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5 KURUŞ 

Şehrimizde Türk Kuşu 
şubesi açılacak 

Gençlermize planörcülük ve para
il~cülük öğretmek için Hava Kuru
mu, Çukurovalılara mükemmel 

1 

bir fırsat hazırlamaktadır 

J1ava Kurumu Müfettişi, bize 
çoketrafh malômat verdi 

Her mllletia, 1ard müdaf11sı 
ıinde çok ehemmiyetli rol oyna· 

yan bava kavvatleıi mevzuuna çok 
ılalıa göıterdikleri bir dnirda· 
yiz lımet loönüoün daha bir yıl 
kadar önce, Türk bavHınıa bu 
rün için tehlikeye karşı çok az 
emniyetli oldutunu millete ınla
taD m~ıhur nutkundan aonra blll 
tOn yurd çocukJ.,ı gibi Çukura· 
valılar da bllyük bir hamle ile bu ı 
ehemmiyetli mavııua karı• feda· 
kirlıia atıldılu ve altı yedi ay 
gibi çok kıu bir samanda Hava 
kurumuna yaptıkları yardım mik
tarı 260 biu lirayı buldu . 
Yurtdaılarımızın bütöa ülkemize 

ISraek olan hu yükıek fedaklrlık
ları hııta büyüklerimiz olduğu 
halde, hepimizi aevindirecek bir 
mahiyet alıncı, Hava kurumu Çu
kurovalılara bir cemile göstermek 
va onların yuıd mlldafaaeındaki 

meıhur ve üstün lıabiliyetleriai 
yeni bir Hhada da ıı6etermelf:ri 
ne fuut vermek düş6rıceıile ıeh· 
rimizde bir " Türk Kuşu ,, mek 
tehi açmağa k1r1r vetmiıtir. Bb: 
bu karardan haberdar oluoca , 
Hava Kurumu Müfettiti Halilden 
daha euıh malumat ılmak iste
dik ve kendilerine bafvurduk. Mü· 
fettiş Halil, bizim bu dileğimizi 
memnuniyetle yerine getirerek 
fu izahatı verdi : 

mühim masraflua lüzum vardır . 
Bu tl!§eklıül , bu mnrafları hava 
kurumunun muayyen bütçesiyle 
temia edemiyeceği ve bilbuıa 

yardımcı üyelerin bu yülıeek yurt 
müdafaası makudına maddi yar· 
dımlarını eıirıemiyec kleri bizce 
fÜpbeıiz ıörtildüiü için Çukuro· 
vahların bu kuıumı yardımcı üye 
yazılarak bu trıeblıüı6oD yaııta · 
calılarıaa katiyea eminiz . Çünkü 
Türk kuıo , Çukuronlıların malı· 
dır. Onların ban kurumuna oim· 
diye lııdar ıöıterdikleri bliyük 
allka ve yardım, bizi burada böy
le çok faydalı bir mektebin ıçıl
mı11n• da tefvik etti . 

Tüık kuıunun burada bir mu· 
allim Ye malzeme lıadroıu •lacalı: 
ve bir de huıusi bir uçu, ııbıaı 

bulunacaktır. Gllnl6k vazifelerin· 
den ve itlerindenbir kaç aut 
veya baftanıa iş d'ııındı lı• lan 
ıünleriai bu spora ayır•bilecek 
geeçlerimize modern vesait ile 
uçu<'ulak ve paraıatculnk öğret

mek Tllrk kuaunun biricik nzi
fesidir. 

Bu kuruma faal aza yazılabil
mek için tahsil görmüt geoçleı i 
tercih ediyoruz . Bugün tııbıilini 

yapmakta ol•n ort• mektep ve li· 
seli ıençlerimiz , derelerinin ba. 
ricindelıi .. ıtlerini her halde seve 
ıeve bu uğurda verebilirler 

Elimizdeki talımatnımeye ilS· 
re, eıhbatlarının ve vllcut teaek· 
klllleıinin uçuculuğa miiuitloldu· 
tunu doktor raporu ile iıbat ede
bilen, abliki ve bilhaHa nıilli ka
rakteri uilam ve 18 le 35 yafı 
ara1ında bulunan her Tllrk bun· 
dı ders ye tecrübe börebilecektir. 

Derıler teariaievvelden bezi· 
un sonun• lıadır burada, tem· 
muz aiuıtos ve eyliil aylarınd• 
da lnöoüodeki umumi aabada göı
terilecek ve uçuşlar yapılacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

- Eier umduğumuz talepler 
buhınurH 6nümüzdeki Mayıs ayı 
baııada Adaaada bir " Türk Ku
fU ., şubui açılacılıtır • Bu ıube 
burada planörcülük ve paraşütcü· 
lök k11ımlarını ihtiva etmek üze· 
re iki aahada çahıacık ve bu ye· 
ni ıpor etrafında memleket genç· 
ferini yetiıtirecelıtir . Türk Kuıu, 
bu hizmeti görürken gençlerden 
biç bir maddi menfoat bekleme
den muallim, uçak, paraşüt ve di 
ıer gerekil malzemeyi de keadi
ıi tedarik edecek ve gençleri bu 
hna ıporuna alııtıracaktır . Yal· 
nız: bu arada rılcbesinin yeme, iç 
me ve barınması için maerof yap 
mıyacıktır . Bataklıklar kurutuluyor 

Adanada Türk Kuşu şubeıin 
de yetişen ve uçucululıda büyllk 
kabiliyet ıöıl•ren üyel•rin, aynı 
terait dahilinde yükaok planörcü 
lllk .. ur1larıoı devamı temin edi
lecektir . 

Bu şubenia faal , y.,dımcı ve 
fahri olmak üzere üç çeıit az.sı 
olacaktır. Faal azanıa çoğalması· 
Dl uçuculuiu memlelıete yaymak 
bıkımınd .. n ne lıadsr isteyorulr, 
yardımcı nanın çoğalmaaını da bu 
malııadın tahakkuku için ı•rekli 
maddeyi temin bakımından o lıı
dar arzu ediyoruz . Çünkü hava
cılık , sporun diier ıu beleıine 
beazıımez . Meaela bir futbol ve· 
ya tenis lıulübüaDo maddi ihtiyaç· 
ları mıbJuttur • Halbuki uçucu· 
lultta uçuı ve diıer malzemenin 
her iÜn faıliyde hazır bir baldı 
buhındurulması içia denmlı ve 

Ereğili : 5 (Özel) - Ereiili 
batakhklarınıo kurutulma11 halı-
lııadı yapılmıı olan bütün proje 
ve beıaplar bulunmuştur . 

