h1tlkeviude hu müoase· 
betle Toroı ve bavaliıiude ye
tişen milli mahsullere aid güzel 
iki vit . in hazırlanmıştı . Bu vit 
rinlerde , pörtakal, manduliDB, li· 
moo, turunç, şeker k•mışı, p•
muk kozası ve çiğidi, sabun ve 
çok m•thur Tarsus baklavası 

ıeıhir rdilm;şti. 

Bundan b•şlca, 14 mart 1923 
de Atatürkün Adana Türkoca 
ğınde söylediği bir nutku" yazı 
lı olduğu levh• ile bir köşe ya· 
pılmoşlr . 

Bu nutukta Atatüı k, her za 
mao olduğu gibi, milleti ılr, yüz 
yüz· , semimi bir şekilde konu~ · 
mnş ve sözleri arasında bilhassa 
Adaoa kurtul11ş savaşının iıtiklı\I 

mücadelesi içindekij ehrmmıye 
tini tebarüz ettirmiştir. Kıymet
li bir batın olan nutkun bu par 
ças oı yazıyo , ı;z : 

"Genç arkadaşlarım: Şilpha 

yok ki ben ve benim gibi sevdl
Oiniz bir çok arkadaşlarımla be· 
raber milletin en fecf günlerinde 
vicdanımıza terettüp eden vazi· 
feyi yaptık. Fakat bu hususta bi· 
ze cüret veren siz ve bizi vücuda 
getiren büyük kalpli analar ve 
babalArımız ve bu memlekettir, 

Acı günlere aid olmakla be
raber kıymetli bir hatırayı burada 
tekrar etmek isterim. 

Efendiler! Bende bu vekayiin 
ilk hissi te,ebbüsü bu güzel mem· 
leketl•, bu güzel Adanada vücüd 
bulmuştur 

, 
ilimizde 

Işıkları söndürme 

denemeleri yapılacak 

Diğer il ve ilçelerde olduğu 

gibi şehrimizde de bava bücum
lırın• karşı bir tedbir almak Ü 

zere ıııklatı ıöodürme deneme
ini yopılacalctır . Bunun için bir 

komisyon tt tkil edilmiştir • Bu 

komisyon yapılacak güoü •yrıca 

tesbit edecektir . 

C. H. partisi 
Merkez nahiye he
yeti seçimi yapıldı 

Cumuriyet Halk Partisi mer· 
kez nabite heyeti yıllık kongresi 
ni yapmış ve yeni idare beyetioe 
Müveddtt Altıkulaç, İbrahim Bo 
duroğlu , borsa genel •ekreteri 
Süleyman , tccimerlerden İsmeil 
Hakkı ve Uçak Kurumn Tahsil
darı Mehmed Aliyi aeçmittir . 

Kültür kurumu 
Başkanı ödevinden 

çekildi 

Şehrimiz kültür kurumu bat· 
kanı dok' or Abdullah istifa et 
miş ve istifası onaylanmıştır • 

Bugün çalışamaz bir bale ge
len hu kurumun biran önce ihya· 
sına çalışmık ve hem yeni bir 
idare heyetini ıtçmek lazımgd
mektedır . Çünkü hu gürı okul· 
brında okuyan civar illerden gel
miı bir çok fakir ve kimseıiı: öğ· 
renıci buluumekt•dır lci buolıır 

bu kurumun himayesinde yediri· 
lip , içirilmekte ve geydirilip 
yatirılmekta idi . 

Şimdi ise istikballerini temin 
etmek için uğraşan hu zavallı 

gençler hayatl•rını Han odaların· 
da gtçirmek mecburiyetinde k•l 
mışlardır . 

lıgilileriu bir •o önce bere
kete geçerek yrui idare heyetini 
srçtirmesi ve hunlar içio de bir 
yıırt binası temin etmesini dıli

yoıuz . 

Cilt ve tenasül 
dispanseri 

Kuruköprüde açılsa cild ve 
t~nıuül dispauıeriude hatvurau 
h•shlar ıu ll'Ünlerde mu•yen e ve 
tedavi edilmektedir : 

Pazarertesi günleri öğleden 

öcce sut dokuzdan on ikiye !ra
dar cild ; Çarşamba ve Pcı ~emhoı 
günleri öğled"n önce sut dokuz
dan on ikiye ve öğled<n sonra 

orı dö tlfıu on yediye kadar frengi 
ve bel aoğukluldarı . 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Fubuıl• mücadele komisyonu; 
dün öğleden ıoor• toplaumıo ve 
komiıyooa grlen kağıtlar lizerin
de görüşerek karerlar vermİ§lir . 

Bayramda sevindirilen 
yavr .k lar 

İlk okullarda bulunan öğre
nicilerin, aralar ıod a topladık la. 
ıı h•ş yüz küsür lira ile fakir ve 
yoksul öğreaıcilerden 370 ioe 
elbiselik kumaşlar alıomı§ vıo 

bu kumoşlar öğ•elnıeoler taoahn 
dan diktırılip geydi ilmek ıure· 
tile bu yavrular bayram günle
rinde scvindiıilmitleıdir . 

