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lr-"\\ emir ağlar1mız her gUn biraz 
l!:::::tJ daha genişlemekte, elde cdi- 1 

len imkanlar nisbetinde sll
rntle örUlmcktedir . 

Dun Erzincan - Erzurum ara"ı 
hattı ( Tercan ) lstas,vonuna vardı . 
Burası Erzincan - Erzurum yarı 
soludur . 

Erı:incandan Erzuruma doğru 213 
kilometre uzunluk Uzerindc hızlı bir 
dcmiryol in~aat faaliyeti bulunduğu 

ı.;ibi Diynrbakmlnn başlayarak lrak 
ve Jran h udutlnrımıza doğru ilerle
mekte bu\unan demir;yollarm 1!31 ki
loınetrc..,i Uzerimle de nıUhim inşnnl 
ve ameliyat ynpılmaktndır . 

Cumhuriyet 1 Inlk PnrLisi ve hu
lu'.'ımctin ulku halinde takip ve tatbik 
ı.:ılcgcltliği bu buyuk demir yol poli
tikası sayc.-.inde ! 

BugUn dcmiryoJlar Karadeniz<le 
~amsun ve Filyosa ve Akdenizde 
,\\er.sin limanına ub;;brılmış ve bu 
'urctle Akdeniz ve Karadenize bir 
kaç koldan bağlnnmışbr. 

c;ı;ruluyorki imparatorluk <lev
ı ·inin efsanelerine ka.rışmı~ bir hayal, 
Cumhnriyclin yapıcı, yarabcı feyizli 
elinde Turk ulusuırn gururlandıran 

memleketlerle bitişik sınırlarımızda 

milli vahdet ve milll istiklalimizin 
y~ ~rufu~i d~a ci~~i~ 
edecektir. Çunku: Turk inkılabı din
lenmeyen bir irada , zııptedilmcyen 
bir heyecan, yetişilmeyen bir sUrat
tir . 

Demiryolu bütçemiz her yıl iş 
hacmiyle mUtcnn~ibt•n artmaktadır . 
Bunu )iU rakamlarla gfü;tercbiliriz : 

9:~:3 14,!J54,U15 
!KM lU,233,0UO 
9:13 ::m,000,000 
u:.rn ~0,:no,000 

!J:J7 ~!J,870,000 

u~~8 ;;;;, 789 ,000 

u:m :.>u,rno,ouo 
Görulu,vor ki D:JU butçcsi tı:J:> 

bUtçesinc nazaran Uç misline ... ·akın 
bir .trtış göstermiştir. .. 

Yukarıda. gfü,teı·ilcn nıUtcvazin 

butçclcrc nazaran elde edilen ha~alat 

da jiunlar<lır ~ 

9:3:J ıı;.ı:ıo,441 

u:;.1 ~l,8tı5,üi~ 

u:Jü :.t~.~3'10,004 

!};JU :H ,222,'17fi 

p..tl lJir hakikat olmuştur . 
!);J7 :Jj,315,904 
u;n:> :Ju,uoo,ooo 

ııı• Dun Y ah ~ıhan<la Kızılırmak kı· 

.nlarında bqnrct du<luklcri çalan 
Cunıh uri,vcl lokomotifleri bugun Er· 

ııtil 

Bu rakamlar Ja bize pek canlı 

olarak gösteri\ or ki llcmirvollarıruız-. . 
zincan gannda zafer du<luklcr·i çalı- <la 11<\kliy at hacmi bi lhas~a son Uç se-

/ Yor. 
Y ann grzurumda, <loha sonra <la 

ne zarfında göze çarpacak gcniç i>1r 

' inlıipf ve muhammen varidattan fazla 
bariz variJ:ıt rakamlarJ knyJ ctmi~tir. 

şıl 

sik' 
betli 

kil 

• 
sı 

ril 

lrnk ve lran , iki konı)iu ve do,t 

MOSKOVA- LONDRA 
KONUŞMALARI 

Müzakeratın son safhası hakkında 
Çenberlayn bugün izahat verecek 

Londr t: 7 (Radyo) - Yarn (bu 
gün) lngili1. başvekili Bay Çenberlayn 

avam kamarasmda Sovyet- İngiliz mü 
zakcrelcrinin esas v ~ son safhası hak 
hında beyanatta bulunacağı haber 

alınmaktadır· 

ilave edildiğine göre, görüşme· 
lcrin müstacelen intacı için ya Mosko 

vaya Londradan yüksek selahiyetli bir 
7at gönderilecek ve yahud Moskova-

daki İngiliz elçisine vasi sclahiyet ve 
rilecek tir. 

Paris : 7 (Radyo) - Fransız mat 
buatın Sovyet. lngiliz görüşmeleri ile 
hala meş~uı. Gazetele bil 
hassa baltık devletleri, meselesi üze. 
rinde durmakta, muhtelif mütnlaalar 
sert etmektedir. Mamafi bütün bu ga 
zeteler, Sovyet - İngiliz anlaşmasının 
gecikmeyecegi neticesinde ittifak et 
mektedir }er. 

İngiliz Hükümdarları 
Birleşik Amerika'da 

BÜYÜK TÖRENLER YAPILIYOR 

Hükümdarları karşılamak için Hari
ciye Nazırı Hul hududa gitti 

Ncvyork : 7 (Radyo) _ I T 
hukümd.ırları bu akşam 8 . 1 ~gı ız 

ır cşık A· 
rnerika ıopraklarında olacak! d 

~ d 1 k ar ır. 
Hülcum ar orı arşılamak için A • . . B me 
rıkd harıcıye nazırı ay Hul hususi 

. trenle bugün hududa gitmiştir 
hır c· · . ·ye nazırına re ıkası ve bir he-
1 larıc~ef akal etmektedir. 
yel _ darlar Amerikada kaldık-

ı-tükUrtl 1 

ları müddet zarfında büyük şehir
lerden Nevyorku ve Vaşing'lonu ve 
daha b. k 
1 d

. ır aç şehri 1.iyaret edecek· 
er ır. 

Hükümdarları A · retine •t n merıka ziyare-
h aı çok zengin bir program 
a7.ırlanmıştır K . 1 

fine büy··k · ~ r.ı ve Kraliçe şcrc-
u suvarelcr b 1 1 . 

lccektir. • a c.> ar vcrı-

SURiYE'DE DOGUY A UZA y AN YOLLARIMIZ 
SOVYET 
A~;:~:~EıErzincan-Erzurum hattı 

1 d.. T ' d SOVYETERMENİSTANlÇINDE un ercan a var 1 
KARIŞIK L 1 K Ç 1 K AR M A K 
İÇiN ALMAN PROPOGANDASI 
S U RIY E DE Ç O K FA A L 
B 1 R ş:E Ki L :A L M 1 Ş T 1 R l 

Halep : 7 (Türksözü muhabirinden 
(Şamdan bugün şöyle bir haber a 

ldım. aynen nakil edtyorum: • 

Şark illerimizdeki halk büyük ve coşkun 
tezahürat yaptı; kurbanlar kesdi 

Totaliter devletler, günden güne 
kuvvet bulan demokrat davletle r cep 
hesinde Sovyet Rusyanın da iltihak 
etmek üzere olduğunu görerek Rus
ya dahilinde ötedenberi ayaklandırmak 
istedikleri malüm zümreleri artık fili 
harekete geçirmeğe teşebbü ~ etmiş 1er 
dir. Tota'iter devletler bu maksatla· 
rına varmak için bilhassa Taşnaklan 

alel ederek bunları ele almış bulun· 
maktadırlar, 

Suriyede de kuvvetli eleManları 

bulunduğu an!aşılan Alman propagan 
da teşkilatı, Sovyet Ermenistanı için 
de kargaşalık çıkarmak üzere, Suri· 
ye, Filistin, Lübnan ze Balkanlardaki 
Taşnak teşekküllerini Lir kısım beyaz 
Ruslarla birleştirerek şimdıden fili har 
rekete geçirmiştir. 

ARAP DİYARINDA 

Kanlı bir j 

boğuşma! ı 

115 Kişinin öldüğü 1 

söyleniyor 
1 

Halep : 7 ( Türksözü muhabirin
den) - Hanıadan şu malumat veril
mektedir : 

Lazkıyedcn gelen haberler, ihti
lalcı başı Süleyman Mürşüd'ün öteye 
beriye .ı;arkınhlıkları devam etmekle 
ve bu yüzden o mıntakada kanlı çar
pışmalar eksilmemektedir. 

Üç gün evvel Süleyman Mürşüdün 
müsellah adamları Ravşan aşiretine 

ait Handek köylerini basarak eşya ve 
hayvan gasbetmek istemişlerdir. Bunun 
üzerine iki taraf arasında çarpışmalar \' 
olmuş, ve adeta muharebe etmişlerdir. 