Bu projelere auaraa bu ha· 
talılıklaruı karutulmuı iti do Na
fia Velıiletıace kabul edilmiştir. 
Harman ıoounda kurutulma ıme 
liyesine baılaaacaktır . 

Mısır müzakereleri 

Kahire : 6 (Rııfyo} - Mııır 
ye İngili r. Murabhuları bu ınn 
ıaat ou birde Zagfeıan Htayıoda 
Vefd Fırkası Lideri Nabaı Paıa
aıo Ba§kaulıi'ında toplanarak mü· 
zakerelerine devam etmiştir. Saat 
bire kadar süren bu müzakereler. 
de neler konuşulduğu lırlli d•ğil 
dir • 

••• -- 1 
Habeş imparatoru 

Son.ınA kadar döğüşecoğiai ve 
ölmrden si:ibıaı ll'slim elmiye · 
ceA"ıni ıöyleıli . 

ADANA : GUNLUK GAZETE UN UÇÜNCU YIL - SAYI 3494 

Kaymakam ve mek
tupçular arasında 

Ankara ( ISzel ) - Torb•lı 
lııymakamlığına eski Telenni lıay· 
makamı Halid , Çine kaymalığıoa 
eski Çatalca kaymakamı Cudi , 
Akhisar lıaymalıamhğına Trakya 
umum müfettialiği yazi iıleri di 
relıtöıü Halil, Tefenni kaymalıam
lıiıoa Şebin Karahisar kaymaka· 
mı Ahmet B•ha, Ş•bin Kanbisar 
kaymakamlığına eski Ardahan 
kaymakamı Nuri , Beıiri kayma· 
kamlığını eaki Eleşkird kayma 
kımı Rahmi , Küre kaymakam· 
lıiına Dörtyol kaymakamı Ah· 
durrahmaa tıyin edilmiıleıdir . 

* •• 
Gaziaııtep mektupçuluğuna 

Diyarbekir mektupçuıu Vehbi , 
Diyarbekir mektupçuluğuna Or· 
haneli kaymakamı Nazım , Çoruh 
meLtnpçuluiuna eıki Artvin kay
makamı Hüsnü, Hakkari mektup· 

çuluğuna eılıi tahrirat direktörle· 
riuden Mahmutbey nahiyesi di
rektörü Aglih , Maraı mektupçu 
luğıına Eli:ziz mektupçusu Şerif , 
Eliziz mektupçuluğune M.raı 
mektupçusu Mitat tayin edilmit · 
!erdir . 

Rüştü Aras 

Belgratda beyanatta 

bulundu 

Ankara:S ( A.A )-Arıs Belgrat· 
ta " avala ,. ajansına verdiiıi be· 
1aııatta Türkiye ile Yuıoslıvya 

araaıodaki mutlak dügünce bera · 
berliğini tebarllz ettirmiı ve bat 
ka bir ıüale cevaben de Bulgaria 
tının komıuluını evvelce haber

dar etmedea aulb muahedelerinin 
11keri maddeleri hakkında bir 
teıebbüste bulunacağnıı Hnmaıiı· 
iıaı söylemiştir · . 

Ankara : 5 ( A.A ) - Rüıtu 
Aras bu ubab Belgrattau İıtaa· 
bula hareket etmiştir . 

Alman cevabı 

fngiliz kabinesindeı 
incelendi 

Londra : 6 ( Radyo ) lnıiliz 
kıbineıi bugün Bıld11iain başkın · 
lıtı altınd• toplanmıa ve Alman
yanın son cevabı üzerinde görüş 
müı ve yarın toplonacak olan 
avam kam&rHında verilecek ce 
vap!arı hazırlamıştır . 

Çemberlayn ve Çurçil ; Çar 
ıamba günü toplanacak olıuı Lort· 
lar kamarHında son durum bak· 
kıoda kabioe namına izahat vere· 
c:klerdir . 

Eden Cenevraye 

gidiyor 

Londra : 6:< Radyo ) -Harici 
ye nızırı Eden Çargımba gücü 
oo 6çler toplantııında bulunmak 
üzere yarın Cenevreye ıridecektir. 

YAKINDA .... 

-- - ~!!!!!!il! ...... 

Bazı İngiliz gazeteleri 
. 

'' ita/yan zaferi büyüktür • Fakat 
bu, nihai zafer değildir,, diyorlar 

Londra: 6 (Radyo) - Bir kı
sım gazeteler aon İtalyan mu98f· 
fakiyrtı üzefin~ yörüttükleri mü 
talaalar arasıoda diyorlar ki: 

İtalyanlarıo zaferi büyüktür. 
Fakat bu, ltalyanların nihai zaferi 
demekek değildır· Filhakika, Ha
beıierin kuvvetli mevzilerindea 
atmışlardır. Fakat ileride daha 
az çetin olmıyao engellerle kar 
şılaıacakiardır. Adi~ Abalıa he
nüz çok uzaklarda. fakat yağmur 
mevsimi pek yakır:ıdadır.,, 

Roma: 6 (Radyo) - Mareıal 
Badoğliyonun harp raporun
dan: 

Kıt'alarımız ilerliyor. Aşıngı 

gölü ilerisindeki birinci kolordu
muz Koron şehrini de almışlar· 

dır. Diier bazı Habeı şehir ve 
kasaba eırafı kuvvetlerimize en 
kıy at için müracaata başladılar. 

Şimal c•pesinde vazit" :alan 
bir tayyarcmiz vazif~sinden dön· 
memi~tir. Dığer cepbelf.rde laJ· 
yarelerimiz bombardmana devam 
ediyor. Adis Ababa tekrar bom 
bırdman olundu. 

