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ALMANVAVA KARŞI Millet Meclisinde ' 
Vekalet büdceleri 

üzerinde müzakereler 

münasebetiyle Neşriyat 
-----------------------

kongresi 

Maarif Vekilimizin 
POLONYA CEVABiNi 
YARIN VERECEK 

Ankara: 3 (Telefonla) · Bugün 
toplınan Büyük Millet Meclisi veki 
letler büdceleri üzerinde müzakere · 

lerde bulunmuştar. 

verdikleri nutuk 
ilk Türk 

11
e§riyat korıgres11ıı açan Başı ekilimi:in mıtkundarı sonra 

Ta y ya re ve 1 >-·-·-· Bir Leh gazetesi diyor ki ·-·-·-·ı 
vazifelerimiz · ! ! ! Polonya döğüşeceği zamanı bizzat kendisi intibah ! 

.~Mayıs 1939 1 edecektir. Ve bu takdirde lngiltere ve Fransa Po- ! 
l'ElllD CELAL aOYEN ! lonyanın yanı başında harbedecektir. j 

ı. ·-·-·-·-·-·-·-·-· ··-·-·-· -·-·-·:~:~:·:;:·:~;,~~·~·7~~~:;:~:;:' 
C 

Q saat sonra Lu ,yazıları· 
mın "Turk Sözll,, buro· 
sunda:bulunacağını duşun-

, 
\\ \ ~ır. Ka~edralda lıuyu~ bır dini ayin 

ıcra edılecek, bunu muteakıb bir ge-
çid resmi yapılacaktır. 

<IUğUm zaman içimde soMuz bir he
yecan hissediyorum. Bir ~aat sonra 
tayyare posta!lı , Anknradan A<lanava 
hareket edecek , uzaklık vakınİık 

l ~ 

mcllıumları, insan zekasının, insan 
gayretinin sa_ycsindc <llçu Unu sUratlc: 
değişmektedir. 

Bir kaç gUn CV\•el genç bir Al
man tayyarecisi, dunya tayyare su· 
rat rekorunu !ıaatta 75:> kilometre 
yaparak kırdı. Vakıtla bize çok uzak 
görUnen şehirler arasındaki mesafeler 
gittikçe evimizle işimizin bulundu~u 
yer arası kadar kısalmaktadır. Çok 
geçmeden buton dunyanm bir kaç sa
atlik ,;aman içine sıkıtmıyacağını mu
hal görebilir miyiz?. 

Ben ~u dakikada kendimi Adana
da masamın başında, tasavvur edivo· 
rum. İş ve çalı~mak için artık za~an 
ve mekan .kalmamıştır. 

Bir kaç yıl sonra dostlarınızdan , 
telefonla şöyle; bir davet bekliyebilir· 
siniz. 

- Ekrem bugUn Erzurumdan, 
Ülvi lzmirden, Necdet lstanbuldan . 
ta,yyare ile buraya gelecekler işleri-

mizi görUşeceliı, öfle yemeğine ııeni 

(le bekliyoruz. Behemehal gel.. Çun
ku; akşama dönecekler .. 

~ 
Polonya h•rlclye t,nazırı 

Bay Bek 

Vartova : 3 (A.A) - Nazırlar 

Meclisi ihtımal Cuma günü, diet ri· 
yaset divanına dün kabul -edilmiş o
lan ve Reisicümhura parlamentonun 
önümüzdeki adı içtima devresine ya
ni sonbahara kadar mali ve iktisadi 
işlere ve milli müdafaaya müteallık 
kararnameler lsdar etmek selahiyeti
ni bahşeJen kanun layihasını tevdi 
edecektir. 

Mamafih bu fevkallde salahiyet
ler, paranın istikrarı hakkındaki ka
nunlara müteallik tadi1Ata tamil deA-il
d ir. 

Polonyanın Almanyaya Cuma gü
nü cevap vermesi pek muhtemeldir. 

Varşova : 3 (A.A) - Polonya, 

Berlin : 3 (A.A) - Alman mat
buatı, şiddetle Polonyaya hücüm et
mektedir. Matbuat' Polony .. 'yı ateşle 

1 
oynaınakla ıttıham etmekte ve dant
zıg'ın Polonya hımayesine girmesini 
isteyen Polonya matbuatına karşı a. 
teş püskürmektedir. 