Dost Afgan 
Milletinin Hariciye Na· 
zcrı şehrimizden geçti 

Dost Afgan milletinin Harici
ye Nazırı Mehmed Hao, Puu 
günkü ekıprese takılı hususi ve
gonla 14,10 da şehrimize gelmiş 

ve istuyonda Ankaradan şehri· 
mize gelmiş olan Kalıil Elçımiz 
Memduh Ş.vket tarafından kaıeı
lanm•ştır . Durakta İlbay Tevfık 
Hiidi Baysal ve Emniyet Direktö· 
rü Bıhri de bulunmuşlardır. 

Ekspres saat 14,30 da hareket 
etmiştir . Memduh Ş.vkelte eyuı 
ekıpresle Aukar•ya gitmittir . 

Ankar•: 6 ( Radyo ) - Dost 
Efll'aD milletioiD Hariciye Vuıri 
Mebmed Han, bu ııabab şehrimi
ze g imiş ve durakta Dış iıleri 

Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Areı, 
V•li ve Belediye Reisi Nevzat, 
Dış iıleri geoel Sekreteri Numan 1 
Menemenci oğlu, Merkez Komu 
tanı, Emniyet Direktörü, Hariciye 
protokol şefi terafıadan karıılan· 

mış, bir kıt'a tarafıodao selim 
resmi yapılm•ıtrr . 

Dost miiletiu Hıriciye Veziri 
Aokerapalase misafir edilmiştrr . 

Örge Evren 

Cumuriyet halk partisi ilyön 
kurul b.şkeoı ve Balrkeııir saylavı 

Örge Evren bir lcaç gUodruberi 
basta buluııduğundan evinden dı 
şarıya çıkemamıştı . 

Öğrendiğimize göre , Örge 
Evren iyıletmiş iıe de havanın 
mllsa.feıizliği yüzünden dün de 
dışarıya çıkmamı~tir . 

Bakım evinde 

Halkeviniıı bim•yesiude bu
lun•n ve çocuk eıiı geme ve kül· 
tür kurumları tarafiodan idare 
edilen bekıme•İnde, ber gün ög 
le yemekleri verılen fakir ve yolı,
ıul öğreoicilerio ıayieı dört yil
zü geçmiştir . 

Tetkik itiraz komisyonu 
Şımdiye kadar Kua.okudaki 

bioade bulunmakta olan tl'dkik 
itiraz komisyonu bürosu , dün· 
den itibaren hükumet konağıoda 
d.,fterdarlık katındaki odaya taıı· 
narak çalıumağa başlamıştır . 

Sağlık direktörü 

Bir müJdettenberi reb•ts•z bu 
luumakta olau ~ağlık ve sosyal 
direktörüdoktor Büsril Muhiddin, 
iyileşmiş ve dün ödevi baııoa 

gelmiştir . 

Karaisahda Pazar 
günıeri 

Karaisalı ilçui unyı Cum• 
günü P.zar ğüuü olarak saptadı 
ğıaı ve yalnız bu günlerde Pazor 
yerleri kurulac.~rnı İlbay lığa lıil · 
dirilmiıtir . 

Menenjit değilmiş 

Kozanda b r hastanın m~nen· 
jit olduğundan §Üpbeleuilmit ve 
hemen bastabar.ede mütahrde al 
tına alınmış ve uetıc•de bunun 
menenjit olmadığı anl2şılm•ıtır . 

Buoa göre son üç gün için · 
de ilimizin her )Önünde biç bir 
hulaııklı huıtalık görülmemiştir. 
Yalnız bofif grip aalgıoı vardır. 

Teşekkür 

Gazetemizin ouüç y agıua b.a 
masını kutleyan İstanhulda müo 
teşir Kurun ve Tan gazetuı arka 
daş t arımıza gösterdikleri arkadsş
hktan ötürü teşekkür tderiz . 

7 Son kAnun 1936 
c -

Evveki gün Adanalı· 
lar kurtuluş bayram• 

larını kutladılar 

-Birinci sayfadan arlan -
Halkevı g•oeral tar fınd•n 

şehrin mubtelı{ y~rlrrine konulan 
Hoparlörlerle halkı güzel kon
serler, hııahder diulrtilmİ§tir. 

Saat oo yedide Uray önünde 
dörtbine yakın galebelik loplıu
mı~tı Geç vakla kadar muhtehf 
~ğlenceler yapılmış, bava fitekle· 
ri ve topl•rı atılmak ıuretile halk 
e:ı-ıenmiştir. 

Gece saat yirmi bir de halk 
evinde f•kir v" yoksul yavrular 
çıkarına nrileo h•lo ıabaha ka· 
d• drvem etmiş ve d•vetliler çok 
glizel bir vakıt geçirmişlerdir. 

Sut 17,5 de kız lisesinde 2 
saat ıüren zengin progr•mlı Lir 
mü11mere verilmiştir. 

Ôğıeuici ve öğreticilerin hu · 
lunduğı:ı bu müsamneyi ltl•be 
kendi bazır lamış muzik, koro, •iir 
netide, monoloğlar da cidden 
muvaffakiyet göstermişlerdir . 

• •• 
Hnoa.met konağın• çekilen ta-

rihsel Bayrak diln iodirilmit ve 
u •• ya teslim edilm ; ştir . 