Habeşistanda İtalyan ileri ha 
rekatı devam dm•ktedir. Habe
şiıtanın Loadra elçisi Haheş kı

ıaatıaın Şimal cephesinde sıkış· 

tırıldığıaı ve fakat Habeş ordu 
larınıo henüz sağ!am olduğunu 

•e 1wparatoıun sonua kadar hor··; 
be pevam edrceğini, ölmeden si· 

Irak da 
Yeni hatlar yapılacak 

Bağdat ; 4 (Özel) - lıak bü
kiımeti; yeni hatlarla tehirleri bir· 
birine beğlamağı düşünmekte · 
dir . 

Yapılacak olan bu hatlardan 
biri Bağdat - Bici - Musul va 
digeri de Bağdat - Gergük -
Musul araaında yapıhcaktır . 

Önceden bu bıtları yepmığı 
bzerlerine almı§ olan İtalyan ve 

Alman gurupları taabhüdleriodea 
vazgeçtiklerinde bu hatların ya
pılmasını hükiımet üzerioe alacık· 
tır . 

Diger tar.ftan Musul petrol 
ıirlıeti de Musul Telküçülı ııra

aıada bir demiryolu yapmalı üze
re kendiıine imtiyaz verilmeaini 
hükiırneıten iıtemiştir . 

Bu iıtck bükiım•tçe tetkik 
edilmektcdır . 

Bir İtalyan bombard

man uçağı yandı 

Roma: 6 (Radyo) - Büyük 
bir İtalyan bombardmaa uçağı 
Nspoli civarında dOrerek yan 
mıştır. İçinde buluuın beı kişi 
ölmüştOr. 

" TORK SOZO ,, nü 
yepyeni bir çehre ile 

liihıoı teslim etmiyeceğini söyle. 
miştir. . 

imparator 
Habeş ordus .. •nun ma

neviyatı bozulmamıştır 

diyor 

Adiı Ababı: 6 <Radyo) Habeı 
İmparatoru Haile Selaıiye, bura 
ya gönderdiği lıir mektubunda 
dü§manlar tarafından son günler
de şahsi ve Habeş ordusu hakkın· 
da çıkarılan bütün şayialarıa biç 
bir asıl ve esası olmadığını, ordu 
nua kuvvei mancfiyesinin ye· 
rin:le bulunduğunu ve kah 
ramanca döğüştükleriui, kendisi· 
nik tahtıodan katiyen vazgeçmi
yuek utanıoı kurtarmak için so· 
nuna kadar ıavaıa devam edece· 
ğini bildirmİ§lir. 

Habeş imparatorunun 

karısına yazdığı söyle

nen mektup 

Adiı Ababa - 6 (Radyo) -
Hıbe§ İmparatorunun Kraliçeye 
"bizim için artık Allaha dua et· 
mektcn başka bir ıey kalmadı., 

şeklinde yazdıiıı mektup ıadece 

bir dütm•n propaıaada ve uy· 
durmaeındın bııke bır t"Y de 
ğildir. 

Ankaradaki maç 

F enerbahçe Gençler 
Birliğini 0-1 yendi 

-
Ankara: 6 (A.A) - lıdr.ci ma· 

çıaı yapan Fenrbııhçe Gençler 
birliğini bir sıfır yenmi§tir. 

Takım lıtaabula harele.! et 
miştir. 

Yeni Fransız 

memorandomu 

Lond a: (Rııdyo) - Alman 
memoraadoeuna cevap ol arık ve· 
rilecek olan Franıız memorando. 
munuu uzla,mayı ıüçleatirmiye· 
cek mahiyette olecığı kuvvetle 
aanılmaktrdır. 

13 ler toplantısında 
neler görüşülecek? 

Loodra : 6 (Radyo) - Çar
~·mba güaü l>nevrede toplana 
cık olan oıı öçler komitesinde 
Ren, İtelya - Habe~ barbioiu 
bir sulhla netictlrnmeıi, zehirli 
gaz kullanmuının meni ıibi me· 
seleler üzerinde göıüıDlecek ve 
bu toplanluıada Fransız. İtalyao 
ve Belçıka Murabbesları da bu lu 
uarak hükümetlninio noktai nı· 
zarlarıni bildireceklerdir . 

1 
1 
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Kamutayda 
Yeni kanun müzake

relerı oldu 
Ankara: 6 (A. A.) - Kamu. 

tayın bugünkü toplantıııuda Sü 
bakanlığı 4935 yılı bütçeıine bir 
milyon lira tahsisat konulmaaıoa 

ve Askeri, Mülki tekaüt kanunu
nun bazı maddclrrinin deyiştiril· 
meıine ve bazı maddeleriae fılı· 
ra eklenmesine dair kanun layi
haları kabul t'dimihir. 

Rüştü Aras istanbulda 

Tevfik Rüttü Aru İstanbul• 
gelmiıtir. 

Bir Alman 
Delegasyonu Ankaraya 

geliyor 

Ankara: 6 (A.A.) - Geçen 
sene Berlinde imza edilen Türk -
Almaa Ticaret makaveleıiain 

müddeti yakında biteceğinden 

yeni konuoınalerda bulunm ık 
üzere lıir Alınan deleguyonu bu 
ğüo Ankaraya gelecektir. 

Delegasyon, Almanynnın An· 
kara bilyllk elçisi Fon Kellar'in 
reisi ğinde bulunıcık ve FinaDI 
Bakanlığı Genel direktörlerinden 
Vübcrer, ekonomi bakanlığı da· 
nışmanlarındaa Baroa Fon Ma
aı Şöa"• R•bn, Reks •e Şul:ı:edca 
mürekkep olacaktır, 

Tüık delegasyonuna Dı§ Ba· 
kanlık Genci sekreteri Büyfik 
Elçi Numan M.ntmencioilu ,.. 
islik edecek ve deleıasyon ıun· 
fardan mürekkep bulunacaktır. 

Dıı Bakanlık G·o.! direktör· 
ferinden Bedi, Dı§ Bakanlık Ge· 
nel direktör muavinlerinden Atıf, 
Cumhuriyet Merkez bankası Genel 
direktfü muavini Hayrettin, Cum 
huriyet Merkez banl.s11ndın Ca· 
bir, Fioana bakanlığı aakid iıleri 
direktörü Rrşıt, Türkofis dıınıı· 
manlarından Hulki ve Suad. 