Lokal anzeiger gazetesi diyorki: 
''Demokrat devletler, Polonya'ya 

Almanya'ya karşı kııllanılacak bir 
koç başı nazarile bakmaktadırlar .,, 

Bu gazete Alman - Leh müna· 
sebetlerinin şimdi., Beynelmilel tah
rikçilerin elinde bulunmasına teessüf 
etmektedir. 

Völkischer Beobachter gazetesi, 
Polonya matbuatında çıkan makale
lerin en tehlikeli şekilde Avrupayı ze-

1 

hirlemeğc "çalıştıklarını yazmakta ve 1 
İngiliz-Fransız gazetelerinin her gün 
ateşe yat attıklarını ilave eylemek- 1 
tedir. 

Berlincr Böısen Zeitunt, Polon
ya'lıları, hadisatı ve tarihi tahri 
etmek suretile dantziğ'in bir Al· 
man şehri olmııiığını iddia ederek 
dünya efkarı umumiyesinin aldatma 
i:;temekle itham etmektedir. 

Bu gazete. Şunları ilave ediyor: 
••Bu gibi çarelere baş vurarak 

Alman miller inin muvaz!nesini ve 
emniyetini sarsmak ümidı besleniyor. 
Fakat bütün bu gayretle boşa. gi-ii-
yor.,, 

Hasret, kurbet kelimelerini ya
rinki nesle izah etmek bizim için ne 
kadar muşkul olacak Anadolu hari-

1 

tası evimizin iç planı kadar daral
maktadır. Vaktile, trene: ''Hasret 
kavUfturan,, adını vermittik.· Şimdi ' -------------------------------

tayyarenin ~urati ll.ar~191nda {ldmen-
1 

dufer bir araba kadar geride k:ıldı. SOVYETLERLE ı•NGı•Lı•z Artık insanlık bir aile çerçivesi içine • 

'iriyor. Hudut snyılan denizler, bu-
1 LER ANLAŞIRLARS 

yUk nehirler, tepesinden hiç bir mev- A 
sim karı eksik olmıyan muhte<ıem 

daglar, beşer araıind~i rabıtal:U.a 
lıir se<l olnmnmnktadır. 

\' asıtnlardl\ki bu surat milletlerin 
~vaşamalar.ındaki. çalışmalarındaki bU· 
tUn usulleri değiştiriyor. Yepyeni bir 
haynt içine giriyoruz.° Bu yeni ha}·a 
bn ne olduğunu. yarinimizi ne hale 
getireceğini şimdiden duşunmek mec· 
buriyctindeyiz. 

Ağır, mUtevekkil hayatın çehresi 
İnsanlık için bir işkence halini alı · 

.ror, sUratle değişmek, sUratle bu ye
ni hamlelere nynk u.r<lurmak, kendi· 
mizi y<'pycni bir insan olarak hazır

lamak, hunun için de lıir tayyare 
1 

ıııotoru gibi hareketli olmak vazifesi 
karşısındayız . 

Turk inkılabı , Junyanın butun 
.veni 'rasıtalarını memleketin içine çe
kiyor. 1 >un,·anın lıutun zaruret gör· 
duı,;u her s;.~ i kullannınk ögrcnmek 
Turk çocuklarının Las işidir. Aksi 
t:ı&kdirdc Lutun bu vn;ıfoları i,·i kul
lanan, icad edt.n kitlelerin n~·akbrı 
~!tında kalmak f clakctinc uiramak 
•şten bile değildir. 

Surate, sUratlc mukabele yur<l-
scvcrliğin 'll • l ve 011 et scverligin esası 
o muştur V t k j,.i · 8 ana arşı sevgi onun 
~ n can · h nesne vermıye azırlanmıya öde-
ately \ Vatanseverlik, labraturlarda 
·'o ... e erde. buyuk icadlarn dayanı· 

Her 
şöyle hi~~· her saat kendi kendimize 

y ~ etmeliyiz. 
enı bir . . b' 

Saltıktan Karadenize kadar bü
tün devletler garanti edilecek 

SOVYET, INGILIZ, FRANRIZ H~RICIYE NAZIRLARININ 
BEKLE· 

NEN aUN 15 MAYISTA CENEVREDE YAPACAKLAR! MÜLAKATTA 

MÜZAKERELERiN NETICELENECE~I ÜMiT EDiLiYOR 

Paris: 3 ( A.A. ) -- Bu sabahki 
gazete ıersirleri. Lcmatin gazetesine 
Londradan bildiriliyor: 

lngiltere ve Sovyctler birliği ta
rafından şimdiye kadar müdafaa edil ·l 
miş olan tezlt·ı in oldukça farklı oldu
gu bildirilmeklt'dir. Verilen malumata 
göre, Londra, Polonya, Romanya ve 