Birkaç saat devam eden bu çar
pışmalar neticesinde iki taraftan ölen 
ve yaralananlann adedi hakkmda 
muhtelif rivayetler vardır. Fakat son 
bir habere göre muhacimlerden 100, 
müdafilerden 15 kişi ölü ve yaralı 

bulunmaktadır. 

llntla11mı::111 ~eçt i!li kiiy yol/arıllda tesvire .faaliyeti 

Fethi Okyatın 
Londra seyahati 

'.ceziredekipetrol /ardan 
1Türkige ·hisse almalı! 
1 
1 

·Suriye hükiime.tinin Paris 
1 Adil Arslanın mühim 

mümessili 
beyanatı Ankara : 7 ( Radyo ) - Bazt 

gazeteler, Fethi Okya rm İngiltere 
ye yapacağı seyahatin Londradaki 

müzakerelerle alakadar olduğunu 

yazmakta ise de Fethi Okyar,ken· 

disine, lskoçyada verilen fahri hu
kuk doktorluğunu kabul etmek 

üzere gideceğinden bu müzakere· 
1 

lerle bir alakası yoktur . 

S~RiYE .~iR ITALYAN TEHLiKESİNE MARUZ DEGIL 
~IR l . .CU_NKI TÜRKİYE, INGILTERE VE FRANS .\ GIBf 
UÇ BUYUK DEVLETiN ZAMANI ALTINDA BULUNUYOR 

Halep : 7 1 Türksözü muhabiri 
bildiriyor : ] - Suriye hükümetinin 

Meclis 
•• k l j Paris mümessili olan Emir Adil Ars-musla İ 1 lan Pariste ~ çıkan « Enformusiyon, 

• • k il gazetesine bu hususta beyanatta bu-
gru P reJSI Ve İ iği lunmüştur, Emir, Hatay meselesinın 

1 
1:ürkiye ile Suriye arasında bir ihti-
laf mevzuu olmaması lazım geldığini 
ve Türkiyenın suriye topraklarında 

bir emeli olduğunu zannetmediğini söy 
1 ledı~~en so~ra ~eıni~.tır. ki : . . 

- surıyenın, Turkıye ıle ıyı ge . 

Ankara : 7 ( A. A. ) - Cüm
huriyet Halk Partisi Değişmez Ge. 
nel Başkanı Partinin Büyük Millet 
Meclisi Müstakil grubu Reis Vekil 
litine lstanbul Mebusu Ali Rana 
Tarhaııı intihap buyurmuşlardır . 
Paıti müstakil grubu dün yaptığı 

1 

toplantıda idare Heyetini de seç
rniftİr • 

çinınesi kendi menfaati . iktizasından
dır. 

Ceziredeki petrol meselesine gı·
Jincc : Şu~asını :sarahatle söylemek. 
lazımdır kı, bu petrollerin işlcnmes· 
T .. k" . lllC 

ur ıyeyı kort~k etmek ve ona bir his-
se ayırma lazımdır· 

Smiyenin bir italyan tehlikesine 

k · zannetmiyo· 
maru1 olduğunu atıyen 

rum. k. Fran 
Ç .. k'. bu mıntaka, Tür ıye, un u 1. d ·b· ··ç kuvvet ı ev-

sa ve ingiltere gı 1 u . · 
lelin müşterek zamanı Altına gırmış 
bulunuyor.,, 

Yeni Barem 
Ankara ~ 7 (Telefonla) - Cum

huriyet halk partisi meclisi grubu

nun dünkü toplantısında beremlerc 

ait miizakerelerin meclisin 12 hazi

raıı ruznamesine alınması kabul ve 

tasvip edilmiştir. 

Ankara: 7 (Telefonla) - Bugün 
Erzincandan gelen malümata göre. 
Erzuruma doğru ilerliyen demiryolu 
muz Tercan istasyonuna varmış ve hat 
buraya bağlanmıştır. 

Reyhan köyünde halk coşkun te
zahürat yapmış ve burada 60 kadar 
koyun kesilmiş, Hükumetimize teşek
kür ve l:üyüklerımize tazim telgraflan 
çekilmiştir. Halk sevinç içindedir. 

Ayrıca Tercan istasyonunda bu 
civar bölgeler halkının iştirakiyle çok 
muazzam bir tören olmuştur. Burada 
yüzlerce koyun kesilmiş, hattın buraya 
bağlanışı münasebetiyle nutuklar söy
lenmiştir. Tercanlılar hududsuz bir 
neş'e ve heyecan içindedirler. Kaza 
merkezi başdanbaşa bayraklarla do
nanmış ue tenvirat yapılmıştır. 

Milli Şefimize. Başvekilimize ve 
Vekillerimize minnet ve tazim tclgra(
\an çekilmiş, bu yazılarda, doğu iller 
halkının Cumhuriyet hükumetine duy
duğu şükran ve candan bağlılı~ bir 
defa daha tebarüz ettirilmiştir. 

Hallın E.rıuruma doğru inşaatına 

hararetle devam edilmektedir. 

İngiliz - Leh münasebatı 

Polonyaya 
50 milyon 
verilecek 
Londra : 7 ( Radyo ) - Po

lonyanın Londra büyük elçisi bugün 

evveli Lord Ha lif aks ve bilaha ra 

Başvekil Çcmberlaynle birer mü· 

lakat yapmıştır . 
Söylendiğine göre, lngiltere hü

kumeti Polonyaya elli milyon İngiliz 
lirası ikraz edecektir. Bu ikraz üze

rindeki tetkikat bitirilmiştir • Ay
rıca haber verildiğine göre , açıla· 
cak bir kredi ile Polonyaya top , 

tüfek de verilecektir . 

Gamlenin Londra 
ziyareti akisleri 

Paris : 7 (Radyo ) - Fransız 
matbuatı, Fransa baş kumandanı 
General Gamlen'in Londra seya· 
hati etrafında geniş yazılar neşret· 
mekte ve bu vesile ile İngiliz -

askeri v~ziyetlerine ve iş birlitine 

dair muta(ialarda l>ulunmaktadırlar. 
Gazeteler, diger taraftan , lngil· 

terenin müstakbel harp için hazır 
lıklarını tacil etmesi lüzumuna da 

ehemmiyetle işaret etmektedirler. 

MORAVYADA 

Almanya aleyhine 
hareketler 

Berlin : 7 ( Radyo ) - Ahnan 
malumata göre , Moravyada Al. 
manya aleyhine beyannameler ncş· 

redilmek istenmiştir . Mahalli polis 
müdürlüğü bir ilan yaparak bu gibi 

harekete teşebbüs edeceklerin şid 
detle cezalandmlacağını halka bil· 

dirmiştir. 



,.._ ____________ .. 
t FEN ALEMiNDE t 
t * ··-----------·· 
AciAÇ VE ODUNUN 
MWCiZElERi 
ORMANLARIMIZ BiZE' TOPRA~IMIZIN VERMEDl~İ PETROL 
MUHRiK KUVVETi . MUADiL GAZOUNI VF.REBILECgKTıR 

Ağaç artık, 
Vıe imal 

yalınız 
maddesi 

bir inşa 

değildir 
3 -

,... 

Or. ayni zamandc: kimyevi mu 1 
amelelerle luzum görülmeksizin ta
bii oJıından mensucat elyafının hem , 
de tüccari işlerde kullanabilecek şe ' 
raitlc nasıl olduğunu da anlatmıştır 

Dr. Tabii odundan bir takım inşaat 
ve imalat işlerinde çok elverişli ola 
rak kullanıldığını ilave elti ve dedi
ki: ·'odun bazı hususlardan demirden 
mükemmel bir tecrit vasıtasıdır ve I 
ev inşaatında tekrar kullanmağa baş 
lanmıştır, Hususiyle elastikiyetli ol· 
duğundan yol yapmakta da kulla
nılmaktadır. Bu yollar eski devrın 

Corduray dinilen yollarını hatırlat 

maktadır. Odunun haiz olduğu da· 
ha başka bir takım havas onun oto 
ınobillerde ve vagonlarda da kulla 
nılmasını çok e!verişii kalıyor odun 
çelik veya daha başka maddeler gi 
bi "yorulmaz,, onun için mesela tay 
yareler gibi yüksek tazyikli işlerde I 
de çok kullanılmaktadır. Böylece o- 1 

•fon yeni yeni s1nayi işlerinde kulla 
nılmağa başlanınca ormanler yetiş 

mderiyle kesilmeleri tevzin olduğu I 

ve patlayıcı maddeler yapılıyor: mü. 
1 

rekkebattan selluloz'a benziyen mad 
de de Metılalkolü ile asit ve asetik' 1 

in başlica menbaıdır. Odunun hücre- ı 
!erini birbirine bağlı tutan Lignin 1 
madde..,ine gelince bu henüz bir kim 
ya sırıt halindedir. Bunun nereler· ı 
den mürekkep olduğu ve ilerde 
bundan neler yapılacağı bilinmiyor. 1 

Şimdilik Lignin den yalınız pek 1 
mühim olmuyan odun müstahsalatı 1 

elde edilmektedir. Bu sözün iki se 
ne evvelki. v~kıta ai.t ~lduğu ~u.karı 1 

da söylemıştır. Hu ıkı sene ıçınde 1 

Almanların Lignin den neler yapma. 
ya muvaffak olduklarım bilmiyoruz. 1 

Bu cihet tetkika şayan olabilir. (Mü· 
tercim) 

Odundan istihsal edilen kimyevi 
maddeler arasında Laburatüvar di· 
rektörü lvinslowv oXalie acit ace· 
tik, Ethl - alcohal müdavatta kul
lanılan Creosete ve bağcılık müte
kaiti boyalar, odunu muhafaza müs 
tahezaratı, çabuk yemek pişirme tu. 
zu Gwaicol diş macuna, odun kö
mürü Furfural acid Protocatechin, 
Pyrocatıchin Butyye Alcohol Gro· 

· sole Pyrogallol Gwcest Mannose 
Xyloı'dır. 

takdirde biiyük menfaat ve ticaret 1 

rnenhaları olacaktır. Halbuki şimdiye 
kadar ormanlardan bu istifade ~dil 
miyor ormanın geliri ona yatırılan 
paranın ancak % 2 1-4 mikdarına 
baliğ olabilmekte idi bu gün bu nis 
beti 3 1 - 2 h1tta dörde çıkarm1tı 
ümit ediyoruz Dr. Fon Monroy şu 

aşağıdaki beş sebep dolayisile odu 
nuo maden kömürü ve demir gibi 
ana ham madde ve onların · yerine 
kaim olacağını ileri sürmüştür 

1..- inşaat i~ !erinde kullanılmak 
2- Kuvvet kaynağı olmak. 