• • • 
Gazi Antepli kardeglerimiz, 
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kurtuluş h•yromımızı kutlamağa 

İlimiz mektupcuıu Hılmiyi tav- ~ 
ıQ.t etmiıter ve bilnıi "de pazer gü· 
oü yapılan büyük kabul töreuio 
de Uraya giderek Uıbay Turban d 
Berikeıe Gni Anttplilerin tehrık· b 

li terini bildirmittir. 
... • • 

Kurtuluş h•ynmı müo~sebe-

tiyle tehir balkı •dın• U• bııy Tur· 

bao B~riker, tarafın:lan Ateıürke, 
Kıımutay başkeoı Ahdulhalık Ren· 

da, başvekil general İsmet İnöo8, 
Mareşal f•vzi Çakmağa ve Cum 
huriyet halk partisi gtnel ıekre 

teri Recep Pekere, tizimet td 
gr•flaıı çekilmiştir. 

• . ... 
Saylavlarımıı Naci Edeniz, 

Cumhuriyet halk partisi İlyöo kıı 
rul hoşkanı Hilmi, Damar Aıık 

oğlu, Esma Naymao, lbrahim Me· 
I•, Tevfik Narman, Fık•i mutlu 

Ay, Feıit Celal Güveo ile Anka 
ra Toros gençler hirlıği baıkan 
lığından ve bir çok il ve i iç~ ur· 

baylarından urbay Turban Beri 
kere kullama tel yazıları g•lmişıir 

Bir hırsız kadın 
yakalandı 

o 
t 

K1teçocağında oturan Kara 
köseli Şemseddin kızı ıahıkalı ve r 

b.la genci güveo ntzareti alımda 
bulunın Fatma adındaki kadıo , 
İstiklal u••mınıJa oturao Ferhad d 

ı; 
kızı Mümiuenio kapusu açık bu, 

1 
lunan eviain avlusundan bir çöft 
kundura ve yinf' •yni avludft o

turan N•zmiyenin <le bir eotari 
sini çalup kaçerken yakalaum , ş-

tır . 

Bıçakla yaralamış 

d 

Ali oğlu Salahaddin, H11•n 
oğlu Koplao ve İbrahim oğlu Bay d 

ram adlarında llç kişi Abıdinpaea 1 
caddrsiude kavga edtrek bunlu 
dan Kaplan Bayramı bıçakla sol 
küreği altından yaralamıştır . 

Rakı içirttiğinden 

Genel ev kadıolarındaıı Fev 
ziye, dışardao getirttiği iki ş;,. 

rakıyı vauk hilafın• Kemal a 
dıuda birine içiıtirken yakalan· 
mış ve hakkında kar.uoi iş y•pıl 

oııştır . 
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"Spor,, 

Dün yapılan maçta 
İdmanyurJu,Seyhan-Adana sporu 
iyi bir oyundan sonra 1-2 yendi 

Kurtuluş bayramımızın spor 
hakr:nındon da boş geçmemesi için, 
İdman yurdu ve Seyhan-Adana 
spor kulüpleı imız aralarıoda ao 
laşmışlar ve güzel bir maç yap
mayı kararlaştırmışlardı. 

Atatürk 
Afg~nistan dışlleri ba

kanını kabul etti 
Ankare : 6 (A.A) - Bu sabah 

t~hrimi?.e gelmiı olan Afgan dı§ 
işleri bakanı F t>yZ Mehmet Ban 
öğle yemeğini Tevfik Rüştü Aras 
la busuei surette yemiı ve alışıım 
şerefnine büyük bir ziyafet ver 
miştir. Feyz Mehmet . Han öğle· 
den sonra Çaokeyada Atatürk 
taraftndan kabul edilmiıtir. 

Yunanistanda 
Vazifelerinden çıkarı
lan m&murlar ltıkrar 
işlerine alınacaklar ........ 

Kabirf' : 6 (Radyo) - Atina

d•n bildiuliyor : 
Mart isyanında vazifeden çıka 

rılan bütüo memurlar yeoidee 
vazifelerine iade edi,eceklerdir . 

Fırka bıatkanlatıod~o Kafanda-, 
ris, Papanast11syo ve Milodos yeoi 

s 

Asri Sinema 
iki akşr mdır gelip yer bulamıyarak geri dönen yüzlerce saygı dt-<ğer 

müşterilerinden özür diltjr 

au akşam 

Garp cephesinde kanlı hücıımlar 

Ta~lh ayaklarınıza geldi; 
._uıu Önderimi.z " Atatürkü ,, Kahraman Türk askerini ÇannkkAlenin 

dunya efsent:ılerıne karı{an harbini tüyl6r ürperten savaşını gösteren 
muhteşftm film 

Ayrıca : Türkçe izahHtlı dünya havadisi " İtalya Habeş ,, 
harbine ait son havadis 

Pek yakında: 

k :>azar günü havanın kapalı fakat dur
gun olm11sı bıı m . çın ebemmiyetıfo 
mütenasip Lir kalabalık toplanma
sına vesile olmuşıu. f orosu yene
rek ihma 1 götürmez bir kuvvet 

k olJuğllou gösteren Seyhan- Ada-
na spor takımı maal•Jeef dün ümit 
edılen bir oyurı çıkaramadı. Huna 
mukabil ldmao yurdu atak ve ener
jik hır oyunla güzel bir maç ka
zandı ve httkıkt bir gı.lıbiyet aldı. 

ler. Bu kadar beceriksiz bir oyuna 
mukabil bırinci dttvrenin ortalarına 
doğru ve Nizamın bir ortatıtndan 
istıfııde edım Halim takımının be
raberlık golüni'ı yaptı . Bu golün 
f.Jman yurdurıun daha canlı oyna· 
masına ve hal hattının iyi bir oyun 
çıkarması, Yurt tazyikin in artma· 
sına sebep oldu ve huPdan çok 
güz~l istifade etmesini bilıın Kadir 
Ethemin bir pasile birden S ıkı bir 
şutla Yurdun ikınci golünü yaptı ve 
haftayim l - 2 netice ile bitti. 

