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Polonya Almanya'ya 
koridor vermiyecek! 
Polonya'da nünıayişler! 

kurmay başkanı Ingiltere genel 
müstacelen Parise hareket etti 

r ........................... ·1 
Milli Şefimizin t 
millete sevgisi 

Ankara : 28 ( A. A. ) -
RelslcUmhur ismet lnönU 
afailıdakl mektubun ne•· 

i 
rlnl Anadolu aJansına emir 
buyurmu,ıardır • 

" Anadolu ajansına 

Mebus arkada,ıarımın 
ve vatanda,ıarımın sevgi 
va teveccUhlerlnl ifade e 
den birçok telgraflar alı

yorum. Yürekten tefekkUr
ıerlml kabul buyurmalarını 
rica ederim • ,, 

Türkiye Reisicümhuru 
ve l. 11. P. Degi§mez 

t Genel Ba§kanı 

~~,... S©lfil V©l~Üy~t~~~--~ 
~ Göbbels Budape,ta ve atınaya gidiyor viya. Polonyadada ihtiyati tedblrler alını· 

t_~._ ........... ,_,_, ~s.:n~t ~~~-~ 
PAR Ti 
GRUPU { Çemberlayn Hltlerle son bir göru,na yap yor. Berlln matbuatı vazlvetten emin. Her 

ı 
manın faldealzlljilne kani. Yugoelavyada 
ki Alman akalllyetlerl mesaleslde ortaya iki taraf, Roma Berlln mlhverlnln_eaıııam 
atılacak gibi ı ısvlçre hududlarında tak lıjiına kani bulunuyorlar. 2 Nisanda 

toplanıyor ... ~ ........ ~ .... ~ •• • ,....r. .. • ,.. ............. .. ,,.....,.r..,,....., ... ,._,.. ......,.,. ..,, ~'-'" ~'"'-'""-'"--' 

İKiNCi 1 

iMTiHAN I 
NEVZAD GÜVEN 

P 
azar gUnU butun· TUrkiyede 
Mebus seçimi yapıldı . Ve 

a vni gunde netice alındı . 
Bu neti ce ~urt için, parlıık bir kuv· 
•et ve birlik tezahUrU halinde tecell1 
etti . Butun memleket tereddutsuz 
bir ittifakla reyini Cumhuriyet Halk 
Partisi namzetlerine verdi . Den · 
krasiye ve halka. doğru y~ptığımız 
Yeni ve ınUhim hır hamlenın mah· 
sulu olarak ortay a çıkan altıncı Bu.' 

,)' Uk Millet Meclisinin,memleket ve mı!· 
!et işlerinde geniş seldhiyrtli bir 
nı.urakabe cihazı V'C ,yapıcı ' başarıl.t 
bir kuvvet olarak çalışacağında hiç 
ŞUphemiz yoktur. Bu neti ceden duya· 
cagı.mız sevincin ne kadar _çok olso. 
Ye b' b' . ·, 1• ne kadar tebrık etsek 

ır ırımı 

.Yeri vardır. 
Jntihaptan dııhıı e~~l de , birçok 

defalar sövlcdiğimiz gıbı , bu son sc· 
Çİmin bi~i~ için bambaşka bir mahi· 

,Veti ve minası vardı. 
Ebedi Şefin aramızdan. ay~ılm.ası 

ile inkılap ve cumhuriye_tın ılerıye 
dotru olau hamlelerinde bır yavaşla· 
illa olacağını zannedenler ol~u: ! s ın.et 
lıı önU'nUn ittifakla devlet reısı, Mıl· 
let şefi seçilmesi, Turk milletinin bu 
•nnnn karşı parlak ve tarihi bir tek· 
ıibi idi . 

Turk milleti , Altıncı Buyuk Mil· 
!et meclisine yalnız, Cumhuriyet Halk 
partisi genel başkanı İsmet İnönUnUn 
n:ımzedlerini göndermekle dun~·a önUn· 

• • 1 
de parlak bir imtihan daha geçırmış 

oldu. Dost ve du şmanlarımız artık 1 

ka(iyetle inandılar ki, Turk milleti J 

menfaatlerini, n1ukndderatını görmek 

~e bilme~ ~usu•u.nda mUkemmel bir ı 
·, uura snhıptır. Bırçok emek ve kan 
fedakarlığı ile ortaya koyduğu inkıliib 
eserl~rinden bir zerrenin bile r~da. 
edilmesine raz ı değildir. Oaimn il eri· 
J· c. daima y eniye ve mukemmele dog· I 
•u koşmak için çok inandıg ı şeflerinin 

ırehbcr!iginde ve arkasında koca mil-
1 

et b' u ır tek adım halinde y UrUmegc 
•vaın edecektir. 

•ıld Dahil! " birliğin en modern silah 
ugu bir devirde memleketimizin 

nrzett;•i b b b ]' k b' . . . n., ~ o u era er ı ı zım ı çın 

'"Jar bu ·Uk b' k . • d lo.rı ' ) ır uvvet ıse , ost· 
rnız için d b' ' 

buyuk bir . . • ıze karşı o kadar 
l ıtınıat kaynağıdır. 
ç nyrı[,k! 

rayıp ha . 
1 

arı yUzUnden znnfn uğ· 
rıc pr t"l mili! bu es ıı erini kavheden 

nyelcrind k " · , 
.'·UzUnden buvuk e 1 ayrılık unsurları 
ztıne u~ra . · k devletlerin tecnvU· 

.} ara ort d k lk · ı Jetlerin h ı · " an a an mı · 
a ı acı ve . k . . 

Olıırak g" U Sn ı n bırcr n11sıı l 0 z muzun .. 
dır. Beynelmilel hu onUnde durmakta· 

ı·inin 

Romanya er kanıharblye:relsl 

Roma:: 28 (Radyo)- Koni Ciyano 
dün lngiliz sefaret müsteşarı [ile gö
rüşmüştür. Bu görüşmeye büyük bir 

ehemmiyet veriliyor. 
Rom': 28 (Radyo)- Mareşal Gö· 

ring Popolod'italia gaz.:tesine beya. 
natta bulunarak demiştirki: 

«Berlin-Roma mihveri asla tah· 
rip edilemez. Almanya daima ltalya· 
nın yanında bulunacaktır. 

Alman - !talyan dostluğunun bir 
gün tahrip edıleceği ümidi bir gülünç 
şeydir. 

Berlin : 28 (Radyo) - Korespon
dans politik gazetesi yazdığı bir ma 
kalede, lngilterenin Alman _aleyhtarı 
Blok teşkili teşepbüsünden bahisle in 
gilterenin Fransa ve sovyet Rusya 
ile kendi arasında mahdud bir ölçü 
anlaşması bile yapamadığını söylüyor 

Berlin: 23 (Radyo)- Resmi alman 
mahafillerinden bild ' rildiğine göre, At- 1 

manyanın iki sınıf askeri silah altına 
çagırdığı doğru değildir. Yalnız 906 
\'e 907 sınıfları şimdiye kadar hiç as 
kerlik yapmadıklarından askeri talim 

ve terbiye gormek üzere davet edil· 
mışlerdir . 

Polonya gençleri bugün nümayiş 
yişler yaptı. «Kanımızın son damlası· 
na kadar Polonyayı müdafaa etmeğe 
hazırız• diye bağırdılar. 

Belgral: 28 (Radyo)- Yugoslav

Gerisi ikinci sahifede -

Ankara : 28 ( Telefonla) - · C. 
H. P. Kamutay grupu Nisanın ikin· 
ci günü toplanacaktır, Bu hususta 
mebuslarımıza davette bulunulmuş
tur. 