- 3 Mensucat ham maddesi ol· 
ınak, 

- 4 Gıda maddesi olmak 
-5 Kimyevi ham madde olmak 

Bilhassa odun humuru ilerdeki 
işlea için büyük ümidlcr mermekte
dir. Bu gün birleşik Amarıkaea ya· 
hamur ile kağıdın yüzde 95 mıkta· 
rı odundur. Ve hiç bir ziraat nebatı ı 
oduna rekabet kabiliyeti göstermi- ~ 1 

yor. Bir nesil içind~ odun hemuru 
istihlaki yüzde 300 artmıştır. 

Bu da en çok neşriyatın 'amba
laj katrdı kullanmanın ve sairenin 
çoğalmasından ileri geliyor. Bu iki 

sene evvel Birleşik Amerikada ka. 
ğıt hamuru sanayii bir senede 12· 15 
milyon Cord bir nevi eski İngiliz 

işte bu kaynaklar Avrup~ şi~a ] odun ölçüsüdür. ki : Takıiben 3 ar· 
lincleki orman memleketleri için o · şın boyu ve bir buçuk arşın eni ve 
kadar fayJalı olacaktır ki: o memle irtifaı olan bir küme teşkil eyler, 
ketlerin artık sıcak memleketlere i odun seıfcdilmektedir. 
ihtiyaçları kalmıyacaktır. Forestry j Orman idaresi bu miktarın 25 
N~ws Oigesl ( ormancılık haiıerleri ) 1 milyon Cord çıkacağını tahmin ey
mecmuası DR. Nonroy'in bu sözleri !emektedir. Bu ise 1,000,000, acte 
ni naklettikten sonra diyorki · şi 1 yani dört bnçuk milyon dönüme 
mal Amerika Birleşik Devleti me:m • yakın oir orman demektir . Rayon 
tekelleri ham maUde işinde Alman sun'i ipe~in de bugün % 75 i odun 
ya kadar sıkıntıda olmamakla bera- dan o;, 25 i p1 muk kırıntılarından 

TOR K. SOZO 

, ................................................ ~-----lllİlll--......... ,. 
1 ö~ hab~ırO~ır 1 
' - 1 

Bürücek kampı 

Hazırlıklar temamlandı, 
bugün yaylaya bir 

heyet gidiyor 

Şehrimiz kültür direktörlüğü 

tarafından Bürücekte açılacak o 
lan fakir talebelere mahsus kamp 
hazırlıkları ikmal ~dilmiştir. 

Bugün kültür direktöıü Bay 
Ekrem Gürselin riyasetinde bir 
heyet Bürüceğe gidecek ve son 
tetkikatını yapacaktır. 

Garde11parti hava iyi 
olursa verilecek 

Dün bazi yerleden gazetemize 
telefonla yapılan müracaatlar üze· ı 

rine yaptığımız tahkikata göre, spor 
bölgesi gardenpartİsİ eğer hava iyi 
giderse cuma ertesi akşamı verile· 
cektir. 

1 

Şehir meclisinin tazim 1 
Telgraflarına büyükleri- 1 

mizden gelen cevaplar ~ 
1 

Ku.\ım t.ner Helediye J<eisi - Adana 

C - Belediye mı:clhinin :duygu-
1 

larına teşekkür eder, başarılar dile
rım. 

ea,vekll Or. R. Saydam 

Bay Kasım Etıcr - Bclcdi_vc mrt·
/İ.\ Ucısi - Adcma 

Belediye meclisiııin toplantısı 

1 
münaaebetile hakkımda gösterilen 
s1 mimi duyguya leşekkür eder, say· ı 
gılarımı sunarım. 

Dahlltye Vaklll - Faik Öztrak ı 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün, gök yüzü açık, 
hava rüzgarlı geçti . En çok sıcak 
gölgede 27 dereceyi bulmuştu. 

Bölgemiz buğpayları için 

Yeni bir okul 
binası yapılıyor 

Haber aldığımıza göre, Adana 
hars komitesi yt-ni bir okul binası 

yaptırmaya karar vermiştir . 

Bu yeni okul, Yükse\c dolap 
mahallesinde ve profesör Yansenin 
okul olarak gösterdiği yerde ku
rulacaktır. Yeni okulun ihalesi 12 
haziranda yapılacak ve bina önü· 
müzdeki ders yılına kadar temam· 
lanacaktır. Bu suretle hars komıte· 
sinin şimdiye kadar yaptırdığı okul. 
lar altıyı bulmaktadır. 

MARDİN DE 
İnhis;\rlar · veznedarı 

~ 

para kaçırdı 

Ha va Postası 1 beş selektör geldi 
Mudin : 7 ( Hususi )- Şehrimiz 

inhisarlar veznedarı Hayri Öncel 1 

Çukurova buğdaylarının tohum- zimmetiPe 2700 lira kadar bir ı ara 
luk evsafını temin için Ziraat mü· geçirerek Mardinden firar etmiştir. 
dürlüğünün talebi üzerine vekalet . Adliye işe el koymuş ve Havri-

1 Bir kaç gündenberi havalana 
mnhalef eti yüzünden ışleyemiyen 
Ankara - Adana hava postası dün 
işlemeğe başlamıştır. 

Dün posta tayyaresi 17,5 de 
şehrimize gelmiştir. 

ten beş adet selektör makinası gel- 1 yı araştırmağa başlamıştır. 
' miştiz. Bu makinalar Adana merkez Merdlnda Akreplerle mücadele 

Bu İşte iyi pamuk kullanılması pek 
pahalı geldiğinden yukarıda söyle
diğimiz pamuk kırıntıları da 5un'i 
ipeğ'in pek fazla istihlakine kar\tı 
cüı'i miktarda kaldığından ilerideki 
tezayiit için de yine oduna baş vur. 
mak lazım geldigi meydana çık
mıştır . 

Odunun mayi mahrukat şıkmin
de kullanılması meoselei mühimme· 
mesine gelince: Yine Birleşik Ame· 
rikanın Modison Laboratuarı di· 
rektörü Vinslove diyor ki : Motor
larda yakılmak bakımından gazolin 
ile pekala mukayese edilebilecek 
bir mevkide bulunan Etbl olkolu 
bugün ucuz kalitede Sanav'>criye • 
Conif erlerden bir Kord Cord o fon 
dan 20 galon olarak istihsal edi· 
lebilmflgtedir . Ve bir galon için 
maliyet fiatı da 20 çenti geçmiyor. 

Petrol menbalarının git gide azal 
masına ve yeniden yeniye pek az 1 

petrol kuyuları bulunmakta bol mu . 
vaffakıyetler g§sterınesirıe bakılırsa 

nihayet gazolinin en az galonu 15 
çent istihsal fiatına malolacağı söy
lenebilir. 

kazasını, Ceyhana ve diğer hubat ı 
Bir ay evvel şehrimizde 'teşekkül 

mıntakalarıııa götürülmek suretile 
etmiş olan ( Akrep imha cemiyeti ) 

çalıştırılacaktır. 1 faalivete geçmiş ve para ile Akrtp 
alarak imhaya başlamıştır. Bir akrep 
ölü, sağ, yüz paraya alınmaktadır. j Tar susta • • • 

oır resım 

açıldı 
. . 

sergısı 

Aldığımız malumata göre, Tar
sus Halkevi Ar şubesi resim ser 
gisi dün açılmıştır . Sergi oldukça 
zengindir . Gençler güzel eserl~r 

teşhir etmektedirler . 

ZABIT ADA 

Üç esrarcı yakalandı 

Ömer oğlu Kadir. Abdi oğlu 
Mehmet ve Ali oğlu Haydar adlı 
kimseler on bir buçuk gram esrarla 
yakalanmışlardır. 

Bir hırsız tutuldu 

Ameleden Hasan oğlu Temur 
adında biri, Hıdır oğlu lbrahim ile 
Pirim oğlu Pırime ait savanı Süley 
manın kahveşinden aşırarak kaçar
ken cürmümeşhud haliade yakalan · 
mıştır. 

