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Issı , l&§yazmanı ı 
FERİT GÜVEN 

1---1-2-~~N-is_a_n _1_93_6 __ 1 PAZAR 

5 KURUŞ 

Ceyhanda üç yeni ilk 
mektep açıldı 

urhanlı , Çakaldere , Şükriye köyle -
inde açılan bu ilk mektepl~r büyük bir 

ihtiyacı karşılamaktadır 

-- -- Suriy•dl" " Demir renkli göm 

,, ;ı.ı .... ,,,, •• y ••• hh •'"''" 1 
trşkiliilı kuruldu . 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON ÜÇÜNCÜ Yii. - SAYI 3499 

Boğazlar işi 1 

isteğimiz gibi halle - l 
dllmelidir 

Ankara : 1 1 ( Radyo ) - Ar
sıulusal vaziyette husule gelen 
hukuki ve siyasi, askeri esaslı de 

Arap Faşist teşkilatı 

Suriyede ''demir renkli gömlek
liler ,, adile siyasi bir gençlik 

teşkilatı kuruldu 
ğişiklıkler karşısında boğazlar mu· ____ _ 

~kavelesinin bugünkü halinin Tür· B , , • 

~'!!"!'!!I!-
123 Nisan bayramı 

Bu yıl şehrimizde bü
yük bir törenle 
kutlulanacak 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
çocuk bayramı münasebetiyle 24 
Nisan 936 Cumıı günü, N ımık 

kiyenin emniyet ve müJaraası icin I u cemıyetın programında Suriyenin tabiı 
I esasınJan değişmesi zaruretini gö- h d ti ld . k . 
1 

ren hükümetimız vaktile boğazlar u u arını e e etme şıarı varmış 

Kemal okuluuda bir yaşından bet 
yaşına kadar olan çocuklar aıa· 
ııoda gürbüz çocuk müsabakaları 
yapılacaktır . 

1 

muk&volosir.i kendılerile müzakere 
ettiği uevletlere bu hususta müra· 
cautta bulunmuştur. Hükumetimi 
zin hu teşebbüsü şimdıye kadar 
takibettiği esas: siya-ıetinin usulle· 
rine tnmaıııen mutabık bir mahi
yetteuir. 

Londra 
Sefiri 

Alman 
öldü 

Antaky&da çıkou " Yeni Gün,. 
arkadaşımızda okuduğumuza 

göre, Atıp Nasyoualist partisi 
"demi• renkli gömlcklıler,, adile 

yeni bir gençlik te~kiliitı kurmuflar. 
Bu huıuıta verilen malumat ıu
dur: 

. Vat-ni parti tarafından "de· 
mir renkli gömlekliler ,. adlı bir 
gençlik teşkilatı kurulmuş ve bu 
teıkiliitın pı ogramı neıroluomuş · 

tur . 

Madde-10 Teşkiliitıu r•smi 
,.Jbisesi d•mir renginde pıctalon 
v~ gömlektir . 

Madde 11- Kurum• girmek 
iıtiyenler şöyle y•nıİn ederler : 

Bu mllaabakıya çocuklarını 

kıtışlıımak isteyen ana ve baba
ların şimdiden çocuklarınıo nü
fus kiiiıtlarıoı berabealcrinde gö
türerek Namık Kemal okulu baş 
öğretmeni Ôıner s.venvere ço. 
cuklaıınıo adlarını yazdırmaları 

lazımdır . 

Bıırlıa nlıf melde bl rıirı açılış lörerılrıcle küllıır 
dlrcklörıimıl:; slE söylerkeıı 

--ı 

Lonılta: 11 (Radyo) - Alman 
Sefiri bu güo kalp sektesinden 
ölmüıtü• . 

Bunların baııoda btş kişideo 

mürekktp bir " yüce encümen ., 
Vardır . 

" - V alanıma. memleketime 
fedskarlık ve bulusla hizmet ede
ceğime, kurumun kaounuau infaz 
•yleyeceğimr, " yüce siyasi mec 
!is,. in mukarıeranna bili tered· 
düt itaat edec•ğime Allahıo adına 
yemin ederim . ,. 

O gün yapılacak olan gürbüz 
çoculı.:müsabakasında1> başka altı 
veya daha ziyade çocuklu olduk· 
(arını hüviyet cüzdanlariyle iıbıt 
edecek olan ana ve babalara ço · 
cuk esirgeme kurumu rozetleri Ye

rilecektir '. 

Şıikrlye meklebinirı karşıdıırı görıirııişıi 

Ceyhan : 11 ( Huıusi) -
l\IZamız , bu ay içinde üç güzel 
lektebe kavuşmuş ve açılış tören· 
lerioi yapmıştır . 

Bir kıç sen" evvel temelleri 
tılan bıı yapılar, köylülerimizin 

tanla başla çalışmaları ve yardım
ı,,. sayesinde nihayet bıı gün ta
tlıamlanmışlardır . 

Çakaldere , Burhanlı ve Şük
iye köyüne kurulmuş olan bu üç 
•pı, bu üç şirin köyümüzüo oku· 
• ihtiyacını hakkiyle giderecek 
ir ıekilde yapılmış ve maarif ve
iletinin planlarına göre kurul· 
llftur . 
Açılma ıörenlerine evvela Ça

aldere köyüoden başlanmış ve 
eraıiııılere kaymakam , p.,ti 
•ıkanı , btılediye reisi , kültür 
eaıuru ve bir çok alaiı:ah k;mse

er iıtirak etmişlerdir . Bu köy 
en sonra Burhanlı köyüne gidıl 
İf ve onun da açılış töreni se 

inç içinde yapılmıştır . 

Bu köyıle yapılan mektebin 
l•ğeri on bin lirayı bulmuştur ki 
ıu mektebin inşası için vilayet 

lira tahsis ttmiş ve müteba · 
~. 950() liralık yardımı da gerek 
Oylüoüo çalışmaları ve gerekse 
öy aındrğının ilaveleri temin et 
iştir . 

Burbaıılı köyü okuluuun bir 
'•ınioi gönderiyorum . Bu bina 
•ıtan olmak lizere iki katlı ve 

metre boyu.,da ve 12 metre 
'lliod"dir . On odalı ve geoit gü· 
t•l bir salonu vardır . 

G~çeo senr.ye kadar dir öğ 
~'lıııenle idare edilen bu okulun 
~ 'drosuna bu yıl bir muallim da 

8 İlive edilm;şıir . 

l l'am devreli olan bu okulun 
1 S(l talebtsi vardır ki bu talebe
,'• muotazamen mektebe devam 

11 tıııeıuedirler . Gelecek yıl kad 
i,t• l>ır öğ .,tm rn d ıhı verilecek· 

Köyün camiioe bitiıik olan 
bir binada , uzak köylerden ge· 
len yatılı talebelere pans;yon ola
rak kullaorlacaktır . 

Burhanlı köyündeki mektebin 
açılma törenini yapan kliltür mü
dürü Yunu~ Kazım Köııi kısa bir 
söylevle köylüye bitap ed .. rek 
Cumhuriyetin aşısiyle başarılan 
bu işlerden dolayı onları tebrik 
etmiştir . 

Köylü ıalebelerdeu lıir çoğu 

kültür müdürüne öz dilleriyle şi 
iri er okuyarak karışık vermişler· 

dir . 
Bu köyden sonra Şükriye kö· 

yüne vuılmış , bu temiz ve ça 
lı~kau muhacir köyünlio bir katlı 
şirin mektebi de açılmıştır . Beş 
odası olan bu güzel yapının boyu 
23 metre eoi de 11 m.tredir . 

Üç köyde yapılan bu (üç açıl
ma töreni, temiz köylülerimi:r.in 
göğüslerini sevinçle kabartmıştı . 

