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gitterenin gözü- Taş köprünün tamiri için 
~ nü korkutan 130 bin lira harcanacak 

lya değil, Japonya 

Notamıza 

Yugoslavya da çok müsbet 
cevap verdi 

Ankara : 30 (A.A) -- Yugos
lavya hükumeti boğazlar hakkında
ki notamıza muvafık cevap vermiş
tir . 

T ılan bataklığı kurutuldu 
Valimizin değerli alakası, bu büyük 

! Dai!y Ekspress ] gazetesinde 
~k Oven'in yazdığı çok şayanı dik
llıakaleyi tercüme ediyoruz : 
"Gözlerinizi artık Habeşistandan 
~İniz! Orada herşey artık bitmiş
' Ve artık bu sahnenin perdesi in
ebilir. 
liitıerle de - hiç olmazsa şimdi
' meşgul olmıyalım . Krupp tab
ının mütemadiyen imal etmesine 
en , henüz onun kafi miktarda 

U Yoktur. 
Japonyayı gözetliyelim 1. 
Japonya bugün bütce içinde bu
ış ve ne bahasına olursa olsun 

l tedarik etmek isteyen bir adam 
'~etindedir. 
Japonya yeni pazarlar ve toprak

. fethetmeğe , olmadığı taktirde 
~·,almağa mahkumdur. 

bJaponyanın nüfusu 64 milyondur; 
U nüfus her yıl 800.000 kişi art
tadır. Hatta zaman zaman Jopon-

1 altüst eden zelzeleler bile -1923 
-elesi 99 bin Japonun hayatına mal 
'4tu - bu artışı durduramıyor. 
Japon adaları! dünyanın nüfusu 

kes:r parçalarıdır . Kabili zer bir 
llıetre murabbaı yere 2774 kişi 
llıektedir. 

. lialbuki dünyanın eu kalabalık 
,llıleketleri sayılan İngilterede 2167, .j' '~ik Amerika hükümetleri içinde 

.. 229 kişi düşüyor. 
v J . aponyada, başka memleketlerde ı 

1 
bir ~uretle, ve hiç bir zaman 
~lttiyecek yerler ekilmektedir . 

b Japon köyleri dağların arasına 
1 lınuş bir Japon köylüsünün mün
a bir hale getirdiği mini mini çiflik
vk ~en ibarettir . Bu kayalıkların 
şt tlebi!ecek toprak haline gelmesi 
i :~k asırlarla süren bir çalışma sa. 

8 
1nde olmuştur . 
Japonya halkının henüz yarısı top

r sayesinde yaşamaktadır . Japon
nasıl yaşıyor ? işte yabancıların 

Ç lkınJığını ve takdirini mucib olan 
gt ~le de budur .. 
ştı U mağrur ve yüksek derecede me
y~ ıleşmiş milletin sadeliği karşısında 
tı :tete düşülüyor ve Japon devleti
' _temelini teşkil eden Japon aile 

.. ~1~ Ve dürüstlüğü hayranlıkla seyre-
1~or . 

ııı~· Japonya bu mini mini toprakla-
6• an azami randmanı almıştır . 

Burada hiç bir bataklık hiç bir 
'. arazi yoktur. mahsulün yarısını 
~nç teşkil eder. Japon pirinç rekol

N· 1 bütün Hindistanın istihsalından 
llııs)i fazladır. Japon toprakları ar

k· bundan fazlasını veremez. Fakat 
~ ıer taraftan doğum ayni bollukla 
a~ 'anı etmektedir . 

e·'ıb}aponyanın - ltalya ve Almanya 
I<· , 1 değil - ölmemek için hakikaten 
rıl ; ~enişleme imkanına ihtiyacı var-

.. 5' 

9 
llu mesele kar~ısında Avrupa ne 
<taktır ? 

ıh " . c lngiltere ne yapacaktır ? Zira 
bt.h ~ideri bizzat kendimiz yetiştirdik, 
)"'[YUttük . Japonya 25 asırdanberi 

irı Yordu . Bütüu bu uzun tarihi es-

~ 
ıında yalnız iki defa - milatdan 
, el 660 ;senesinde , imparator Jim-

1' enno devrinde -yabancı mem
~ Ctl~rin toprak }arını istila etmişti . 

tU 1853 ve 1863 de birdenbire " Bar
~~ tların Karagemileri ,, [ İngiliz ve 
~il ~C'ikan ] Japonyanm sükunetini 
·r8 ll etti, toplar patladı .. Yabancı as~ 
)e tlc, Japon topraklarına çıktı. Orada 
n ı:..ve mızraklı Japon askerleri!~ kar-

~lılar . işte şimdi de Habeşıstan 
_, l'le [ medenileştiriliyor ] Japonya 

lrıeydan okuyuşa cevap verdi. 
Seksen sene içinde medenileşti . 
azların büyük imparatorlukları de

;~sini buldu. İngiliz modelinde mu-ı 
ıanı bir dorıanrna , Alman mode-

• • 

Şehrimizde yeni bir köprü yapılıyor 
ışın, devlet k;)sesinden para harcan

----··-- Yugaslavya gazeteleri, boğazla-

İsmet İnönü mektebinde 
• 

kız sanat 
ilaveler yenı 

rın emniyetinin Türk hükumetine ve
rilmesir in en haklı bir hareket ola
cağını , azmakta ve bu meselenin 
kat'i bir surette halledilmesinin Bal
kanların ve Anadolunun emniyetinin 
en mühim bir cihetini zaman altına 
alacağını kaydeylemektedirler . 

'" _______ 7'!7,....,,~·"'c:ıı~ .. &1 
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Şiddetli Muharebe 

İtalyanlar Adisababaya 80 
mil yaklaştılar 

Kııdüs : 30 ( Radyo ) - Des· 

Şelırimizin meşhur tarihi Taş köprüsü 

si yenin iO mil Cenubu garbisinde bu 
!tınan kuvvetli bir ltalyan Fırkası 
tank, zırhlı, ötomobil ve tayyarele
rin refakatinde Adisababaya doğru 
ilerlemesine devam etmektedir. Di
ğer hır fırkadada Adisababaya 80 
mil mt>safeye kadar yaklaşmışdır . 

Önümüzdeki mali yılda şehrimizde 
milli iktisat ve kültürümüze çok fay
dalı olacak teşebbüslerin gerçekleş

tiğini göreceğiz. Bu hususta salahi
yettar kaynaklardan aldığımız ma
lumatı bildiriyoruz : 

D~ha evvelce de yazmış olduğıı
muz gibi bu yıl asfalt cadde üzerin

de yapılmış olan "ismet lnönü,, mek
tebi, açılacak olan kız sanat mekte
bine tahsis edilecektir. 

Bir sene sonra mektebin "Rız 
enstüsü,, şekline ifrağı için lazım ge 

len paviyon ve diğer ilave tesisatın 
yapılması da kararlaştırılmış ve bu
nun ıç.in tahsisat ta ayırmıştır. 

Bu sene açılacak olan kız sanat 
mektebine girmek için tahsil derece 

si kaydı konmıyacak ve buraya ev 
hanımları ; da devam edebilecektir. 

Mektep için A vrupada ve Anka 
ra ismet paşa kız enstisünde tahsil 

görmüş mütahassısi muallimler tayin 
edilmiştir. 

Mektebin büyük konferans salonu 
diğer bütün mekteplerin ihtiyaçları
na açık bulundurulacaktır. 

Taş köprünün tamiri 

rin sokal::ları•da harap olmaktan kur
tarılmış olacaktır. 

Taş köprünün tamiri için yüz bin 
ve yedek köprünün yapılması için 
30 bin lira tahsisat konacaktır. 

Pamuk Üretme çiftliği 

Adana pamukçuluğunun inkişaf1 
için alınan tedbirler arasında bir "pa

muk üretme çiftliği. nin kurulması 

da düşünülmüş ve bu husustaki te

şebbüsler tahakkuk sahasına girmiş 
bulunmaktadir. 