Adana Hava Limanı 

HAZIRLIKLAR --iLERLİYOR 

• 

HAVA MEYDANINDA 

TEŞKiLAT BÜROLARI 

• 

TFLSIZ 

BiNASI 

l 

BiNASI iLE 

KURULDU 

ı Resimlerimiz Hava llma-
1 nımızda yeni ın,a edilen talsl-
1 zl ve telsiz blnaslle ta,klUU 
~ brolertnl göstarmektsdlr. 

·-·-·-·-· ....... ··-·-·-·-·-·-·-······· 
Adana Hava Limanı inşaatı de

vam etmektedir. Hava meydanında 

bir telsiz binası ile teşkilat büroları 
binasısı kurulmuştur. Bu binalar çok 
zarif olmuştur. Meydanın tesviyesi 
işine de hararetle devam edilmek
tedir. 

B?tün medeni milletler, hava mü
nakalatının mümkün kılmakta olduğu 
arsıulusal seri temaslar sayesind 

k k"lt" 1 • e ge-re u ur erıni ve "'erekse sıı • · ı • 
f 

_ .. ıaı , ı mı 

ve ennı sahalardaki terakk'I . . 
k k 

ı erını u-
za ve ya ın memleketlere ya mak 

- Gerisi ikinci sahifede ..!. 
Londra: 28 (Radyo)- Royterin 1 ------------------------ - - --

~:r:;:~i~~~~i~~;;° !ı~~~:;t.~.ududlarındaıAtatürk Parkındakı· yu··z. 1 
Varşova: 28 (Radyo)- Almanya 1 

nın Polonyadan taleplerde :bulundu:ı-u me havuzu ı•nşaatı bı•ttı• 
hakkındaki haberler doğru değildir. 

Mamafi Polonya ihtiyat tedbirler ------------
almaktadır. Almanya eğer Polonya
dan bir koridor isterse bu talep sure· 
ti katiyede reddedilecektir. ı 

birer istihza mevzuu olduğu ' kuvve· 
tin ahlak halini aldığı bir zamanda 
yaşıyoruz . Böy le bir devirde bir 

' milletin ayakta durabilmesi, bir ta-
kım i ştihn ve emelleri Uzcrinden 
defedebilmesi için kuvvetli olması 
lnzım geliy or, Kuvvefü olabilmenin 
ilk şartı ve en mUhim unsuru ise da
hili birliktir. Ancnk dahili birJ;k sn· 
yesindedirki bir millet kuvvetli o· 
lur ve du~n1a.nlarına korku, dostları
na itimad telkin edebilir. 

f~tc biz, son mebus seçimi iJe 
ne kadnr kuvvetli milli bir birlibc 
snhip olduğumuzu dunyayn isbtLt et· 
mil' bulunuyoruz. Bundan k<ızancımız 
ise ok buvuklUr. 

Burada bir lokanta, bir gazino, bir kır 
kahvesi ve bir de Lüna Park yapılacak 

MARUF 

GELDi 
ITALYAN MiMARi VIOTTI VIOLI 

VE YERiNDE TETKiKAT YAPTI 

Atatürk parkı planına dahil bulu
nan yüzme havuzunun inşaatı hemen 
tamamen bitmiştir. Bu havuz 50 met
re uzunluğunda ve 22 metre genişli

ğindedir. Havuzun zemini muhtelif 
derinliklerde o!Üp en çok derinlik 4,5 
metredir. Bu derinliğe 1 O metre irti· 
faından atlamak mümkündür. Havuzun 
etrafında 1, 5, 10 metrelik irtifalarda 
muhtelif atlama yerleri vardır. 

Mükemmel bir spor sabası olmak
la beraber, bu yeri sıcak mevsimlerde 
şerinleme ve istirahabnı da temin ka'kın 

edecek bir tesisat haline getirmeyi 
düşünen belepiye beynelmilel şöhreti 
haiz olan mimar ve mühendis Viotti 
Viliyi şehrimize davet etmiştir. Bu mi
mar yerinde yaptığı tetkikat netice
sinde havuzun etrafına yakılacak te
sisat hakkında edindiği kanaatları pek 
yakında bir proje halinde belediyeye 
bildirecektir. 

Belediyeden Öğrendiğimize göre 
burada duş ve soyunma yerleri bir 
lokanta ve gazino, bir kır kahv~si ve 
bir dans pisti yaptırılacaktır. Ayrıca 

''ispanyadaki kardeş 
kavgası artık durmalı,, 

Azane Paris matbuatına beyanatında 
açıkca söyledi bu kanaati beslediğini dün 

Cümhuriyetçilerde mücadele zihni
yetini ihya imkanı görülmüyor 

Burgos : 28 ( Radyo )- Heme~ 
bütün istihkamlarda 24 saattanberı 
ateş kesilmiş bulunuyor. Madıit m?: 
kamalı ile Purgos hükümeti tahrırı 
anlaşma müzakerelerine devam et
mektedir. 

Paris : 28 ( Radyo ) - Burada 
bir otelde bulunan eski ispanya Re
isicümhuru Bay Azane ile mülakat 

yapan Fransız g-azeteci!erine, vaziyet 
hakkında izahat veren Azane şöyle 
demistir : 

- " Nasyonalistlerle müzakereye 
girişmekle Cümhuriyetçilerin müda· 
faa mukavemeti kınlmıştır . Ve bun. 
dan sonra da mücadele zihniyetini 
ihya imkanı göıülmeyor . Netice şu 
ki , ispanyadaki kardeş kavıı-ası artık 
durmalıdır . ,, 

Mümessillik teşkilatı 

Belediyece, halk 
görüldüğünden 

için zararlı 
lağvedildi 

yeni seçilenlerin 
salahiyetleri 

Bu iş için 
vazife ve 

Muhtarlıkların ve ihtiyar heyetle. 1 
rinin lağvı üzerine, eskiden bu heyet. , 
!erce g<irül~n vazifelerin, belediyece 1 
seçilecek kimselere gördürülmesi ve 
fakat bu kimselerin daimi bir vazife 1 
ile değil lüzum görüldükçe, muayyen 

bir işle tavzif edilmeleri icap etmekte 
idi, Halbuki· eski belediyece, kanu· 
nun ruhuna muhalif olarak mahalle 
mümessili adı altında her mahalleden 

ikişer kişi 5eçilerek bunlara tıp~ı 
eski muhtarlar gibi seJ;!.hiyet ve daı· 
mi vazife verilmişti. Mümessil adı 
altında seçilen bu kimselerden bazı· 1 

!arının kendilerine muhtar süsü vere
rek mahalle halkına aid bütün resmi 
muamelelerin ancak kendi vasıtalari· 

le yapılabileceğini ileri sürdükleri ve 
yine bu mümessillerden bir kısmının 
mahallelerini tanımadıkları ve kanuni 
şartları haiz olmadıkları, halkın de· 
vam eden şikayetlerinden anlaşılmış. 
tır. Bu haklı şikayetleri göz önünde 
tutan belediye, her mahalleden: ve 
yalnız vazifeye davet edildikleri za
man kanunun tayin ettijti hizmetleri 
görmek ve başkaca hiç bir selahiye
ti haiz : olmamak üzere şayanıitimat 
kimseleri seçmiştir. 