Y unanistana verilen lngiliı \'C Fransız 
garantilerinin Sovyetler Birliği tara· 
fından takviyesini \ c Litvanya, Eston
Lelonya ve finlandiyanın da garan ti
si suretiyle Ballık denizinden Karade
nize kadar bir Sovyet garantisi vücu· 
da getirilmesini istemektedir. Fakat 
Sovyctler, herhangi bir memleketi ga
ranti etmeden önce, Fransa, lngiltere 
ve Sovyetler Birliğinin üçlü bir ittifak 
teşkil etmesinde israr etmektedirler. 
Bu it bir kere yapıldıktan sonra üç 
devlet Saltıktan Kara denize kadar 
yukanda sayılan bütün devletleri ga
ranti edeceklcrder. 

Bu mallıınallan Sovyetler Birliği
nin üç taraflı itttifcıkı halen aranılan 
•cşrild mesai için tahakkuku şart bir 
esas olarak klakki ettiği anlaşılmak- ' 
tadır. 

Michcl Potıcrs, Londradan Le 
Jour gazete.sine bıldiriyor: 

.. Bazı . _mahfillerde zanncdildiğine 
goıc, lngılız - Rus görüşmeleri, ge· 1 
çen hafta sonunda kaydedilen inkişafa 

rakmcn ancak 15 mayısta Lord Hali
fakısla Litvinof milletlercemiyeli kon-

• • 1 
seyının toplanlısı nıGnasebetiylc Cc-

nevrede mülaki oldukları zaman neti . ! 
celcnecektır. Filhakika konseyin bu j 
defaki ioplantısına· Sovyetler Birliği · 
reislik edece~i için Litvinofun Cenev- I 
reye geleceğinden şüphe edilmekte- l 
dir. Sovyet komiserinin Paris ve 
Londrayı ziyareti de imkansız görül
memektedir. 

jean Massip, Londradan Pelit 
Parisien gazetesi,n~ telefonla bildi· 

İstanbul' da 
Maarif Vekılimiziıı y11ptığı mühim konujmadan umumu 
alôblandıran kısımları aynen aşağl)'a k o y u r o r u z : 

Sütten yirmi yedi kişi 
zehirlendi 

Sayın arkadaşlarım, 
irfan hayatımızda ehemmiyetli 

ve tesirli bir hareket uyandıracaöı 
lstanbul, 3 (Telefonla) - 1 Ma muhakkak bir teşebbüs etrafında 

yıs günü Fatih, Yedikule ve Sa- : toplanan iyi isteklerin ve güzel ?ü: 
matya semtlerinde 27 kişi zehirlen- şüncelerin bizi sardı~• bu sa~ımı 
miş ve tedavi için hastahaneye kıl- hava içinde Birinci Türk neşrıyat 
darılmıştır. Hi Jise alakahlaran dik- ; kongresının çalışmalarına başlıya· 
kat nazarlannı celbetmiş ve bu mü. ı ruz. Kongreyi bizzat teşrif ederek 

nasebctle yapılan tahkikatta zehir- 1 ona reislik etmek IUtfunda bulunan 
lcnenlerin o semtlerde seyyar rsatı · sayın Başvekilim ?oktor Refik Sa~-\ 
cı'ardan aldıkları sütlerden zehirle dam veciz ve özlu açış nutukların 
miş ~lduklara neticesine varılmıf hr~ da, :nemleketin, sizler gibi seçkin 
f ahkıkata devam olunmaktadır fikir ve ki.iltür adamlarını buraya 