Çiftlik, Metozadelerin arazisi üze· 
rinde kurulacaktır. 

Bu arazinin istimlak işine başlan
mıştır. 

Pamuk zıraatımızın kalkınması 
için büyük faydalar temin edeceğin

de şüphe olmayan bu müessesenin 
bir an evvel başarılmasına çalışıl
maktadır. 

------·------
Saygısızlıkla mücadele .. 

Bir okurumuzdan aldığı
Uzun bir tarihin bir çok mühim 

' mı:: bir mektupta dı!nili yor ki : 
hadiselerini omuzlarında taşımış olan 

Adanamızın ta~ köprüsü de bu yıl 
esaslı bir tamire tabi tutulacak 
ve genişletilecektir. 

Tamir hemen bir seneden fazla 
süreceği için bu müddet zarfında nıü

nakalatın durmasına mani olmak 
için de ikinci bir ahşap köprü yapı· 
lacaktır. 

Bu ahşap köprünün eski debağ 
hanenin ilerisinde kunılacağı sanıl

maktadır. 

Taş köprü tamir edildikten son- 1 

ra da bu yedek köprü ibka edilecek 1 

ve köy !erin münakalatı bu köprü ü ı 
zerinden yapılacaktır. Bu suretle şeh-

linde bir ordu ve Amerikan modelin
de bir endüstri yarattı .. İnsanlık tari
hinde böyle bir şey görülmemişti. Ja
ponya bu gün Pasifikten en kudretli 

.. lfrim orozdi bah meydanırıa 

V"liınrlır . l'ııkıtlı ı·ııkıtsı::; kom- ı 
)·otı ve otcımolnl manevraların
dan I''! çeşitli .wıtıcıların bağırtı- ı 
/ıırrntlnrı :bizur olmıımı::; yetişmi
yor muş gilıi , lıir <fo drırncık so-
1.-aklardrı bile nyııamalctoıı çeliln-1 
m••ı·en çocııkla1111 im toplrırlıı eı·
lerm sık .<ık prııc<'rq nımlarıııı 

kırm.ılıırı ı'e "tnpıım1J:; sizi•ı nv

lıırtı dii~tii 1111u rıl11cafiı= .. rliy,, 
k ır11ıru çalıırnk lıiitün lıu;;;ur ı·e 
ısti ralırıtımı::İ lm\ırmol .. 11 ınılıırı 
arııl; /Jtl;t;k , u5Cıtıclıh . 

Bır yıındıı giirii/ı;; ile müca
dele hukkında n/ıkam varken 
tatbik eılilmcnıesi , tlıger ) nnrfon 
da mahulle nıalıırındıı herkı>sı 

evimle rcıhotsız cdnı lıu top 
O}ıınlarınıı p,ii" yumulması knr
<ısıııdıı derdimize briri 3i;:; t~rcii-
' 

Cenup kuvvetleri Kumandanı 
General Grasyani de, kuvvetlerine 
taarul emrini vermiştir . 

Yapılan kanlı muharebelerde her 
iki tarafın zayiayı henüz belli değil
dir. Habeş kuvvetleri ; İtalyanlara 
şimdiye kadar görülmemiş derece 
de hücum etmektedirler . 

Ankara : 30 (A.A) - İtalya
Habeş harbi etrafında bu kere alı
nan haber !ere göre, cenup cephe
sinde Lasatanek civarında İtalydn
ların üç gündür yaptıkları taarruzlar 
akim kalmaktadır . 

Habeşlerin, Hindenburg hattı 
dedikleri bu cepheye karşı yaptıkları 
taarruzların neticesiz kalınası karşı
sında !talyanlar zehirli gaz kullan
mağa başlamaktadır . 

Adisababa : ( Royter Ajansın
dan ) ltalyanları Adisababaya gir
mekten men için Habeşlerin gön
derdiği binlerce kuvvet, yiyeceksiz
lik yüzünden varacakları yere ula
şamamışlardır . 

Cenupta Ras Nasibunun göster 
diği mukavemet yüzünden, General 
Grasyani nirı kuvvetlerini ilerlemek
ten alıkoymakta ve şiddetli yağmur
lar ise piyade harekatına bilhassa 
mani olmaktadır . 

madan başarılmasına imkan verdi 

Kozan'ın cenubunda, şöyle böyle 
500 hektarlık bir sahayı kaplayan 
bir bataklık vardı . Tılan bataklığı 
adile anılan ve idarei hususiyeye ait 
olan bu hastalık yuvasının, yıllardan
beri çok geniş bir muhite binbir za
rarı dokunur ve buradaki halk da 
cidden ıztırap çekerek kıvranırdı. 

Öğrendiğimize göre , valimiz 
Tevfik Hadi Baysal, bu mevzua el 
koyarak o muhitte çeltik ziraati ya
pan müstahsillerden birisinin feda
karan<' yardımını temine muvaffak 
olmuş ve boylece Tılan hü}iiğü et
rafındaki menbadan itibaren 12 ki
lometre uzunluğunda bir kanal açı
larak bu zarar verici bataklık kuru
tulmuştur. 

Sıtma mucadele reisi doktor 

Kaninin de değerli rehberliği ile 
başarılan bu muvaffakiyetli işden 
sonra , şimdi hem idarei hususiye, 
kendisine ehemmiyetli irad getire
cek olan geniş ve münbit bir arazi 
kazanmış, hem de o bataklık civa
rında oturan binlerce halkımız müt
hiş bir hastalık menbamdan kurtul
muş demektir. 

Gene haber aldığımıza göre , 
vilayet makamı, açılan bu kanalın 
şu veya bu sebeple tekrar kapanma
sına ve bataplığın yeniden teşekkü
lüne engel olmak üzere icabeden 
tedbirleri de almış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh halkın minnet ve 
şükranını kazanan bu başarıdan 
dolayı, önayak olanlan tebrik ve tak
dir etmeyi kendimize borç biliriz. 

Kaçakcılar mahkum oldu 
İki kadın ve altı adam muhtelif uzun 

habislerle sürgüne ve 1687 lira 
para cezasına çarpıldılar . 

Cenup sınırlarımızdan kaçak eş
ya gelirip Adanada Alasonyalı Res
miye ve terzi Pakize adındaki iki 
kadın vasıtasiyle satdıran Osman ve 
Halil ismindeki iki adam yakalana
rak Seyhan adli ihtisas mahkemesi
ne tevdi edilmişlerdi. Adı geçen
lerin dün muhakemeleri bitmiş ve 
hepsi altışar ay hapse ve 1687 lira 
32 kuruşa mahkum olmuşlardır . 

* * .. 
Yine teşekkül vucude getirerek 

gümrük kaçakçılığı yapmaktan suç
lu, Payasda bakkal topal Ali ve üç 
arkadaşının Adli ihtisas hak yerin 
deki duruşmaları sona ermiş ve dör
tlüde dokuzar ay hapse mahkum ol
muşlardır. Bunlardan topal Hüseyin 

ve Bekir cezalarını bitirdikten son
ra mıntıka tebdili cezasiyle Vana 
sürgün edilmeğe mahkumdurlar . 

1 ••• 

Filistin hadisesi 

Adi bir soygunculuk 
den çıkmış 

yüzün-

Akka : 23 ( Hususi muhabiri
mizden ) - 18-4-36 Cumartesi 
günü Yafa yolu üzerinde bir eşkiya 
çetesi Yahudi otomobillerinİ soy
muşlardır. Bu arada bir Yahudi de 
ölmüştür . Yahudinin tabanca ile 
öldürülmesi Yahudiler üzerinde aksi 

tesir bırakmıştır. 
Pazar akşamı Yahudi Hahamın 

riyaseti altında bir içtima ~apılmış ve 
ölen Yahudinin Arap eşkıyaları ta
rafından öldürüldüğünü anlıyarak 
Yahudiler heyecana gelerek içtima
dan çıkar çıkmaz hepsi silahlanarak 
gece geç vakıt Arapların üzerine 
hücum etmişlerdir . Buna mukabil 
Araplar bu ansızın taarruzdan şa· 
şırmışlar ve Yahudilerin Üzerlerine 
atılarak ellerinden tabancalarını al 
mışlar ve her iki taraf birbirine 
ateş etmeğe başlamışlardır. 