-
Sırp-Hırvat ihtilafı halli 

ıçın çalışmaiar 

Her gün vasati olarak 100 ak- ı 
rep alınarak öldürülmektedir. I 

Mardin Askeri lhttsas mah-
1 

kem••I lairedlldl 1 

G~çen sene müddeti bittiği hal- . 
Je l ir yıl d< ha temdit edilen Mar 
din Askeri ihtisas mahkemesi hazi 
ran iptidasından '.itibaren lağvedile· 
rt"k vazifesi Adliyeye verilmiştir. 

Mardin Ortaokulunun mUaa-
meresl 

1 

.Şehrimiz Ortaokul genc;.leri halk 
evi salonunda bir müsamere vererek ~ 
( Devrim yolcuları ) piyesini temsil 
etmişlerdir. Gençlerimiz müsamere·' 
de büyük muvaffakiyetler göstermiş 
musiki öğretmeni Sabri Özalpın ida· ' 
resinde de bir konst>r verilmiştir. 

~...,....~~~~~~~~~~~- ı 

İımirde hava vaziyeti 

Ankara : 7 ( Radyo )- lzmirde 
bir hattadanbcri havalar fena ve 
boralı gitmektedir . Dün şehre bır 
yıldırım düşrniiş ise de Lir zayiat 
yapmamıştır. 

1 

Almanya~Letonya ittifakı 
1 

ber çok kuvvetli binalar yapılacağı yapılma~tadır . Bu pamuk elyafı 
nı tetkikten geri kalmıştır. pamuk tohumuna yapışık kalan ve ı 

Gelecek senelerde Amerika or· 
manlarının motorlarının motorlara 
alkol yetiştirmek üzere muazzam 
miktarda ağaç yetiştirmek sahnesi 
olması çok muht~meldir . Eğer bu 
ormanlar iyi idare olunursa ihti· 
yacın iki mislini tatmin eclehilir. 

-Son-

Belgrat : 7 ( Radyo )- Yogos. 1 
lav Ba~vekili Spokoviç Sırp ve Hır ı 
vatlar arasında bir anlaşma lüzu- j 
muna İşuet ederek, aradaki ihtilafın 
halli için ç.ılış·nakta olduğunu be 
yan etnıi\itİr. 

Bı:rlin : 7 ( Radyo) -Almanya -
Letonya muahedesi Berlinde imza 
cdilıni\itir • 

EV BAHİSLERi 

Evin kokusu 

Ve bazi tavsiyeler 

ILJI erşeyden evvel bir et/ ; 
lrlJ dmı evinin güzel kok 

sına itina etmelidir. ~ 
Mutfaktan odalara yayılacak ~ 

kulan gidermek veya sadece a~• 
ımanınızın güzel kokmasını ternı~ ~ 
mek için basit, ucuz ve eğlencelı 
çare: ; 

Ağzı sımsıkı kapalı bir kap ,_ 
nız bunun içine sevdiğiniz çiçekle~ 
yapraklarından (gül, leylak ve 

1 
gibi .. ) bir kat koyup üzerine bir k•~ 
ince tuz ilave ediniz. Ayni şekilde., 

d • bı 
vam ederek kabı ağzın~ ka a.r .. e ı' 
kat çiçek yaprağı ve bır kat ıoc . 
la doldurunca hepsinin üzerine bıf 
kaç kaşık alkol ilave ediniz apa~t. 
manınızın güzel kokmasını istedı~ 
niz zamanlar bu kabı açarak birk'' 
dakika açık tutunuz, sonra tckr•~ 
kapayınız bu ''müstahzar,, çok k0~ 
yapılır, uzun müddet bozutrn.:td ~ 
durabilir ve birkaç defalar işinıtC: 
rıyabilir. 

Piliç veya tavuk pişirirken .~ıJ t 
ve etmeyiniz. Böylelikle et bütu11 , 

zel kokusunu muhafaza edecek gır 
zel bir kızarmış renk alacak ve g• 
yet gevrek olacaktır. 

• 
Bifte'in "kanlı,, olmasını istiy0

' 

sanız önceden iyice kızdırılmış ~ 
.. bı' 

tav.ıy.ı h'.!r et pırçasının o:ıce 
sonra öbür tarafını koyunuz bu kıif 
sa zaman zarfında husule gelecek I 
buk., bifteğin .,kanlı" olmasını k• 
laştırır. 

• 
Tavada kı~ar~ılmı~ patetesirt .~ 

tikten sonra bırbırlerıne yapışrn ~· 

larını istiyorsanız bunları doğrad~~ 
tan sonra itina ile yıkayıp sonra 
rulıya: ak pişirmeğe başla}ınız. 

• kit' 
Tavada kızartılacak yeme k 

· ·· ld t 511 
için zeytınyağırıın uz~~ mu . e t 

!ama)'ınız unutın ıyınızkı ta ıa fa 1 
pılacak yemekler taze zeytin yıığt 
daha lezzetli ol11rlar. ___.--!. 

l~RADYOJ 
6ÜNOUKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO D IFüZIYg~v 
POSTALAR! TÜRKiYE RADY 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE - 8 /6 1939 

12.30 Progrnın . 
12.35 Türk . müziği 1 · · ·!{·'' 

Neveser J):!şrcvı. 2 - S ·ıdcıtın rı 
H ·çr•ı 

n.ığın - Neveser şarkı - 1 
1111 

hMap oldu: 3 - Scl<ıhallin l'ı~ ~ 
' 11 ı · ~aşı) - N ıhavcnt şar.·.ı - a n J. 5 

·1 _ - Santur Taksim•· fc • . . • r 
.. ... - N ıhavent Şaıkı - t(O 

deki dalğın suyn bir bak. 6 -· · c. c 
k Gu 

Ncşclkarın mahur şar ısı - ,.ıı 

dim ben saı1a. 7 - Mahur sııı 5

1 ıı. 

13.00 Memleket saat ny.ırı. 
ve meteoroloji habl'!rlcrı. 

1
.,(1 

13.15-1-1 Müzik (Knrışık 
ıam) 

Madison'daki orman mıthsulleri 
1 

ziyan olmaya mahkuro kırıntılardır. 
laburatüvarı bu tecrübelerde ileri 1 
gitmiş; son iiç yıl ( Br.ş yıl ) içinde r 
cinu ağaçlaı Jan 600 ka leın ( 200 . ' 
metreye yakın ) irtifada radyo kule· 
leri, uıun köprukavisleri ve gr:niş ı 

danı inşaatı ve saire yapılmıştır. j 

______________________________________ .......,.. ________________________ w""' 
190\l Program ı'.) 
19.05 Mü:t.ik (Melodiler - I•' 

Manison orman mahsulleri labu ' 
ratuvarı direktö ı ü Carlıle P. Wınsol 1 

geçenlerde odunun kimyevi muame
lesi ve kullanıldıkı işler ha\{kında 

ekle edilen ıslaliat llal(l<ıncfa malü· 
mal verifmışti. Ona göre, bütün o 
dıınların 0/0 20 den O/o 30 za kadar 
Ligbib'den O/o 45 kadar Cellüloseden 
mütebaklsini de en çoğu Cellulosa 
benzt!r bir karoohidrat'dan ınürc. 

kkep acfdedcbiliriz. Bundan başka 

bir kaç ev müreklCebata birleşnıiş 
( Methyl - alkol ) gibi bir iki kim 
yevi madde gun•l>u det vardır. Sel
lüloz dan kağıt, surı'i ipek, Cellopba
ne, fotoğraf filimi, sunii irek, tike 

KADIN J On. yedi vey~ on 
sekız yaşına gıren 

MODA _ bir genç kız, ah-

lasının bir parçar ruj ve biraz pud 
ra ile daha güzel göründüğiinli far. 
kedine,., ekOJeriy.ı itklından şu suali 
geçırır : 

- Acaba ben de makyaj yap· 
som mı? 

Ona derhal şöyle bir sual lıiOr· 

mak lazım: 

- Bir bebeğe makyaj yapmak 
kimsenin aklından geçiyor mu? 

Hayır, değil mi? O halde, o yaş 
!ardaki bir genç kızın da hatırına 
böyle bir sual ietirmesi, bir bebt-

1 
te yapılacak makyaj kadar gayri 
mantıkidir. 

Kız ve 
Şiiphf'siz, 16 yaşındaki bir genç 

kız da çehrt-sine itina göstermeli
dir, fakat suni çareler kullanarak 
dt'ğil, 16 yaş, eb~rıya ergtn illin, 
sivilcelerin yaşıdır. Sıhhati ve mu· 
vaıenesi muhafaza edi 'ecek bir uz
viyet, bu müzic şeyleri pek ala 
önliyebilir. 

Cıldi sıcak su ile yıkamalı, hiru 
sertçe bir fırça ile fırçalamalıdır. 