çağıran yüksek maksadı izah v~ 

Arnavut Kralı 

Kral Zogo 
Istanbulda 

ifade buyurdular. Ben de Maarıf 
1 

Vekilliğinin Türk Neşriyat kongre· 
sini hangi düşüncelerle topladığını 

I "Ve bu kongreden nftler beklediğini 
~ 

arzecteceğim. 
Tarihimizin son asrına baktığı· 

mız zaman, devletin kültür meselt'
lerinde nbım müessesesi olan Ma
arif nezaretlerinin basım ve yayım, 
eski tabirile telif ve tercüme işle
rinde aldıkları eksik ve bsşarısız 
tedbirler derhal gözümüzün önünde 
canlanır. iyi niyetlerle başlıyan bu 
hareketler, sırf resmi selAhiyetlerin 
mesuliyet hudutları ve bütçelerin 
dar çerçeveleri içerisinde kalmak 
yüzünden, kısa bir zaman sonra sö
nüp gıtmişlerdir. Hasılaları, resmi 
kütüphanelerle depolarda alıcı ve 
oku;ucu bekliyen bir kaç kitaptan 
ileri geçmemiştir. Dediğim gibi. bat· 
lamalc:lrından bir müddet sonra , 
hamle, kuvetini kaybetmiş ve başka 
bir hımmet sahibi işe girişip yeni 
bir hızla, fakat bırakılan yerden de
ğil, ilk başlanılmış olan noktadan 
hareket etmeğa mecbur kalmıştır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

lstanbu!: 3 ( Telefonla ) Kral 

Ahmet Zogo ve Kraliçe J ld. 
!RANDA ŞEHiT TÜRK TAYYARECiLERi iÇiN 

• . era ın 
maıyetlerayle birlikte bu ~ece h .. 1 6 usu-
11 tren e ıehrimizc gelmişlerdir. 

Alman filosunun son 
hareketleri 

Cebel~ L • • ut.tamı:, 3 1 , a. _ Tunca, 
Ceuta, Cadıx, Algeziras ve Malaga· 
da bulunmakta olan Alman h 

·ı . b arp 
gemı erı uraları bugün tcrkederek 
botazı garp istikametinde reçerek 
uzaklaşmışlardır . 

Mediye camiinde bir 
meclisi kuruldu hatim 

BÜTÜN IRAN BÜYÜKLERiNiN iŞTiRAK ETTIGI 
BU MECLISOE ŞEHiTLER iÇiN MERSiYE QKUNOM 

Tahran : 3 (a.a.)- Tahran raze
tereri, iki tayyarecimiıin şehadeti il~ 
neticelenen müessif kaza hakkındakı 

Alman gazetecileri lngil- 1 
haberi siyahla çevrelenmiş sütunlar 

tereden çıkarthyor 1 
içinde vermekte ve yazılarının sonunda 

kAnı iran generalleri , iran matbuatı 
erkinı ve kesif bir halk kitlesi bulun
muıtur. hatim meclisinde Mtsır Afga· 
nistan ve iran heyetleri!ile sefaretleri 
erkinı eh iştirak eylemiştir. mr.cliıtc 
batta Rana tarhan oldutu halde bü
tün heyetimiz büyük elçimiz sefare· 
timiz erkanı subaylarımız, erlerimiz.ve 
gazeiecilerimiz de bulunmuştur. 

L d " . . on r, 3 a. ı. - Mareşal Gö-
rıngın gazetesi olan National Zei

~u~gun muhabiri Londradaki Alman ı 
ıshhbarat bürosunun ş r· V R 

1 
e ı on 0 . 

so e on b .. · · 1 
k 

. ~ş gun ıçmd~ ngiltereden 
çı masa ıçm d h·ı· . a ı ıye nezaretince 
emır verilmiştir. 

. Diter taraf tan lnrilterede mi· 

kardet milletin yasını ve ked.,rini b~ş 
ta m1jestc fehinşllh oldutu halce bu• 
tün iran milletinin candan paylaştıtı· 
nı bildirmektedir. 

lran hükumeti ölen ıayyarecile· 
rimiz için medin camisinde bir ha.tim 
meclisi tertip eylemiştir. bu meclıste 

h 
. . e 

başvekil, parlamento reisi, ?rıcıyc v 
~iri harbiye veziri diğer ki bıne a~ası 
bir çok mebuslaz hariciye vezaretı er· 

Hatimden sodra iranın en büyük 

vaiz ve hatibi çhems, g3yet belit bir 
merr.iye okunmışve meclise nihayet veril 
miştir.müteakiben hazır bulunan her 

kesRanatarha na enis akaygen'e, orge 
neral orduya taziyette bulunmuştur. 

•• •• safırperverlikte telif g"'t·· . f ı· o urmıyen 
aa ıyetlerde bulunan d""' b Al l5er azı 
manların da bir listcs· Al 

b" .. k ' man 
uyu elçilitine tevdi edilmişti 

Bunlar da on b"ş gün · · d rf. 