Bunun iizerine lngiliz polisi de 
gelerek hadiseyi yatıştırmak istemişse 

de muvaffak olamıyarak ateş etmek 
mecburi}etinde kalmıştır. 

Bu kanlı hadise sonunda Arap
lardan iki ve Yahudilerden altı kişi 
ölmüştür. Yaralılar da vardır. 

bir devlettir. ', 
Peki yarın ? .. 
İtte bütün mesele !., 

nıan olunuz ... 

lşte olduk .. Hemen Cenabıhak ' 
e$babını halk ey/ive amin ! 

Zecri tedbirlerle, İtalyanın Habeşistanı çiğneınesine 
sözde engel olunduğunun· resmidir! 

20-4-36 pazartesi sabahı da 
bir karışıklık olmuş . iki Arap , iki 
Yahudi ölmüştür. Yaralıların adedi 
yirmiden fazladır. 

Hayfa ve Kudüste yenİ bir hadise 

çıkmaktan korkuluyor . 



Sahife : 2 

raı 

Bütün dünyanın Fransa İntihabının 
neticelerini bu kadar dikkatle koğala-, 
dığı zaman tarihte geçmemiş gibi
dir . Bugünlerde Fransa İntihapları 
yapılacak ve parlamento yeniden 
açılacak .. Bu defa parlamento da 

acaba ekseriyeti kim kazanacaktır ? 
Sollar mı ?.. Sağlar mı ?.. Yoksa 
merkez fırkaları mı ?.. Henüz bu 
hususta hiç bir şey söylemeğe im 
kan yoksa da , eski azadan bir ço· 
ğunun değişeceği muhakkak gibidir. 
Bir kısım çekilmeleri de itibar naza
rınıı alınca , bu seçimde , meclisin 
0/o 35 - 40 nisbetınde azasını de
ğiştireceği kuvvetle tahmin edilmek
tedir . 

Son aylarda dünya ahvalinin ve 
politika işlerinin ne kadar karıştığı 1 

malUmdur •. Almanlar tarafından Re- ı 
nin işgali , ltalya - Habeşistan da 

vası , orta Avrupa meseleleri , Ja
don - Rus gerginliği gibi hadise
lerin dünya siyaset ufuklarını ne ka
dar kararttığı meydanda olan bir 
meseledir .. Bugün Ren havalisini 
işgal eyleyen bir Hitler Almanyası· 
nın yarın bir müstemleke davası , 
ve ondan sonra daha ne gibi dava

ları açmaktan geri kalmıyacağını ı 

bilenlerimiz pek çoktor .. İtalya , 1 
koca Habeşiftanı gaı.la zehirle , bom· 

ba ile , alev ile nerede ise bir gün-
de yutmak iste}or . Habeşıstan iır
paratoriçesi feryad ededursun , beri 
yandan zecri tedbirler bir türlu şid· 
detlendirilemiyor .. Bunların hall~ciı- 1 

lebilmesi emrinde F ransanın iştiraki 
şart ... Onun için de parlar,ıı:ntonuıı 
toplanmasına ihtiyaç var .. işte , bu 
yöndendir ki , son Fransız seçimini, 
bütün dünya alaka ile takip eyle-

' t di meK e r .. 

Bu seçimi ; acaba ( halk cephe- j 
si mi ) , yoksa ( milli cephe mi ) ka 
zanacak ? .. Bütün dünya merakla 1 

bu işin sonunu bekliyor .. Komünist
ler ne alemdeler ? .. Fransa meclisin
de bunların bu devre için çıkara
cakları saylav adedi ne kadar ola
caktır ? .. Ekonomik buhranın hala 
devam etmekte oluşu ; devlet islaha
tının muvaffakıyet vermemesi; Rus
F ransız anlaşması ; komünistlerin 
parlemantarizm esaslarını kabul eder 
gibi bir vaziyet takınmaları , - de
niliyor ki - , bu ihtilal partisinin 1 

muvaffakıyet şanslarını hayli arttırır 
gibi olmuştnr 1. Aynı sebepler yü
zünden müntehiplerin en sağ fırka-

lara dönmesi ihtimalı de vardır . 1 

Fransada komünist partisi gün- 1 

den güne kuvvetin; ~rtırm:ık adır . 1 

Daha geçen devr •dp bu r.ar.ının, -
eğer seçim nisbi ya.,ılı. ı.; d~a ·dı , 1 
daha fazla saylav çıkar .12sı il.t nıali 1 

vardı -. 26 Nisan h! .J \, , ıs ,ar.ı - 1 

!erinde Fransızlar 'i r ker J.ı 'n 
çim sandıklarının h00 r '"'•a··- 1

· 

reylerini vereceki rdor . 

.. 
eçm 

} u::an : R. Mofi,dnı 

radikal namzet lehine intihaptan çe
kildiği görülmektedir .. 

Komünistler şimdiye kadar bu 
oyundan pek istifade edemeyorlardı .. 
Yüksekten gelen talimat üzerine , 
bundan böyle, gerek sosyalistlerin, 
gerekse radikalların, komünist nam 
zetler lehine çekilmeleri beklenebilir .. 

1932 devresinde 610 sandalya 
hakkında tam 360 adet Ballottaj ya 
pılmış olduğu 'hatırlanırsa, bu çeki
li !erin ne kadar önemli olduğu der
hal anlaşılır .. İşte: Son seçimde ko
münistlerin elinde bulunan koz, bu
dur.. Fakat, Komünistler acaba ki
m:n zararına olarak saylavlarını art
tıracaklardır? ... Bu da şimdilik bilin-

memektedir .. Sonra, bu neticeden sos 
yalistler ve radikallar ne dereceye 
kadar müstefit olacaklardır? ... Burası 
dahi bilinmiyen bir mesele halinde
dir .. 

Yeni birleşme ekonomik buhranı 
ortadan kaldıracak; bütçeyi tevzin 
edecek ve Alman tehdidini ortadan 
kaldıracakmıdır ? . ., Buna pek inanan 
yoktur,. Sonra, bu koalisiyon, dört 
uzun yıl halk cephesi hükümetini ik 
tidarda tutmağa muvaffak olacağa 
da benzemez .. 1919 Meclisi bir istis
na mahiyetindedir. Bir daha tekrar
lanacağa benzemiyor .. 1924 teki kar
telist meclis ise de 1926 Yılında Pu
vankare nin milli İtimat kabinesi ö 
nünde diz çökmeğe mecbur kalmıştı!... 
1928 de iş başına gelen meclis, dai
ma 'Tlutedil unsurları hükümette tut· 
mu;;; ve onlara 8 itimat reyini vermiş
ti .. Jollann siyaseti yüzünden Ma
yans'ın tahliye edildiğini ve bütçe
nin tevzin ettirilmeyişini; sonradan 
patlayan Staviski rezaletini, bakalım, 

Fransız seçmenleri unutacakını? .. , 100 
Yıldan az bir zaman içinde krallık

tan cumhuriyete, cümlıuriyetten im· 
paratorluktan tekrar krallığa VP cum
huıiyelt, cümhuriyetten yeniden im
paratorluğa imparatorluğa; ve en 
sonrada İmparatorluktan yine cümhu
riyet rej~ine geçen bir memlekette 
yapılacaK bu, son seçim; gerçekten 
ilgi ile seyre dilecek mahiyettedir ... 