İkinci <levre birinciye nazaran 
çok tatsız oldu Bir tarafın taz
yiki dığer tarafın yarı müdafaa 
oyunu devrenin sonuna kadar bu 
ş11kilde devam r\ti ve başka biı· 
gol yttpılamadan bu notice ile bitti. 

Çankırıda hava hU- intıbabata iştirak ~tm~ğe karar 

tecrübeleri · İngilizlerin daha büyük 

Reks atlar kralı 
Türkçe sözlü harika film4 

cumlarından korunma vermişlerdir. 1 

Anka~:6(A.A) -Düoge- zırhlılar inşrsı için i~~~~~~~~~~--~~~~~~~~6:3~06~ 
ce Çankırıda hava hücumlarıodao hazırlıkları ! --
korunma h·crübesi yapılmıştır . 

Ankar : 6 (Radvo) - Lood-
ldman yurdu takımında güzel 

bir tertip yapmı tJ, hasım tarafın en 
tehlikelı oyuncusu olan seğaçık 
Nizamın karşısına Refiki sol haf 

İdman yurdu 2, S~yhan Adana
spor 1 • 

Filistinde lngiliz ve Ya:. 
hudi düşmanlığı- art.yor 

Ankara : 6 (Hadyo) - H , yfa-· 
d•n bHdiril~iğıo.- göre FiJıstinin 
bir çok yerlerinde numayişler ya
pılmıştır. 

radadao bildirildirildığine göre 

İngiltere bükfımeti d3ha büyilk 
zırblılsr inşa ~trork içio Portse-

ıl Bu akşam 
! ı Sayın halkımıza ikı büyük fılm taktim ediyor 

1 TAN Sinemasınd~/ 

koymuş, Nedimi beke ve Haydarı 
mirkez muhacim mevkiioe almı'.?tı. 

YurJun bu galıbiyetinde EID bü-
yük rolü haf hattı oynndı Cidden : 

mut ve P~Jimot limaolarınm tev · 
sii düşünülmektedir. 

•• ~eyban-Adanaspor takımı ise, 
Kemal gibi ince ve teknık bir o
yuncuyu takımında oynatmamak 
suretıle büyük bir hata işlemiş
tir ki : 

Refık, Avni ve Kemal olsun çok 
iyi bir günlerinde idiler. Bilhassa 
Kemalin çoktırnberi bu kader gü 
zel bir oyununu görmemiştik, uzun 
vuruşları ile takımın açık bir oyun 
oynamasında dmil oldu. Kadir ve 
Zeynel de iyi idiler. Muzaffor çok 
marke edıl<li • Herkes artık bu 
kıym,..tli futbolcunun oyununu öğ 
rendi.Şimdi kendisini sevenler yf>
ni bir sistem bulmasını istiyorlar 
ki: Bu cevher de kendisinin kafa
sında ve ayaklarında vardır. 

Filistinde halk arasında Ya 
hudi düşmanlığı ve İr•giliz aleyh 
darlığı günden güne çoğalmakta. 
dar. 

----------~·--------~--

Suriye krallık mı 
. 

t, 
Üç ortanın zaman, zaman bece· 

riks iz oyunları bunu pek güzel is· 
bat etti . 

/tal)' an elcisi 
oluyor?. i 

a • Kralhğın ilk kabinesini j 
vatanilerin başkanı 1 

kuracakmış 
Ü· 

Oyuna 2-30 da başJarıdı ve 
daha ilk akında llııydarın köşeyi 

k· bulan falsolu bir vuruşu YurJu ga
lip voziyete çıkardı. Seyhan-Ada
naspor bu birden bire yapılan Ant 
golün tesiri ile biraz bocalar gibi 
oldu ise de hu çok devam etmedi. 

Seyhan- Adıma spor takımıo
da en göze çarpan oyuncu Şerefti. 
Kaleci iyi oynamakla b.Haher 
ikinci g o ide hatası çoktur Remzi 
ve Sırrı da iyi i ı lilAr . Bıze güzel 
ve temiz bir oyun göst..ıren bu iki 
güzide takımımızı tebrık ederiz. 

OniKi adadaki tahşidat 
haberini yalanladı 
Aobara : 6 (AA) - İtalyan.ıp 

Ankara büyük elçisi. İtalyanlann 
oniki adada tahıidat yaptıkları 
haberini yalanlamaktadır. 

Yunanistan tütün istih· 
salatını tahdit ediyor 

r- Onlar da mukabil akınlara başla
t', dılar . Fakat ne de oisn aralarında 

irtıbat yoktu ve takım gelişi güzel 
oynuyordu . Bilhassa üç ortaları 
topu ayaklArındıı ezmek suretile 
hirhir1erile Adeta yarış etmekte idi-e Birt SPORCU 

Atine : 6 (A.A) - Yunan •ko 
oomi müdafaa meclisi, tütün istib 
salatını tahdit etlirmeğe karar 
ve•miştir. 