Boğazların tahkimi 
için müracaat ettik 

Paris: 11 (Radyo) - Türk 
hükumeti boğızlaıın tahkimi için 
111illetler sosyetesine müracaat et

miıtir . 

Fantonda korkunç 
bir yangın 

F arıton : 11 (Radyo) - Çılıao 
büyük bir yaııgında bir çok inan 
ölmüş ve yüzler1'e bina yanmış 

t r · 

İnfilak maddeleri bulunao de 
polaıın yanması müdhiş bir panik 
yapmıı ve şehri korku içinde bı· 
rakmııtır . 

Şimdiye kadar yangın yerle
rinden çıkarılan ölülerin sayısı 14 
ü bulmuştur • 

Hindenburg Almanya-ı 
y9 döndü 

Fndıih Bafehş: 11 (Radyo)
Bıı sabah uat beşle Hiadeııburı 
b•lonu bur.ya vaul olm11ıtur. 

Görüş ihtilafı 

Cenevre: 11 cRadyo> -- İta! 
ya Heb•ı ibtilAfı meselesinde 
Fraosrz ve lngiliz delegeleri ara 
sındı şiddetli bir ooktai nazar ih
tiıafı baş göstermiştir. 

İogi)ız Dışişleri bakanı müza· 
kerelere sürntle başlamanın ehPm· 
tn1yetini ve bu hueuıta icap tdeo 
ısticali izah rderek İtalya hülıii
metinin bir murabb11 heyetini 
ıüratle Cenevreye göndermesini 
teklif etmiştir. 

Dört rıükOmet içtimaı 

Cenevre: 11 (Radyo) - Lo . 
karnoyu imza eden dört hükii· 
met derhal içtima etmeyi karar 
laşhrmıştır. 

lngiliz · Fransız ve Belçika 
erkanı barbiyelerinin içtimaı 15 
rıiıan için kararlaştırılmıştır. 

Bayan Afet 
Veni bir konferans 

verdi 
Ankara: 11 (Ra1yo)- Türk tarıh 

kurumu asbaskanı Bayın Afet 
hugün Halkevinde Alacaböyük 
hafriyatı hakkında bir konferans 
vermiıtir. . . 

ismet lnönü 
-

Bir tetkik seyahatine 
çıkıyor 

Ankara: - Bışbakao İsmet 
İngoü, yanında Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar olrJuğn halde ayın 20 
sine doğru m•mleket içinde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 

İnönü ve Celal Bayar bu an 
da Kayseri ve Ereğliye gidecek
ler, dönüıte İznıite g•çerek kağıt 
faLrikuının açılma töreninde bu
luoacaklarır. 

" Türk Sözü ,, nü 
Yeni yzi:;zi ile bekleyiniz 

Focümen Doktor Münir İclaoi 1 

Doktor Seyfeddin l\Iemun, Dok
tor l\Iebmed Saroç, Doktor Ah
med Sem'ao ve Mühendis Abdul 
ubap Malikiden ibarettir . 

Gazetelerle n•§redilen teşki· 
lat programının mühım maddelerini 
dılimız, ç virer•k aşağ•ya koyu· 
yoruz : 

Maddı' 1 - G-ııçlik t•o'ıilaıı 
milli hir ı, ,ı.ilattır ve gayrıi Su 
riyeyi tabiı hııdııtlarile hirleştire· 

rek tevb•d etmek ve onu istikla 
le ksvuşturdulıtıo sonra diger A
rap memleketler ile birleşerek bü
yük Arap ittihadına ulaşmaktır. 

Madde 2 - T.şkilit siyaıi· 

dir ve bütü" siyui ahvalde duru· 
mu teabit ederek vatanın milli 
emrllrrini tahakkuk ettiımeğe ça
lışır . 

Madde 3 - leşkilit vahndaş

lar arasında alılaki; ioııtıi, içti 
mai , kültürel ve ekonomik pro 
pıganda ve n•şriyatla bulu -
nur . 

Madde 4 - Teşkilat; eHıi 
mutlak bir itaat ve fedakarlığa 

dayaoao gençliği ukeri ve spor 
talimlerioe alııtırmağa ç:<lışın bir 
cemiyettir . 

Madde 5 - Vatandaşl.r ara-
8lnda kardeşlik ve yardım duy 
gulırıoı neşretmek kurumun esu· 
lı gayelerinden birini teşkil e· 
der . 

Madde 6 - Teşkilatın mer
kezi Şamdadır . 

Madde 7 - Teşkilatın " de· 
mir gömlekliler ,. adlı Lir fırkası 
olacakıır . 

Madde 8 - Kurnmuo sembo
lü şudur : 

Kuvvetli bir bozunun tuttuğu 
m•t'ale , Bu meş'ale hakkı, hür· 
riyeti ve kuvveti temsil eder. 

Mad le 9 - Kurumun selam 
şekli : 

Avuç açık oldııiu halde uğ 
el yukarıya doğru kaldırılır . 

Progr•mın 12, 13, 14, 15; 16, 
17, 18, ve 19 uocü maddeleri aza 
olmak için lazımgelen şartlar , 
icabed :n vesikalar vesaireyi tes 
bit eylemekttdir . 

İdare bey•ti bir b~yanoame 
ile birli le bu proğramı gazete
lerle ilan eder<k bütün gençleri 
kuruma giımtğe davrt •tmekte
dır . 

Vatani gazctelrr, bilyllk bir 
boşluğu do!daıan yeoi ıeşkilatı 

alkışlamakta ve bunun şahsi ibti· 
re,Ierdao müneızeh geoçler için 
trmiz bir yuva ve vatan için fay 
dalı bir kurum olduğuna işaret 

•ylemektedirler . 

İdare beyl'tinin sekreterlığine 
Doktor Münir İclini seçilmi§ · 
tir . 

İdare heyeti yerli dokumn fab 
riku larile de aolafaralc gençlik 
teşkilitıoın resmi elbisesi olan 
demir reokli k11maştan külliyetli 
miktarda ıımarlamı~tır . 

Beyaonameoio gazetelerin İo· 
ti§atındao ıoore; " d•mlr renkli ,, 
letkilita girmek için idare heye 
tine bir çok inçler milııcaat et 
mitlerdir . 

Yaz geldi 

Yine isanın 25 ioci Cumar· 
ı tesi akşJmı saat 19 da Halkevi

mizio s.lonunda bir çocuk balosu 
veril•C•klir . Bu baloya okul öğ · 
renicileıi ana ve babalarının re
fakatiyle iştirak edec.klerdir . 
Balo , pıraıızdır . Her okul öğ
r•niciıi yukarıda yazdığımız gibi 
an• ve babaları'.lıD refakatinde bu · 
raya gelebi:tc , klerdir . 

Balo düzenleme knrulu , 11k 
ıık toplana re k ö11ce yapılacak 

eğlenceleri saptamakla uğraşmak· 
taılır . 

Okul öğrenicileri o gece danı 
edecekler , triboy oyunlar göıte · 
receklerdir . 

Çocuk esirgeme boftuınıo i'e· 
çen yıllardan daha iyi surette kul 
lanmuı için bu yıl çok zen~io 
bir proğram hazırlanmaktadır . 

Bu progumı da ayrıca yızaca· 

ğız . 

Göçmen işleri 

için toplanan komisyon ---
Dün havalar, adeta Temmuz 

ve Ağustoı aylarının Çuknrovaya 
mabuus sıcak günleıinden birine 

1 

benziyordu . 

Dış bak9nlığında , Bükrtf El
çımız T ınrıöverirı de ııtirak etti· 
ği bakaolıklaraıası bir komisyon 
Romaoya hükumetiyle göçmenler 
için yapılacak bir aolaımanın 
esaslarını hazırlamak üzere çalış· 
maktıdır . au komiıyonda dıf 
ekonomi , finans , iç ve sağlık 
bakanlıkları müm•11illeri bulun

maktadır . 