Cılt kuru ise, haftada bir, yağlı 
ise hf'rgün fırçalamak münasip o
lur. Cıldi beslemek için de terki
binde lanoline bulunan bir krem kul· 
lanmalıdır. 16 yaşında bir genç kız 
her haldr, pudrayı tutsun diyt, mak· 

Makyaj 
y<tj kremi kutlanma~a kalkm.lmal1 

Jır. Hunun için önünde daha uzun 
s~neler, bütün bir ömür -.arl _ 

Sıcak veya soğuk, güneşli veya 
gölg~li havalarda sık sık sokağa 
çıhn genç kızlar, deniz banyoların 
da deriyi yanmaktan kurtarmak i
çin olduğu gibi, yüzlerine hafif bir 
krem tabakası sürmelidirler. Bunun 
üzerine de ciltle ayni rtnkte ve ga 
yet İnce bir pu fra tabakası süre
bilirler. Pudranın renginin ciltt~n 
ayrı olınası, çirkiıı durur, buna çok 
dikkat etmek lazımdır. 

Ruj meselesine gdince : bu da 
çok naziktir. Annelerin muvafakati 

alınmak ş;u tile. işte bir usu1
: Du 

dakların rengine uvgnn renkle bir 
ruj.lan az miktarda siiıüp bunu 
parmaklarla iyice nerek yaymalı 
dır. Sıklamen ve sair gibi, daha 
suni ve 20 yaşını geçmişlere mah 
sus renkler kullanmak do ~ru de 
ğildir. 

Kirpiklerin düzgün ve parlak 
durmaları için Lunları bir parc;.a 
hinJyağına veya yağlı bir kreme 
batırılmış bir 

0 

fırça ile fırçalamalı
dır. 

Kaşlar için de aynı şey tatbik 
olunabilir. Kaşları "almak,, modası 
geçmeğe başlamıştır. Onun için yal
nız şurada, burada beliren ve lıun
ların biçimini boz~n kılları "almakla,. 
iktifa eder. 

1. .. ·x.· ('I .. ~ııt 19 ıs iiık muz~' n"~ · 
1ı - s,ıfiyc Tol<rıyın İ~tirakılC) ,ı)-~ 

20.00 Mcınlek~ı 5,1111 ay•ırı, 
ve: ıneteorolnji haberleri . 

W.15 Nc~cli plaklcır - R· . 
'.l0.20 Türk mü dği 1 - · · ,ıı 

Rast peşrevi . 'l - /\lıdı cfc;ı 
- R.1st şarkı - ~enin H~k111 

1 
oldum. 3 - F..ıik bey ı n - R3

•
5 ~ 

kı - Bir dame düşiirdıki bcıı•· ı 
..... - T.ınbıır laksimi. 5 5 
fi beyin - H ıcazkfır şnrk ı _ - ,. 
noldu u·önlıl. 6 - Arif bcy ın .

1 
4 

ô c~ 
cazkar şarkı - Açıl ey gon rcıı" 
berk. 7 - Arif beyin - ~ ',...,. 
şarkı - Güldü açıldı yine. S \lef 
- Acem kürdi şaıkı - ~ır Z•Y' 
yare düşdüm. 9 - Şemsettıo c s" 
- Hicaz şarkı - Kim g~o::0~ıı 
lO - •..•. - Halk tuı.:ı.ışıı· 
Akşam olur kervan iner yo ,,ıı 

21,!10 Konuşma ( Ziraat ~ 
21,15 Müzik ( Flüt solo 



ç 
r ,, 

r 
il 

,, 

-~---""!'""'!"!~~~"'!""!!!~------------......,~~----'-!"- T 0 R K S O Z O------------·--~~!'!!!""!!~~~~~,...._~~~ 

--------------------------------------~ 
TÜRKSÔZÔ'NÜN KÜÇÜK HiKAYELERİ IBükreş 

hava 
- lstanbul Yüzbinlerce dolar 

bir 

FIRTINA 
Marti Ahmet ya. 

man bir denizciy. 
di hani ya.. Onu 
sadece Sinoplular 

----YAZAN Bir gün, ihti
yar deniz kurdunu 
ta kalbinden vuran 
felaketli bir ha· 

Hikayeci 
değil, sahilde bulunan civar vila· 
yetler ahiilisi bile parmakla göste· 
rirdi . Usta bir balıkçı idi o. Ar· 
kadaşt Hızır ve tayfası Hasanla, 
ağalarını ve dalyanlarını şaşmaz !:>ir 

hünerle kuruyordu. 

<lise vuku buldu, Bizzat kızından al 
dığı bir mektuptan. Hamdiyenin bir 
hata işlediğini, Sermed adında bir 
gemiciyi sevdigini ve pek yakında 
büyük baba olacağım öğrendi. 

Şaşkınlığından ve öfkesinden de 
liye döndü. Günlerce ne yedi, ne iç 
ti, Ve bir mektup yazarak kızını ev 
latlıktan reddetti, kendisini gelip gör 
memesini bildirdi. 

Genç kızın yalvarışları bu ihfr 
yar kalbi yumuşatamadı, 

Aylar geçti, Marti Ahmet, Ham 
diyenin izini kaybetmişti. 1 

seferleri 

lstanbu\: 7 - Romanya Müna. 
kalat Nezareti hususi heyin Ankara 
da hükümetimizle yaptığı temaslar j 
sona ermiş ve fstanbul'la Bükreş · 
arasında Romen tayyareleri tarafın
dan hava seferleri ihdası için bir 
anlaşmaya varılmıştır. flk olarak me 
rasımle bugün saat sekiz buçukta 
bir tayyare Bükreşe hareket etmiş· 
tir. 

Tayyarenin pilotu Romanyalı 

T9rk tayyarecilerinden Etem'dir. 
Romanyaya haftada 3 defa hava 

seferleri yapılacaktır. Pazartesi, çar
şamba cuma günleri lstanbuldan sa 

~bah saat 8,15 te kalkacak ve lQ.30 
da Biikreşe varacaktır. Salı, Perşem· 
be, cumartesi günleri de saat 6,4Q 
da Bükreşten hart>ket edecek ve 
9.00 da lstanbula varacaktır. 

Hazırlanan tarifeye göre Bükrtş 
- İstanbul arası gidiş veya geliş 
35 lira, gidiş geliş 63 liradır. 

Rüşvet alan 
Mahkeme • • re ısı 

Nevyork : 7 a.a. - Eskı Nev 
york yüksek mahkeme reisi Manton 
ağır ceza mahkemesine sevkedilmiş 
ve mahkeme Manton'u yüz binlerce 
dolar rüşvet almakla ittiham eyle· 

miştir. 
Manton, karar verilinciye kadar 

on bin dolar kefaletle serbest bwa · 

kılmıştır. 
Eski mahkeme reisi tarafından 

verilmiş olan hükümlerin ipka mı yok 
sa yeniden mahkemeleri yapılarak 
tadil mi edileceği 1)elli değildir. 

Açık Teşekkür 

Hars komitesi tarafından Yük
sek Dolap mahallesinde yaptırılacak 

Nezih bir Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun ifadesi .. Göniil açan 
saadetin destanını gösteren şaheser !... 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz ve bu akşam 
8 

.. "k Ok anosyanın ortasında dünya Cenneti { HA1Tl ) ad;ısmcla gcr;cn 
uyu . l ylk d slarmı adetlerini gösteren , Yanar Jağı'.l f ~ verrırıını . 

ve yerh la ın an ' ·h · 
~ I müthiş akışım ve daha bir çok lal:.ıit manzaraları ı tıva 

fışkıran lav arın . . 'b · 1 .. h' y ld · d Holivudun cınsı cazı rsıy e muşlf' ır ı ızı 
e en ve i 

(DOLORES pELR YO) 

1
, f d ( TÜRKÇE SÔZLU ) Büyük • sergüzeşt filmi 
aıa ın an 

( Cennet Peri si ) 
Misilsiz eserıoe takdim eder 

AYRICA: Biiyük .A.şk, Heyecan , Macera fdmi 

(Nevada) 
tarif Psi başladı Dikkat: Yaz 

S
. d h"I' u"'teaddi°t' vantilatörlerle çok s:rin bir hale gclirilmı:ktcdir 
ınema a ı ı m 

Fiatlar : 
25 kuruş Talebe 

Balkon 

Duhuliye 15 .. .. 
Telefon 

ve 

" 
Asri 

Ôğrelm<'nlere 20 

10 
250 " 

kuruş 

kuruştur . 

Bu ilkbahar, Marti Ahmd, kü
çük balıkçı gemici tayfa bulmakta 
epeyce zorluk çekti. Hızırın roma 
tizmaları tutulmuş ve sefere işti 
rak edemiyeceğıni bildirmişti. Onun 
boşluğunu doldurmak bir mese'ey· 
di.. Bir adam aradığını duyarak 
Ahmet reise başvuranlar ne <?ita 
hazırlıyabilecek, ne ağ tamir edebi· 
lecek, ne de fırtınalı1 havalarda ge· 
miyi ve yelkenleri bllanabilecek 
bir kabiliyetteydi. 

f htiyar deniz kurdu da. bütün öf 
kesine ra~men hir hahaydı V"- kmm 
bir türlü 11kfı ı la n çıbraın!yordu . 