Böylelikle şehrimizin mühim da· 
valarından birisi halledilmiş olduğu 
gibi halkın işleri de daha emniyet 
ve sür'atle yörütülmüş olacaktır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

SURIYEDE KANLI 
BOGUŞMALAR 1 

Birçok ölü 
Sokaklarda 

ve yüzlerce 
istihkamlar 

yaralı var; 
kazılıyor 

------
v eziyet çok ciddidir! 

lskenderun : 28 (Hususi muhab.i· 
rimizden) - Aldıjtım malümata go· 

. d b r Haftadan re, Komşu Surıye e 1 
.... 

· h"k"m suruyor beri kanlı bir anarşı u u .. 
h rı eklını kargaşalık Şamda bir 1 tı a ş 

~mı~ı~ d . 1 Askeri idare bütün şid e~ıy .e 

h "k" .. ktedir. Şam delegesı bır 
u um surme ika silki\· 

beyanname neşrederek ha . b' 
. h hangı ır 

net tavsiye etmış ve er ti · 
k • kuvve en 

nümayişin Fransız as erı 
tarafından derhal baslırılac~ğını _ve 

D. 1 harbıne gon 
suçluların Fransız ıvan 

. . · t' Beyenname· 
derileceğini bıldırmış ır · 

b - uk !slanı dostu 
de Fransanın en uy . 
olduğu da zikredi!mektedır. 

Vatani kitle divanı topl~narak 
bu vaziyet karşısındo Fransa ıle an· 

1 
. ka"nı olmadığını, Fransa

aşmn.nın ım 

havuzun şimal tarafında bulunan kıs· 
mm bır Lüna park haline getirilmesi 
de kararlaştırılmıştır. ı Mütehassıs mi
mar Lüna parkın avan projeleriri (\~ 
nihayet bir ay içinde belediyeye gön· 
derecektır. Havuz saho.lilnın tesviyesi
ne §imdiden b lanmıştır. 

nın 936 muahedesini tastik ve Suriye
nin istiklalini tanıyıncıya kadar kitle· 
nin iş başına gelmiyeceğini karar al
tına almış, bu kararını ilan etmiştir. 

Evvelki akşam gece yarısından 
sonra Fransız jandarma ve polis kuv· 
vetleri birçok evlerde araştırmalar 
yapmış ve son karışıklığı çıkarmak· 
tan suçlu olanları tevkif etmiştir. Tev
kif edilenlerden bazıları şunlardır: 

Nebih Aı.ma, Seyfiddin Memun, 
Münür Ris, Fuad Maşlak. Münib Di· 
yab. 

- Gerisi ikinci sayfada -

Bir mebusumuzun 
teşekkür telgrafı 

Belediye reisi - Adana 
Meb'us seçildiğime teşekkür ve 

itimadınıza layık o!mağa çalışaca· 

ğımı arzederim . 



' 

dur, 
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ÇUKUROVANIN YAŞI'----------·--~ 

Çukurova şimdiye- ka 
dar en az kazı ya. Çukurova (*) dünyanın ilk insan 

pılan mıntıkalarımızdan 
biridir. Kazısı az olan 
yerler ise tarih bakımı n 
da en az tanınmış yer. 
!erden sayılır. Onun:için 

" yuvasıdır 1 Alimler böyle 
.. 

soy -

leyor. 

Çukurova tarih aleminde istenen 
mevkii kazanamamış ve balen de 
tereddüdlü fikirlerin çarpışmaları 
arasında sivrilememiştir. 

Buna; başlıca sebeb asarı atika 
kazılarının bu mıntıkada az yapı]. 
mış olmasıdır. 

Avrvpanın bütün mıntıkaları 
birer, birer kazılır ve tetkik edilir. 
ken Anadolu gibi Anadolunun gü· 
neyi de bakir kalmış ve Avrupa 
tarihine baş eğmek zorluğunda b.
rakılmıştı. Bu kusurların hepsi araş. 
tırmalardaki mıntıka tefriki, kıt'a 
tefriki, iklim tefriki gibi bam düşün· 
celerin muhasalasında aramalıdır, 

Avrupada iş bittikten sonrs sı 

ra Anadoluya gelmişti. Arkeoloji 
alemi Uruk ve Elubeyt Mezopotam. 
ya (Telhalef) kazılarını gördükten 
sonra Avrupa medeniyetinin çok 
yeni oldugunu anladı ve olanca 
kuvvetini yakın Şarka verdi ve ni· 
hayet garp medeniyetinin banişi 

şark ve Orta Asya olduğunu söy
lemekte tereddüd etmedi. 

Bu mülahazalardan sonra ''Çu 
k urovayı., ele almak sırası gelmiş
tir. Tarihe en değerli materyalları 
hazırlıyan hiç şüphesiz Arkeoloji 
araştırmalardır. Bu araştırmalardan 
muhitimizde ancak dört tanesini iyi 
tanıyabiliriz. , 

[ 1 - Sakçagözü, 2- Kargamiş 
3 - Gözlükule, Yümüktepe J ad· 
)arı ile anılan güney yurd kazıları 

gün geçtikçe dehşet ve kıymetini 
artırmakta ve sevgili yurdumuzu 
dünyanın ilk devirlerinde de mede· 
ni bir ırkın merkeıi olarak göster 
mektedir. Buna yalnız bizim değil 

bütün ilim aleminin hayreti günbe. 
gün artmaktadır. 

Polonya Alrnanyaya 
koridor vermiyecek 

- Birinci sahifeden artan -

yada 450,000 kişilik Alman eka ili yeti 
ni temsil eden Yugoslav 'parlemento 
sundaki üç mümessil müstacelen 
Berline ça~rılmışlır. 

Londra: 28 (Radya)- Avam ka· 
marasında Bay Çemberlayne bazı su
aller tevcih edilmiştir. 29 eyluldaki 

lngiliz, Alman deklerasyonunu hala mer 
iyetde görüp görmediğ'i cevabına Çem 
berlayn: 

-·17 Martdeki beyanıma hiç 
bir şey ilave edecek değ-ilim. demiş
tir. 

Başvekil, Hillerle yeniden bir gö
rüşme yapmaktan faide~ görüyormu• 
sunuz? sualinde: 

- Hiç faide memul etmiyorum 
cevabını vermiştir. ' 

Berlin: 28 (Radyo)- Bay Göb
bels, Budapeşte ve Atineye gitmek 
üzere berlinden hareket etmiştir. 

Lcndra: 28 ;(Radyo) - general 
Gamlenin daveti üzerine lngiliz genel 
kurmay başkanı bu sabah Parise 
hareket etmiştir. General, Fransız 
istihkamlarında tetkikatta bulunacak-
tır. 

Londra: 28 (Radyo)- Başvekil 
Çemberlayn, işçi muhalefet partisi 3 
inci lideri Brimondu kabul ederek 
kendisiyle uzun bir görüşme yapmiş· 
tır. 

Lübnanda askeri tedbirler 

Berut : 28 - Beynelmilel vazi
yetin gerginliği üzerine bütün Lübnan 
hudutlarında askeri tedbirler alınmış
tır • 

'fl-40 va• arasındaki 
el 

R. YALOIN 

Güney yurddaki kazıların Türk 
ve cihan tarihine kattığı yenilikleri 
şurada birer, birer incelersek id
dialarımızı bir kat daha kuvvetleş· 

tirmiş olacağımız şüphesizdir. 

A ) Sakçagöz kazışı [Sakçagöz; 
Fevzipaşa ile Gaziantep yolu üzerin· 
de Keferdis nam köyün bulunduğu 
yerden iki kilometre şimalde bir ~ü
yüğün adıdır J . 

1908 Tarihinde başlıyon ve 
1911 tarihinde hitama ermeden 
sonuç bulan bu kazı şimdi Mersin 
yümük tepe hafriyatını idare eden 
Mr. Srf. jon Garstang tarafından ya 
pılmıştır. 