Beri yanda: (Halk cephesi)ne kar
şı kurulmuş bir (milli cephe) teşki

latı da var ... Milli cümhuriyetçiler, 
milli cephe lehinde bazı feragatleri 
daha şimdiden düşünmege ve hazır
laınağa başlamışlardır .. Bütün bu ha
zırlıkların, üç oklu Kartelin hareket 
ve teşebbüslerini tadil ve tevzin ey
lemesi pek nıümkun bir hadisedir .. 
işte: Bütün bu sebepler yüzünden
dir ki son Fransız seçiminin netice
sini bütün dünya alaka ile koğala

maktadır .. Bir, iki güne kadar onun 
neticcs!nı bızler de öğreniriz .. 

R. l/ıi~Je11 

Yr-., r ··yat : 

Mecmuası 

İş mecmuasının son nüshası mü 
tenevvi yazılarla çıkmıştır . Bütün 
felsefe ve içtimaiyat meraklılarına 

Türksözü 1 Mayıs 1936 

Stratosferde planör 

25 kilometre yük
sekliğe çıkarılacak 

İhtiyat subaylarının 

Temmuzda çağrılmaları 
ihtimalı olanlar 

r ""' Halkevinde musiki 
• 

gecesı 

-----~ 

Milletlerde 

Zihniyet ve siyaset 

Avrupada ; uzun yıllardanbtf ra 

zahiren birbirinin dostu görüneli 
fakat hakikatte birbiriyle hiç ani 
şamıyan , hiç geçinmiyen iki mili 
vardır : Fransa ve lngiltere . 

Zahiren çok dostturlar : Birbİ 

Yarın akşam saat 8,30 da baş- nin memleketini komşu kapusu ya 

[ Tas ] - Nisan ayı içinde Mos
kova Merke.z Tayyare meydanından, 
arkasında birbirine bağlı iki planör 
bulunan bir tayyare havalanmış ve 
5000 metı e yükselJikten sonra tay
yareyi hirinci planöre, birinci pla
nörü ikinci p!anöre rapteden bağlar 
yavaş yavaş uzatılmağa başlanmış· 

tır . 

ı 
lamak üzere Halkevi salonunda bir mışlardır • birinin sevinci öt lı 

ihtiyat subaylarının her iki se- için bir bayram,' birinin matemi öt harı musiki gecesi tertip edilmiştir. 
ı nede bir 45 gün orduda hizmet et· Evin musiki şubesi gençleri ta- için bir felakettir. Fransada ; turi 

ıneleri hakkındaki kanun yakında rafından yapılacak bu musikili ge- müesseselerinin en ufak şubelerin s; 

Bunun üzerine birinci planör 
tayyareden 1000 metre daha yük
sekliğe, ikinci planör ise gene tay
yareden 2000 metre daha yüksek· 
!iğe çıkmıştır . 

Bu hava trenini vücude geti
ren mühendis Şerbakov'un bildirdi
ğine göre, bir planörü 13 ila 14 
kilometre yüksekliğe kadar çıkar· 
mak teknik bakımından bu gün ka
bildir . 

Aynı zamanda, bir 
planörünün şemaları da 
tadır . 

stratösfer 
yapılmak, 

Her tarafı kapalı bir kabini bu
lunacak olan bu planörü bir tayya
re yukarıda bildirilen tarzda., 20 
ila 25 kilometre yüksekliğe kadar 
isal edebilecektir . 

Sovyetler Birliğinde 
1 

yüksek tedrisat ı 

1930 Senesinde Sovyetler Bir
liğinde 127 yüksek mektep vardı. 

Bu mekteplerin adedi 1936 de 
501 e cıkmıştır . 

1 

kamutaydan çıkacaktır . ceye iştirak için Halkevi sekreter 1 bile seyahat eden lngiliz dostları a I 
Bu sene Temmuzda 312 ve 313 liğinden, önceden giriş kağadı al· ı ' her türlü kolaylığı gösterebilm se 

doğumlu ihtiyat subaylardan •mu· mak lazımdır. gayesiyle getirilmiş - bülbül gı )'o 

ayyen sınıflarında staj görmek üzere lngilizce konuşan - memurlM U~ 
çağınlmaları ihtimalı fazladır . ---·---~------- büyük mağazalarda lngiliz müşte rş 

!ere hizmetle muvazzaf lngiliz~ aş 
bilir satıcılar vardır . Hatta , bira ~e 
acımtırak yapılmış hususi reçelle f~ 
rastlarsınız ki , kavanozunun dışın ı 

Parti başkanı 
Cümhuri yet Halk partisi il yon 

kurul başkanı ve Balikesir saylavı 
Örge Evren, ilçe cümhuriyet halk 
partilerinde teftişlerde bulunmak ü
zere dün ilçelere gitmiştir. 

Sebze bolluğu 
Son yağmurlardan sonra şehri- ı 

mizde bir sebze bolluğu baş göster
miştir. Fakat bu bolluğa rağmen fi- j' 
atlar geçen yıllara nazaran çok faz ~ 
ladır. Bunun da sebebini bilhassa j 
lstanbul, Ankara ve Kayseriden şeh-J 
rimize gelen toptancıların bunları 
değerinden fazlaya ve çok miktarda j 
alarak vilayetlere göndermelerinden ı 
ileri gelmektedir. Trenlerle her gün j 
yüzlerce küfe ve sandık sebze gön
derilmektedir . 

İlkbahar 
At koşusu 17 Mayısta 

olacak 
17 Mayısta yapılacak olan Ada

na ilkbahar at koşularının hazırlık

larına başlanmıştır . 

Hava şehitleri 

İhtifali 15 Mayısta 
yapılacak 

Her yıl ikinci kanunun 27 sinde 
yapılan hava şehitleri ihtifali , kışın 
şiddetli zamanına tesadüf ettiğinden 
15 Mayıs tarihine bırakılmıştır . j 

ihtifal her yıl bu tarihte yapıla
cak ve şehitlerimize , şerefleriyle J 

mütenasip daha parlak ve büyük 1 

tören yapmak imkanı elde edilmiş 

olacaktır . 

" lngiliz zevkine göre ,, kaydı var ile 
lngiltere ; kahvelerinde , 'gaı 

nolarında Fransız zevkini okşa}}, 
cak numaralar tertibine özenir ve 
Sanatta , ilimde F ransanın hayra~ ta 
takdirkarı ve ateşli bir taklitcis r1 

dir. 
Fakat ; hakikatte Fransız , İP 

gilizden hoşlaıunaz : onu souk 
kirli ve fazla hotkam bulur . F raJI le 
sız , heyecanlıdır ; souk kanlı lngı 
!izi tahammül edilmez dereced 
vurdum duymaz sayar ve bund~ 
sinirlenir . Konuşmasiyle alay ed 
hayatı anlayışı ile alay eder , telaı 
kileri ile alay eder . 

İngiliz , hakikatte Fransızda t 
hoşlanmaz : Onu çocuk tabiatli ııi 
fazla hercai meşrep ve havai butor 

Bu mekteplerde 1930 senesinde 
191 bin talebe okumakta idi . 

1936 senesinde talebe miktarı 
519 bine çıkmıştır . 

Bir kilo itibarile kabak 5-7 ,5, 
ı fasulya 15-20, bezelye 10, bakla 

2,5, hiyar 2-8 tanesi beş kuruş 

tur. Ayrıca bu sene yüksek mektep· ı 

!erin ilk sınıflarına 120 bin kişiye 

yakın yeni talebe alınacaktır, 

Şehrimiz Esnaf Cemiyetleri 
senelik seçimlerini yaptılar 

Adana Esnaf Cemiyetlerinden, 
Konduracılar, Berberler, Manifatu· 
racılar ve Köşkerler c~miyeti sene
lik ietimalarını ve seçimlerini yap· 
mışlar ve yeni idare heyetlerini te 
şekil etmişlerdir . 