Bir gün, yeni arkı.itJaşına sordu; 
- "'ien epr;y seyahat etmiş bir 

ndamsın s~rmed adınd3 İzmirli bir 
ğemiciye rostladın mı ? 

Dahiliye Vekilimiz dün 
Ankaraya döndü 

olan ilk okul binası için lazım gc· 
len arsayı Vilayet Maarifine terk 

ve teberrü eden sayın Doktor Salim 
Serçe'ye bu değerli teberruundan 
dolayı derin teşekkürlerimi suna 

10691 
------~;---

Bir aralık, hiç tanımadığı, gör· 
mediği bir adam onu balıkçı kah 
vesinde nargile tokurdatırkf'n geldi, 
buldu ve gemiye alınmasını istedi. l 
Bu, sıska vücutlu, gözleri güneş ya
nığı ve sert çizgili suratında çuku. 
ra kaçmış bir adamdı.. Esr~ren
giz bir hali vardı. Pek kapalı du
ruyor ve hiç le sevimli görünmü
yordu 

ffadesintı göre, ~evvelce büyük 
bir yelkenlide çalışıyordu. Bugün 
artık fırtınalı denizlerde uğraşmak
tan bıkmış, sahillerde balıkçılık yap 
mayı tercih etmişti. 

Gemici, Marti Ahmede, denizi 
ve mesle~i iyi tanır gözüküyordu. 
Binaenaleyh vesika, hüviyet cüzda· 
nı gibi şeyleri sormayı liizumsuz 
saydı .ı 

Marti Ahmet, Necmi adındaki 
bu garip tavırlı gemiciye, mt'sleğin 
bazı inceliklerini anlattı ve bir iki 
kadeh tokuşturmak üzere rıhtımda
ki meyhaneye gittiler. 

İhtiyar deniz kurdu, fazla ko· 
nuşmıyan bu yabancıyı takdir et· 

mekte gecikmedi. 
Marti Ahmet, geçkin y;ışından 

ıımulmıyacak kadar dinç bir adam 
dı. O, bu zindeliği, Karadenizin 
sağlam, temiz ha vasma borçluydu. 
Hemen : hemen denizde doğmuş, 

denizde büyümlİş, daima eziyetin 
ve meşakkatin yumruğile yoğ-rul 
rriuş ve .. ve, eve:t, saadeti de tanı
mamıştı. 

Genç ~·aşta karısını kaybetmiş 
ve o minnacık kızı Hamdiyeye 
sade bir hah~ d,.ğil, ayni zamanda 
rı na olmuştu. Bu narin ve güzel bir 
kızdı. 

Marti Ahmet günün birinde or u 
civar vivayctlerden birinde oturan 
biiyük bir ailenin yanına evlatlık ver
tnt'ğe mecbur oldu 

İh tiy:ı rbalıkcı, kızını görmege 
r,itmez.li. F.ıkat bJzı pızarlar Ham 
diye gelir ve babamıı ziyuet ed<rdi 

Kızının geJ:şi Marti Ahmedin u· 

yııyan kal binde v.ulığı m 0 çhul bir bil 
Y:ttı uyanJırdı. Du Jaklarıodan okşa· 
yıcı kel i ınel e. r ve giizel şarkılar dö· 
kiiliirdü. ·---------------
ı <'rı cın Berk: '!' rcınol o ( V .ııyasyonlu 
ı• ırça ) 

21,25 Mii·ıik ( Kiiı.;uk orkestra -
Şer; Ncrir Aşkın ) ı - iı"lo ı\?Zo· 
rıi-Melnclı 2 - R<tffecılc V<ılcrıtc -
U ıak bir memleket leıı ( sercnad ) 
3 - J, Str<1:1ss - l lızlaşma ( Vals ) 

21. IS Konuşma 

, ~2.00 Mii1.ik ( Küç-ük orkestra -
Şd: Necıp Aşk ın ) 4 - Fritz Rck· 

- Hayir. 

Ankara : 7 ( Telefonla )- Da
hilıye Vekilimiz Bay Faik Öztrak 
bugün lstanbuldan Aukcıraya av· 

det etmiştir . 

rım. 10724 

Kültür Direktörü 
Ekrem Gürsel Her giin, Hasan, Necmi ve Mar 

ti reis balığa çıkıyorlardı, Yaz ge 1 
mişti Pcstron gizli ıstırabını unutur 

gioi oluyordu. ı T . H. K. Adana Ş. Başkanlıgv ından: 
Bir sabah, tayfa Hasan birden 

bire hastalandı . 
Ve, Marti Ahmet, Ntcmi il~ biı 

likte balığa çıkmağa mecbur kaldı, 
Boğucu bir sıcak vardı. Deniz 

çarşaf gibi düzdü . 
iki denizci, bütün gün, açıklarda 

çalıştılar, akşam üstü tam dönecek· 
leri zamaıı bir fırtına koptu. Birden· 
bire çtkarı ve büyüyen rüzğar, de 
nizi birbiı ine kattı. ŞiQldi dalgalar 
dağ kadar }'Ükseliyordu. 

Marti Ahmet, ömründe böyle , 
bir fırtına görmemişti. Bağırıyordu : 

- Necmi, kaçmak lazım, Yel

kenleri aç, çabuk !. 
Hayret 1 Necmi kollaı ını kavuş· 

turmuş duruyor,gülüyNrdu. 

ı _ Gmel Kurmay füşkanlığının tensip!eriyle Turkkuşu Genel Di 
rektorlüğünüo rmri altında bu yıl açılmakta olan ( Hava Gedık · i hazırla· 
ma yuvası ) na orta okul me'lunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek İstiyenlerde aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Türk olmak. anası babası Türk soyundan olmak. 
B -· Bekar olmak ve yaşı en az 16 en .çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D iyi hal sahibi bulunmak. 
f. - Ana ve babasının, yoksa velisinin rızasını gösteren vazıh adresli 

vesika göstermek. · 
F _ Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitirdikten 

sonra Hava birlıklerinde 12 yıl tiava Gedikli Erhaş olarak vazife görme· 
1 

yi taahhüt etmek. ( Bu taahhüt Gedikli HazırLıma Yuvasına geldıkten 
ve Hava Saglık Hey'etince yapılacak kat'ı mu tyene iyi netice verdıkten 
sonra nusrafı Türkkuşunca ö Jenmek surdile yapılacaktır. ) 

3 Gedikli olmadan ewel ve olduktan sonra alınacak aylık tayyare· 
ci zamlarının mikdarlariyle diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla ma
lumal almak isteyenler : Orta okul, Lise ve Kiillür Diı ektörlüklerine, As· 

-Delırdin mi he ? Haydi aç yel 
kenlni .. diye, ihtiyar deniz kurdu 
uluyan bir sesle çıkıyordu . 

Necminin suratı birdenbire kı 
rıştı ve öfkeyle haykırdı. · 

• kerlik Şübeleri l:faşkanhklarına, Tüık H:wa Kurunu ile Türkkuşu Şübele 
rine göndf"rilen matbu bröşürleri görebilirler. 

4 - Ka rıt muamelesine 30 haziranda son verilect!ktir. Lazım gelen 
şartları h1iı oldu~u g)rülen gençler tem nıız . ıyı içinde A'lk=ira Türk\c:uşu 
na sevk edilecı-klerdir. 

- Acele etmek mi?. Yanılıyor
sun reis .. Ben çoktandır bu dakikayı 
bekliyordum .. Bana, iyi bak, Ahmet 
bl'nim adım N< cmi cit'ğil.. Ben .se 

. nin aradıgın İzmirli Sermedin ıa ken · 
disiyim. 1 

- Sen! .. Sen ha ?l. Hamdiyeyi 
aldatan sensir:, demek?. 

- Evet, be-o .. 
- Fakat, niçin bu ka::lar zaman 

dır yanımda çalışıyorsun?. 
- Ne için mı?.. s~nden iııti 

kam almak için.. Dinle beni: Kızını 

şevdigim doğrudur. Eakat aldatmak 
asla. 0.ıunla evlenmek istiyordum; 
param yoktu. lzmirde kazanacağımı 
ümit ediyordun. Gitti .ıı. Dörıdügiim 

zaıuan. Ah, evet, döndüğiim zaman 
Hamdiye ölıniiştü .. Anlıyor musun'? 
Bir hastarıcdt!, sdaletten ve utan 
cından ölmüştü,. Karnıııdakı çocu· 
ğuyla beraber. O ıu öldüıer. seıı 
evlatlıktan redJe !erek onun nınhvi -

5 - Hava Gedikli hazırlama yuva)ına girmek istiyen orta okul me. 
zunları kayıt edilmek üzer~ l'ürk Havcı Kurumu Şübelerine. Ark trada 
Tüıkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat ctınclidirln. 

4 -6-8 - 10-11 10712 

Ateşli Şarkıların Emsalsız Kahramanı 

Tin o Rossf 
BU AKŞAM 

Yazlık Sinemada 
Büyük Sinema Müsameresi Haliııdt· Takdim 

En Son, En Giizel ve f.n Ş..ıyanı 
Dıkkat Fil,ni 

Paris - 1 .. 