Bu hüyüğün hemen ilk sathın· 
da elde edilen taş eserler bu mm· 
takanın Poz Eti devirlerinde büyük 
ve Orijinal bir medeniyet devresi 
geçirmiş olduğnnu ve miladdan 
Önçe ( 700 - 800 ) yıllarında 
Asur ve Eti kültürlerinin muhtelit 
duygularınını bırleştirerek muhiti 
mize sanat eserleri bağışlayacak 

kadar geniş nefes almış olduklan 
nı isbata kafidir. 

Sonu var 

R. YALGIN 

[
0

) Muvatali: Meşhur Eti kralla
rından olan bu zat ben "çukura ini
yorum,, diye boğ-az köyden ayrılmış 

ve meçhul bir semte gitmişti . 
Senelerdenberi bir çok ıilimler 

bu çukuru aramışlar kimi Karadeniz 
kimi de Silifke mıntıkasında olduğu· 

nu zannetmişti. Son 937 senesinde j 
Ceyhan suyu kenarında 'rkeli köyünde 
bulunan Eti kabartması bu davayı 1 
aydınlatmış ve nihayet bizim çukuro
va dediğimiz mıntıkanın ötedenberi 
bu adı yaşamış olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Ha tayda 
48 inci Türk alayının 

yıldönümü kutlandı 

lskenderun : 28 ( Husus! muha
birimizden )- Dün burada 48 inci 
Türk alayının yıldönümü büyük me
rasimle kutlanmıştır . Gündüz alayda 
bir ziyafet, gece de Orduevinde par
lak bir toplantı yapılnuştır. 

İstanbul da 
Bir muallim mektebi 

açılıyor 

lstanbul : 28 ( Teltfonla )- Ma· 
arif Vekaleti , lstanbulda yeni bir 
muallim mektebi açmağa karar ver
miştir. Mektep Yıldızda Bolmumcu 
Çiftliğindeki bir binada açılacaktır . 
Nafia Fen Heyeti binada yapılacak 
tadilat için proje hazırlamaktadır . 
Gelecek ders yılı başında mektep 
açılmış olacaktır . 

Fransız mallarına boykot 

lskemlerun : 28 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Aldığım haberlere 
göre, bütün Suriyede Fransız mal· 
!arına karşı halk boykot ilan etmiş 
tir. Tüccarlarda iıiç bir marka Fran· 
sız malı getirmemektedirler . 

kekler askeri makamat tarafından 

Valimizin ·p AMUK iHRACAA Ti 
tetkikleri 

Valimiz Ali Rıza Çevik'in şehir · 
içindeki tetkiklerine devam etmek· 
tedir. Valimiz dün de Adana oril· 
zesini ziyaret etmişler ve müzedeki 
faaliyet hakkında ~müze direktöıü 
Yalman yalgından malumat almışlar 
ve tetkiklerde bulunmuşlardır. 

HAVA V AZIYETi 

Şehrimizde dün gökyüzü öğle 
den evvel açık, öğleden sonra ka· 
palı ğeçmiştir. Hava hafıf rüzgarlı 

en çok sıcak 17 derece idi. geceleri 
enaz sıcak 5 derece. 

İhraç • • 
ıçın müsaade alınacak 

A.ldıjjımız malQmata nazaran, Veklller heyetinin bir kara
rına göre, buiiday ve kömUrlerle madenlerlmlzln ihracı hU
kQmetln mUsaadeslne ve Usan• tabi olması muvafık göruımu, 
ve bu husustaki kararın 13 
mart tar !hinden itibaren tatbl. 
kine ba,ıanmı,tır. 

Pamuk ihracatı eskisi gibi ser 
best olmakla beraber ihracattan 
alakadar ihracat tacirleri vekalete 
müracaat e-decek ve lisans alacak· 
lardll', Kararnamenin tatbik mevki· 
ne konulduğu tarihten evvelki par· 
tiler için müsade almaA-a lüzum 
yoktur. 

Halkevimiz gençleri 

"Kör,, Piyesini bu 
akşam oynuyor 
Şehrimiz Halkevi temsil komi 

tesi gençleri bu akşam Asri sinema· 
da halkımıza "Kör,, piyesini oynı· 
yacaklardır. 

Adana hava limanı 
Her defasında olduğu gibi, genç 

!erimizin oynadığı bu eseri halkımız 
bu defada büyük bir zevkle seyre 

- Birinci sahifeden artan -

ve yine bu münakalahn siyasal ve 
sosyal bakımlardan lemin ettiğ'i mü
him faydalardan istifade etmek mak
sadile esaslı faaliyetler sarfetmektedir· 
ler. 

Bugün dünya üzerinde tesis edil
miş olan hava şebekesinin azameti ve 
ve bu şebekenin günden güne inki
şaf ettirilmesine hemen her milletin 
sarfetmekte olduj!'u gayret ve feda
karlıklar bize, hava münakalatına ve
rilen değ-erin ölçüsü hakkında kafi 
bir fikir verebilir. 

Memleketimiz hava münakalatı 
bakımından Ayrupa ile Asya ara 
sında en kısa yolu teşkil etmekte 
oldu~undan coğrafi vaziyet itibari· 
le büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Bu kadar ehemmiyetle üzerinde 
durulan v e çalışılan bir mevzu 
üzerinde memleketimizin d e 
diğer müternkki memleketlere mu· 
vazaten dikkat ve gayret sarfı 
mes~i etmekten hali kalmıyacağını 
şüphesiz olarak kabul etmek la 
zımdır. 

işte bu maksatladır ki bu yazı
da hava hatlarımızın işletilmesine 
ait bir tarihçe yapılması ve bu ara· 
da bugüne kadar devlet Hava Yol· 
ları idaresinin yaptığı işleı in teba
rüz ettirilmesi faydalı görülmüştür. 

Yurdumuzda ilk milli hava bat· 
!arının işletilmesine 1933 yılında 
baslanmıştır. O zaman tssis edilen 
hava yollan idaresince 1933 yılında 
Ankara. Eskişehir · lstanbul, 1934 

yılında da Ankara · Kayseri . Di
yarbakır hava haılaıı işletmiye açıl 
mıştır. Ancak, bu hatların faaliyeti 
daha ziyade bir tecrübe mahiyetini 
ihtiva etmiştir. Bilahere bütün mü· 
nakalat işlerinin bir elden idare o· 
olunması gayesile ve 1935 yılında 

Devlet Havayolları idaresi Nafia 
Vekaletine bağlanmıştır, 

Bidayette mahdut bir bütçe ve 
dar bir kadro ile faaliyete geçen 
mezkU. idare; Cumhuriyet hükume· 
tinin yüksek ve kıymetli muzahere ı· 
ti ve bahşettiği imkanlar sayesinde 
hava münakalatımızı kısa bir u· ı 
man da medeni milletler seviyesine 
doğru inkişaf ve tekamül ettirecek bir 
devreye girmiş ve kendisinden bek· 1 

lenen faaliyeıi göstermeğe başla· 

mıştır. 

ilk iş olarak milli hudutlarımız 
dahilinde ve büyük şehirlerimiz a. 
rasındaki hava münakalatının emni· 
yet ve intizam dahilinde icrası mak 
sadile bir taraftan lngiltereden bü 
yük ve seri, son sisİem yo 'cu tay
yareleri satın alınırken diğer taraf· I 
tan Ankara ve lstanbulda bilahara 
Adana ve f zmirde meydanlar tesis 

1 

ve mevcutlar islah edilmiş ayrıca 

beton hangarlar ve istasyon binala 
rı inşa olunmuştur. 