URF A'DA BUYUK 
HAMLESi •

1 
açın e n· 

gı tereden ayrılacaklardır. iMAR 
Yeni bir fabrika 

. Ankara : 3 ( Hususi ) - Türk 
tıcaret bankası, Adapazarda bulunan 
ve memlekette büyük bı· 'ht" 

Urfa Cenupta parmakla gösterilecek 
bil ~odern şehi_r haline geliyor 

k . r ı ıyacı 
arşılay•n demır ve tahta fabrika· 

laı ını. 700,000 lira SNmay ·ı .. e ı e te· 
ş.ekkul edrn [ Deı:ıir ve tahta f.tL· 

rıkaları . T~r k anonim şirketi ] ne 
dcvretmıştır. Bu şirkrtte banka .. h. nın 
mu ım miktarda strınayesi v .rdır. 

Payasda bir 
cinayet oldu 

Bir adamı 
doğradtlar ! 

Urfa : 2 ( Hu· 
susi muhabirimiz 

1 den ) - Mılııttan 

yüı. yıllarca evvel 
kurulmuş ve Türk· 
lüğünü tırr düı lii 

tec.ıvüz ve ıııtıla 
lara karşı bJ5ük 
bir kısı..cınçlıkla mu· 
hahtıa ve ınüdafad 
eyle niş bulunan Uı 
fa,Kur u'uş sc1vıtşııı 
da yaraltığ'• destoiı 

zaferlerile Türkü. 
feyiz ve celadetini 
bütün dür.ya önün- . 
de bir kere daha l ''" 

1 11/i.~i 11 ıı )' /\ ıi wrı l>ı·mi rrr 

Dün aldıtıil1ız malumata göre, isbat eylemiş ve 
Payasda feci bir cinayet olmuıdur. Türk kahrımınhtının ezeli ve ebedi 1 
pana nakliyat tirketi memurlarından oldutunu baaımlarımızla birlikte bü· 
Bay OJaya evinde botazından kes tün bir dünyaya kıbul ettirmiştir. 

müdafaalar esnasında büsbütün harap 
düşmüştü. 811 harabi pek cüz'i ve 
ehemmiyetsiz farklarla 93i, yılına 
kadar devam etmiş \'e Urfa 'beş yıl 
evvel de ayni bakımsız çehreyi ta· ilıuiı bir vHiyette ölü olarak bulun· Cümhuriyetten evvel bü)Ük bir 

ni bir ış, yenı ır vasıta, ye-
çarc: ara ... riyor: mu; tur. jandarma cinayet hakkında ihmal ve !&kaydiye kurban riden 

Ferit C. GUven 

Nihayet, Sovyetler Birliği Hollan· 
da, Belçika ve lsviçreye de garanti 
verecektir. 

-Gerili üçüncü Hbifedc- d'!rİD bir t.bkik•t açmtthr. Urfa, milli tarihimize altun harflerle 

______________________________ ..;........;.... ____ ...:,..__ ____ .;__ ____ --..a\:1..:...;,.....:.....!l~a~'i~~·~-.~ta liyik • ~ olan pnh 

şımakta idi. 934 Martında Belediye 

- Gerili üçüaçü ..Wedc -
,....,.,,_ ... 
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Neşriyat kongresı münasebetiyle ,--------------------------------...-----------· ( GORCŞLE~ 

Gebe 
kuvvet 

1 Maarif Vekilimizin 
verdikleri nutuk \'----------------·----llİIİliııı------liiİlllllİİml••--IİIİllm•-------' 

- Birinci sahifeden a~ tan -

ilk Adana'nın 
tayyare yolcusu 

Böyle olu;: unun sebebi, bence, i · 
lerin ve başarıların şereflerini mu
ayyen şahıslarda toplamak, kitleye 
maletmek ve alakalılara benimset
memektır. 

yazan nesil, artık yüksek tahsil sı· 
nıflarına kadar gi'lmiş bulunuyor . 
Onları sadece ders manuellerinin 
dar kadrosu içinde b ırakabilir Alİ 
yiz? 