Sabahtan ıl.şıma ve hatta ge· 
ce yarısına kadar, havada müd
biş bir sıkıntı, rutubet ve bunaltı 

vardı . 

Bu yüzden, dün dondurmacı 

ve şerb•tçi dükkaolarır.ro önü , 
hararetini söndürmek iıtiyen müş 
terilerle dopdolu idi . 

l.lü) ük bir'halk kütlrsi, günün 
ıatil günü olmaaındao da iıtifadc 
tdPrek ırmak k"narıua, ufalt cad
de ve Atalürk parkına dökülmüş
lerdi . Bir kısım halk da bu aot 
sıcaklıktan iirkerek bağlara ta· 
ıınmığa bıılamışlardı . 

Eski Seyhan ve Yıldız parkla· 
rı henüz tamir devresini bitirme
dikleri için, muhitte hissedilir bir 
boşluk basıl etmişlerdi. 

Hülasa, dün Adanada yazın 
ilk hissadilir hususiyeti kendini 
göstumişti. 

Şayet bu gayri tabii gibi 
görünen halden sonra bir yağ
mur yağmazsa artık Adananın 

wrıbur yaz•oa girdiğimite hilk· 
m~lmek icıp edt'cekıir. 

Türk gecesi 

Moskova radyosunda 
bu gece verilecek --
Moskova radyosu Nisanın 12 

ioci günü akşamı 8 den 12 ye ka
dar devem etmek üzere Türkiye 
için hueuıi bir gece yıpacaktır . 
İstanbul Sovıet konsolosu o ııe · 
ce içio gnetrciler de dahil oldu· 
ğu halde bir çok misafirlerı da· 

vet etmiştir . 

Trakyada hayvan 
yetiştirme işleri 

Tarım Bakanlığı mutıbıssuı 
Dr. Çeki, bir kaç gün ıonra, bay· 
vao yttiştiım~ işini organize et· 
mek üzere, T rakyaya gidec•k 
Ur • 
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Yarınki harpte kimya 

Almanya bir harp patlarsa en 
korkunç Kimya silihfarile mu
hite dehşet saçmağa hazırlanıyor 

Berlinde Şarloıtenborg şosaaı 
üzerinde, Tiyergartenin ağaçları 
uaaına yarı gizlenmiş bir vaziyet· 
te, çok gösteriıli büyük, kurşuni 
bir bina vardır . 

Kimya harbi işte burıda ha · 
zırlanma ktadır • 

Hıç hayale kapılmamalıyız : 
Almanlar harp etmeğe mecbur k• 
lırlafla, ellerinde bulunan vuıta
lardan azımi derecede faydalan& 
caklardır . 

Kendi tabirleri veçbile " top
yelı.Qn h'lrp ,. yapacaklardır . 

Alm.aya hiç bir zaman kim
ya ıilabını kullanmaktan vazg•Ç . 
memiştir. 

Alman alimleri, senelerdenbe 
ri, labratuvarların urıırlı alemin
de, yeni gazlar aramalı.la aıeşgul
durlar . 

HOkQmet de, hup halinde 
bunların geniş ölçüde imali için 
gereken orgınizHyonu yıpmalı.
tıdır . 

Bu sabada emniyetle çalışa· 

bilmektedirler, çünlı.ü yalnız tec
rübeler hususunda degil, bu gaz
ların imali hususunda sırların mn 
hafaza edilmeıi gOç bir iş degil· 
dir • 

Günlln birinde Hamburgda ve 
ya daha yakın bir zamında Reynı 
dorfdaki infilak nevinden bir kı
za, daha zarauı~ itlerle uğreotığı 
Hnılan falın fııbrikanın büyllk 
miktardı gaz imal ettiğini bütün 
dünyayı ilan etmektedır . 

Almanyaına bu sabıdaki gıy 
retlerini iıpat etmek icin roman · 
cıların mubayyeleeina mOracaata 
lüzum yoktur . Vekaların 11ralan
m111 bunun için kafidir . 

•• 
Bir çok ıeneler müttefiklerin 

yaptıkları kontrol dolay11ile, araş
tırmalir güçleşmiş olduğu için , 
gaz itlerinin büyük aepHiyaliıti 
doktor Stoltzenberg, Rusyaya, S•· 
mars yanında Trotzk'• göoderil
di . Orada resmen , Rus hükfıme· 
ti huabına, faklt Alman ordusu 
deltgelerinin kontrolü altında ça · 
lışıyor . Hir çok tecrübeler yapı· 
yor , ve itin dikkate değer tarafı 
şurasıdır ki, bütün yardımcıları 

en baıitindeo, en büyü~üne kı
dar, istinaaız , hepsi Almandır . 
Bunlar, nefyedilmeyi kabul etmiş 
ve kendilerine, angajmanlarile be 
raber, yıptıkları iti ve öğrenecek 
leri aırları kimıeye açmıyıcakla· 

rına dair bir tHhbüdname imzalat
tırılmış gönüllülerdir . 

Bu gün, Almanyanıo, o zaman 
yepılmıt olsa tecrübelerden iıti

fade ettiği aşikardır , 
Alman hükumeti için, aanıla

bileceği gibi yılniz bir hırp 

ihtimaline lı:arşı buırlıklı bulun 
mak mevzuubahiı değildir . 

Onlarca fabrika, §İmdiden 
lllrlü gazlar ve buıuıile foıjen yap· 
maktadır . 

Mesela resmen faaliyeti HJ>i
rln gibi iliçl•r yepmayı inhisar 
eden Kolonyadaki Leverku.eo 
febrikuının , kimsenin 11la ziya 
ret etmediği ve içinde aylardan 
beri gaz imal edilen atelyeleri 
vardır. 

* • • 
Fosjen ve iperit gibi en lanın 

mı§ gazların dııınd• , komşuları. 
mızın ,hususiyle tehlikeli yeni bir 
gaz keıfetmiş oldukları sanılıyor. 
Bu gaza karıı timdi kullanılan 
küçük maskelerin hepsi teaiıai:ı: 

kalıcaktır . Göz 1•§ı getiren gu· 

lar faslından olduğu için tek ba 
şıoa az zanrlı olan bu gıız , mas· 
kelerin fılıtre <'dici kömüründen 

geçtikten ıonra çok daha tehlikeli 
olmaktadır . 

İçinde arsenikli bır ilaç bulu 
nen tecrülıeleri de yıpilmıstır . 
Bu tecrübelerin gayesi her hangi 
bir sabayı yaya kuvvetler için ge 
çilmeı hale koymaktır . 

Almanya şimdiden bazı gazları 
büyük mikdarda imal etmekle kal 
mıyor , aynı zamanda bir harp 
halinde bu sahada darhal hareke
te geçebilecek ıekilde organize 
edilmiştir . Almanyanıa bütün 
lı:imya fabrikaları , milli bir tıöst 

!çinde toplanmıştır : 
1 . G. Earben - lndüetrie. Bu 

tröst , doğrudan doğruya bükı1 
melin kontrolu bulunmaktadır ki 
bu , bütün kimya endüstrisinin 
ordunun emrine verilmesin.a mu
adıldir . 

Bu organizasyonun ilk netice 
lerinden biri , art •k Alman kim
ya endüstrisi hakkında bic bir is· 
tatiıtik neşredilmemesidir . Bu 
endllstri şubesine mensup fabri· 
kaların ne yerleri , ne sayısı , ne 
de imal kapasiteleri bilinmekte
dir • .. 

• • * 
Harp halinde gaz imali erg•· 

nizaeyonunu bütün teferruatiyle 
teabit eden bir gızli rapor az za. 
mın önce h•zırlaumıştır . Bu ra 
por , evv ' li Alman yanın son hup 
esnasında ııez imali hususunda 
karşılaıtığı güçlükleri zikretmek
tedir . 