F ransızın tabiat sevgisini suni 
hadiseler karşısındaki hükmün e 
ciddiyetsiz addeder . , l 

Görünüşteki bütün yakınlığa rağ &' 
men, lngilizle F' ransız arasında bil' 
yük ve ehemmiyetli bir zihniyet fa 

Sovyetler birliğinde 
telsiz telef on 

Memleketin genişligi sebebile Sov· 
yetler birliğinde telsiz telefon çok 
büyük bir ehemmiyeti haiz bulun
makta ve bundan dolayı radyo yolu 
ile irtibatını gittikçe çoğalmasına hu-, 
susi bir gayretle çalışılmaktedır. 

Şimdiye kadar Moskova il.: Taş
kend. Aşkabad., Ssalinabad, Baku. 
Tiflis ve Novorosisk arasında telsiz 
telefonla konuşulmakta idi. Bu gün
lerde bu şeliirlere ilaveten, Moskova 
ile lrkuts arasında da mükalemelere 
başlanmıştır. 

Gene Nisan ayı sonlarına doğru 
Moskova-Kabarovsk telsiz telefon 
hattı da işlemeğe açılacak ve esasen 
Kabarovsk ile Vladivostok arasında 
telsiz telefon irtibatı mevcut olduğun
dan bu suretle Moskova ile Vladivs.<
tok arasında da mükfilemeler yapı
labilecektir. Bu sene sonunda ayrıca 
Moskova Yakuts hattı da açılmış 
olacaktır. 

Muamele vergisi 
matrahları 

Sınai müesseselerin , müşterile
rinden muamele vergisi namiyle al
dıkları mebaliğin dahi vergi matra
hına ilavesi lazım gelmektedir . 

Halbuki bu müesseselerin müş

terilerinden aldıkları bu paraları es
kisi gibi matrah haricinde bırakmak- 1 
ta devam ettikleri vekaletçe anlaşıl
miştır. 

Bu hususta açılan idari davala
rın tetkiki neticesinde hazinenin nok- ! 
tai nazarı devlet şurasınca kabul 1 

edilmiştir 

İnhisar maddeleri 

Beyiye ve nakliye 
ücretleri 

inhisar maddeleri bayilerine ve
rilen beyiye ve nakliye ücretlerinin 
hava kuvvetlerine yardım vergisine 
tabi olmadığı, görülen lüzum üzerine 
ilgililere bildirilmiştir . 

Bu cemiyetler.n seçdikleri idare 
heyetlerinin başkan ve azalarının i
simlerini sırasiyle aşağıya koyuyo-
ruz. 

Konduracılar: Başkanlığa Ali 
Asaf, Azalıklara, Süleyman Şükrü, 
Abdullah Azmi, Ali Rıza, Suphi, 
Haşim, Rifat . 

Berberler: Başkanlığa Süley
man, Azalıklara, Cemal, Halil Naci, 
Veysel, Giritli Ali, Mustafa, Ah
met. 

Manifaturacılar: Başkanlığa 
Naci, Azalıklara, Salih, Akif, Os
man, Şükrü, Ali Galip . 

Köşkerler: Başkanlığa, Ahmet, 
Azalıklara, Arif, Ali, ince Mehmet, 
Ömer, Kara Oğlan, Deveci Osman 

Karışık yağlar 
Sakallarda perakende suretiyle 

vardır. 
en apaydı 
siyasetind 

si Bu zihniyet farkının 
neticesini , iki milletin 
görebiliriz . 

lngiltere ile Fransa , içtimai ha li 
yatta olduğu gibi siyasi hayatta d s 
zahiren birbirinin dostu , fakat ha 
kikatta birbirinin insafsız bir münal ğ 
kıdi, bir rakibidir . Bunun en ink81 

götürmez misallerini son hadisek k 
verdi : 

ltalyan-Habeş meselesinde Fra n 
sızların İngilizlere karşı aldığı vaıı 
yeti izaha lüzwn var mı ? 

Almanyanın Ren havalisini işga v 
hadisesi karşısında lngilizlerin F ra 
sızlara karşı takındıkları tavrı anla· 
mıyan kaldı mı ?. v 

Bu zihniyet ayrılığının neticelerir. 
iki milletin bunun günlük hayat sal s 
halarında bulup tesbit etmek hiç ıJ. r 
güç değildir. İngilizle Fransız ar:ı 
sındaki ayrılık , bir defa , yürüyii~ 
istikametlerinde kendini gösterir · 

Fransızlar yolun sağını takip ed' 
!er, lngilizler solunu ! 

Sonra: lngilizler karyolayı ya· 
tak odasının tam orta yerine koyaı' 
!ar; halbuki Fransızlar mutlaka dı~ 
vara dayarlar.Pencerelerin Persiye~ 
!erini Fransızlar içeri tarafa koyar' 
!ar, lngilizler dışarıya ! 

s 

tavsiye ederiz. içinde şu yazılar var- r-------
dır: 

AKŞAM .. 

satılan sade yağların karışık ve ye
nilemiyecek derecede acı . tatsız 
ve türlü türlü renklerde olduğu ve 
bunun kilosunun da 80 -90 kuruş 
arasında satıldığından çok haklı bir 

, surette şikayet edilmektedir . 
Belediye sıhhat dairesinin bu 

meseleye dikkatini çekeriz . 

Geçenlerde, bir Fransız gazete>İ· 
lngilizlerden ayrıldıkları noktalar! 
yarı şaka,yarı ciddi yazıyordu. 

Yeni bir felsefe polisi, Türkiye 
de içtimai sınıflar, Tabiat ve ahlak, 
Ankara Üniversitesi, Şimallilik dini 
ne lir?. İki münakaşa .: !Ih. 

Yeni bir dergi 

l.<terinı l(C1°Pler pek uzun 

Senini• baş brı#ıı kaldığım 

olsu11 ; 

ak§aın. 

lliç µiine~ doğmrısın , sabah o/mrısın; 

f)izinP yaslrınıp daldığım nkşam . 

Plastik eşya 

Mesela, dini bakımdan: lngilizlerİ 
bir hayli dini vardır, fakat hepsin;ll 
esası birdir, bir tek " Protestanlık • 
vardır. Halbuki Fransızların çeşit 
çeşit dinleri vardır. Fakat haki kattı 

2430 sayılı muamele vergisi ka· dinsizdirler ! 

Bu dafaki seçimde b;- (Halı, cep
hesi) var .. Halk ccpheoi; rıcdikalıana 
sosyalistler ve komünistlerin birleş 
ınesi neticesinde hasıl olmuş, bir ye
ni karteldir .. Bu kartelin menşeini 
6-Şubat -1934 tarihli vakalarda 
aramak, yanlış bir iş sayılmazsa dıı 

gerçek sebebini daha ziyada Faşizm ı 
mesleğine kar<ı ,mücadelede bulmak, 
elbette ki daha doğru olur.. Bu bir
leşme kuvvetli olmuş, ve ilk netice
leri olarak da Laval'in kabinesini 
boykotaja uğramış; Sarraut kabine~i 
iktidar mevkiine geçmiş; bu lıükiime
te komünistler itimat reylerini ver
mişler; Rus - Fransız paktı derhal 
ve sür'atle tastik olunmuş, aksiyon 

Maden tetkik ve arama enstitü- nununun 2 inci maddesinin " C ., Fransada, papaslar sadece ev· 

F ransez itimadı .takibata ug-ramı<' 
" iki komünist senatoya seçilmiş; ve 

yeni seçim hakkında bazı teşebLüs
lerde bulunulmuştur.: 

Son seçim esnasında kartel men-. 
suplerinden radıkalların ıneoela sos- / 
yalist namzet lehjne, sosyalistlerin 

sii tarafından iki ayda bir olmak fıkrasiyle , tesis olunan ve muafi- lendirirler . Fakat evlenmezler ; İn· 
iıı.ere çı ·arılmağa başlanan Dergi Görmezsem duramam yok ihtiyarım , yetten hariç bırakılan sanayi arasın- gilterede hem evlendirir, hem de cı 
nin ilk sayısı, çok mükemmel bir J (pı·rinlı>, iiziilcİiim çok ihtiyarım; da plastik. eşya yapan yerler de !enirler ! 
şekilde dolgun ve uygun yazılarla mevcuttur . içtimai bakımdan gözetilirse : 