Çizilen program mucibince 25 ı 
meyıs 936 tarihinde Ankara · fstan-

1 bul arasında muntazam hava sefer· 
!erine başlanmış, aynı zamanda hal 
kımızı havacılığa alıştırmak maksa 
dile bu iki şehir üzerinde tenezzüh 
uçuşları tertip edilmiştir. 

Gerek muntazam seferler ve ge. 
rekse tenezzüh uçuşları halk arasın : 
da layık olduğu rağbeti görmüştür. 
Hava hatlarımızın inkişafını temin 

1 

maksadile hazırlanan 4 senelik plan 
gereğince lstanbul · Ankara hattı
na ilaveten lstanbul · lzmir, Anka· 
ra · Adana ha~a hatlarımızın önü· 
müzdeki ay da faaliyete geçmesi 
için icap eden hazırlıklar tamamlan 
mak üzeredir. 

Keza gelecek sene Adana · Di· 
yarbakır hattının açılabilmesi için 
gereken hazırlıklara şimdiden baş· 
lanılmı~tır. 

Şeker fabrikaları hisse

darları toplantısı 

1,912,355 LiRA GiBi SAFI BiR 

KAR VAR 

Ankara : 28 ( Telefonla ) 
Türkiye Şeker fabrikaları şirketi 
hissedarlar dördüncü umumi heye· 
ti bugün toplanmış yeni idare 
heyetini seçmiş ve şirketin muame. 
!atından h u s u 1 e g el e n 
1,612,365 lira safi kardan yüzde 
on adi ihtiyat akçası ayrılarak ge. 
ri kalan kısımdan vergiler indiril
dikten sonra tediye edilmiş serma
yenin yüzde altı kırk beşine teka 
bül eden mikdarın hissedarlara te 
mettu olarak tevziine ve 
qakiyenin senei 
karar vermiştir, 

ati yeye 
artacak 
d~vrine 

Alsaray 
Sinemasında 

Adana atıcılık ve avcılık spor kulil
bü çıkaı ına. 
29 m~rt çarşanba günü ve gecesi 

Gala sinema müsameresinde 

''Şirley teµıple,, 

En son çevirdiği en güzel eser 
!erinden. 

-KIR ÇİÇEGİ-
ni sayın Adanalılara taktim ede· 
cektir. Dünyanın en meşhur artis 
ti (ŞIRLEY) in bu eserinden çok 
memnun kalacaksınız. 

AYRICA: Spor sürprizleri ve 
saıre 

2-2 10435 

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

decektir. 

İmdadı sıhhi otomobili 

Belediyenin Almanyadan satın 
aldığı imdadı sıhhi otomobili te 
sellüm edilerek hizmete konmuştur. 
Bu otomobil iki sedyeyi, bir ecza 
dolabını ve ayrıca doktor oturma 
sına mahsus bir koltuğu ihtiva et· 
mektedir. 

Uçuruma düşen 
bir çocuk! 

Aldığımız malumata göre, dün 
Kozanda Hacıuşağı mahallesinde 
lbrabim adında birisinin üç yaşın· 
dak i kızı Şaziye evlerinin yanında 
bir arsada oynarken uçurumdan 
aşağı yuvarlanmış ve ölmüştür. 

Evlenme 

Şehrimizin genç tüccıırlarından 
B3y Abdullah Günyaşar ile Bayan 
Vecibenin evlenme törenleri yapıl· 
mıştır. Yeni evlilere saadetler dile· 
rız. 

Suriyede kanlı 
boğuşmalar 

Birinci sahifeden artan 

Bunlardan başka ikinci derecede 
bir çok kimselerde tevkif olunarak 
Fransız Divanıharbine sevkedilmişler· 
dir. Mevkufların sayısı 100 ü geçmiş· 
tir. 

Sokaklarda Fransız askerlerinden 
başka hemen hiç kimse görülmemek. ! 
tedir. 

Şehirde ölüm havası esmekte ve 
herkes evine kapanmış bulunmakta
dır. Birçok büyük tüccarlar, mağ'aza 
ve depolarındaki mallarını evlerine 
taşımışlar ve bir kısmı da Beyruta 
g-öndermişlerdir. 

Şehir baştan başa kapalıdır. Ec· 
nebi ve bilhassa lngiliz gazetecileri 
şehirde dolaşarak fotograf çekmekte
dirler. 

Fransız kumandanlığ'ı bütün mek
tepleri tatil etmiştir, Halepteki mek
tepler de kapalıdır. 

Hükumet işleri :delegeye bağ'lı 
bir sekreterle idare ediliyor. Bütün 
Suriyede ilan edilmemiş olmakla be· 
raber, örfi idare hüküm sürmekte· 
dir. 

Yerli mahkemeler, davaya baka 
madı!..larından kapılarını kapıyarak 

faaliyetlerini tadil etmişlerdir. 

Şam ile Suriye ve Lübnan şehir

leri otomobil münakalatı da durmuş
tur. 

Son kanlı karışıklıklarda 100 ki
şi kadar yaralı ve 10 dan fazla ölü 
vaı dıı. 

Günün Meselesi 

MACAR 
ROME 
i H Ti LAFI 
Taymis gazetesinin Eudllf' 
muhabiri, Macaristanla Rol" 
ya nlünasebaıının sdn oı. 
gergin safhadan balısedert! 
memleket arasındaki ıicart1 • 
nu§malarmın devam eti• 
ve aradaki gerginliğin de 
beıen zail olduğunu bildirJll 
ıedir. 

Vaziyetteki bu salah, kıall' 
Romanya Başvekilinin son bey•' 
tından ileri gelmektedir. 

Bununla beraber RomanY'. 
Macaristanın silahlı kuvvetleri t 

birbirine karşı durmaktadır. 
Bu vaziyeti tam manasile döi 

tebilmek için diplomasinin biİl 
gayret sarfetmesi icap edectktir 

Bugüne kadar Lehistan, ıı;U 
vassıt rolünü oynıyarak her iki tı 
fı uzlaştırmağa çalışıyorsa da, y• 
bildiği şey, ancak her iki taraf 1 

sında ciddi bir hadisenin zuhuri 
meydan vermemiş olmaktır ki, 
da bir muvaffakıyet sayılmak!• 

Macarlar askerlerini terhis 
meğe hazır bulunduklarını söyl 
mektedir. 

Şu şartla ki, Romenler de '· 
suretle harektt etmelidirler. 

Bununla beraber, kısmi bir ti 
his yapılmaktadır. Hatta bazı ~ 
lülerin ve atlarının geri gönderıl• 
ği haber verilmektedir. 

RADYO 
• BugUnkU program -

Türkiye Radyo dıfüzi)on pgstG' 
Türkiye Radyosu - Ankara Rad.ı ,, 
Çar,amba 29 - 3 -

12.30 Proğram , 
12,35 Türk müziği , Çalan11~ 

Vecihe, Fahire Fersan , Refık f~ 
san, Reşat Erer. Okuya~: Muti r 
llkar. 1- .... - Uşşak peşr 
2 - Rahmi beyin- Uşşak şark1 

Ağyare nigah eylediğim. 3-· (,iv 
nin - Uşşak şarkın - Yaşaııııl 
ne güzel bezminde. 4 - Zeki dı 
gulu-Uşşak şarkı - Bir gün f 
ceksin diye . 5 - Refik F ersj" 
Tanbur taksimi. 6- Türkü-~ 
rin içinde vurdular beni . 7- . 
kü- Şu dağları delmeli gönlün~ 
!emeli. t 

13,00 Memleket saat ayarı•' 
meteoroloji haberleri. . 