Bedri Tabir Türk deleguyo· 
nu sekreterliğini yapacaktır. 

üç devlet 
Erkanı Harbiye reis

leri müzakere 

edecekl&r 

Londra : 6 (Radyo) - İngi· 
liz, Fransız ve Belçika Erkioı Har 
biye Reisleri 19 Martda Londradı 
loplanarak müzakerelerde bulu. 
ııacıklardır . 

F~·ansızlar ısrar 

ediyorlar 

Pıris : 6 ( Radyo ) - Cenev 
ıeCle toplanıcak olan on üçler ko 
mitesindt1 Funsayı hariciye a•· 
zırı Filinden temsil edecektir . 

Flaaden ; Cenevreye hareke· 
tinden önce kabine arkadaşlariJ 
le uzun uzqdıya görüşmüştür . 

Franıa bükümetinin, Alman· 
yanıo son cevabına karıı uld 
noktai nazarının katiyytn detiımi· 
yeği ve mdalibatında iırar ede· 
ceği umulmaktadır . 

Şamda 

Dokuma amelelerinde 

200u kişi grev yapb 

Kudüs : 6 ( R•dyo - Şım~ 
alıoan habrrlere göre , orada 
dokuma fabrikaları ameleıiad 

2000 kişi gı ev ilan Elrniolcı diı1 
t· 
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Londn, Mart 1936 rumde olduiunu pek iyi biliyor· 

Slr Osten Çember/ayn ne lu . 
diyor ? 1 Eğer .Mılletler Cemiyeti bu 

Hir Avrupa devletinin bir and anl111mazl•tı o taden kaldırm•ia 
laımayı bozması, ilk def• olmuş muvaffak olamaı.aa, §lmdiki mOli-
bir §ey değildir . hezalır çeı çevui içinden, en kara 

Eğer bunun son d~fa olmnk ihtımallera çıkarıp etm•nın imkA 

Dzerc yapıldığır,ı güvenebilec .. k nı kalmıy11caktırr . 
bır kati ilde le bit edebilmiı olıay Medeniyet ıle beraberlik ara· 
dım , kcud mi bahtıyar 1anır· eındıkı fuk , nçilecek çerede-
dım . dir ! 

Fakat Lu günkü vaziyete gö- Zorbalık bareket:lerinf', aabır-
re bu hidie~, 800 yıllıudı kurma· la, teknikle . fakat, boıulao and 
ja çalışt ğımız kollt-kt f rmoiyet laşmaoın tayin etliği v• dünya 
aıet mır in yı niden ağır hır tiUret- yüzünden bıricik olank sulhu iÜ 
te ı ıs,lmasıcı ıfade etmekte . ven ahına alabilen hataıtıı huku· ı 
dir . ki trdbirlerle mukabele etmek li· 

Bundıo b•tkı, bu bidi1e, hoı zımdır . 
g& meyınce , mükell hyetlerioi Gelecekteld hareketlerin ı.rt-

lklp atan •e kendıniD keo ı bük· lan aılbütm"lerdea, Almanyaya, 
mini d tı da , hıç bir t•J, hıç keadinı bu hak davaaıoa teı
lumı Ji bakem diy tanımayan bir lim etmek ceaareti verimlidir. 
de•letıa y•p•c•ğı yem tekhflere HukBm ylrütec timiz aalıımas· 
b tı itim Jı yıkmaktadır . lık, Fraoıa ılı Almanya yahud da 

Anup• ağır bir darbe yedi; Almaoyı ile Lolıarao devletleri 
cllaarr bu dırbe dolıyııile titre H•lı•d• olan bır ••laımadık ele· 

ektedir . &ıldir . 
Ba sfinde, milletler arııı an Bu aalaımazlılr, Almaa Ray hı 

dıldaraaıo tekmil proble•İ h8klmeti ile Miıletler Cemıyeti 
19'1..tl..Udedir • lrHıodad1r • 
Mlilil lalkilledalD, be telali· Ceaewre toplantı ı ba mlca· 
• •l•fl •alll bh uber •• del .... J•Di bir preltlj buaırıa, 

a..ıtmel• çalııtatı talı:· diiaya IGlba ıera•W bir Irat da 
_. ... idlr laa seapaletmlt olac:akhr . 

F'lbt, ba pıe,e nrabnmek 
lıf, Alma•r• haU.zlalıı: 

hlill i1tekl .. rt.l 1..me ge 
........... Wr adam ata-

• .,., ...... bosal•a•• ... 
Wlkel• a&latdabWr • 
Ws lag.lbler. ba ... 
-·il ile mldahale ede· ba•-. kanetll Wr mi 
bbe .... d.. .. ... ... 

INlllmble ..... ..... 

.M.UIYU• keadw.l 

~--· .01ıe.• 
~ideiıı ,.,... ........ ...... 

\AmllletiH .... 

için , her t•Jd• laee ltalr•J• 
kaıp olu mu .. l•ID &ai alı•· 
•all Ye zecri teclltırlerill lıı:ald .. 
, ............ . 

Ba t•k•ı4", l..Ut•• ele Ak· 
deDizdekl d.,_llDI pri p
ker we a•• dtaD 111lnaada bir ara 
J• toplanır isi, bun• AYnpeda· 
lıi lalilrballa talu11fl iti• Wr çolıı: 
balsımdee blylik •••...ıyed _.. 
dır • 

Nogeı Vlnal JW'nalpan_ 

- Blrlnd .agfadtm arlan -

• kanlarda .. ,affaldı•t ,a.t• ' 
ren ıeotl•rlmla lti• ladkbAI epk
tar, Oalaraa r• hava br .. • Ye 

,... ..... -· M.Waa ..... 
laeAbaaa dalaı ylbek ihti .. 
•dlllmelert t~mia edilecekılr. Tar
y.,..lbelldtllilf, her laalde mü· 
ke• .. I bir •..aeklir. Keadlll 
bu bblUy.d gireDler iMi farıat· 
ta tl&IWecle k-r ...... ıidb. 

eldeht. •••• "'9 Uk h· 
ce, ba ite •• kadar 11tel&U ol«I ... 
,_. .... mık lcla mekteplere, 
lpOI bllpledae Ye .Uıer tef•k
klllere bat nnla•, Oralarcl• 
aa.ap- letekll a.telerlaln göa 
--~· , ........ .,.. ç br-
... ... t ......... , , ...... , 

Aabraı•WW........_ 

U.ayorus. kt, ba karama 
ç.ls .... 1ı1an ........ 