4/ı bilsm f!ÜZl'lim ne b11/ıtiyarım 
çıkmıştır . Bazı yerlerce plastik eşya cins· F' ransız çalışır. Alnının terile geç:· 

M 1 k .. d Elini ılinu• ıılılıii;m rıh«•m d dd h 1 1 em e ·etımız " ve dünyada r • · · !erin e tere üt ası olduğundan nir ; ngiliz başkalarının sırtında 1 

mevcut maden hareketlerini gran- 1 bu eşyaların Selloloit , Gellit , geçinir . Fransız ; devletten aldığınJ 
fiklerl rle, tablolarla ve istatistik 1 Zekai Dede Galalit , Bakalit , Reçine , gellofon " Varidat " der. lngiliz, devlete veı• 
malünıatla bildiren Lu değerli der· 1 j f ve sert kauçuktan ibaret olduğu ve- diğine ! Askeri bakımdan: lngiliz _,5 
ginin okunmasını tavsiye ederiz. ~--.._ _________ .,.. _________ . _______ __: kaletten bildirilmiştir . ı kerleri kırmızı caket mavi pantalon 
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Türksözü Sahife : 3 

Çev.rer: Asri sinemada 
Xlld 

S. ~c..rc:y 

~;..::rısı.::ca .. lllustratiotı ,, darı : 

~: Ayakta duran adam 
Mersinliler 

İkinci tayyarelerini de 
alıyorlar 

Kahirede 

Ölen kralın cenaze 
yapıldı 

merasımı 

29 Nisan çarşamba akşanundan itibaren 

Blanche montel-Georges Manloy 
gibi iki büyük artistin temsili 

Esrarengiz hane bi 

~~ Sokakta, güneşin gözleri kırpış
ı ~ııcı aydınlığı altında toplanan ve 

hareketsiz ayakta duran halk kütle
sinin uğultusu yakıcı havanın içinde 

rı ağır bir duman gibi havaya yük
seliyor . Sultanın geçmesi bekleni
Yordu .. Parlak tunçtan kaselerini 

ar Uzatarak omuzlannda asılı deriden 
e şişkin tulumlarıyla su satıcıları do
iz~ !aşıyor . Bal kokusuna üşüşmüş si
ir~ nek bulutlannı koğarak tatlı satıcı
le laıı mallannı sürmeğe çalışıyor, ve 

fıkaralar da iızlanarak Tanrı ünü
ne sadaka dileniyorlardı . 

*** 
Birdenbire; hürmetle iğilmekten 

Ve korkudan doğan bir sessizlik or
an !alığı kapladı ve polislerin kırbaçla
i5· rı kalabalığı sıraya dizdi . Sultanın 

develeri sırtındaki gümüş çıngırakla
İr 

tın sesleri işidilmeğe başlayınca: 
~ h aık, alınlarını tozlara gömerek yer-

lere eğildi . 
Yalnız; yüzü bakırlaşmış bir a

dan, çok kuvvetli bu başkanın gör
kemliğin meydan okurcasına, güne
Şe meydan okurcasına, ayakta du
ruyordu . Zengin süslerle örtülu dev 
resinin tepesinden sultan bu küs
tahı yakalayıp sarayına getirmeleri
ni muhafızlarına emretti . 

*** 
Kendi sultanı geçerkeıı secde 

etınemek cesaretini gösteren bu suç
ağ' lıı}'u sultanın huzuruna çıkarıldı. Kız 
bii gııı bir sesle sordu : 

a - İsmin ne? 
Ali bin kalen, diyerek suçlu lce

dıf sin bir sesle cevap verdi : 

d - Benim karşımda secdeye var- J 

tııamanın sana neye mal~olmak teh-
ha likesile karşılaştığını biliyormu- j 
d sun ? J 

ha - Evet, biliyorum : önemli de-
~ ~I. i 
8 - Hayatını kaybetmek tehli-

Jer kesinden . 

- Çok iyi söylemiştim : Ö
nemli değil . 

Sultan şaşaladı . Devam etti : 

- Ayakta durup gölgenin de
veme gelmesini nasıl göze aldın ? 

raı D 
ııraksamadan, Ali cevap verdi : 
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- Hiç bir gölge bana korku 
Veremez : 

Ta kendi sarayında bile kendi
sine meydan okuyan bu adamla haz
ret daha fazla ilgilenmeğe başla
dı 

- Senin ertiğin ( sanatin ) ne
dir ? 

- Ben hikaye satarım, diye 
suçlu cevap verdi . 

- Öyle ise hikayelerinden bir 
tanesini anlat bakalım . 

- Gülünç hikaye mi yoksa a
cıklı hikayemi istiyorsun ey haz
ret ? 

giyerler. Halbuki Fransızlar asker
lerj mavi ceket ve kırmızı pantalon ! 

Felaket anlarında iltica ettikleri 
varlığa Fransızlar : " Halam ! " der
ler, İngilizler," amcam l ,, .. 
. Nihayet: bu iki millet arasında

kı en büyük zih.1iyet farkı, cemiyet 
hayatı için koydukları umdelerde 
kendim gösterir : lngiliz fermanı, 
bütün lngilizlerin hür olduğunu ilan 
eder; -halbuki Fransızların meşhur 
beşer hukuku beyannamesi insanla
rın hür olduğunu cihana ilan eder. 

Ki, bu son esas, bu iki millet 
~tasındaki zihniyet farkını:olduğu 
adar siyaset farkını da apaçık izah 

etmektedir . 

Hm. A. 

Gülünçlüsü iki gümüş paraya, 
acıklısi da dört gümüş parayadır . 

- Ben öyle sanırdım ki, sul
tan dedi, kahkaha göz yaşlanndan 
daha değerlidir . 

· - Hayır, Ali dedi, zira kahka
ha çabuk silinir, ama kalbin sızısı 

uzun sürer . 
- Bana gülünç bir hikaya an

lat. 

*** 
Fakir dilenci başladı : 

Mersin : 30 (Hususi) - Mer
sinliler pek yakında ikinci tayyare 
!erini de alacaklardır . 

Halkın hava kurumuna yaptığı 
yardımlardan toplanan para " Mer
sin ,, adını alacak olan ikinci tay
yareyi almağa kafi gelecek miktar-ö 

dadır. Hava kurumu merkezince bu 
iş kararlaştırılmış ve hatta Mersin 

tayyaresinin ad konma törenlerinin 
de 30 Ağustosta yapılması tesbit 
edilmiştir . 

Kamutay 

Kahire : 30 (Radyo) - Kral 
F uadın cenaze merasimi bu gün tabut 
6 yağız at koşulu bir top arabasında 
olduğu halde icra edilmiştir. Cenaze 
alaYlnda İngiliz büyükleri ile Mısır 
devlet adamları vardı. Alayın geçti 
ği caddelerde evlerin damlan insan 
!anla dolu idi. 

10 bin kişi alaya iştirak etmiş- 1 
tir. 1 

Londra : 30 (Radyo) Kral 
Faruk dün Kral Edvardı ziyaret ede
rek yarım saat görüştü. 

Esrar, muamma, aşk , heyecanla dolu bir film 

İlave: ( Pate ) Jurnal en yeni dünya 
havadisi 

Pek yakında: 

Ramon Nuvaro 
Nil şarkısı 6774 

1 
Londra: 30 (Radyo) - Kral Fa. 

ruk bu gün saat 14 de buradan ha· 
reket etti. 

--------------------------- Bir gün, bir general ( pa
şa ) nedimleri ve askerlerinde mü
rekkep parlak bir maiyet kafilesile 
böbürlenerek ilerlerken bir sümüklü 

1 
böceğe basınca ayağı k_~y~ı ve boylu· ı 

boyuna serilerek yere duştu. Ve ken
dini takip edenler kahkahalarla gül-

1 
düler . 