En mühim meıele , gaz yap
mak için lazımgelen ham madde· 
!erin tcd1rikidir , Rapor, Alman
yada uzun sen~lerdenberi yapılH· 
gelen teı:rübelerin neticelerini 
anlam•ktadır : · 

Gez imali için lüzumlu olan 
ve Almanyada bulunmıyan kükürt 
ve klor , birincisi madence çok 
fakir olan bir sulfaıtan, ikinciıi de 
fabrika ve lağım sularının takti· 
rinden çıkorı:acaktır . Bu işleri 

görecek olan fabrikalar ıimdiden 
tayin edilmiş ve bu yeni ihtiyaç. 
lara göre cihazlanmıştır . 

Boğucu gaz , kimya silahları 
içinde en korkunçlarından biri 
olmakla beraber, bu sahada tek 
değildir . Bir harp halinde , Al. 
manlara göre , yangın bombaları 
ve yaogıu çıkarıcı madde !erde çok 
ehemmiyetli işler görecektir . Bu 
mevzu üzerinde meseleyi aydınla· 
tıcı mahiyette henüz gizli tutulan 
bazı malumat toplamaya muvaf
fak oldum. 

• •• 
Bir Hamburg mü,sıeıesi ( Stalt· 

zcııberg ) , yangın bombalarının 
teıirleri ve bunlaıdın korunma 
çareleri bakkıcda talimleıe yarı
yacak tecrübe bombalarını askeri 
otoritelerin emrine amade tut· 
maktadır. 

Şimdi ikisi büyük harpta da 
malum olan dört ayrı maddeden 
bombalar imal edilmektedir : Fos
for , eleldron , aluterm , sodyom. 
Bu mini mini bombaların kutru 
ancak 4 santimetredir . V ~ çok 
fazla ihtiyatla kullanılmaları la· 
zımdır . 

Psılıyacakları yerden en aşeğı 
50 metre uzıl<tı bulunmak icap 
ediyor . Şimdiye kadar tamamiy 
le meçhul bir model olan sod
yomlu bomba için , yalnız patla· 
ma yerinden daha fazlı uzakt 

( Tnrk Söd) 

sıhliat Vekaleti 

Sıhhi filim getirtti 

Ssğlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Am erikadan iki sıhhi filim 
getirtmiştir · Birisinin adı "gıdala
rın en üst:inü süıttr,, Diğerinin 

de "hastalıkların yayılmasının 

önüne nasıl geçilir,, dir: 

Bu filimler, diğer 13 aıhbi 
filimle birlikte sinema olan kaza 
ve vilatetlerde gösterilmek üzere 
Sağlık ve Soysal Yardım direk· 
tör lülelerine göoderilm• kte ve 
ba!ka parasız olarık gösterile· 
cck!ir. 

19 sene sonra 

Amerika birleşik dev !etleri 
Harbiye bakanı bır nutkunda de· 
miş ki: 

"Amerika oı:duıu diğer mem· 
leketlerde olduğun• nczaran çok 
ğeridiı'. Falı.at orduyu yeniden 
teslih yolunda şimdiye kadar alı· 
nan netıceler çok memnuniyet
bahştır . ,, 

1917 yılı kauunusaniıinin on
yediainde Amerika Cümurreisi 
Vilaon şöyle yazıyordu; 

"Eğer, bu ve o taraftan müt
hiş ordular teçhiz ve ıdameeine 

devam edilecek oluraa, milletler 
arasıI?da bir müsavat ve emniyet 
hissi teessllR erlecektir. 

Tabii Fransızların anlattıkla 
rına göre, Hitl.rle Fon Ribentrop 
görüşüyorlarm ı ~ . B.r aralık Hıt
ler Ribentrop'un ukız gibi bem· 
b tyız gömleğine dikkat etmiş . 

Gömleğiniz oe temiz yikanmış 
ve ne güzel ütülenmiş . Ben de 
gömleklerimin boyle olmasını iı· 

terdim. 

Fon Hibentrop : 

- Öyle ise, siz de kirli çama 
şırlarıoızı benim gibi Londrada 
yıkatınız . 

Hitler cevap vermiş : 

- Ben de öyle yapmağ.ı 

raşıyorum ya ! 

- __ ... 

uğ-

bulunmak yetmiyor , aynı zaman
da hususi bir tlbise giymek ve 
gaz m. akesi takmak icap ediyor. 

Y •ngın bomba ve gazları , 
Alman kurmayının dikkatini çek 
miş olan tek şey değildir . Uzak 
mesafelere gidecek ve patlıyacek 
füzeler için üç yıl öoce yapılı.uış 

olan tecrübeler, elde edılen ne· 

ıicelerin rliemmiyetsizliği yüzün
den terkedilmiş g;bi görünüyorsa 
da bu tecrübelerden bazıl~rıodao 
müsbet net iceler de alınmıştır . 

* • • 
Bir seneden az bir zaman zar 

lınıla, otuz günde üç defa, sözlerine 
inanılır. Yabancı otomobil k:ıllıı

nıcılar, motörlerinin Sttaken tay

yare kampı yakınlarında ve hep 
ayni aoktad:ı kendiliğinden dur
duğunu gördüler. 

Bir asker yanlarına yaklaşıyor, 
telılş etmeıne[ ,. rini ve bir kaç da
kikaya kadar hareket edebilecek· 
lerini söyliyordu Ayni hılılıse Deh 
ritz kampınııı yakınlarında da hu· 
sula g• lıl i. 

Kollektif bir kendi kendine tel
kin lııidis"si mevzuu balısolamaz 

' 
çünkü, bir kere l>u aılamlar bir . 

birlerini tanımıyorlardı. SonM ela 
bu motör durmaları hep ayni yerde 
ve seri halinde vukun gelmiştir. 

Alman harp bakanlığının 1930 
don beri nlı.lkada r olduğu, motör

ltıri uzak mesafeden durduracak 
bir fizik vasıta sın n vücudunu İn· 

kAr tıtm•k çok ihtiyatsızlık olur. 

1930 da, doktor ::ıuman, A.lman 
harp bakanlığının büyük şubele. 

rinden biri taralındun barutları 

uzaktan ateşliyecek bir ı~ıkla uğ~ 

' .....___. .____.. ------- ----= -.r '- . - - .. 

Şeblr Dayakları 

Gıda maddesi satılan 
yerlerde insan 
yatmıyacak 

Gıda maddelerimizin satıldığı 
ekseıi yerlerde sahip ve dükkan
cıların yatmakta olduğu görülü
yor. 

1 Hızıruodan itibaren g .da 
maddeleri satılan ban ve buna 
mümasil yerlerde yatılması bele
diye encümeninin bir kuariyle 
menedilmiştir. 

Cephaneliklere tekrar 
kıymet takdir edilecek 

Cephaneliklere komisyonu 
tarafından konulan kıymet yerin· 

de görülmediğinden belediye encü
meni, takdiri kıymet komisyonunu 
tekrar encümene havale etmiıtir, 

Belediye, mallarını ya
kında icara varecek 

Belediye; yakında , kuaplnr 
halindeki 46 dükkanı ve bahçe 
lerini 1 mayıstan itibaren icara 
Yerecektir. 

Süt, yoğurt, yağ gibi 
maddeler nerelerde 

satılacak 

Snı, yoğurt, yeğ, peynir ve 
buna mümasil maddeler bundan 
sonra Kal'• kapısıodı eski unpa· 
zarında utılacaktır . 

Belediye, ası i bir pazar yap 
tırıncıya kadar burada satıı ya
pılmasına karar veımİ§lİr. 