13, l 5, 14 Müzik ( RiyasetıC' 
hur baniosu- Şef: İhsan Kii01: 
1- H. Muquet-Asker marŞ1·' 
E. Waldteufel - Dolores ( V'rı 
3- Rossini - Semiramis oP' 
nın üvertürü 4- A. Luigini ,,., 
sır balesi ( N. 1,2,3,4 ) 

11 
17,30 Konuşma ( inkılap 1 

dersleri -Halkevinden naklen 
18,30 Program . / 
18,35 Müzik ( Hafif seni 

plaklar ) 
19,00 Konuşma 1 ~ 
19, 15 Türk müziği ( fa'',v 

yeti ) Celal Tokses ve ark~.d~t 
20,00 Ajans, meteoroloji 

leri, ziraat borsası (fiyat ) 
0
1 

20,15 Türk müziği . Çal: f 
Vecihe, Cevdet Ç3ğla , Refı t 
san, Kemal Niı•azi Seyhunf;!• ~ 
yanlar: Müzeyyen Senar , ' 
Karındaş. 1- Suzinak peşre"1-~ 
Hacı Arif beyin - Suzinak '.~ 
Beni bizar ederken. 3 - ı-Jir•' ( 
- Suzinak şarkı - Görünce) 

·n " danında. 4- H~cı Arif beY1~ v 
hur şarkı - Seninle durııı~ ı 
dinak eyler beni. 5 - De 

1 
e 

dinin - Rast şarkı - K_ar~ 
- Gerisi dördüncü aalıife 
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Mümessillik teşkilatı 
_ Birinci sahifeden artan -

Her mahalleden, belediyece bu iş için seçilenlerin adlarını aşağıya 
koyuyoruz: 

ALIDEDE MAHALLESi : 
~~_.;..~~~~~--

Adı 
Ali oğlu Ihsan Arısan 
Ali tlğlu Hayri Soy 
Kuddusi Hayta 
Hasan Hüseyin oğlu Mehmed Uslular 
Benzinci Mehmed pişmiş 
Şükrü oğlu Ömer Artan 
imam oğlu Abdurrahman 
Hafız Abdurrezzak oğlu Bahri 
AKKPI MAHALLESi : 

Vazifesi 
Asker vesait 
Yol vergisi 
Bina, arati, tadilat 

• • • 
Bina, arazi, tahriri 
Tahsiliemval komisyoııu 

• • 
• • 

Vazifesi 
Asker. vesaiti 
Yol vergisi 
Bina, arazi ve tadilat 

1:-----·------------------------------~ •.:---------~~~--·---------------------izdihamdan dönenlere · · · Görüp doyamıyanlara müjde 1 , . DiKKAT DiKKAT 

Mevsimin En BUyUk Sinema MUsamere•I 61arak 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

SINEMANIN iLAHi VE AL TIN SESLi KIZI EMSALSiZ 

ı-== DEANNA DURBİN,1 --•ı 
Çoktan beri Sabırsızlıkla Beklenen ve Bugüne kadar görül en Filmlerinin 

En Güzeli ve En Şaheser Olanı 

f Yüz Erkeğe Bir Kız 1 
SiNEM~ T ARIHINE -~IRLANTA YAZILARLA YAZILMIŞ OLAN 
Çok cazıp mevzulu, Şıır, Musiki ve Gençlik Filminde Takdim Ediyor 

DEANNA DURBIN bu büyük filminde GRETA GARBO' 
Sevgilisi Orkestra Şefi LEOPOLD STOKOWYSKl'nin Biiyü;ınbir 

maharetle idare ettiği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının iştirakile 

~ Asri sinemada " 
Yalnız bugün gündüz 2,30 da 

Zaferlerin zaferini kazanan ve seyircilerine ebedi saadetler temin eden 

( Senorita) 
( Altın dağların kızı ) 

( Sevenlerin Günahı ) 
Dikkat : Bu akşam sinemamızda Halkevi Gösteril kolu tarafından 

(Kör) 
Piyesi temsil edilecektir. Sinema yoktur . Perşembe akşamı 

Adı 

Bilal Sami Oruç 
Hasan Karabulut 
Mıshmud Buğa 
Yusuf Sabun 
Ali Nardalı 
Mes'ud Nardalı 
Bilal Gökçeli 

• • • 
Bina, arazi, tahrir komisyonu i 

VA~NER, M~Z~RT, _LI~:· ŞOPEN ve ÇA YKOFISKI gibi en 
yuksek Musıkı Dahılerının En nefis Eseı lerini Altuni sesi le 

Senelerin bir eşini yaratmadığı muazzam eser ... Ateşini cebennemlerin 
alevinden, azametini gönüllerin kasırgasından alan harika 1 ... 

( Markopolonun müthiş aşk maceraları ) 
OYNAYANLAR: 

Ali Altuntarla 
CEMALPAŞA MAHALLESi: 

Adı 
Bakkal Mustafa Talat 
Bakkal Cevdet Erçetin 
Şerif oğlu Abdullah 
Bastırmacı Refik 
Arap Mehmed 
Bakkal Salih 
Halil oğlu Mustafa 
Bakkal Cevdet Erçetin 

COMHURIYET MAHALLESi : 

Adı 

Abdullah Gizer 
Mahmud Ôzövünür 

Tahsin Sökü 
Mehmed Sait Arılaşır 
Şaban oğlu Abdurrahman 
Nasır Kortum 
Şaban Nisanoğlu 
Berber Yusuf 

ÇINARLI MAHALLESi : 

Aclı 

Mehmet Gören 
Emin oğlu Abdi 
Ahmet Yatmaz 
Ali Somer 
Hakkı Şifan 
Muhiddin Kayakıran 
Bakkal Ahmet Yatmaz 
Mehmet Gören 
DÖŞEME MAHALLESi : 

Adı 

Hasan Gürdoğan 
lsmail Gündoğan 
Bedri Yahya 
Sadık Sancaktar 
Hamdi Ktmal Atilla 
itam Müdürü Bayram 
Niyazi Yalçınkılan 
Hacı Mehmet oğlu Hüseyin 
HANEDAN MAHALLESi : 

Adı 

Ahmet Çalışkan 
Ali Beyaz 
Şaban Uğurlar 
lbrahim Halis Koyutürk 
Aziz içer 
Mehmet Özince 
Şevki Kurtlubaş 
Ömer çavuş oğlu Abdi 
HÜRRiYET MAHALLESi 
-'-:..:.::.~~--

Adı 
Tevfik Atabay 
lbrahim Sayhan 
Cabbar Erdoğlu 
lbrahim Saran 
Hacı Dibo 
Cereci Süleyman 
Demirci Sabo 
Kasap lbrahim 
iSTiKLAL MAHALLESi 

Adı 
~a~ın Şarkıcı 

a kal Mesud 
Ahmet H d" Ô 
13akk.sl 1 am ı zdizdar 
Cel'l Kzztt Dodalı 

a ınan 

Gazozcu lbrahiın 
Mahmut Şarkıcı 

• • • 
Tahsiliemval komisyonu 

• • 

vazifesi 
Asker, Vesıit 
Yol vergisi 
Bina, arazi tadilat Ko. 

• • H 

Bina, arazi tahrir Ko. 

• • • 
Tahsiliemval Ko. 

• • 

vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 
Bina, arazi tadilat Ko. 

• • • 
Bina, arazi tahrir Ko. 

• • • 
Tahsiliemval Ko. 