Habeş - İtalya harbi Salipahmer hastahanesinin İtal I ld ... d- d 450 
k · o ugumuz ça ır a 

y•n uça ları terafıedan hombard • 
-Birinci sayfadan 11rlan- manı sıresanda elli kişi ölmü . delık açılmıştı • 

mıştır • Daoakıl mıntakasına ve / her alır •lmu Adisababadaki El- yirmi kışi ağır surette ve bir ço~ Roma : 6 ( A.A. ) - ltalyao· 
Şebeli nthrioio timal kıy1lıu1nda çisinden mufassal malumat iste- hastalar da hafif surette yaralan· farın doğu Afrikasında 1935 se-
kanlı çaıpışmalar olmuştur . miştir . mışlardı . nesi zarfındaki gayipleri 390 mek 

Aukara : 5 (A.A) _ .)Oo gün· Gelen cevııpt• bastabaoeoin Bu yiımi yaralı da ölmüştür. tul ile 14 gaip ve işciler arasında 
lerde cenup c~pbesinde devamlı bombardman edildıği ve fakat Hastebanenıo bombardmanı Ec kaza v~ya hestalık yüzünden vu· 
bir faaliydte bulunmuı olan İta)· maddi basarahn mühim olmadı- nebi foto muhabirleri tarafıodao kua gelmiş olan 259 telefata ha· 

yan uçakları 'imdi de şimal cep- ğınt bildirmiştir . tamamen tesbit edilerek neşrediJ liğ olmuıtur . 
heıinde faaliyette bulunmakta· Hükumet bu cevaba kanaat mek üzere meml~ketlerine göo 86 zabit ile ıahit vekili ve ef-
dnlar . gelirmiyerek daha mufassal ma- deımişlerdir . rat muhtelif muharebelerde telt>f 

Bu f uhyete iyi techiz edilmit hl mat istrm ştir . Bu cevap gelin· Dolu ; 6 (A.A) - Adisababa- olmuşlardır . Bu rakamlara yerli 
bir İtalyan ordusuoun Mı1k•lleye ce hükumet İtalyeya karşı battıba- dan bilditildiğine göre Dolu u askerler orasında vukua gelmio 

yakRlaşmakta olması Ras Seyyum reketini tesbit etmekle beraber İtalyanlar tarafından b~mbardı~:. telef~fd"akbi~ ~~ğildı~l · . 
ve as Kassa kuvvetlerinin hal- bu hareketi uluslar kurumu ve oı esnasında yaralanmış olan İs rı a a ı İfCI erıo 11yısı 
Y•o mün•kalitaoı tehdit f'tmekt~ Kızılhaç nezdinde protesto ede- veç Kızılbaç htyeti reisi dokt 

6 l,OOO c baliğ olup bunlardan 
h.u1 1undukları sebep olarak göste- cektir . Tiyerlangeo • aıağıdaki diyev:: ( 1~,000) i. memleketlerine iade 

ve rı mekt~dir . bulunmuştur : edılmı§lerdır . 

R 
Ankara: 6 (Radyo) - Adisa· R 6 ( AA) M 1 

"smi bir haber tebliği İtal- " İt I b b • oma : · - areşa 
Y

an k babadan bıldiıildığioe göre, Ec- a yan om aları ıle . Bade)ı;ıiyo , "ekmiş olduğu telgrafta 
nça farının Dagabur civarın ( h 28 h l 6 

v d M nebi bastabaoelerdeki yara i as· asta te ef olmuştur. bilhassa <lıyoı· ki: 
a ısır Kızılay heyetine mensup d. d • ğ l bır k fi tatarın ade ı gün en giıoe ço a - Bütün Kızılhaç 1·şa tl . Tembiyende yapılan ehemmi 

u• a l eyi bombardman ettik- k d re erı t . 1 d d "' leri · b'l ma ta ır • •• ··ı k yo sız çaı pışma ar a uşmao grup· 
i ft nı 1 dirmektedir. relmenk Kıulhııç b.-yeti bu- goru ece surette konul- farını püskürttük. 
- Cebevrede v"rilcn bir haber- raya gelmiştir . y akmda Norvt'ç muştu . Somalıde yerli kıtalar Danal~-

1
1 i d·~ Habeş hükumetinin doğu Af ve İngiliz Kızılbaç heyetleri de Ve b ·ıh .. doryaıı nehri üzerindeki Anınoyi 
ş · rı asında .iki muhasım ordunun Adisababaya gelec.-ktir . 

1 assa uç metre işgal otmişlerdır. 
~~:·• ça~prırnakta olduklArı bak· Cneevre: 

6 
(Radyo) _ Arsıu· genişliğinde bir Kızılhaç Danale, Doryanın sağ yaka.sıod1t 

d. bıtarafone bir tahkikat ya- vardı . Heyetı·n yan d Habeşlerin tahşidatta bu)unmakta 
pıl luPal Kızılbaç merkezi Habeşis· ın a 
. ma.~ı_nı .Milletler Cemiyrtınden İ h • •t"hl H b olJuklarını öğrenen yerli k talnr 
ıst d - b ı.ı tanda bulunan sveç Kızıl açının ıse ne Si a ı a eşle . e ıgı 1 •Jİrilmektedir . • A r ne zırhlı otomobıllerı yardımı ıle Ar11-•n H b ı t boyuna İtalyan uçakları tar•fın de sılahlı A l l b k 
d

.. a eş er, tal1an uçaklarının vrupa ı ar riye varmışlar ve Ha eş arargd 
9y uod b • dan bombardmanı hakkında hiç d en erı zehirli gaz kullanma var 1 • hını ele geçirmişlerdir. 