Dört yol ağzındaki 
umumi hala 

Dört yol agzındaki umumi ha 
lanın inşoatı ttkemmOI etmi~tir. 
Bir kaç gün ıonra . halka açıla

caktır . 

raşmaya memur edilmişti. 
• •• 

Tetkik edilmesi lılzımgeleo son 
meseli', bir harbin başlangıcı için 
en vahim vaziyet olan , istoklar 

meselesidir . 
Almanya, kesif lıir şekilde gaz 

imal etmoye heıntın başlıyabilecek 
tesisata maliktir. Başkaca da imal 
mahallerinde , iperit ve hususile 
fos jen gazı ile doldurulmuş top 
mermilerindea büyük istoklar mev

cuddur . 
Yangın bombaları imalinde spe

siyalize olmuş fabrikaların dn is
toklar vücuda g~tirmiş oldukları 
sanılabilir . 

Buna karşılık, muhafazası gün 
olan diğer bazı maddeler için , bü
yük miktarda islok imal edilme
miştir . 
D ~mek oluyor ki, Almanya , bir 

harbio daha buşlangıcmda kimya 
S•lAhından derhal fayrlalunabilecek 

surette hAzırlanmıştır . 
• •• 

Almnnya hnrpta bu gaz vası 

tnlarından geniş ölçüde faydalan 
maya cesaret edocek midir ? Düş 
manııı da dişe diş, göze göz , s s· 
temini takip tdeceğiııe göre bunun 
aksi tasarlanabilir. 

Berlin üzerine ayni şekilde bir 
hava hücumunun yapılması kor
kusiyle değil mid ı r ki, Ludendorf. 
1918 de, yangın bombalarile ci
huzlanmış bir hava filosunu Paris 
üzerine yollamaktan vaz g<cmiştir. 

Korku ekseriya mantığı yola 
~evkeder: Kimya harbinin dehş•t-
1 erini önlemek için en iyi usul bel
ki do pynl silıihln mukabeleye ha
zır bulunmaktlr. 

~ JEAN OUA rRE~IARR!i-

Muvakat fen 
memurlukları 

Mektepten yetişen fen memur· 
ları, Vekaletin ihtiyacına kafi gele

memektedir . 
Buna binaen belediyelere mek 

t•pli fen meı:nuru bulmakta gllç· 
lllk çekmekte ve mektep mezuna 
olmıyaoların tunifine imkln gö· 
rülememekte idi • 

Vekalet bu işi dü~üoerek, tim-ı 
dilik " muvakkat fen memuru ,, 
unvanile belediye büdçelerine bir 
tahaisat konmasını emretmiştir. 

Bu mısvalc kıt fen memurluk· 
(arına mektep görmeyen , ·fakat bu 
işler le uğraşmı§ ehliyetli kimıeler 
alınacaktır . 

Vakıf yerleri 

Bazı belediyelerin kanunsuz 
ve uaulau:ı: olarak vakıf yerine ta· 
cavüı ettikleri anlaııldığından 
bundan böyle bu gıbi hallere mty 
dıu verılmemui Dahiliye Veka
letinden valiliklere bildirilmit 
tir . 

Belediyelerin hisseleri 

Dahiliye Vekaleti, birinci Ki· 
nun 1935, ikinci Klnun 1936 ve 
Şubat 935 aylarına aid yüzd~ 10 
gümrük belediye biaaelerini tık· 
eim etmiş ve bu hiBSeleri beledi· 
yeler bank&11 vuıtaaile yerlerine 
göndermİ§tİr . 

Adana Tohum istas 
yonu MüdUrü 

Mmtakamızın pamuk işleri 

bılı.kında vekalete malumat ver· 
mele üzere çağrılan, Adana To
hum islab iıtaayonu Müdürü Rıh
mı Ankaraya vararak temaelarına 
başlamıştır . 

Arazi tahriri 

936 mali yılı başında ba9lıya 
cak olan, arazinin acele tahriri 
için Dahiliye Vekileti hnırlıkla 
rına devam dmektedir . 

Vekalet, tahrir itlerinin nıeıl 

yapılacağı hulı.ında geniş bir ta· 
limatname bazırlamııtır . 

Belediyenin su işi için 
etüd yapan mühendis 

Belediyemizin su getirtm" işi 
için etlldler yapmak üzere Aoka
radan gelen Mllhendis Tahsin, 
etüdlerini bitirmiş ve dünkü tren 
le Ankaraya dönmü9tür . 

Ağrı suçlularının 

muhakemesi 

Ağrı isyanındın auçlu Basa 
oğlu Abdi ve arkadeıı Alinin du 
ruşmasına dün de Ağırcezada ba· 
kılmış, fekal ıahitlcr için Vana 
yazılan talımatlara cevap gelme
diğinden mubakeme 5 mayısa bır&· 
kılmıııtır . 

..-~~~----~~~~~~~~ 

Mavi Yıldırım 
• • 

pıyesı 

15 Nisan çarşamba günü saat 
dörtte tnlebeyA ve 17 Nıııan cuma 
günü akşamı 8,5 da umuma Hat 
kavi temsil kolu ıarafındao ma-
161 Geziler cemiyeti çıkarına gös
terilecektir . 

Mavi Yıldırım gecen harta iki 
gece Asri sinemada muvaffakı 
yetle temsil edilmiş ve umumun 
rağbetini kazanmıştır . 

Vatanın istıhlAsıodu kıymettar 

uzuvlarım seve seve feda eden 
bu yurddeşlara halkımızın y , ,_ 

dımdAn oı:eri kalmıyac"ğmı tabıi 
add,dniz . 
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Şaşılacak şeyler : 

lngiliz refahı 

lng liz milletinin dörtte bir 
yani 10 milyon lngıliz •ar 
!ettiğinden çok para kazanıyor 

muş. Dikkat ediniz bu, kazandığı» 
dan az para sarfediyor muş deme 
değildir. Yani bu 011 milyon in 
giliz, zaruri ve fantezi ihtiyaçla· 
rını tatmin ett'.kten sonra bir ta· 
rafa da para koyaniliyor muı.Yo 
sa dişinden, tırnağından ertırara• 

rak değil.. 

Bu hal bir memleketteki re• 
fahı göst.,rir. ~i 

-- Bu memlekette nasıl refah 
olmaz ki; dünyanın dörtte biri de 
ona aittir. l ,, diyeceksiniz •. O da 
doğru . 

Bu on m iyon log lizio banka- h 
daki parası da bizim para ile aşağı t 
yukarı iki milyar, sekiz yüı mil
yon kadar bir şey tutuyor muş . t 

Daha fazla tafsi!At veremiye· 
ceğim , zenginin paraıı züğürdün lı 
çenesini yormasın diye . . y 

Bernar Şovun cevabı : . r 
lngilizlerin meşhur mizah mu· 

lıurriri- daha ziyade hıırekellHri. 
gerip düşünceleri , ve orijinal ka
rakteri ile mizahı v~sile olan - · 
muharriri Bernar Şov A.merikada 
bulunduğu bir sırada Nevyorkta 
Şftrefine bir z:yafet verilmiş . Maruf t 

ve büyüle bir Amerikan tabii bu 
fırsattan istifade ederek k4rlı bir 
iş yapmak umudile ne yapmış,yap· 
mış onun yanınu oturmak yolunu 
bulmuş. 

Fakat aksi olacak bu kr m~u · 
luk Bernar Şovun hiç hoşuna git
memiş. Ve komşusunun gevezelik· 
!erile rah~tsız olmamak ıçın 

lıir düşünceye dalmıt gibi görün· 
m~ğe başlamış. Uzun zaman onunl• 
konuşmak fırsatını bekliyen Amıı 
rikalı tabi nihayet dayanamamış ve: 

- Allahı seversen;z M. Şov 
böyle derin derin ne düşünüyor

sunuz Bunu bilmek için bir dolar 
verdim. demiş . 
Beroır Şov büyük bir ciddiyetle: 
- Yok canım bir şey düşünmü

yorum. Düşündüğüm şey bir dolAr 
bile etmez cevabını vermiş. Buııun 
üzerine Amerikalı h~yretle 11rar 
etmiş : 

-lmkAnı yok. Nasıl olur. o hal· 
de ne düşünürdünüz ~ 

Bernar Şov yine ciddiyetle : 
S .. 1 d . - ızı .. emış . 