Işıkları 
.... amımw 

M11sıki, Aşk, Gençlik ve ıhti.as 

şaheserinde 

Edi!tct k Olnn 

le ıv,ıJd - Vıy. na müzikleri ( Vdls ) 
5 Ernıncrıch kalınan -- Uen ınlc 
t~c ı ,ıhcr varstınc gel 6 - l lclıbcrı;rcr
Ş.ırkrl;ı ( ısınılı süıliııdcn ) Çeşmede • 
p.ıı.ı;,ı s ı 7 Oclibcs - Kopelya ba- ı 
ıı.:~.ıııılcıı potpuri, 

ne sebeb olan scnsiıı .. O senin ego· 
istli~inin kurbanı oldu. M ırti ·\!ım t 
bunun Üzı! ı ine. nıdt•n ıntika:ıı al 

rnaga karar vr ıdiıJL H i" r evi lıf"'l .tp 

ladıın . Kt"n.hoi seııin hıım tinı• al
<lırdı;;ı l ii}fa H.tsamı ılaç ıçeıek 

bizımle g .. iırı~.;ını:- mani oldun. Fır 
tınayı bd:ti}'erck seni öldürmegi dü

~iin-iüm, Anlı)'Or musun, kimse bil- 1 
medcn gebereceksin! 

Biitiin Göniilleıi Büyüleyen, Kaµlerc 
lıir su gibi akan Sesıle En Yeni 

Tangolar ve Nefis Napolitt'n 
Şarkıları Terrnnüııı ,dt·cektir 

Bir Musiki Vt! .şıır Z.iyaf dİ ıe~kil 

C'drcek Eı , fos Bir Fılın Şeytani bir gülüşle, bıçağını çı
kardi. ipleri kesti. Y etken uçlıı; di. 
reğin tepesinde sallandı ve parça 
landı. 

ı Ayrıca Programa ilaveten: 
'..n,40 Müzik ( 0,>ercller-PI. ) 
2'.\,0lJ S::>rı .ıjans hab:rlcri, Ziraat, 

cslıaın tahviliıt, karnbıyo nukut bor-

5,1sı [ fia t 1 
23,'..W Miizik ( Cazhand - Pi. ) 

23155 -24 Yarınki program . 

Her sağanakta küçiik gemiye 
ı.ul;ır do1uyor<lu Nıhayd büyük bir 
dalga içindekilerle bera~er onu su 
l;ıra gömdü. 

(,.'ok Cuz<:l Rt·nkli Bir Mlkl Mevz 

Dİr KAT: Bu Akşamki Suare için Masalarınızı 
Erken işgal ediniz . . . 1' 725 

1STEAUA ROMANA .. 

Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 
Adana ve havalisi acentalığı 

Hükumet cadde~inde 

•• 
Om er Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN, MAZOT VE MAKiNE. 
YAGLAl~I 

Telefon: 168 
Telgraf: BAŞEC1Mf.Z 

L_ ______________ _.;)~4------:-------------

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

'H t uzlarına karşı pasif korunn1a ava aarr . 
Nizamnamesı 

2 
\o. /Of J;fJ Karı1111111111• - _ Dünden artan 

ünakalat l akımınd:m olan ehenımiy< tlt ıi itıb;t· 
mürasele, muhabere ve. m k baların dahil ve haricinde bı\şlı başına 

. 1 . . ehır ve asa d h 
rile onarma ış erını, ş d · bu teşkillerin sefrıl kadroları a ı-

. . d tdukların an ış . . .. . 
yapmak ıhtıyacın a 0 l b ınüstakilrn kendı daıre ve muesseselcrı 

t' ekle lera er . k d 
!inden vücuda ge ırm k .d ıre olutıur. Bu teşkillere aıd a ro ve 

k .. re sev , ve ı , 
emrinde olma u.~e .. ükleri tarafından tan-ı:iın olunur. .. . 
talimat uınuın muJurl . . dd · A B C fıkr:ılarında gosterıl<·n 

141 ıncı nıa enın , ' 
Madde 144 -

1 
l . 4 ·ıa 6 kişiden teı ek klip eder. Beher 

' 'arının l~ l . rı ı . . k b 
teknik o.11rın1 ta <Hn a _ kendi !;iubesinde yetişmış - bır ta ıın aşı 
takı mm başında ayrıc 

bulunur. . . ddenin A, l3, C fıkralarıııda gösterilen 
45 141 ıııcı ma . b .. ·· kı··~ ·· 

Madde 1 - ... h· k.ısabalar la işletmcnın uyu ugunc 
k mlarının ş .. ır ve . ,.. . . l . 

teknik onarma ta 1 

1. I ak her 15 Km. tesısat tu u ıçın m 

h 
. ·tine göre ( o: ta ~m 1 o ar l · ı · 

ve e fl'!mmıy~ . ) ·t lar ter tib e >1 ır. 
. . . h .. sat>ıle p .ıs a d' ı 
IÇln bır po•t 1 ~ J takım amirinde kr.ıı l tllttıt IKdSIOIO Ve 

t46 - H,.. r l.aşı av~ . . 1· 1 
Madde: . kasahadaki hiitiin tc~ı)lcrın lıır p anı Hl ıınıır. 

grup amirinJe ~e şehır ive 1· va zıyt'tiııe göre yı:r altı lt s islcı iuin ist ı krt • 
.. n ie yol ar yo f ki l ı · · ı· Hu planla• uzerı k t ırörülccek muht. iL rt'n · ı·rlt• ><' ırlı ır. 

• 1 , . w ilk l>a ·ış a o 
ınt"tlerı yan ışsıl ku·ıaklı olarak yawır. 

S . . ı ri yJnlışs ız ve o f 1 
ok ak ısım e b~ • ai 1 t !'<ni, 0 1 ır ı\ ı i~lt!rİ 11~i ı hır ele ı ·' :t. a 

Md
J 147-Herşu y . . • . . 

a ue 
1 

L '!J"ine bırde ı tJlr t.t'<ıın am rı t.ıyın n k m arııı rı·• " 
olar ak teşkil ı:':dtlı:':n ta ı 

lı,ııuı . t k ınlarırıın hept;İ bir ~urup a nirinin ı-rnıi .d-
k .k onarrnı a ı . J • il· h . ) Bütiin le 111 

• d 1. ( fdgrafve lt'ltfm Vl!<Jl'ınııyo .• uı . ııı ç 
teşkıl e .-r t r. 

tın la bır gwup · 
1 

·r de mu :wiıı verilir. 
• ırıne ıt}•rıC' >t • • ı· ı 1 • h il" gu up am ·r k ıık oıHr na ıakıınları g ııp a nırıı ' crııı • ma ,ı ı 

• 148 - ,. 1 
•• • Mcıdrle 

1
• Fcıı Miidurii. nıuh t!rdıs vt>ya liy-ikatlı fı·n ın ı· ııııırltı. 

N f eya Beleuıye 1 b ld . . a ıa v . "ki beledıye fon meımıı arı veya u yo a yelı~mı~ ış 
a vııılı , erıne 

rrnı.ıı; mu • 
11 

ini . i c •r t ~ /: tt ~ı tl 'l q lı d ır.1 et.~< l • ik, h ıvıı g. 17.ı 
ad ıınl t •ı 111; t" . · ı l · · ı · 

1 
• 1 rinde yetı~ nış u;ta ı;ışı ve usta ar getırı ır. 

su ve kana ış e "k A • 1 • • 1 d 1 ı · r k MaJde 149 - Teknı onarmr\ gmp arnır crı ıcı > ın a-ı mn ıtc ı lı! • 
n·k t k ıarta itfaiye can kurtarım enkaz k \l<lırma takımlarının k.ırşılık 

ı a ım ' . I' · rl 
lı yardıml:ırını da p-ısif korun ına m•!vki wya bölge aınır ığın rn 

(Sonu Var) 9SK3 

• 



• 

Seyhan Defterdarhğından: 
......... 

"KODAK" la siz de çekebilirsiniz 

Belediye kadaıtronun 

Kapu No: Ada parsel 

mahalle 
mevki 

Muhammen 
cansı kıymeti 

Lira K. 

17 

15 
11 
ıo 

61 
59 
57 
55 
53 
51 
37 
26 

76 

88 

88 
R8 
88 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
97 

27 101 
50 94 
13 89 
2111 100 
6 100 
10 181 
45 94 

7 

()()() 

93 

29 

3 

139 

421 

100 

80 
142 

90 

7 Sarıyakup M.Sipıhi kirfir 200 00 
pazara dükk~n 

00 
00 
00 
ou 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

8 
10 
22 
4 
5 
6 
7 
8 
6 

13 
21 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• Sıç bedestan • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• Pekmez pazara • 

150 
300 
300 
300 
300 
350 
J50 
300 
150 

. 150 
200 

2 • Yemeniciler • 300 00 
26 • Sıç bedesten • 450 00 
11 • Zifirciler • 250 00 
38 • Alemdar sokatı. 300 00 
40 " Eski un pazara Mataza8SO 00 
16 .Karasoku kemuıltı lcirgir450 00 
9 .Sarıyalcup kapalı dükkan 450 00 

~,,. 