ıışra ~~rt:ş~adıklarıoi iddil' etmekte- bir şey söylememektedir . Bombardmıan 200 met- Dü~man 150 den fazla ölü ve 
' M~rkez, bu hususta tamamile yaralı bırakınıştıl' . Bizim tarııftan 
b ı b Aakara : 6 (Radyo) _ Adisa ~ bitaraf kalacağım beyan etmiş • re yükseklikten yapıl- 5 mnktul ve 15 yaralı vardır. 

r~~adin lıildiıilen r~smi bir teb f tir . mışbr . En azı 100 bomba Bu hıırekAtm hedefi kuvvetleri 
ıg ~ talyau uçakları Malulleuin ~ Kahire: 6 (Radyo) - Roma-~ atılmış ve sonra uçakla- üç kol halındı-ı Doluya doğru yıı-

cenubundaki ka .. balara bir çok dan bildiriliyor: • rümıı kte oları Rasdastanın bu teh-
boğucu gazı. bombalar atmışsa Savaşın başla11gıcından 31 bi· rın mıtralyözleri ateş et- dididinı bertaraf etmekt .. dir. 

da o kadar büyük zayıa verdire rinci Kanun sonuna kadar İtalyan· meğe b'!şlamıştır . N.-vyork : 6 (A.A) - 150 harp 

tnemişlerdir · ların zayıaıı 390 ölü ve 1400 ya- Bütün ~adırlar harap gem 1si ile 400 uçak Kelıfotinyada 
Kahire: 6 (Radyo) - Hükii ralıdır . Habeşlerin zayıatı ise çok olmuştur. içinde bir has- ki Tendörsi üssübahrisinde toplan· 

~~t Dağ .. burdaki Mısır seyyar mühimdir • ı . mış~ıt. Bunlar mühim manavıalar 
astabanesioin bombardmar.mı ha Kahire · 6 (Radyo) - İsveç taya aı:nelıyat yapma~ta .. yapcakla5d1r. Bu bU<•~sta. büyük 
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1- Fevkalade heyecanh müthiş film 

Riichard Talmadge 
tarafından tAmsil edilen 

sırat şamplyo 
2 - Sevimli komik 

Mil ton 
nuntemsili 

öp beni 
Pek yakında: 

Napolyonun 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Şab .. ser fılmlerinden birisini daha taktim ediyor 

Kırı" hayatlar 
Mümessili Klodet Kulber 

Güzel bir şiir, N1:-1fis bir musıki, En güzel manzaralı tabiat levhasıdır. 
Fılmlerin incisi, incilerin birincisidir. 

ilave: en son dünya haberleri 
Gel ... cek proğram: Beş K4nunu saniyR yetişqmi1eo büyük film 

lstlklail ağraada 
mümessili: Vallasberi 

matine : 
Çarşamba saat 2,30 da tenzildth matine 

Karnelerimiz: 
Tenzil Atlı karnelerin.iz satışa çıkarılmıştır 

6305 

• 
Dişçi lbsaa Al!ıniz 

~luayenehan .. s.ini bugünden itibaren doktor op~ratör Yusuf Ziya 
beyın karşısındakı Bedrı Leyio muııyenehanesı'ne ki t . ı· B .. f" h 1 ns ~ mış ır. 

u un asta arını öğledan evvel saat 9 dan itıbaren kabule baı:ıln· 
mıştır . 'il 

Cuma günleri öğleden so r .. h 1 . n a mu taç o anlara dış bakımı ve çekmek 
parssızdır .6294 3 10 

bır kütümiy~ıt gösterilmelctedir. 1 
Adisababa : 6 (AA) _ lmpa· 

ratoruo §İmal cephesine yepmak 

taıav~urunda bulunduğu taarruz 
lar, şıddetle yağan yt1ğmuı lor yü-
zünden y .. pılamamıştır . Bu yRğ 
morlar, De.styenio şimalindeki 

yokln _ b~r kısıpıoı tehrap etmiotır. 

Tabanca taşıdıaından 

Gar>isafzade urammda oturan 
Apdullah oğlu Mebmrd adıoda 
birinin Leş f şekle dolu bir ta-

banca teşıdığı görülrrek alınmış 
ve h kkıoda zabıt tutulmuştur • 



O'llrlı ~ ı ·7 Son kanun '19J6 

Suriyede çarşaf ve 
peçe 

- Birinci sayfadan artan -

gllolıü geriliklerini mukaye1e el 

mektr, komşu Müslüman mem 
ı ~ keılerinde kadıııl.rın p çe ve 
çaıı fı aUrak ıoyul h• yata gir · 
dik le ini YI' bu r un çok önemli 
ye b , y.r ı sonuçl•r rlnğu • dıığ u• u 
İtpat dın • ktrdir . 