Fillerin en biiyük düşmauı: 
Bilardo: 

Dünyada Fil neslinin gittikçe 
azaldığından ve bugiin nadır ra•t
gelinir bir hayvan halini aldığın. 

dan şikAyet edilir. Bılır misiniz bu 
azalmaya geniş mikyasta müeuir 
olan şey nedir : 

Bilardo .. 
Soa zamanlarda yapılan bir he· 

saba göre 1830 danberi bütün 
dünyada 2 milyon bilardo bilyoiı 

yapılmış . 
Malümdur ki b'lordo bilyAları 

Fil dişicden yapılır . 

!lir fü dişinden 7 bilyad~o fa:ıla 
yapılaınıyacağı düşiinüliırSi bir 
asırda yalnız bilardo için 300 bin 
Fil öldürmek lAzımgalmiştir. 

Küçük bir zevki için koca bir 
hayvan neslioio geçmesine seb"P 
olun insana daha biz de " EşrdCı 
mıılılkat ,. deriz .. 

N. G. 

Cüzdanını aşırmış 

Düu, Halil oğlu bakkal Alıi· 
din isminde biıisi Selanikli Hasan 
iamiodeki adam ıarafından cüz
danıoın ve içinde bulunan elli Ji. 
.raslnıo aşırıldığını polise ihbar 
etmiş, bunun üzerine Ha11t1 y•kı· 
lanarak tahkikata giriıilmiııtir. 
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fenninin yeni icatları 

bir 'Yeni harplarda insanlığın en 
ar 
ıyo 

ığı 

eme 

büyük korkusu 

1o Hava 
çla· 
ta· 

Yok 
ra· 

hücumlarına karşı bulunan 
müdafaa aletleri 

Yeni uçak topları, yeni tipde 
re· büalac istemektedir. Çünkü ge· 

iı lıir hava sahasını tesirli bir 
fah •trş altına almak ihtiyacı baş gös. 

i de ltrmektedir. 
de Bunun için de bazı infilak 

'dici gezler bulunmuştur ki; 
ka· •vada, istenilen yükseklikte sür. 
şeğı •tlP. İntişar edebilmektedirler. 

il· Havada bulunan uçakların 
Ş • tadyatörleri bu gazları emer em· 
iye· tııeı ıı-az infilak etmekte ve uçak 
dün bir •erçe g bi ve alevler içinde 

hte dnımektedir. 
• Bu iofilak edici gızlır la harp 
• 

ll'ttnileriDi ve hilcum arabalarını 
u- d, patlatmak mümkiiD olmakta 

ttri. dır. 
ka-

Hava toı pilleri. 
da Hava müdafaası için diğer ye 
kto bi bir ica<l da çok müee11ir gö 
ruf tlllmektcdir. 

de tutmaktadır Hakikatte bu 
çok kudretli lıir krovazördü,, 

2569 too hacminde 125/4 met· 
re uzunluğunda ve 74 bin beygir 
kııvvelli bir makine cihazına ma 
liktir. 

1317 ıantirelik be§ top, 3/7 
aantirtlik dört danlı tayyare topu 
ve 9 dane de torpil kovanı vardır. 

Saatte 45/25 nöd yani 81/5 
kilometre süratle hareket etmek
tedir. 

Şimdiya kader bu tipde ancak 
altı torpido yapılabilmiıtir. 

Yapılmakta olan 'oıı-ador ve 
Volta adındaki iki İngiliı. torpido
su tonilato itibarile daha büyilk 
olacaktır . 

Sür' aı itibaıile de " mildhi§ ,, i 
ı geçeceklerdir. 

Amerikan uçakları 
Pasifik denizinin hudutsuz ge-

( Ttırk Sö.I\ ) 

/pek böcekçiliği \ 
Tarım bakanlığı , orta Anadolu 

yaylasında ipek böcekçiliğini teş 

vik ve bilhassa Ankara havalisinde 
bu ziraatin kökleşmesini temin 
için, mütehassısısın yaptığı tetkik· 
)ere istinat ederek bir proğram 

tesbit etmiş ve bu seneden itibaren 
fıll tecrübelere başlamıştır. 

Bunun için Şarköyde Eriklicede 
kurulan " ipek böceği tohumu is
tihsal evinde ,, tohum yot'ştiril· 
mektedir. 

Burada yetişen ipek böceği to 
humları, muhteç çifçilere, parasız 
olarak dağıtılmaktadır . 

Bu yıl, 1200 kutu tohum istih
sal edilmiş ve bunlardan 340 An
kara, 300 Trakya, 150 Bursa , 50 
Kütahya, 50 Denizli, 40 Osmaniyo 
vilAyet ve kazalarına ve geri ka· 
!anlar muhtelif ipek böceği istih· 
sal mıntakalarınıı. tamamila tevzi 
edilmiştir • 

Tohum islibsal evinın yetiştir

diği tohum miktarının arttırılması 
için tedbirler alınmaktadır. 

Bir esrarcı 

Sofııbabçe mahallesinde otu· 
ran Ahmet oğlı.ı Bilsoü adında 
birisi düo gece gittiği genel ev
lerden birisinde esrar içmek te
şebbüslinde bulunurken bir parça 
esrarla cürmü meşhut halinde ya 
kalanmıştır. 

Bürücekte kiralık yurt 
Bürüteğin en güzel mevkiinde 

iki oda orta salon altında bir oda, 
hamam, büyük salon önünde tu
lumbalı su kuyusu ve akar suyu 
mevcuttur. Bağı oldukça vardır. 

Tutmak istiyenler Çınarlı okulu 
baş öğretmeni Fikri Aydına mü-
racaat etmeleri. 3-4 

kiralık bağ 
Kaymak .mın B Refık tahta

sında B. Kllninin b~ğı icdra veri 
leceğinden istiyeoler Şerşı hamamı 
müsteciri B. Ömere müracaatları. 

6779 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdl Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

~u Bu icad küçilk balonlara beğ
bır l1nmıt torpilleri dllıman uçakları 
yap· ıörllldilğü zaman havaya bırak· 
nu llıakııtn ibarettir. 

niıliği Birleşik Amerika hükiımet· ı Hastalarını lstik~ıl.l mekteb_i karşısındaki 
)eri için husuıi bır meıele halin- gün kabul vo tedavı etmektedır.6652 

dedir . 

muayenehanesinde her 
7-15 

Flektrikli makineli tü
feııkler. it

lik· Elektrikli makineli tüfenkler 
çin de modern vuıtaların en 
ün· llıiiesıirlerinden birisidir. Bu ailiih 
unls beton ve bir elektrik cıhMZını ha-

fi • 
1 ı olan betonlu siperlerle yerleı · 

ve: lirılecckıir. 
Elektrikli makineli ıüfen k 

or. evvela müstahkem mevkileri dliş 
lar illan piyade ve tanklarına kartı 

tı:ıüdafaası içın çok yarayıılıdır. 
Soora bilhassa uçaklara kartı da .. tle: 

rar 

hal-

rıı: 

~t-

Gece alııti için bir de drojek· 
lör vardır. 

Rotatif sistemi sayesinde bu 
llıakineli tüfengin ateş ıüratı çok 
fa dadır. Meı miler yalnız ıiliıha 
Otomatik bir şekilde dolmeklı 

kalmamakta, sipere kadar da oto
tı:ıatik bir ıureıte golmektedir. 

Elektrikli makineli tüfeok 
bilhassa eoginden uçmak mec· 
buriyetinde kalacak olan ağır 
boınbıırdmın uçakları için büyük 
bir t.hlike trıkil edecektir. 