41 ha...ı tevecellae, beld.-
•n alltuilecektir . 

• , •••••• "r ... aaa 
e• ylk •• ~•ı•..ı,.nk 
biti• T·t1r1ı1liı!ltil9 Adeti 
y lals m ece.la 
owahlar bu itte 
tıımia " eaaÜD aıll&•ııiıılll 
terecekletdlt') 

e..wa kar-• mlfettifl ti.il 
... , .... ,. aldJlam• .... , ... , 

Mis Olivya adında bir kadın 
ıcçenle,de Londrada bir baboda 
beı kız birden doğurmuıtar. Be

ıi de bıyatta bulunan bu kızları 
logiltere krolt ıckizinci Edvard 
himayesine a1mıı ve bunlau bir 
ev tahsis ettirmıttir Bu çocuklar 
oo selciz yaşıoı ikmıl edinciye 
kadar bu evde mürebbiyeler ta

rafından balnlacılc v~ buıuıi mu
allimler tarefındıo balulacaktır. 

Bunların •Dl babalara çocuklannı 
ancak haftada bir gllo •e mu•y
yen Hatta görebileceklerdir. 

Aslen Kanadalı olaa bu ço
cukl.rın ••• ve babaları ıeyabet 

malr114iyle ıimdi Nevyoıkta ba 
lunmaktadular. 

Miı Olivyai Newrorkta bir ı•· 
•eteciye Kıaho , cocaldarı 
laıklnoda ıöıterdıti alicenab 
lılcta• dolayı minnettar balu· 
daklarını, ancak e-.lldlarımdıa 

•Jn Y•t••am• çok gllç •• acıkla 
oldaturıdaa yavrul•nnı• kendi· 
lerlne verilmeıi icin Kr•I eeld
zi•ci E•artla beı vardaklırıaa 

11, •••ittir. 
Kral;••••• ........... g. 

tekleri•e henOI bir cnap .., .. 
miıdr. 

Çocuk eairgeme 

kurumunun kutlem 
telgrafn•m•l•rl 

23 tl8D alu•I llayneı ,.k 
laııyor • Bu blyra•«I• da leltrtk• ......... , ......... 
DU90hk -.-ae 
·• ı.a. ,,. te • ı tal'M•li 

Pazar günü 

Ölen sporcularımızın me· 
zarına çel··n konuldu 

Üç yıl önce idman yurdundan 
Kalecı Hasanla, bir hafto evvel Ö· 

len idman yurdu Atletlerinden Mu
zafferin, pazar günü, başta mıntaka 
bayrağı, mıntıka ve Adana kulüp
leri idare heyetleri olıluğo halde, 
İdman yurdu , Toros ve Seyhan 
Adana spor kulüpleri ölen arkadaı 
ları için yaptıkları çelenkleri tö
renle taıımışlardır . 

Bölgenin kulüplerine menıup 
genç ıporaular toplu bir halde id-

man yurdunda toplanuak Tor~ ku
ltlbtlnlln ve Yıldıs kahYuiniD inOn· 
den Abidin pıt,. caddesini takiben 
yaya olarak Tatk6prtiye kadar yD· 
riimtlıler ve orada kendilerini bek
liyen otoböllere binmifleMir. h• 
veli, ilo yal 6oc• kaybettikleri ld. 
maD JUrda kalecili Huanm ••• 
rını getirdikleri ç.lenlde dllemiı
ler •• ıporculardan blrilli ıporcu
larla ıporou arkadaflaııDa oLaa 
haihllklanaa tekrarlamıt ve bir 
dat;.b llk6UU ıoıara buadu 
•1nlmtlardar . 

0o dlrl IJ IVYll llDQlerJe ~ 
bku JUJ&Da bpD ye iki aylak 
bir buıahttaD I08N k artanı.-, 
•1arak bir bala enel 61ea a ...,.,ia mesanoa gtdil•İfUI'· Me
ur bqnıde. 14.- yardla .,.. .. 
Nıbal Oral, 8'r19nç "-
mis mıaiıi ve o•lıtmllara hakkındı 
hararttli ıll r 16fleait ı. 
llıler btltO.o genoleri kalpletine 
bir he1eoaa ve "811tlr u1aad•r· 

--"'· 
lonlllaa ....,..., .............. 

olnmalaneı l1ternm·19tmlllt•..,_ ... a-.1ı• 

telgraf mllwedd••• llerlM 
•• Lakı lkelimellal ,...-. " 
karat fı•lı wermenıs Wıdir • 

Ba llltıthlrı• gelin '
yardJa••ıa. yobul yanal•'
hak181118 1711lm11t• • 

.. Lika ...... af uı-..a ... 
laamakla hem malaatabıeau _ ....... 

t• ..... lalı••t ..... ele ... 
daızi ıoea-m•ı olllNllDaa • 

znat ...... 
Banbmıan Yllllk ~t8f faM· 

b anbaruad.a bulunan ( 443914 ) 
kilo kosa ile Kirbit Maluautaa U• 

binadaki (2714) baoslı: kilo pa· 

•• -· ar&ama il• •ıahia .... 
nl••fqf. ....... ·~·936 .. 
... _.. ... 15 de baka 
...ıa yapelaoaktır. ~ 
ba ••I• maltmd .ı..t IMre ... 
rHaatlart. 6656 

Ber , .. olllala ..... Atled• 
ltirleeilıkleıl IMa ••• de 18 ........... ,.,.-11 •. 

M•taka alletiıa laeyed •I 
.,...._içinti.Uclea ..._hk ... ....... ~. 

Atlı spor balo u 

A.-~••• 
, ... paılak bir ltelo ... eeekdr. 

lo te~p ko•la.; a7rıl... ft 

•hlctara heılıa•llhT• 

urumlar çıkarına 

1 

( r 

Mala eldiy.celıı: ..... llzlmflz 
pk r:-------.... .._lml!IW...,..lJPIJt!~ 

Filmlerin eo fevlc:alld 

Adana-Ceyhan 
Arasmda gidiı dönOş bileti 

verilmiyor 

Mersin ile Adana ara1ındaki bü· 
tün istasyonlara gidiı geliı bileti 
.erildiği halde Adana ile meaela ~ 
Ceyhan arasında böyle gidiı dönüt , 
biletleri satılmamaktadır. 