26 Ulucami ırmak hamamı 500 00 

13 Reşat bey 
1 ekke kurbu 

32 Sanyakup 
alemdar sokatı Arsa 

9 Alidede m. Ev kerpiç 
40 Ulucami Hay 

darotlu sokatı Ev 
Döşeme Bahçe yeri 

Döıeme m. Arsa 

Utucami uki 

180 00 
69 00 

27 00 
120 ()() 

500 09 
173 05 

150 ()() 

400 00 

Kuyumcular Dükkin 250 00 
1 Sanyalcup 

kötkerler dükkan 150 00 

Miktarı 
2 

M. 
11 

10 
15) 
13) 
12 
10 
12 
12 
11 
13 
9 

7,5 

17.5 
14. 
12 
15 
79,5 

7 
8 

360 
230 

45 
8 

1153 

375 

14 

17,5 

Tapunun 
Tarihi No Müştemilat 

.Üstte ufak 
bir oda 

halen bir dükkan halinde 

1/3 hiaıesi hamala lsmail~ aittir. 

86~ hissede 28 hiıısni H.uine· 
ye ait 1624 liradır. 
Beher metre murabbaı 

" " il 

" " 
., 

Ber odalı ev 

50 K. 

30 " 

60 ,, 

iki kıt üzerinde beş oda iki kömür 
lütü havi 
Atustoa/3 •O No. 6 on altı srhim 
itibarile beş ıehmi Maliye .,azinesi 
(Beher metre murabbaı on b«>ş k.) 
Tapunun nisan /938 No. 18 24 ıe· 
him itibarile 6 sehmi maliye hazi· 
nesi, iki kat üzerinde 6 odalı havi. 
Tapunun ni.san/938 16 No: 216 ıc· 
him itibarile 54 sehmi rr.ıliyc ha:ti· 
nnı. 

Metre murabbaı 

Metre murabbaı 

Bu rcsmı 

- Seyy a hatların ızda 

-Eölentilerinizde 

bakınız t 
• - Gezintilerinlzde 

Yarın 

K ı y met . 
bic;llirmi? -Tatil 

zamanlaranızda 

"KODAK" JUNIOR 620 
Arıastigmet objektif. otomatik 

Yeni Krome Modeller ·• 

15 fi,.~dan başlar 
KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz · 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 

Sadık arkadasınaz • 

"KODAK''tır 

6 X 9 ım 

Seyhan vilayeti defterdar 
lığından: 

Yukanda muhammen kıymetleri ynıh Otuz parça g•yri menkulün mülkiyetleri 31 - May11 - 939 tarıhin· 
dt>n itibartn on bf'f gün müddetle açık arhrmata çıkaralmııtır. ihaleleri 14 - 6 - 939 tarihine müsadif Çar· 
şanha günü saat on hf'şte icra kıl.nacapdan taliplerin yüzde 7,S teminat akçalarile birlikte aynı giin ve saatta 

Ddterdarlık .>atış komisyonuna müracaatlart ilin olunur. 2-5- 8 · 12 

Kaplıcası f aaliyele geçti 
Banyo - Lokanta - G.azino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 

Hükumet konağı •lahilindeki 
fenin bir senelik icarı 2- 4 - 9:J 
tarihinden itibaren 15 g~n müddet 
le artırmata çıkarılmıştır. Tal;plerİll 
2 l - 6- 939 tarihine müsadif çır· 

şanba giinü saat on bcşdc yüıde 
1,5 yüzde yedi buçuk teminat akÇ 
larilc birli -.te Dtfterdarlık komiıyo· 
nuna müracaallan ilan 

6 · lS- 12-16 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki ~lacak nıuı acaatlart memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

111-156 10116 Numara: 200 

Pamuk üretme çiftliği müdürlü
ğünden: 

1 - Müessesemizin aşatıda cins ve mikdarlarile ~uhımmen kıymet· 
lrri yazıla Şubat 940 gayesine kadar olan yanacı maddeler ihtiyacı kapa. 

lı zarf usulile t ksiltmeye çıkanlmışdsr. 

Cinsi 

Gofl 
Mazot 
Benzin 
Vakum 
Gres 
Valvalin 

Asgari Azami 

1300 Tene. 
3200 • 
800 • 

1100 Tr. 
2800 • 
600 • 

3600 Kilo 
500 • 

3900 Kilo 
600 • 

150 Teneke 180 Tene 

Fi 

270 K. 
137.5 
300 K. 

40 " 
24. 

680 • 

Muhammtn 

3510 
4400 
2400 
1560 
144 

1224 

Kıymeti 

Lira 

• 
• 
• 
• 
• 

Y k• 13238 Lira e un .... 
2 - Yama maddelerin muhammen bedeli •13238. Lira ve muvak· 

icat teminata "'992,,85. liradır. 
3 - Eksiltme pamulc üretme çiftliti müdürlütünde ve komisyon hu. 

zurunda 12 I Haziran / 939 tarihine müsadif Pazartesi günü ıaat 15 de 
yaplacalcdar. · 

4 - Talipler ıartnameyi bedelıiz olarak üretme çiftliti müdürlütün· 
den alabilirler. · 

S - Jıtelclilerin ihale sutinden bir uat eweline lcadar teklif mele 
tuplarile birlilcde müessese müdürlütüne miiraaatları. 

27-30-3-8 10675 

5. inci mır· taka etiba o
dası idare heyetinden: 

OJamızm 939 yılı Birinci altı 
aylık genel toplanhst 9/t>/939 Cu· 
ma günü saat (17,5) da Adana Ti· 
caret oda•ı salonunda yapılacatm· 
dan bilumum meslektaşların teşrif 
lerini rica edniz. 8-9 10726 

Adana belediyesi 
riyastinden : 

1 - Darülaceze ile emıazı zühre 
viye hastanesinin bir yılhk ihtiyacı 
olan Et, Ekmek, kuru ve yaş ıebze 
odun, açık eksiltme ile satın alanacak 
br. 

Muhakkak ziyaret ediniz ! 
Göreceksiniz ki: 

ÇİFTEHAN KAPLICASI 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 1 

Konfora, temizliğe, ucu:.duğuna hayran kalacaksınız 

Bor Belediye Riyasetin-
den: 

1 - Oelediyemiı üstiin parkı 
gazinosile üç seneliti 9/6/939 Cu 
ma giinü saat 14 de açık artırlll1 

ile icare verilecektir. 
2 - Muhammen bedeli l()tlO 

lira olup ilk pey parası (15) lir• 
3 - Şartnameyi görmek iste" 

0

yenler Adana, Nijlde ve Bor Bele 
diyelerinde görebilirler. . 

4 - istekliler kanunun ikinCI 
ve üçüncü maddelerindeki belgele• 
riyle birlikte. 

6 - 7-8- 10110 

Kayıp askerlik 
· sakat kağıdı Tarif eye bakınız 

Lira Kr. Adana köy şubesinden 931 de 
l 50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücreti aidatım askerlik sakıt kituJanı diitl 

2-Kuru sebzenin mnhammen be d ld Jlıd 1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) bir gazete kağı ma saralı o u.-
deli 320,SO lira ya, sebzenin muham 75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) halde kaybettim. Kiğıdda başk• 
men bedeli 118,75 lira, odunun mu 50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) bir şey yoktur. Getirene 2 lira 'lf" 
hammtn bedeft 120 liri', ekmek'm 25 Hususi banyo rtceğim. 10713 ,3-3 
muhammen bedeli 540 ~ra, etin mu 1 5 Umumi banyo 1 ~ 
bammen bedeli 90 liradır. Tarsus kapusunda tuhafi)' 

3-Kuru sebzenin muvalclct te· Büyük istifacleler görecek, memnun kalacaksınız ı Ömer Lütfi 

minatı yirmi dört lira-, yaş sebze- Çiftehan Kaphcasını bugürık Satlık taş ve enk•' 
nin muvakkat teminata dokuz lira, 
odunun muvakkat teminatı dokuz haliyle bir kere görünüzü 800 adet40X50santim bo 

lira, ekmek'in muvakkt teminat. 41,50 10631 17 MersinSükkiri taşile Bulgur d 
Ü~ ~n muqkbtt~Mtı 6)5 ~~~~~~~~~-~~~~---·-~--~~~~ dinkhşı~th~~nu~y~~ 
liradar. 1 lam katran sa1malara ve tüm ve 

4-lhaleli baziramn 19 uncu pa rım kiremit ve 6000 kilo kadar 
tahta odun satalıktar. Ayrıcı bu 

encümeninde yapdacaktar. enkaz satmak isteyenler de U 
zar tesi pnü saat on beşte belediye 1 

5-Şırtnameler belediye yazı Dr. Muzaffer Lokman civarmda kömür pazarına d'" 
itleri kalemindedir. isteyenler orada yt.rde Abdurrahman Şenere 1116 

ıörebilirler. f ç hastalıkları mÜteha SiSi caatları. 12-15 10648 

6- Taliplerin ihale günü muya· 
yen saatta muvakkat teminat mak
buzlarile birlikte belediye encümeni 

• en müraccatlan ilin olunur. 10711 
4.8 12 16 

Hergün muayenehanesinde hast-. arını kabule 
başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdirii 

Macid Güçlü 