• • 

Vazifesi 

Yol vergisi 
Asker, vesait 

Bina, arazi tadilat Ko. 

• • • • 
Bina , arazi tahrir Ko. . . " . 

Tahsiliemval Ko. 

• • • 

Vazifesi 
Asker , Vesait 

Yol vergisi 
Bina , arazi tadilat Ko. 

" . . . 
Bina , arazi tahrir Ko. 

" . " . 
Tahsil emval Ko. 

• • • 

Vazifesi 
Asker , vesait 

Yol vergisi 
Bina, arazi tadilat Ko. 

• • • • 
Bina, arazi tahrir Ko. 

" " " . 
Tahsiliemval Ko. 

• • • 

Vazifesi 
Asker, vesait 

Yol vergisi 
Bina, arazi tadilat Ko. 

• • • 
Bina, Arazi, tahrir 

• • • 
Tahsili emval Ko. 

• • • 

Vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi tadilat 
• • • 

Bina, arazi tahrir 
• • 

ve Bütün Ruhları büyüliyen bir güzellikle Taganni Etmektedir 
Filme ilaveten: 

Dikkat • Bu Akşamki GALA için Locaların Erken 
• Tutulması reca olunur. Telefon Tan 266 -Bugün 2.30 da 

Son Buse ve Ateş saçan suvari 
1043ıi 

büyük 3 • • • • uncu eser!.. 
i Sinema kainatının göz kamaştıran kadını ... Yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cibana parmak ısırtan 

-

1T--U-R_A_I 1 

1 

1 
1: 

Mübdi sanatkar : ( GARY KOOPER ) - ( SIGRID GURI ) 
Geçmiş zamanda,Çin saraylarında Güneş imparatorluğundan büyük 

bir macera adamının hakiki aşk, heyecan dolu hayatı ... Türkçe 
sözlü filmlerin en müessiri L. Görmek için hazırlanınız 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

10432 -
fstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Dariilbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
l 1-Nisan-939 sah akşamı 20,30 da 

Loca ve numaralı yerlerinizi şimdiden temin ediniz • Fazla tafsilat ıçın 
her vakıt açık bulunan kişeye müracaat ediniz. 

Telefon 10433 250 
1 
1 
1 

(Ormanlar Perisi) 
ı ---'----~~------~~------~--------

yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 1 
1 Türkçe sözlü, baştan ba~a renkli sinema teknik harikasının mübdiidir 

1 1 ÇOK YAKINDA 11 ÇOK ~KINDA 11 ÇOK y AK~~ 
1 • 

sınemanın -. Asri 
GE'NIŞ SALONLARINDA GÖRECEKSiNiZ . HAZIRLANINIZ 1 ~ 

1 

Telefon 250 ASRI 10434 
1 ' 

"-------------,-------------------~' 
KARASOKU MAHALLESi 

Adı 

Sandalyacı Hulusi 
Ali Canataş 
Abdulaziz oğlu Enis 
Gafur oğlu Ziya 
Sandıkçı Şükrü 
Tatlıcı Şevket 
Tornacı Ömer Çalım 
Öğretmen vasıf Cı.nbay 

KARŞIYAKA MAHALLESi 

Adı 

F araç Ensilöz 
lsmail Çopur 
Kozanoğlu Hüseyin 
Usta Halil 
Manav Hacı 

Yusuf Erten 
Cumali Kara 
Cigerci Bekir 

KOCA VEZiR MAHALLESi 

Adı 

Süleyman Gökşen 
Süleyman Sırrı Kınran 
Burhan Görgün 
Makinist Yasin 
Deveci Mustafa 
Bakkal Salih 
Sucukçu Mehmet 
Ziya Kirmen 

Vazifesi 

Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi tadilat Ko. 
• • • 

Bina, arazi tahrir Ko. 
• • • 
Tahsili emval 
• " " 

Vazifesi 

Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi tadilat 
• • • 

Bina, arazi tahrir Ko 
• • • 
Tahsili enval 
• • • 

Vazifesi 

Asker, vesait 
Yolvergisi 

Bina, arazi tadilat 
• • • 

Bina, Arazi tahrir 
• • • 

Tahsili enval .. • • 

Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Sondurülmesi 
ve Karartılması Nizamnamesi 

2 
Kararname No: 10346 

• Dünden artan -

M k
. 

1 
· h" veya kasaba elektrik merkezlerinin hazar valtajlari· 

a ıne erı, şe ır . . . . . 
le çalışan imalathanelerin faalıyctltrı sekteye uğramamak ıçın ıcab eden 

tedbirler alınır. d ·· f · t · f · ··h· ı k 
M dd B H 

zamanın a seyruse en emın çın mu ım yo a-
a e - arp ki P ı· k 1 • • bh' 

ki hl
.k ı· erleri sığına arı, o ıs mer ez erını ve sı ı yar· 

vuşa arını. te ı e ı Y ' h il · · ·· k · · '-
d 1 

. . b benzer hizmet ma a erını gosterme ıçın mutla.-
ım yer erını ve una d ı k ·· · • 

k k k ı ·zım gelirse en az a ette oma uzere ışaret lanı. 
surette ışı onma a 
baları kullanılır. f ı d d d 

1 1
• b 

1 
ışıklarının zayı oması ve tayyare en oğru an 

şaret am a arının . k k 
d 

(anlarındaki duvarlara ve saıreye a setme sureti· 
oğruya yere veya ya 1 d k ( · ı· d" 

1 
.• .• • k ckiide üstten ve yan ar an mas e cnmesı azım ır. 

e ışık gorulmıyece ş k - · k ı k 
1 

• 
1 

k altmış vattan aşağı olma uzere mavı ren te e e t· 
şaret lamba>ı o ara k · d k ı · · .k • vi camii ve aynı ışık uvvetın e mas e enmış gemı· 

rı lambası veya ma 
ci fenerleri kullanılabilir. . . 

Madde 
9 

_ Hazar zamanında kullanılan normal tenvıratı elektrık 

k 
. d k söndürme işi, harp zamanında da bu suretle merkez · 

mer ezın en ya ıp . · ı · 1 d b' · · · 
1 

. . . h zamanındakı dış tenvıratı, P an arın a tes ıt edıldığı 
eştırılır ve azar . h 1• k I . kl"kesindeki tenvırat a ıne onu ur. 
veçhıle harp te 1 

2 
Binalarda 

M dd IO _ Hususi ve umumi bütün binalarda dış tenviratı ve bu 
ad e .

1 
• cnviratı ışıkla reklamlar, cephe tenviratı ve bina numa· 

meyan a vı rın s ' k 
ralarının ışıklandırılması yasa tır. 

3 
Açıkta inşaat için 

Madde ı 1 - Açıkta yapılaca~ inşaat ve diğer işler ancak karartı!· 
fenerler, bafif ışıklı ve maskelenmış cep lambalirile yapılır. 

Madde 12 - Daha kuvvetli ışıklara lüzum görüldüğü yerlerde bu 
ışıklar hariçe ışık sızdırmadan çadır veya sair örtüler altında tamamen 
maskelenmiş olmalıdır, 

Madde 13 - Bu nizamn?i\\o.le gösterilenlerden başka her ne suret· 
le olursa olsun dişarıda ışık bulundurmak yasaktır. 

Ali oğlu Salim • • • ----~~~..;;..=.:::.::!~~~~~~~~~~~~~.:_.__~~--~~~SO~N:U~VA:R:....=~-::...~.:.._~..:.._~._ .... ._.i.;.,,_,....;11.!(S~o:n:u~V~a:r!) .. ıııİıİ.::95s3 
Tahsili enval 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
-Xoz11 9,50 . 