Bunun içindir lı.i Amerikalıl~r 
huıuıi bombardman uçakları yap-
mak mecburiyetinde ltalmı§lar- 1 
dır. 

Hali hazırda Amerika bom· 
bardman deniı. uçakları dllnyanın 
en iyi ve kudretli uç.klarıdır. 

Birleşik Amorika hükı1m.ıle· 
rinin bava filosu bu cin~ uçoklar 
yapılıolarındaki ili< tecrübede Pa· 
nama ile Soo Fransisko ueııoda· 
ki meıafeyi ( 5,280 kilometro ) 
22 uııt 40 dakikada katemejre 
muvaffak olmuşlardır . 

Enfra -rij şuaları 

Birleşik Amerika oükılmetla · 
rinden Nıojcraey libratuvarların· 
da yeni bir bı1Va mlldafaası ıili· 
bınıo ıekimlililne çalışılmakta· 

dır · 
Enfra - ruj denilen bir nevi 

şuadan baıka bir şey olmayan bu 
alet vasıtasile havada düşman u
çıklarınıo mevcudiyetini anlamak 
derhal mümkün olacaktır . 

3077 
3069 

Blaupunkt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini 

Hassas ve ayırma kabiliyeti 
dinleyebilmek 

kuv •ıetli 

Radyo isterseniz size gayet şık : 

Blaupunkt 

ıçın 

bir 

Kısa-Orta- Uzurı mevclik Raılyolarıuıızı tavsiye ederiz 
Radyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı ı!Pğil zevkinizi okşamoılı . Bunu 

ancak Radyolorımtz<la bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. altında Muharrem Hilmi Bıı aletin esaBı, ziya sllr'atioin 
sai aür'atinden daha fazla olması 

2-6-9-13-16 6457 ·-------------

1 -- Asri Sinemada-... 
11 Nisan cumartesi 

güzel 
akş'.ımından itibaren me~·simin 
ve en neşeli filmi 

Anni Ondra 
Anni Ondra 

(Yarasa) 
Filminde sizleri kahkaha tufanları içerisinde bırakacıktır 

üzerine Ayrıca: Umnmi istek 

Haydutlar yatağı 
heyrcan ve sergüzeşt fılmi 

en 

bugün gündüz tam 2 de devamlı 
• 

matıne 
Haydutlar :atağı-Prensesin çılgınlıkları- Yarasa 

Pek yakında : 
Martha Eggert-Şahane vals 

Filminde 
6677 

-~~-S-ı'i"i_n~e_m_a_s_ın_d_a_I __ _ 
Bu akşam 

Sarışın ve güzel yıldız 
Uzun zamandanb~ri beklenen bu mevsimin en büyük f'ilml~rindcn 

biri , Güzelliği ve fevke!Adeliği bütün seyredenler tarafından tasdik 
edilecek olan enfes bir film 

Oynıyan: 

Nana 
Sinemanın yeni kraliçesi 

Anna sten 
Bu filmi bülün s n ınn maroklılarııu tavsiye eliyoruz;. Bu eseri gör

düktArı sonra mevsimin •n kuvvetli (imi olduğunu lastik edeceklerdir 
ilaveler, hir perdelik güı.el bir 

( miki mavs ) 
Dikkat • • 
Bu film için nıımerolu koltuk biletleri üç gün evvelden satılmıya 

başlaamıştır. Yerlerinizi evvclderı aldırıoız telefonumu?. vardır. 

Gelecek program : 

Gaipten bir ses 
Bugün gür.düz snat ikiuen itibaren 

ı Nana , Batakhane gölgeleri 
devamlı matine 3 film birden 

ve Evlendirelim mi ? 
6674 

Alsaray sineması 
..------------------------------~ Bu akşam 

Bu senPnin en kuvvetli ve heyecanlı eserini sunuyor 

ın

bu 

Kısa bir zamanda attığı mer · 
illi Sayısının §ayanı hayret çok
luğu isabet ihtimalini de artır
ıııaktadır. 

gibi basit bir prensibe dayanmak ~----------·--·--------------·. ! Çocuğuma çaldılar 
air 

e-
ürı 

8111 

arı 

azla 
bir 
ın 

lıir 

ep 

"rı 

bi-
ao 

Dünyanın en süratlı tor
pitosu. 

Franıaoın (müthiş - terrible) 
adındaki torpitosu muhakkak ki, 
her cinsten harp gemileri arasın
da dünyaoın siirat rekorunu elin· 

Darendede bağcılık 
Darendenin iklim ve muhiti en 

tolı: bığcılıjra mllsaittir . 
. Bu iti!>arla Uçebaylık ye bele· ı 

dıye her köylünün bir hektarlık 
1 

•raziyi üzüm bağı tuieatını mec 1 

b11ri kılmıştır . 1 
Bu güne kadar Aşidi ve Sa

Lılı; it öylerinde bin kadar üzüm 
'•ıııas ı ürün alacak vaı.iyete gel 
llılttir . 

Fazla kaçıranlar / 

Dün, kıbveci Recep oğlu Alı· 
dutrebmao ve m~kinist İlırabim 
'~•rıda iki kişi, istirahatı iimme
h iblil edecek dtrecede içtikle· 
ı · 

b~ıleo poliıce yakalanmışlar ve 
•kıuıoda takıbat yapıloııştır . 

tadır . 
Bu ılet vaeıtaıile havada bu 

lunan bir uçağın nerede ve hangi 
uzaklıkda oldujrunu bulmak çok 
kolay olmaktadır • 

Yioe aynı aletle deniz ortuıo 
da bulunan bir geminin de yerini 
tayin elmek lıolaylıkla mümkün
dür. 

Kiliste 
Bir kaçakçı öldü 

Kilisin Sittirozlu köyünde 3 
tane kaçıkçı eşya getirirken Eğri 
kanuoe köyü civarında kolcular
la karşılaşmıı ve işyarlara siliib 
kollanmıştır. 

Mtısadrme sonunda kaçakçı
lardan biri vurulmuş, biri yora· 
lanmış, biri de diri olarak eşya· 
lıda beraber rle geçirmiştir. 

Kaçak eşya 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 
ihtiyacınızı yalnız 

seyban eczanesinden 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 

r-- roto Coşk.aD , 
' Gerek Amatör işlerini ve gerekse c.ıtelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı\'an Coşkun Güven, hPr gün sa-

1 bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

1 

mümkün olan Amatörlere 
kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

Mümessili : Babi Leoj 

Bugiinlerde Amerika ve bütün dünyayı ala.kadar eden tayyareci 
Lindbergin çalınan çocuğu hadisrsinden ilham alan bıı essr bir 

harikadır 

ilave : dünya haberleri 
Gelccrk proğranı : 

Ben ve imperatoriçe 
Mümessili : Lilyan 

matineler : 
Harvey 

Pozor 2 de Çocuğumu çaldılar ve . 
6673 

----------·-~---------------------------

Milde, milde ... 
Yakında açılacak Şölen halkı istirahatini ve bütün 

zevkini temin edecek şekilde bütün mamulatımrz, fenni 
makinelerle imal edilmektedir. Çok tewiz ve aill':vİ sa-
l"numuzu bir kere ziyaret kafidir. 6778 1-5 

Pamuk Pazarında hazır elbi · 1 
seci Mahmudun dübkanıodı BBlıl· ı 
mok üzer• bir tane keçak palto 
yakalanmış ve hakkında gerrken 
kanuni takibat yapılmıştır . ·------------=------------___ ,.,,,,.,_,..,. ______ __,_ ------=-----



Ada na Borsası Muameleleri 
PA';t'J!' ve 'K'.ri~A 
1-

Kilo .Fiyatı 
Mikdar CİNSi En En çoL. 