Sultan bu gülünç masaldan tad 
almıyarak acı bir gülümsemeyle 1 

dedi : 1/ 

Bu toplantısında büdce 
münakalatı işlerini 

kararlaştırdı 

l!"-----~'~T_A __ N __ S_i_n_e_m_a_s_ın_d_a~'-------
1 

BuaJ.-şam 

Filistinde 
Yine Bombalar patladı 

- Devam et. 
- Bu kadar ; Ali dedi . \ 
- Ya senin acı masalın ? 

General ( Paşa ) ayağa kalktı 

ve öfkesinden hüngür hüngür ağla
dı. . . Bana altı gümüş para ver di
ye Ali ilave etti . 

* * * 
Sultan öfkesinden bem beyaz ke-

1 

1 

1 
1 

sildi . 1 

- İşte çoktanberidir ki sen be- : 
nimle alay ediyorsun ve nezaketsiz
liğin yetişmiyormuş gibi de bana 
saçma sapan hikayeler anlatıyor
sun: Seni cezalandıracağım . 

Ali gözleri Sultanda olarak, kı
pırdamadan yerinde duruyordu . 

- Gözlerini kırpmadan bile ha
la bana bakmağa cesaret ediyorsun 
ha ! Bana hürmet göstermemenin 
sana neye mal olacağını göreceksin. 
Gözüpekliğinin nasıl ödeneceğini gö 
receksin, göreceksin ..... 

Ankara : 29 (AA) - Kamutay 
bu günkü toplantısında bazı daire

ler büdcelerinde münakaleler yapıl
ması hakkındaki kanunları kabul et· 
miştir . 

Kral Fuad için 

İngiltere ve İtalya 
kralları Mısırı taziye 

ettiler 

Kudüs : 30 (Radyo) -- lngilte
re Kralı sekizinci Edvard, Kral 
Fuadın ölümü münasebetile yeni 

Kral Faruka taziyelerini ve sara
yında bir hafta matem tutulmasını 
bildirmiştir . 

ltalya Kralı Viktor Amonoel 

Yumurta nizamna
mesinin tatbikatı 

Kudüs : 30 (Radyo) - Dün öğ- Sayın halkımıza çok güzel ve zengin bir film taktim ediyor 
leden sonra yine Yafada iki ve Hay- ı Filmlerine hasret kaldığınız Ateşin yıldız 
fada bir bomba patlatılmış ise de ı ( B b D 1 ) hiç bir zarar vermemiştir. 1 e e ani e s 

Hayfada bir kişi tevkif edilmiştir. ı 
Kudüste numayiş yapmak isteyen 1 tarafından temsil edilen kısmen renkli çok güzel Rumba ve Fokusturot 

halkı polis kuvvetleri top]arla dağıt- ı' !arla süslenmiş nefis Mandolin ve Kitaralann iştirakile vücuda 
mıştır. Bu sırada on yedi kişi yara- getirilmiş bir aşk ve temaşa ziyafeti 

lanmıştır. Bunlardan birinin yarası 1

1 
' ' Dı•ksı•ana '' 

ağırcadır. Yaralılar hastaneye yatı-

rılmışlardır. 1 isimli filmi mutlaka görünüz memnun kalacaksınız 
Diğer kasabalarda hiç bir hadise 

olmamıştır. 

Arap liderleri; fevkelade komi
seri ziyaret ederek salı günü vukua j 
gelen hadiselerden dolayı Filistin A
rapları adına teessür ve teessflerini ! 
dildirmişlerdir. ' 

de taziyede bulunmuştur . 

Sarayda on gün matem tutu
lacaktır . 

Kırım Elektrik değirmeni 

Pek yakında : 
Mevsimin en korkunç filmi : SİNGAPUR KORSANLAR! 

Bugün gündüz saat 2,30 da matine iki film birden 

Diksiana ve Aşkım günahımdır 
6775 

Alsaray sinemasında 
Öfkesi devamına engel oldu . 
Ali, daha açık ve daha yüksek 

bir sesle dedi ; 

Bu sene Kırımda Ayapetri dağı 

-··--- 1 tepesinde büyük bir elektrik değir- I 
Ekonomi bak:anlığı , yeni yumur meni inşasına başlanacak ve rüzgar : 

ta nizamnamesi mucibince teşkil et. kuvvetile elektrik istihsal edecek 

bu akşam 8,45 de 

ruın ... 
Ben görmeyeceğim, ben kö-

* * * 
Sultan sürprizden birdenbire do

na kalmış gibi oldu, Ali'ye dikkatla 
baktı ve karşısındakinin açık duran 
büyük gözleri bir heykeldekiler gi- ı 
bi hiç kıpırdamadan duruyordu. A
yağa kalktı, ona doğru gitti, dilen
cinin göz kapaklaıına parmaklarını 
yaklaştırdı, nonıal ve normal bir gö:r: 
kırpıştırması bile olmadığını görün
ce elini onun omuzuna koydu ve de-

tiği mürakabe komisyonlarının işini 
kolaylaştırmak için , yumurta istih· 
sal merkezlerimize , yumurtaların 
hava paymı ve ağırlıklarını ölçmek 
özere ' bir alet ve terazi göndere
cektir . 

Bu suretle yumurta sandıkları , 
ihraç istasyonlarında kolaylıkla mu
ayene edilebilecek ve ihracat ko
laylaşacaktır . 

Hayvan pazarında 
di : 1 Hayvan pazarında hayvanların , 1 

- Pardon, Tanrı bilir ki böbür- bilhassa atların, ya başı boş veya
lenmeme pışman oldum ve sana, i hut da alanın etrafında çevrili bu-
Ali, bu pişmanlığımın belgelerini lunan ince tellere bağlandığı ve bu 
göstereceğim. Tanrı senin gözlerini yüzden hayvanların ürkerek oradaki 
kapadı, ve O seni cinsibirlerinin a· j halka tekme savurduklarından şika

olan bu ~antral, on bin kilovat kuv
vetinde enerji verecektir . Santral 1 

iki sene sonra işlemeğe başlayacak-
tır . ı 

1 
Moskova İkinci Yeraltı ' 

Tramvayı 

Geçen sene Moskovada yeraltı 
traınvaYl şebekesinin ilk kısmının a· 

çıldığı malumdur. Bu şebekenin on
beş kilometrelik ikinci kısmının inşa 

atına yakında başlanacak ve bu kı
sım da gelecek sene bitmiş olacak

tır. Bu ikinci kısım için 910 milyon 
ruble sarfedilecektir . 

rasına soktu. Ben sana öyle bir y~r-, yet edilmektedir . 
dıın yapacağım. ben :;ana öyle hır Belediye zabıtasının bu gibi hal-ı 
kılavuz vereceğim ki bu karanlık 1 lere meydan vermemesi lazımdır . ~----·----~----

varlığının içinde yürüdüğün yolda 
1 
-------------

emin adımlarla ilerleyeceksin . 

* * * 
Sultan taşıdıgı zümrüt yiizüğü 

çıkardı ve Ali'nin parmağına taktı. 

yapacaklardır . 
Birdenbire, Sultan emir verdi; 

bütün muhafizlar iki sıra oldular; 
parlak ve kıvrık kılıçlar kınlarından 
fırlarken tiz sesler çıkardı ve şım 
şek hıziyle Ali'yi selamladılar 

Kör dilenci bu onurM saraydan 
bir prens gibi çıkıyordu .. Mermer 
döşemenin üzerinde uyumlu baston 1 

vuruşlarının yankosu yavaş yavaş 

söndü .. 
Sağlıcağla kalın yerine, kaldır-~ 

dıgı elindeki zümrüt, bir yıldız gibi 

Türk Kuşuna 
yazılanlara 

Türk kuşuna yazılan 
Bayan ve Bayların he
men Adana Türk hava 
kurumu şubesine müra
caat ederek n1uamelcle
rini ikmal ettirmeleri la
zımdır .6772 2-3 

---------------------

Silah Başına 
Zevk, hayecan, İhtiras, sanat harikası 

Yaratan : hüyük Edip Claude Farrer 

Y şatan: Bütün Fransız donanması ve Anna Bella 
Victor F rancen 

Matineler 
Cumartesi : 2,30 da Silah başına ve .... 
Pazar : 2 de Silh başına ve .... 