Bay Şemsi izzet uünal 
dün Adana -Ankara hava 

1 yolunun ilk yolcusu oldu 

1nkı1Aptan sonra •.. 1 
Neşriyat işlerinde de tam de 1 

demokrat bir ruh ve tam realist bir 
düşünce ile çalışmak, ancak cüm· 
huriyet rejimınde kabil ol~bilm:ştir. 
Cümhuriyet tarihindedır ki bir ta
raftan bütün devlet organlariyle 
kuvvetli bir neşriyat hareketine gi 
rişilmiş. diğer taraftan hususi ba
sım ve yayım kurumlar nın emekle
rine imkan nisbetinde iştirak edil
mış ve çalışmaları böylece takv"ye 
olunmuştur. Dlin ziyaret ettiğiniz 

on yıllık neşriyat sergisi bunun 
canlı bir delilidir. Bu yolda atılmış 
en müsbef ve ınkilapçı adımın !Atin 
esasından alınmış Tlirk harflerini , 
kabul etmemiz olduğunda biran bile 
tereddüt edilemez. 1 

On yıldan 'Jeri sevgili ve Ebedi 
Şefımiz Atatürk'ün yaratıcı <lehasiy· 

Bu grnçlerin her ilim şubesinde 
bilgilerini j!Cııişletecek , his ve fikir 
dünyal:ı·ını aydınlatacak , Cümhu. 
riyı>t rdiminirı temiz ve idl"alist 
havası içinde onları yaşatacak 

zeııgirı \ ir grr.çlik kütüphanesini 1 

bir an rvvel memleket çocuklarır ın 
istıf ddesine koymalıyız . Btt işi na
sıl başarabileceğiz ? Çocuklarımızı 
her türlü yanlış ve batıl ınanışlar· 
dan, muzir telc1kkilerden uzak tufan 
edeui z·vklerıni , milıi ve insani 
duygular.nı yükseltı n , onlarda oku· ! 
ma zevkini kökleştiren bir Türk ço· 
cuğu edebi}atına olan ihtiy;,cımız 
üzerinde tereddüt 't der misiniz ? 

Okumayı kolayıa,tlrmak 

Kong:emizin üzerinde duracağı 

mühim meselelerdt n biri de hiç 
süphesiz okumayı kolaylaştırmak 
ve okunacak eserleri yuı dun her 
kösesinde ça'mk ve kolay tanıta-

!e Türk milleti için nurlanan l u sa· 
hada gerek devlet mekanizma~ının, 
gerek tahi ve naşıılerimizin genç 
Türk ne~linin istifadesine koyduk 
ları eserler bize istikbal için ümit 
verici bir kemmiyet ve ke} fı) d 

arzetmektedir. Bıınu:ıla Leraber unut 
mamalıdır ki bütün Lu emek ve ser· 
maye mahsullerini sadece tesadiif
lcrin ve sırf hüsnüniyetlerin eline 
bırakarak yarınki Türk nesillerinin 
irfan yapılarını kuracak eserl,.ri ha· 

zırlamakta vazıfemizi tam ifade etmiş 
sayıla bilirmiyiz? 

1 bilmek davasıdır . Propagandanın 
mühim rolü üzerinde asla tereddüt 
edilemrz Fakat bunu yapacak ele· 
man ve imkanlardan mahrumiyet 
nrşir işiyle uğraşan bütün organ
ları kuvvetle düşün ~ürmektedir . 
Okur yazu her yurJJaş kendi işi 
ve sevİj1esine uygun h"r türlü n~ş 
riyattan nasıl haberdar edebiliriz ? 

irfan hayatımız için cihazlanma 

Aı kadaşlar : 
Maarif Vekilliği , Nt'şriyat Kon· 

gresiı in tetkikine aı zelmekte fayda 
l ulduğu nıeselelt:ri sırasiy 1e tesbit 
ederek bir pıogram halindf' sayın 

iiyelcrine sunmuş 1 ulunuyor . Ben 
buradaki izahatımla her biıi üı.eıin

de dikkat 1eı irıizi durdurmağa çalı

şacağım. 

lrfaıı ihtiyacımızı, tideki maddi 
iınkarılardan en geniş bir şekılde 

faydalanma yolları oularak karşı

lamak mecburiyctinJeyiz . Kuvvet
lerimizden bir zerre bile israfa razı 

olamayız. Biı :biriyle alakalı veya 
aynı kanunda neşriyat yapan iki 
resmi vryl\ hususi teşekkiilün ö.ıce· 
den anlaşması veya işbirliği etmesi 
suretiyle bir kitap yerine iki eser 

• sahibi olmak, ve yahut ihtiyar olu· 
nacak masrafa İştirak suretiyle 'ld" 

pılan işin fayda sahasını genişletmek 
ve diger işler için daln müsait im 
kanlar muh&faza etmrs:r.i temin ey
lemek mümkün olacağını hepiniz 
takdir buyurursunuz . Bu da hiç 
şüphesiz müşterek çalışma ve İş· 

birliği etmek ) ollarının alakadar 
larc1 araştırılması ve çalışmahmn 
umumi bir p ograrna ba~Lınmasiyle 
kabil olacaktır. 