Satılan az 
,_ K. s. K. s. Kilo 

r.pımalı pamult 30 
l"ıyHa parlat; ,, 331 33,75 
PiyHa temizi .. :c12 32,50 
iane 1 38 -40 
iane il 
Ekıpreı 

Klevlant 1 3ö,50 

YAPAGI 
Beyu 

1 1 1 Söyah 

ç 1 c 1 T 
:Ekspres 

1 

la ne 
Yerli "Iemlik" .. "Toh oıoluk,. 3 1 3,15 

HUBUBAT 
Iiuıilay Kıbrıs 

.. Yerli 5,40 .. Men tane 
Arpa 
Faeulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
il. eten tohumu 
Mercimek 
~isam 18 

UN - Salih 1 800 

.!:: t--: ... .. 725 
J:> ~ Düz kırma .. 
~~ Simit 

" ~~ 
_.. Cumhuriyet 800 - .. 755 

~ &I Düz krımn ., 
Alfa .. 

1 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
11 / 4 I 1936 1Ş Bankasından alıomışıır. 

.'Santim />~ne 

Hazır 54 Liret 

l'ılayıs V wdeli 1-~- 12 l:layşmark 
10 1 
l 97 

}'raok.u.ltraoıuz,, 
Temmuz Vadeli 5-

i~ 1 
~ıerlin ·~tngıliz" 621 2.) 

Hint hazır 
5 . 

Dolar .. Amerıkan., 12-1 92 
Nevyork 11 30 frank .. lavı~re., 2 

SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edilrn Sovyet Rus 
ya fabrikalarının son moJel yaptığı kopalı bütün Jiş!iler ya(t içinde 

dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

makineler ve yedek parçaları d•şli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklcır ot preselt'ri Pul· 

varİzatör)t>r bütün Anadoluda kullanılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizclen en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ

lam oıan Sütmakinaıarımı z ~itçilerimizin toktanberi beklemekte 

olduklurı halis çelikten yapılmış Ot kazmal:ırımız son mo l•I 

1 zarif re şık Dikiş maki nal arımız g. lmişt!r Fi atlar rekabet 

ka!ıul etmez derecede ucuzdur . 'Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakıodı altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir. 

Depoıu Adanada Osmanlı bankası altında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 22 

• 

MACUNU 
/f" FIRÇAN.l .i!I 

--,,..,_,,.,..,,,,,.,.. 

EC Z/ NESiNDEN ALiNiZ 

-~--·---- IJOGRl./lıl/N 
5970 270 

1 

1 

1 

(Ttırk :Sl!J.d ) 12 Nisan 1918 

ı-~ P.. K i'r"E 
Vilayet makamından: 

Açık olan 55 lira ücretli bay 
dairesi depo kAtipliği ve daire d 
tiloğraflığı için bu ayın 15 ci çe 
şamba J.(ÜnÜ ssat 14 de muııabai 
imtihanı yapılacaktır. Talip olan 
larıo memurin kanununun 4 
maddesindeki evsafı haiz olma 
şartile evrakı müsbitelerile VilA~ 
yete müracaatları ilan olunur.66111 

• ll R~l\T 
BA 

9-12 

Adana pamuk üretme çifliği direktör· 
lüğünden : 

Asgari Azami 
Benzin 800 teneke 1200 tene 
Gez 1300 » 1600 » 
Mazot 4000 • 5000 • 
V alvalin 50 • 80 • 
Vakum 900 kilo 1000 kilo 
Gres 400 » 600 » 

Pamuk üretme çifiiğ,nin Şubat 
937 sonuoa kadar ilıtıyacı olan v 
yukarıda cıos •e milıtarları yazılı 
yanıcı madıleler kapalı zarf us•ılil 
münakasaya konulmuş ise de rial 
)ar muvafık görülmediğinden pa
zarlık euretile satın alınacaktır . 
ihale 22-4-936 gününe tesadüf 
eden çarşamba günü saat 15 de 
Tohum islAh istasyonunda yapı· 

lacaktır. ilk teminat « 1534 » lira 
20 kuruştur . Muharnmen bedeli 
«20456>> Iiı aaır. Şartnameyi gör
mek ve !ezin izahat ıılmak istiyen 
!erin tohum isldh istasyonu direk· 
törlüğüne müracaatları, ve isteklı

lerin muayyen gün ve aeatln Aıla· 
na tohum ielAh istasyonun.la bu-
lunmaları. 6699 

1 o - 13 - 16-19 

·DAOA· 
BiRiKTiR N . 
RA~AT 6 DbR 

Kacakcılar 
• • 

vatan hainidir 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza müracaat edilmesi. 

-.-o-c-OD-,-.-v-a_c_a_m_ l __ s_e_ı_e_d __ i y_e_i _ı a_n_ı _a_r_• _I 
Gaz 

M ÜS t a h s i 1 a t ! 

• • 

• • 

Develi 
Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony- Vacum 
l'vlakineyağı : Ejderli 

Gargoil- Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel n ınbalaj, fevk,ılildc Avsnf, eyi servis teşkildtınıızla her 
zam&n hizmetinize amddeyiz . 6457 

M<>rkez kı mnndanlığı atında 

Muharrem Hilmi 
3-7-I0-14-17-21-24 29 

ı...-----·--

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Seyhan ve Yı!Jız parkl_arınıla be
heri (577,33) liraden,üs'Ü b~zla örtülü ve demir borudrn _ıkı sundurma 
yaptırılacaktır. Bu sundurmaların keşif tutarı ( 1154,65) lıradır. 

2- Bu i'e ilgili evrak : işin keşif, şartname ve projesi , fen işleri 
müdürlüğünden parasız elınnbilir. 

3- İşin verilecPğİ gün : Bu iş, açık eksiltme suretile, 20-4-936 
pazartesi giinü öğleden sonra saat on bette daimi enl'Ümende wrıle-) 
cektir . 

4- Muvakkat teminatı : (86,60) liradır . 6665 8-12-18 

Divan yo l undaki eski avlenme d ai r esi yıkılacak 
en kazı ve arsası satılaca k 

Divan yolu caddesinde ve belediyeye ait bulunan esk~ evlenme d,ıi
resinın tevsii tarik dol11yısile yıktırılarak enkazı ve gerı kalan arsası 
satışa ç.karı!mıştır. 

1-A) Mtıvcut binanın yıkıl'Dası ve enkazının en faı. a ikı ayda nr-
1 sadan kaldırılması açık artırmaya konulmuştur. 1 ı• B) Muvakkat t1ım i n at: (45) li r adır. 

• .d gore nunııl 2-A) Geriye kalan (200) metro murabbalık arsanın satışa da açık Sayın bayanlara 
artırmaya konulmuştur . 

Viya nadan 
. . . .. .. B) Muvakkat teminat (53) liradır. 

getııttığır.- dunyonın eıı guzel Permenat mn- 3 _ Eğer istekliler, her iki madJeye birden talip çıkarlarSl, muvak-

F t Ş • t makınası Rıcak hava ile işliyip 
kioalurıcdan Or rJ saçlrHa us!A zarar vermeyen ve 

zernfetini Jemnmen muhofazu eden yı·gano bir icattır. llı>r yerde bu 
üstün makinnnın fi&t farkı tabiidir.B ı ınakina ile 4 ve diğer el ktrıkli 

garantili saç yapı-

Musta•a ince 1 
1-.., ____ ,.,_.._..., ..... _.,.~---------

liraya 1,5 makinaın ile do 

yorum. 6623 

lü-13 Berberiniz 

kat teminat : (98) liradır. 
4 _ ihale 23-4-936 perşembe giinii saııt on beşte bdlediye d 1-

iml encümeninde yapılacaktır. 6671 10-13-16-19 

Umumi n~triy•t mı.ıa ,11 

Ctldl BaJJtr 

~dana Türk ıizü a. • •l:>auı 