Adaoanm bir banyosu 1ayılan 
ve her gün yarım düzünedan faıla 
trenin gelip gittiği Adana-Ceyhan 
arasında da yolculara bir kolaylık 

olmık üıere ıidit dönüt bileti•• 
ı ilme1i otulöniln konulmH• rerek
tir . 

Halkımı• daima kol8Jltk ~ 
termeyi ıiar- edinen DeYı.t &..-.. 
10Uarı idar81İDİD bu mühim aok
tayr cıa her halde ihmal etaiye· 
oıtlni kunetle uma.roru. 

ÇocuAAlı 

Azıh bir şıkt takip 
ediliyor 

Berat : 5 Ô•I>- Ge,ea1 
de Balebek'in bir köyünde bir ai· 
efradıaiaa yedi kiti7' a~ bi 
rini de y1raladıktan •onra d•i• 
çık•• m.ı~ar "lsiletdeu MBlbem Ha I 
Kaaımıa otullan Melı•ed Ye Ma 
mud , takip miifr• ... İ kumaada. 
DIDI ıöaderdikleri bir m,ktupda 
keodileriaia af edilmalc ı•rtile 
teılim olabilecekleriai abi tak.Ut , 
de yınlarına alacakları diger ar
kadaılarile birlikte ,.kav.,lt• d .. 
vam edrcekleriai bildirmiıler · 
dir. 

Llbna• blk6meti, bu terirltl
rlo iıtekleı iain 1111 kabul edila:ti· 

,ec .... ~• b.._• öli ' 1 
behemehal • 19çirilmeı.rt•i lth•· 

• • 
tlalaa fasla •P•mJJıcülarını 

a•.. ıalMI•• 
ıeÇ19itlerdlr • 

Şimdi L ..... " S.rty• 
darmaları miifl*ebe-t.IJI .... ııı ... · 
ri ....... ,.. ...... 

• 
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Spor bayramı 

Pazar günii pek parlak bir 
şekilde başarıldı 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

Onar 
hastahkları mütehassısı 

s 1 S11aemada 
11 Nisan salı aksamındun itibaren iki büyük fıım birden 

1 
Cc büyük artistin en güzel ve en neşeli temsili 

~i· r Halkevi tarafından tertip edi-
ab~ ıpor bayramı Paza. günü bü 

, a. Çukurov•daki ıpor kulüple
l~a in ittirakiyle ve pek güzel bir 
' l·e İlde blİıarıldı ve bu spor bay
~ır· ı hllkımıza tekrarı çok 1tzu 
~r- len heyecanlı ve güzel bir gOo 

e· l•ttı . 
- Spor bayramı her cihetle mü· 

bımel oldu ve biç bir ııızıltıya 
)- ıydın verilmeden büylik bir in
cti- am içerisinde nihayete erdi . 

i Bu spor bayramına evveli 
'l'- lkeviodeki meraıimle batlandı. 
a ltllo Adana kulllpleri ve Mersin 

Tarsu11 Halkevi ıporcuları , 
lltlkevinin bandoıu oldutu 

~lde ountazam hır yürüyü§le 
laUlrl heykclıne gidildi ve Ulu 
nderiıheykeline Adana Mersin 
ı Tarı• Halkevleri tarafından 
ıı er göel çelenk konuldu . Bu-
11. müttkip Adana İdmanyurdu 
tıkaa1 Hbat OraJ,glizel,bir· söy
~v ve .dive ıpoıcular üç defa 
ı t• diy•bağudırlar . Bunu mü
eakip bubüyük ıpor kafilesi 
DuntazarnürUyüşltrle ıpor ala· 
ııoa vardı 

Alandıok gUzel bir resmi 
ıeçit yapıl. bundan sonra atle
tizm mü1atalarına h•ılanıldı : 

100 me: birinci Seyhmn -
Adan• sp~an Yuıuf . İkinci 
Muzaffer • 

200 Me: birinci Seyb•n -
Adana ıpon Cahit 1 ikinci Mer
sinden : Rit. 

800 met· birinci Adana İd · 
maayuıdonı.fiu,ıit, ikinci Mu 
sınden lafan 

400 oıetı birinci Seyhan
Adan• apoo Yusuf , ikinci 
Hasan . 

1500 mebirinci Tarsus İd· 

m•nyurdundan Ali 1 ikinci Adanı 
İdmaoyordundan Celil . 

Yüksek atlama : birinci Adana 
ldmanyurduodan Haıaa . 

Gülle : Seyhan -Adana spor 
dan Nizam , ikinci İbrahim . 

Tek adım : birinci Halkevin
den Halil, ikind Meuioden Jozef. 

Disk : birinci Seyhan - Ada
na spordan Nizam , ikinci Mu
zaffer . 

Üç adım: Birinci Adana İdman
yurdundan Muzaffer. 

Sırıkla yük~ek: Birinci Adana 
ldmanyurdundan Talip. 

Balkan bayrak yarışı : Bu ya
rışı · Adana İdmanyurdu takımı ka
zanmıştır. 

* • • 

Kadın 

1 
Hastalarını lstiklAl mekteb_i karşısındaki muayenehanesinde her 

gün kabul ve tedavi etmektedır.6652 2-15 

Sayın bayanlara !.. . 