Bir mecburiyetimiz 
1 

Okumak sayesinde işlerinde ve 
mesleklerinde nasıl daha verimli , 
daha faydalı bir unsur , memlrkct· ' 
ler ine daha çok yararlı bir fert ola· 
caklarını kendilerine ne yolda an. 
latabili iz?Bu hususta resmi ve hu 
susi kültür müesseselerimizin başın · ı 

da en büyük vazife , matbuatımıza 
dlişmekte.iir kanaatindeyim. Teşeb
biis ettiğiniz bütün kültür işlerinde 
Tiiık matbuatının bize yaptığı ehem 
miyetli yardım, bu kaııaatımızın en 1 

kuvvetli bir d ilidir. Maarif Ve ı 

kiti sıfaliyle matl ualımız mensup· 
larıııa en derin şükran ve saygı!a· 1 

rıını huzurunuzcla tekrarlarım. j 

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

1 Hava postalarında 1 

ı . . l 1 a ınan ucret er 

Üç giindenberi Adana - Anka · 
ra - l,,tanbu! geliş gcdiş hava pos 
tasının işlemeye başladığı maili n<lur. 
Aı t 1k müstacel mu ha berat gerek 
resmi dPvair ve gerekse halkımız 
tarafından tayyare postalarile yapıl. 
maktadır. 

Tnyyare postasına veıilecek bir 
aJi mektup 4,5 kuruş zamla 10,5 
kuruşa, bir gazete 10 kuruşa, bir 

a ii teahhlidlii mektup 16,5 1 bir iadeli 
teahhütlü mekfup 22,5 k .ıuşa git· 

ıııektedir. 

Adana - Ankara - lstanbul 
hava postalarının yolcu da taşımağa 
başladığını yazmıştık. Adananın ilk 
tayyare yolcusu dünk'.! posta ile ha
reket etmiştir. 

Adanadan lstanbula tayyare ile 
giden ilk > olcu, gazel t' mizin eski 
yazı "şleri müdürü lstanbul avukat
IMın ~an Bay .Şemsi izzet Günaldır. 

Şemsı lzz t Günal, dün sabah 
tayyare meydanında dostları tara
fından hararetle trşyi edilmiştir. 

Bağlara 
•• goç 

Ba~ cılar vesaitinakliye 
bulao1amaktan müşteki 

Şehirde, artık sıca~ın terletici 
bir dereceye gelmesi, bağcıları ha
rekete getirdi. Her yıl bağlara taşın 

makta olanların yüzde yetmiş
1

1f'şİ 

şehirden göç etmiştir. 
Bağcıların bir derdi bu mevsimle 

beraber gene başlamıştır . Vesaiti 
na~liye meselesi .. 

Sabahları bağlardan şehre, ak· 
şamları şehirden bağlara gelip git· 
mek isteyenler çok müşki!at çık· 
mektedir. Çünkü şehirle bağlar ara· 
sında işl~ycn kamyonetler ihtiyaca 1 
k;f; gelmemekle beraber muayyen 1 
saatte harf'ket ctmemektedirle'r. 

İnhisar kolonyası 

Piyaseye ucuz bir 
kolonya çıkarılacak 
Haber aldığımıza göre, son ze· 

manlar,Ja inhisarlar idaresi tarafın 
dan ko1onya imal eJilıniye yariyan 
ispirto fi,ıtlarıııda tenzilat yapı'miş 

ol ın.1sına rağ nen iyi kolon;llar pi 
yasada pek pahalıya satıldığı ve ba 
zi kolonyaların etiketlerinde yazılı 

1 

evsafa tekabül etmediği göıülJüğün 
den idare yüksek dereceli iyi evsafe 
ayoi zam.ın~a ucuz kolonya imaline ' 
kar ır vermiştir. bu husu>ta lüzumlu 
tedbiı ler alınmıştır. yeni ko1onya ya 
kt.ıda p"yasaya çıkarılacaktı. 