Mün .-. vver bir Arap kı-
zının peçe aleyhindeki 

faaliyetleri 
Be. utla Ç• kan [Y.U .z] g• z le 

sinde ol.unnııışıu ; 
Ben ı üm~YJ e :ıam . oı da b lı 

f lorin vüzera keoıli k•dııı a il ..ı 

>vaın k dmla • ı H~s·od• bir ala 
mrt l• myiz olmak üztre ırse ıtilri 

lıabul eımişle dı. Uurıda biz tes ı. 

türio zavallı Müılümaoları ııe bil 
yük f. lakdlere yuvarladığıoı u· 
zun uzadıya izah edrcek drği

liz. 
Yalnız ııınu ıöylemek iıteriz 

ki Şaıkta medeniyeı ve iıtiklal 

yolunda en bü, ilk adımlar atan 
n yaıamak iıteyen mllletleıe ı

şık gösterrn Türk ge~çlrği büri· 
yet ve istildil vadisinde ilk bat 
veyi kadınların yüzündeki kara 
perdeyi yırtmakla atmak ceıa 

re tini göstermiştir . 
Ankarada doğın bu güneşin 

ıtıkları M eır geoçl -rinin yüre· 
ğiLe işlediği gibi Türklerin kom• 
fUSU olan Aıaplaoda bu uyanık 
hktnn ieıifade etmrğe ba§lamıt · 

lır • 
Yazık ki lıadın ile eı kı ği bir 

bir,ndeo ayıran bu kara perdeyi 
yırtmak için ilk ırda, bir erkek· 
ten dt ğil, bir kadındın çıkmıt 
lır . Suriyeli Kaeım Emin, ancak 
Mısırda sesini çıkarabilmi§tir . 

Suriyede daha doğrusu Arap 
muhitinde illı. isyan muhterem 
ve mübrccel h•mş iremiz olao Na 
zir. Zeynrldonden sudur etli . Şüp 
heıiı ki, Nazire Zeyorldin ismini 
yaıioki g.nçlik büyük kahraman· 
lar sırastodıı yad ed rcek ve her · 
kes On!ln beykrl veya abideleri 
önünde kemal huıu ilr baş eğe 

cektir . 

Akidesine pek derio bir i· 
mao ve iblis ıle merbut olan bu 
9 , bat kar , Cl'sur, mütefekkir A 
rap kızı Araplığıo ift ı har rd~ce· 

ğı vilcuıl.rdaodır . Her ta r afıan 

görmekte olduğu İrlica ve taassup 
gurur ve cehalrtioe kaı§r zerre 
kadar z .. f ve tereddilt göster 
miyen hu kahraman Aıap kızı , 
millttinı taasıubun karanlık l arın · 

dao kurtarmak için Berutta mü
temadiyen ictimalar akdedeı ek 

kendisine taraftar aramaktadır . 
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Ad ana B orsası M uameleleri 
'PAR'tJI'. ve · '.rli~'..\ 

Kilo Jo'iyall 
CİNSİ En Eo çoL. Satılan Mikdar az 

IC. s. IC. s. ICU.. 
-

Kapı malı pamuk 
Piyasa parla~ı " 36 36,75 
Piyasa temizi 

" 30 
iane 1 38,50 41 
lene il 
Ek•pr~• 41 
KIPvl a rıı 1 

YAPAGI 
l ~r \' i'IZ. 

1 1 1 s;"HtJ 
~ l (, 1 1 

-
Ei<,pr~·• 

1- 2,37,_5 1 
1 f (tnr 

1 
\ı rh •·) rırılık" 2,2.J 

.. ···ruh uıoluk ., 1,9.ı j 
- . - · HU B lJ BAT 

l:luj!rl•v K ıhrı• 
Y~rtı - 5 - 5,50 - -.. .. ~ PO(U llt" 

Arpa -Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keıen tohnmo 
Mercimek 
Si sam 1 

UN - Salih 000 ,.__ - 700 ... ... " ·- .;;:ı JJ .. - Düz kırma 
" ~ .:-;. 

Simit ,,_ .. 
Öc -....---Cumhuriyeı 800 ==-ij 
~> - .. 700 

~ 8.1 Düz krıma ,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

6 I 1 I 1935 İŞ 8ankasındao alınmıııır. 
Sanılnıı Pene 

Hazır 
1 

6 35 Liret 91~ 
1 inci K. V Ydeli 6 15 Rayşmark 2 97 

Frank"F'raosız,, 

~15 2 ioci K. V adeti 6 ı:> Sterlin "lnııilis,, 
liioı hazır 5 81 Dolar "Amerikan,, 50 
Nevyork 11 32 Frank "lnicre., 

. -MiM---
E ~ inco kumaşlarınızı y · pratmıynn üzederindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile t~ mamile t emi1liyen madeni ve neb&.tl bir terkiptir. 

Kal ı p h ~ linded • r . 

Perukende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Mim 

Mim 

ile her şeyin'zi temizliyebilirsiniz Hatta Pel ı kan mürekkebi 
ile lelı.elenıniş eşyalarınızı bile .. 

çocuk b"zlerioi kolaylıkla ve zedelemeoen tertemiz 
eder • 

M • Lok" hoyelardeki kir ve lekel~rı çini banyo,cam , kristal 
1 m medeni sofrn tak ı mlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden ye 

y .. ni bir bale sokar . 

Ml'm en n z k ipekli, yün liı kumaşların yikonması , temizlen 
mr si için biricik madij ni sabundur . 