Viya nadan getiıttiğim dünyanın 011 güzel Permenat ma

kinalarmdan Fort Şrit makınası ~ıcak lrnva ile işliyip 
saçla rn asla znrıır vermeyen ve 

zerefetini tamamen muhafazli eden yegane bir icattır . Her verJe bu 
üstün makinanın fiat farkı tabiidir.Bu ınakina ile 4 ve diğer ~l<>ktrikli 

makinam ile de 1,5 liraya garantili saç yapı-

Albert Prejean Marie Beti Armend Bernard 

Karşı karşıya 
Prensesin çılgınlıkları filmirnfo sizleri neşeden neşeye zevkten zevke 

sevkedecek günlerce tesirini unutamıyacaksmız 

2 
Haydutlar yatağı 

F erkalade heyecanla sergüzeşt filmi 

Dikkat : 
Sinema tam sekiz buçukta başlar 

6660 

yorum. 6623 

Atletim müsabakalarından sonra 1 7-13 Berberiniz Mustafa İnce _jEAN s· d-ı 
M~aH~k~bkımile~rs~Hal ~-------·----~~-------~-~- - 1De~8SID 8 kevi takımı heyecanlı ve samimi - _ 
bir maç yaptılar . Her iki takımın Bu akşam 
da zaman , zaman hakimiyeti al
tında geçen oyunun neticesi şu-
dur: Adana Halkevi takımı 2-Mı>r- ~-------1-----·----------~ 
sin Halkavi takımı 2 . 

* • • 
Bizlere tam mandsile güzel bir 

gün geçirten Halkevinin hu mu

vafakiyetinden dolayı tebrik ederken 
bu spor kaynaşmasının tekrarını 

de beklediğimizi burada yazacağız. 

Yapılan müsabakalarda idman 
yurdu puvdo hesabile birinciliği 1 

Seyhan Adaoaspor ikinci, Tarsus 
üçüncülüğü kazanmışlardır . 

Müsabakalarda birincilik ka
zanan atletlere Halkavi spor ko
mitesi başkanı Dana , alanda me
rasimle madalyaları sahipleriaa 
vermiştir . 

- SPOHCU-

Mestan hamamı da açıldı 

Adana Tarsus Kapısında Mastan hamamı da açılmış
tır. Takımlarl Bursa ve İstanbuldan getirtilmiştir. Eski 
kuyu kapandı ve yeni motorlu tulumha ~1 apılmrştır.Gör· 
mek için bir defa uğramak kafidir. Fiyatlarda zam yok-

1 tur. 6658 1~4 1 

Heyecan, Aşk, sergiizeşt, ~üzellik, fevkRldde bir mevzu ve 
bütün heyecanlar 

Aşk heyecunı,güzellik heyecanı, sergüzeşt heyecanı 

Harry Piel 
Tarafından temsil euile:ı ve lsviçronin bakmakla doyuımaz kış 
marızaralarile süslenmiş büyük ve (evkalaıle hareketli bir film 

atakbane gölgeleri 
iki saat tam bir sioema ziyafeti 

Dikkat : Bir perdelik gUzel bir 

Miki mavs 

pek yakında : 
Anni Ondra tardın<lan temsil edilen çok güzel bir film 

Evlendirelim mi 7 

, 

r--- Foto Coşkun , 6648 
____ __,,__,, ___________________________ _ 

------~--------------·---·---------

• 
JIŞ MACUNU 
~ FIRÇAN.I ZI 

l·· ..... { .A... \ .... -• . ·.' '.~ ~ 5 - El -/1'·.·;,ı . ):· •· ......... ,,. . 1 1 ~-.· .. ~~- - . 

EZANESİNDEN ALiNiZ 
... ~ . 

lJeuzıJC OOGRl/J.IJk 
5370 

CIEVBOLET 
Otnobil ve Kamyonları 

ısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Srğlım yapı ve binnetice 

u z maliyet temin ve 
en eyi lıi:.mel edeceK 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
ce>mobil ve kamyonlarıdır 

1 

196 model! ermz geldi 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
20 - 23-27-31 

._. ________ ~~--.... ~.,....--------..... --~---------.... ~ 

-----~...-. .. ·----
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başhyan Coşkun Güven, hPr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalrşmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösteı·ilir • 
·-----------------------]-------------

1 

Dr. Mlbeadis Remzi 
. 
1 

su 
H 

N Ş A A T 
iNŞAATI 

E R N E V 
P R O J E 

Feni 
i 

izahat ve hesaplar 
N Ş A A T 

ve idaresi Kontrol 
Ö L Ç M 

u 
E L E R 

ADRES:P.K T U S U 60 

Abidin Paşa caddesi 
TAN SiNEMASI karşısında 

ıVo. 68 

Merkez kumandanhğı albnda 
MUHARREM HİLMİ Yazıhanesi 

6457 1-4-8-11-1.5-18-22-25-30 

1 

Alsaray sineması 
Bu akşam 8,30 da 

Bu senenin en zengin ve muhteşem proğramını sunuy.or 

1 Metro Politen 
Mümessili : Bütün dünyanın en biiyük tenörü 

LAvreas tlbet 
Ayda ve Karmen operalarının nefis parçaların1 ~inleyiniz 

2 
Umumt istek üzerine 

( tarzaa geliyor) 
Büyük Türkçe harika filmi 

3 - Münir Nureddinin okuduğu 

Yemenim turalıdır 
Gelecek. proğram : 

Çocuğumu çaldılar 
Tenzilatlı metine 

Çarş~mbo 2,30 dn iki fılm Tarzan-Bir Aşk Gecesi 666 J 

--------------------~ 

ilaçlarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
ihtiyacınızı yalnız 

tedarık ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır . 
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Adana Borsası Muameleleri 
-PA~lÜK Ve K02A 

K ilo Fiyatı 
CİNSi En az Eo çoL. 

Satılan Mikdar 

K. - - s. K. s. Kilo 

Kapımalı -pau1iik 36 
. .,,. 