Piyasa parlağa • 34,50 35,50 
Piyasa temizi 

" 34 

I' -

Klevland 35 
1 

38 

YAPA G-1 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah . Çl~IT 

~ Yerli "Yemlik,. 
.. "Tohumluk,, 4,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3! 
.. Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18,25 1 

UN ... 
Dört yıldız Salih 

1-o üç " " ·- .;: Dört yıldız Doğruluk ~ 111 

~ :::: üç ,, • - c ..Q .::ı Simit il 
·- 111 ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' C'l V' üç ~ ,, 

" 
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

28 I 3 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 5 19 Liret 

Rayişmark ---
Vadeli I. 4 -ı9 Frank (Fransız) ~ 35 4 64 Vadeli il. Sterlin (İngiliz ) -5-93 
Hind hazır 4 19 Dolar (Amerika) 126 63" 
Ne2ork 8 . 96 Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. 
} 

... 

a 

1 

__________________________________ __, ____________ _ 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mma getirilen en rnüntehap, taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harman)ardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj·· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : f\li Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaHyelerde satılır. 

Umumi depoları ; fstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altı a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 
Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul • C. 

1 

Seyhan Posta , Telgraf ve Telefon müdürlüğünden: 

Tahmin 
bedeli 
tutan 

L. K. 
4900 00 

400 00 

4500 00 

406 00 

650 00 
525 00 
150 00 
165 00 

Beherinin 
tahmin 
bedeli Adedi Cinsi 

L. K, 
3 50 1400 Çam 

4 00 100 " 
4 50 1000 " 
5 80 70 

" 

6 50 100 
" 7 50 70 
" 

5 00 30 
" 5 50 30 " 

Dipten 2 M. 
Tepeden T. yukarı 

muhiti muhiti 
Tulü S/M SiM Teslim yeri 

6 40 50) 
) Pozantı 

7 40 55) P. T. T. 
) merkezi 

8 40 60) 

8 40 60 Osmaniye 
P. T. T.M. 

6 40 50 Kozan it 

6 40 50 Feke " 8 40 60 Yenice 
" 6 40 50 Ceyhan • 

ihale tarih 
ve saatı 

1014139 
saat 14 

1114139 
saat 14 

,, 

" 
" 
• 

Muvakkat 
teminat 

ihale şekli L. K. 

Kapalı 
zarf 

Açık eksiltme 

" 
• 
it 

" 

735 

30 45 

48 75 
39 38 
11 25 
12 38 

1- P. T. T. idaresinin 939 senesi ihtiyacı için Karaisalı kazası dahilinde Yanıklar ormarnndan kesilmek 
üzere yukarıda yazılı ebat, evsaf ve adede göre telgraf direği alınacaktır. 

2- Direklerin nihayet 15 Mayıs 939 tarihine kadar kesilmiş olması ve Temmuz ayı içinde de şartname· 

sinde gösterilen tarihlerde teslim yerlerine göre teslim edilmesi lazımdır. 
3- ihalenin şekliyle tarih ve saatı ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir . 
4- Kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye çıkarılan Pozantı teslimi direklern eksiltmesine iştirak edecek talipler 

mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik ve yüzde yedi buçuk teminatlairiyle birlikte ihale tarihindeki saattan 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

5- Taliplerin teslim yerlerine göre gösterilen ihale gün ve saatında muvakkat teminatlariyle birlikte Sey· 
han P. T. T. Müdürlüğündeki münakasa ve ihale komisyonuna ve daha fazla izahat almak ve şartname ile 
mukavelenameyi görmek istiyenlerin Müdürlük kalemine müracaatları . 10423 25-29-4-9 

Dr. YUSUF 

s 

1 RADY 
- ikinci sahifeden art 

aştım da geldim. 6- ... 
şarkı - Çalıma bak efe 
Faiz Kapancı - Hüseyni 
Aman dağlar canım daği 
Kaynak - Hüseyni şarkı 
yıldönümü. 9- Erzurum 
Yavru kurban humar göz! 
Türkü- Sarı kurdele. 

21,00 Memleket saat 
21,00 Konuşma 
21, 15 Esham, tahvilat, 

- Nukut borsası ( fiyat 
21,25 Neşeli plaklar 
21,30 Temsil ( Tayy 

gosu - Komedi ) Yazan 
Tözen . 

22,00 Müzik ( Küçük 
-- Şef: Necip aşkın ) 1 
Ay - Ay - Ay - ( 
2 - Hruby - Viyana o 
potpuri. 3 - Micheli -
hasreti. 4- Ganglberger 
küçük teddi ayım. ( Sak 
çası ) 5- Kutsch - [sp 
risi . 6 - Cari Rydahl 
7- Lebar - Eva opere 
ları. 

23,00 Müzik ( Cazba 
23,45-24 5on ajans 

ve yarınki program • 

AYSA Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

l 

Hergün muayenehanesinde hasta arını kabule ;1 Müessesesi 
başlamıştır. :ı 

--------------------------111!-----------------------

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
A1m anyada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun rnüd· 

det asistanlık yapmışbr. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12-8, öğleden sonra 
2·- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

1 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve t 

Abidinpaş~ 
Noter 
26 26 

caddesi No: 40 Bi 
dairesi bitişiğinde 

Seyhan Vilayetinden: 

Adana merkez kazasının arazi 
tahriri yapılan aşağıda numaralarile 
atları yazılı (2) cüzütamm itiraz . 
tetkikata neticelenerek kıymetleri 
kat'iyet kesp _eylemiş oldu,ğundan 

2901 sayılı arazi tahrir kanununun 
3 üncü ve ikinci tahrir talimatna 
mesinin 18 inci 'maddeleri gerı::ğin· 
ce bu cüzütamların 939 yılı arazi 
vergilerinin yeni tahrir kıymetleri 
üzerinden tahakkuk ettirileceği ilan 
olunur. 
Cüzütamm No: Cüzütamın adı 

23 Taşcı 
155 Develer öreni 

10439 

10170 

Bahar mevsimin· 
ve cazip kok 

iN 
Kolonya, Los 

esanslarında bu 
LİMON, ÇAM, 11 

lonyalarilc Şipr. Fuj 
Revdor, Ful, Şebboy 

Zambak Losyonları ~ 
,yedir. 

Osmanlı Bank 
3 

11'\ r-----------------, 
Tu •• rkso·_· zu·· 1 .. . 

. ' 
• ,., 1' 

.:.a.. -

( 

• 1 TURXIY! 

~lRA&ffiiANmst 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

72-156 10116 Numara : 200 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartlara 

12 Aylak 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memlekeller için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir. 

TEMSİL 
Halkevi Başkanlığından: 

Gösterit Kolumuz tarafından 
29/3/939 Çarşamba günü saat 21 
de Asri Sinemada (Kör) Piyesi tem 
sil edilecektir. Giriş kartlarının 

Halkevi Sekreterliğinden alınması ri 

ca olunur, 

Adana pamu 
Çiftliği müdürl 

1- Pamuk Üretm 
85 beygir kuvvetind 
kamyon~t şasesi açık 
tiyle satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi l> 
Pamuk Üretme çiftliği 
den alınır. 

3- Mezkur kamy 
men bedeli (1870) lir 
kat teminatı 140 Jira 

4- ihale 7-4-
saat 15 de vilayet Zi 
ğünde mübayaa komi 
da yapılacaktır. 

5- Taliplerin y 
ve saatta teklifname 
birlikte komisyona m · 

10415 2 

Umumi neşriyat 

Macid 