Gelecek proğram : Kiralık gönül 
Pek yakında : 

Leblebici Horhor, Şafaktan Silah sesleri 

Maskeler aşağı, Fakir bir delikanlının hikayesi 
6788 

İlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 1 

- Bununla; ilave etti, yıldızlı 
gecelerin ne soğuğundan, ne susuz
luktan ve ne de açlıktan sıkıntı çek
meyeceksin : çünkü benim bütün 
saltanatımın içinde herkes bu züm
rüdü tanır. O, sana bütün kalpleri 
ve yolları açacak; bütün bircinslerin 
kendi çatıları altında senin varlığını 
büyük onur sayacaklar, ve senin a
yaklarının dibinde bütün dii~klerini parlıyordu ...... . .... .... __________ ._. ......... _._ ............... ------...... ~~~-. ....~ 
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Türksözü 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
1 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
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1 Mayıs 1936 

BELEDİYE iLANLARI 

Kiraya verilecek dükkan ve yazıhane 

Belediye önündeki 1 numaralı yağ cami civarında 2 numaralı hükıimet 
içindeki, 3 numaralı satış kulübeleri ve hükumet yanındaki beş adet alt ve 
beş adet üst yazıhane karşıyakadaki 5, 11, 29, 31, 33 numaralı dükkanlar 
ve 70 numaralı kır kahvesi ve eski istasyon civanndaki yüz metre murab-

Kt .. vleuı !" 1 Hastalarını lstikla ' mektebi 
_Y_A_P_A_G-. -1---'---------ı kabul ve tedavi etmektedir. 

J:lt'y•z 1 1 1 

balık arsa açık artırma ile kiraya verilecektir. 
karşısındaki muayenehanesinde her an 1 ihale 11 Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye encüme-

6652 17- 30 ninde yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartna
meyi görebilirler. 1---'--"--'---ı------~İ\'Mb _ _ 
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İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme-
nine gelmeleri ilan olunur.67 45 25 - -28-1-5 

Buğday pazarındaki dükkanlar kiraya veriliyor 
Buğday pazanndaki 26 adet mağaza bir sene ve yeni otel altındaki ec· 

zahane üç sen ~ müd::letle açık artırma ile kiraya verilecektir . 
ihale 14-Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte Belediye Encü

meninde yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart· 
nameyi görebilirler. 

istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye Encüme-
nine gelmeleri ilan olunur.6767 28-2-6 -10 

ku, yrnıı 1 ı 
K .. t .. n tohumu ı------ı--------·- 5370 281 

•-~M-r,-c-,nı-.. -.ı..----•--·-- ·' Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 
....;;::..;.;

1
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1 
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklarl Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan \e çok büyük bir şöhret 

kazanan:ve Sütf erinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalanıııız çilçilerimizin ç,oktanberi beklemekte olduk. 

lan halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gclmışlir · Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsatt:ın istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 36 

1 

1 
a...----------~-----------------------~------------...:: 
---------------------------~ ~------------~----.... 

• 
ve ilaçlarınızı 

1 

( Naftalin ) 1 (Naftalin) güve otunuzu 

eczanesinden alını'z. Ali Nasibi 
1 
ı 

Temizlik 5373 280 Ucuzluk 

dan müterakim paradan alacaklılara 
math1plannın yüzde bir buçuğu nis 
betinde tevziat yapılmasına idare· 
mizce karar verilmiş ve bu hususta 
tanzim edilen pay cetveli de iflas 
memurluğuna bırakılmış olduğundan 1 
alakadaranın iflas memurluğuna mü
racaatla mezkur cetveli görebilecek 
len ve bu bapta bır guna itiraz ve 
şikayetleri varsa bugünden itibaren 

kirat fabrikası ihtiyacı için gelecek 
ve gidecek tütün, içki, tuz ve bilu
mum emval ve eşyanın bir senelik 
nakliyesi 20-4-936 dan itibaren 
on beş gün müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. ihale 
5-5-936 salı günü saat 14 de 
G. Antep başmüdürlüğündeki ko
misyon tarafından yapılacaktır. Bu 
baptaki şartnamenin bir örneği Ada
na lnhisarler baş müdürlüğünde de 
vardır. isteklilerin bedeli muhammin 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki 1350 

on gün içinde yapabilecekleri ve 
itiraz ve şikayet vaki olmuşsa bun
lann hallinden ve on günliik müd
detin de hitamından sonra mezkur 
cetvel dairesinde tevziat yapılabile 

1 

lira muvakkat teminat. pa~asile tek
lif mektuplarını kanunı muddet zer
fında mezkur komisyona vermeleri. 

: ceği eshabı matlubun malumu ol· \ 
mak üzere icra iflas kanununun 249 I 
uncu maddesi hükmüne tevfikan ilan 

1 olunur .6786 

26-28-1-4 6763 

' 1,.....---------
Korsanların hayatı , cenkleri , sa

vaşlan, bih bir macera 
Senenin en heyecanlı filmi 

1 Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapı civarında 

M. Rif at eczanedir 

1 1 

Singapur korsanları ' Ad k .. t h I ana pamu mus a -
6777 ·11 • k t'f" sı erı satış oopera ı ın-

deı · : 

Seyhan defterdarlığından : 
Yeni çıkan 21-10-935 tar!h 

ve 2834 numaralı kanuna uymak 
üzere 30-4-936 cuma gÜnÜ mu· \ 
karrer olan kooperatifimizin fevka· 

Mahallesi : Eski çarşı Abidin paşa iade genel toplantısı ekseriyet hasıl ı 
caddesi . 

olmadığından yapılamamıştır. 
Mevkii : Çifte dingin çıkmazı. 
Muhammen bedeli : 5500 
Bedel sabıkı : 10150 

Cinsi : 6 bap fevkani ve kilar 
oda ve üç bap tahtani oda memüş
temilat bir bap hane . 

Hududu : Şa. Hacı Ahmet Ef. 
vereseleri dinkçi ve hazan tarikihas 
garben Kenan Hafız vakfı şimalen 

Çolakyan veresesi Cenuben tarikiam. 

Yukarıda mahallesi ve mevkii 
ile hudut ve sahip evveli ve müşte
milatı yazılı ve bedel muhammini 
beş bin beş yüz lira olan hane ihale 
bedeli sekiz senede ve sekiz müsavi 
taksitte özenmek üzere ve şartna
mesindeki sartlar dairesinde açık 
artırma yolile yeniden yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
isteklilerin şeraitini anlamak ve yüz
de yedi buçuk pey akçalannı yatır
mak üzere Milli Emlak dairesine ve 
ihale günü olan 14 - 5 - 936 günü 
Defterdarlık dairesinde satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur,6760 

26-30-5-10 

ikinci ve son içtima ekseriyete 1 

bakılmaksızın yapılacağından üyele- ! 
rin 15 Mayıs 936 cuma günü saat 1 

15 de şehrimiz Ticaret Odasına gel-
ı 

meleri ilan olunur.6787 
l 

.1 
-------·------------~ 

Heyecan, dehşet, korku bütün 

bunları 

1 Singapur korsanları 
1 
1 isimli müheyyiç filmde buluna-

caksınız 

6776 

- ·-·---.~··--·----

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

:....---------..:.. 

TiR 
• 

6748 5 

CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok ış 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin 

• 

Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 

ve 

Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 

~ 
1 

Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 1 
20- 23-27-31 6457 1 

~--~--------------------------
Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksczü m;ıtbaası 