P iyasa parla~ı ,. 331 34 
Piyasa tt>mizi " :ı2 32,75 
iane l 38 - 40 
iane Il 
~kspree 

Klt·vlant 1 3b,50 

YAPAGI 
Beyoz 

1 1 1 ~iyab 

ç 1 (.; 1 T 
Ekspres 1 luoe 

1 
)'.erli .. yemlik,, 

1 .. .. Tohumluk,. 3 3,15 

HUBUBAT 
IJu~day Kıbrıs 

" 
Yerli 5.40 

,, Mentane 
Arpa 
Faeulya . 
Yulaf 
Delice 
Ku~ yemi 
K eren tohumu 
Mercımek 

~ısam 1 18 1 
l/ N .... Salih 800 

"" ••• .. 725 
:Ei .ı:: - Düz kırma ,. el:! 
~.~ Simi t ,, :;ı .... 

o c: -.~Cumhuriyet 800 S2~ 
> ... ,, 755 

~ ~, Uüz krıma ,, 
Alfa .. 
Lherpul TeJgrafları K .. mbiyo ve Para 

6 I 4 I 1936 lŞ Haokesmdao alınmıştır. 
:-iantım /'ene 

Hazır 6 47 Lırt-l 

.Mayıs Vadeli 1 6 02 l:layşmark 
101 
1 97 

Jfrank••fraosız,. 
Teruoıuz Vaddı 5 88 ~terlın .. lngiliz,, 623 

5 181 Hint hazır 
ıı-120 

Dolllf •·Amerikao., 

/ 
124 92 

N evyork Fnmlr. .. ls'Yi\jre., 2 

SAYIN HALKIMIZA 

Sennyi i ş l e rin d e ilerleyişi bütiin dünyaca takdir edil ~ n Sovyet Rus-

1 

yn fabrıka l arını n son mod{j l ya ptığı kApo lı bütün dışliler yağ içinde 

dönen Sac tabla\ı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

I makineler ve yedek pttr~:nl.ar ı d 1 şl ı ~ıçoklar zirn atta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makrnaları fırmıkla r ot preselP.ri Pul· 
varizatörlt r bi.ıtun Anadoluda kull nılan ve ~·ok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ· 

lam oıa.n Sü mıkinatarnnı z çircilPrimizin çok tırn beri bekltımekte 

oldukları httlis çclıkten yapı~ış Ot kazma l f> rımız son modı:.l 

zarif ve şık Dikiş mHkina l anmız gtdmişt ir Fiatlar rekabet 
kaı.ıuı etmez dereced e ucuzdur . Fırsattan istifaue ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklanmız da gelecektir., 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 17 

Deposu Adanada Osmanh bankası altında 1 
....... _______________ _ 

iliçlarınızı ve 
balık yağlarınızı 

1 

ı 

1 

(Ttlrk ~) 

Adana ziraat mektebi müdürlüğünden: · 
1 - Ad11na z :raat mektebinde 

(7660) lira bedel keşifli anhar ve 
samanlık inşaatı l Nisan 936 ta
rihinden itibaren ( 15) gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 

2- ihale Nisaoın (16) tnrJı per- ı 
şembe günü saat (14) de Vilayet 
Ziraat müdürlüğünde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacakhr. 

3- Taliplerin muvakkat temi
nat olar11k (575) lirayı ihale saa
tındao evvel VılAyet malsandığına 
yatırmaları ve (2490) sayılı kanu
nun birinci ve ikinci maddelerinde 
yazılı evrak ve vesaikle birlikte 
ihale saatında hazır bulunmalıuı 
lbımdır . 

4 - inşaat p1Anile şartname ve 
keşifnameleri görmek ve malümat 
almak istiyenlerio bu müddet zar· 
fında Seyhan nafia müdürlüğüne 

veya Adana Ziraat mektebi müdür· 
lüğüne müracaatlerı.6635 

1-4-7-11 

Bu şaheser~ görmeğe pek 

az bir zaman kaldı 

Nana 
1 6650 

1-------------------------

Yitik şahadetname 
335 il ı< nAsinde S ·ycHye mektA

hinden almış olduğum ş~hadetrıa 
meyi kaybettim . Y ~nısini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adana Sofubo hçe ma
hallesinde Ahdulcah· 

bar oğlu 
6657 HÜSEYiN HlLMl 

---Paranı/---

1 
Boş yere harcama ve har-ı 
cıyacaksan yerli mah al 1 

• 

7 Nisan J1ıW 

,- B e 1 e d i y e il i n 1 a r ı lf 
1 ------------------------------------------------1 Genç Rakısı 

Çayır otu satan ahnacak 

Temizlik işleri hayvanatına yedirilmek üzere 30-40 hin kilo ~ayır 
otu açı& eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı otuz liradır . ihalesi nisanın 16 ıncı peı şembe günü 
saat on altıda belediye encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şurtna 

mesini görm eküzere her gün yazı işleri kalemin11 ve ihale günü da te
minatlaril6 beraber belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.6637 

1- 4-7-11 

Saygı değer Adana halkına tjde 
İstanbuldan sureti mahsueadu getirtilmiş olan mütehasakı us· 

tası tarafından inbisMler ic:laresi Fen memurunun nezareti la dik
kat vo ıhtimamla ve büyük fedaka.rlıklarla imnl olunan vırisinde 
hiç bir muzir mttdde bulunmarlığı kimyahnnenin tahlil ro rile de 

tasıik edilen yeui afişli [ Genç Rakısır) bir 

defa içiniz O zaman hakikat anlaşılır. 
Şişeler üzerindeki ( Y ENi ) afişine dikkat etm~k )Azım 6624 

5_ 13 

~-----------·-------,--------------------.-.-----

socoay-vacm 

Gaz 
Benzin 

~ Mazot 

Müstahsilatı 

Develi • • 

• • Kanadlı atlı 

Macur zira~t makineleri fabrikası · Makineyağı 
Hofherr-Schrantz anonim şirketinin ı 
en son model ve sistem 40 beygir 
kuvvetindeki mazot Traktörleri gel
miştir. Bu Traktörlerimiz : 

: Socony- Vacuı 
: Ejderli 
Gargoil- Mobilo 

Tenekeli ve dökme m:.ırk~larım1zı tavsiye'z 
Mukemmel ombalaj, fevkalade evsaf, eyi servıs teşızla her 

zaman hizmetinize amddeyiz . 6457 

Mprkez kıımandanhğı a tındi 

Muharrem Hilmi I Az masrafla çok iş gören gayet soğlam ve dayanıklı olan sad~liği 
Ali Nasibi eczanesinden alınız yüzünden lıolayctt ıdure cdılebilen asrın ~n mütekamil Traktörleridir. 3-7-10- 14-17-21-24- 29 

Adana : Or"zdibak ciavarı : Mcar Şirketi 
Temizlik s310 265 Ucuzluk 13-11-19-21- 24-1 - 1 

- -----------·-----------------------.... ----....: 6553 1 ................... ~--------.-~~...-ı---------..ıı'li!llllllı""l!ll-------

Umumi nefl'İ,..,.. 
Cddl 