Şurasıı ı kemali mem nuoiyet- Adan ada 
le derç ı tm k iıteriz ki, N zire · 

umumi satış yeri : Ulucami 
ve Ömer Z•yoeddio müoevver Suriye ve Be 

1 caddesinde 
rut kıdıol1rındao mürekk· p ol- 1 Başeğmez 

Mehmet Bozdoğanlı 
ticarethanesidir . 

dukçı mü'ı i m taraftırlar trmioine 
muvaffak olmuş ~e p•rlak şerefli 
m .. ksadıoa doğru pl'k büyüka
dımlar ıtnıalıta buluomuştur. 

Yıldız gızetasi Arap ı.ıibio
de pek muazzam bir inıd !ap ~ah 

ramaoı olııo bu bemşi r tsini bü:üo 
umimiycti ile alkışlar . 

Her 

1 
lı-·

Adana inhisarlar başmüdürlüğünden: 1 

bakkali)·e mağazasında 

bulıınur. 

Foto Coşkun 

da 

, 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven , h"r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyrsindtı saat 14 

ı den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Mersin ve Adana barut d"pesu , 
aro1 i siıı de ve gönJeril ı cek ır.alı a Jd., 

ynpılaca k olan küçük tipteki be 
heri 454 lira 71 kuruş b• delı ke· 
şilli iki 1.ıın e tecrit depom 14 -
Knnumıani-936 srlı günü baat 14 
buçukta pazarlıkla ihalo eJilı-ce

ğinılen istiyenlerin plan sözleşme 
kağıdını görmek üz~ re yüzde yedi 
buçuktan 34 lirn 10 ar kuru ş te· 
ınin~t por• larile Adana inhi ea rlar 
başmüdürliiğıine mürucıır . tl rı 6280 

1 

26- 31-5-10 

Amatörlere mümkün olan 

gösterilir. kolaylıklar 

bütün 

1 

1 

i 
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Un fabrikası kirası 
Antalya Valiliğinden : 

Madde 

1 - Vilayet idaroi husu,iyesine 
aid Ant•lya iskel~s ·nde rıhtım biti
şiğindd Iı.ain un Cebrikas : nın üç yıl

l·k kirası 4-12-935 tarihinden 5 
şubat 936 tarihine rast(.ıyan Ç~r

şembR günü soet 15 şe k•dar ka· 
palı artırmaya konulmuştur. 

Bu (11brika g ·ınde yirmi ilA otuz 
ton buğday üğütür, unu Am~riknn 
unları nefes. tindedir. Fubr kanın 
bir yıll ı k kir•St ( 15,000) liradır . 

( Fubriknnın baş dPğirmencisi 
ıle iki değirmı ncinin aylıkları İda
rı' i hususiyeo~ veı ilccektir. 

Meldi 
2 Kire artırma ş 11 tnrn esi 

lzmir, iste• bul, A k•ra , A.lnna vi· 
ldyetlerine gön tlerilıniştir lst kliler 

1 

bu ,. jfAyeılerden alup ok ıı ) ah J.rl.:-r. 
Vıldyetim ' ze müracu ütlor. h ı.linde 

de adreslerine pa • sız gönderil ir. 

Mad.le 

-. .. 

• ... 

Tl::J R KiYE 

llRAAT 
E.SAN K AS . 

DAoA. 
BiRiKTiREN 
RA~AT ~D6Q 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hnstalıklarJan kaçınmak iç'n ya~ 
murılen wya her hangi bir şek i lde bulunmıyan ve bek ki kayn•1 

oldıığıınu daimıı isbat eden 

A y r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarlıır feon en sabit olduğu veçlıil.1 , ~ 
kiki ve d· rindon gelen pınar suları değil, sathi p.norlarJır . Bu sul' 
daima kirlenir , bulanır, mikroplonır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu , sıhhatınız namı~ 
enmühim endişen ' z olsun. 6171 14-30 

3 - Artırma beş şuhat 936 
Çar~aınba günü saat 15 de Arıhlya · 
v&lilık odasında vilayet er eti meni '.!::::!!~:::!~ ::!:::!:::!tı:1 
huzurunda olac" kt ı r. 5370 195 

Madde 

4 - Artırmağa gireceklerin 
mrıbımmen üç yı llık bed ~lin yüzde 
yedi buçuğu olan üç bin üç yüz 
yetmiş beş lira muvakkat teminat 
vermeleri IAzımdır. Teklif mektu. 
buııuo ve teminatı mnvakk&ta mok · 
buzunun ıarftanmesı 2490 sayılı 

srtırmo, eksiltme ve ihal~ kaou · 
ııunun « kapalı zarf usulüyle ar
t . ı ma ve .. ksıltme » ahkAmına göre 
yapılmalıdır. Bu ahkAma uymay.ın 

teklifin kabul edilm ez. 
MndJA 
5- Telıl i Cnome l e r yuku rıd R ya 

zılı ibole g:iin ve saat•nR kadar An 
talya Valiliğine gönderilmelid ir . 

M"dde 
6- Muvakkat teminat olarek 

2490 say ı lı kanun ı l a yazılı kıy 

oıetl fl r i n her ha ng ı lı i ri kabul edı 
l ı r, 6291 31-4-7-10 

--Paranı! .-J 

1 
Boş yere h:ırcama ve har 
cıyacaksan yerli malı ~ 

Umumi neşriyat müdüıii 

M. Bakşı 
Adana Türk sözil u ıtbaa61 
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