-
Sebze ve 
meyveler 

Şehrimizde sebze ve meyveler 
bollanmakda ve ucuzlamaktadır. 

bir haft .. evvel çıkan yrni dünyanın 
kilom 15 kıı'ruşa kadar düşmiiştür 

ka 1;>ıığın kilosu 10' b::tklanın da 7,5 
Vd hatta beş kııruş bn s~tılmakta 

dır. ay s•1nuna doğru dom 1teste ~ol 
!anacak ve ucuzlayac ıkdır. 

Atatürk Parkı tesisatı 

A van projeler geldi 
Belediye projeler üzerinde tetkikat yapıyor, 

etüdler neticesi mütehassıs mimara bildirilecek 

At•turk Parkında Belelllyece yaptırılae1tk olan yUzme 
havuzunun civarına kurulecek gezlno, •okanta, soyunma yer
leri v• saire tesisatı için mUtehaasıa mimar Yletll Yloll'nln 
tanzim ettlil avan projeler b•· -----

Birinci ortaokulun ledlyeye geımtftlr. Beledt~• 
bu avan projeler Uzerlnd• tet
kikat yeparak noktal nazırını 

mimara blldlr•c•k v• mimar Güzel müsameresi 
esas projeleri buna göre hazırlayıp 
gönderecektir. Yüzme havuzu etra· 
fındaki tesviye ameliyesi hemen ta· 
mamen bitmiştir. Havuzun mümkün 
olan en kısa bjr zamanda açılması 

için çalışılmaktadır. 

Müsamere üçüncü bir 
defa tekrarlanacak 

Çocuk haftasının son iki günü 
içinde 1 inci ortaokul talebeleri ta 

Mebuslarımız 1 
rafından verilen iki temsil, bu okul 
talebelerinin götfis kabartacak ba · 

B. k d ·· k ·· k" l 1 şanlar elde edeceklerine kuvvetli 
1r ısmı un u e ıspres e b' d ı·ı t k'I d k k d . • ır e ı eş ı e ece ı ar par-

A n karaya gıttıler lak olmuştur. Her iki defa11nda da 

Mcbuslarımızdan Bayan Şemsa 
lşcen ( Seyh.ın ), Turhan Cemal 
Beriker (fç .. I) dünkü toros ekispre . 
sile şehrimiden Ankaraya gitmişler. 1 

dir. 

Pamukların vaziyeti 

Yeni mahsul 
ne halde? 

enstitünün salonu misafirlerle hın 

cahınç dolmuştu. Programın ikinci ' 
maddesini Direktör Sabri Güzelin 
söylevi takip ediyordu. Bu! nutukta 
23 Nisan haftaa1nın tarihi mahiyeti 

tebarüz ettirilmiş ve yaratılan her 
yenilik ve varlığın yarını kuracak 
olan çocuklar için yapıldığl, ruhlar· 
da inkılap yapmak için ferağatle 

A rbk şu muhaverelere 
sık şahit olacağız : 

- Sabahleyin sil 
kadar aradım ki, ne evinizde rJ 
büronuzda yoktunuz 1 

- Ankaraya kadar gidip ' 
tim t 

Ve yahut telefonda Anka-.I 
bir do.dunuzla şöyle konuş~ 
nuz: 

- .... cığım, Adana pd 
cak, öğle yemeğine sizdeyim. 

- Yok akşam kalamam 1 · 
şanı yemeğinde Adanada ol 
yım 1 Çünkü eve haber veroı 
Size hava meydanından telefo• 
yorum. 

* * * 
Ar tık telgrafların da kı 

kalma~t. Çünkü mektup telg 
daha tıüratli geliyor . Şimdi 
radan saat 14 de verilen bir 
tup 1 7 de elinize gt'Çİyor . H 
sabah çekilen bir telgrafı gec• 
rısı aldığımız vaki değil mıdir 

* * • 
Büyük bir hayranlıkla g~ 

ğümüz bu hadiseleri , • sil 
mefhumunun son merhalesi k 
ediyoruz. Halbuki , ilim ve ft~ 
sanlığa daha ne evlatlar verJ. 
kim bilir 1 

Yakın bir günde , Adan 
Ankaı aya on beş dakikada , f 
bula yarım saatta gidebilccet 
niçin ümit beslemiyelim 1 

Elli sene evvel tayyareye, 
sene önce radroya ve on sene 1. 
line kadar da televizyona kidl 
nırdı? 

Bölgede 939 pamuk mahsulü 
1 

talıii olarak neşvunüma bulmaktadır 

ekim devresi artık kapınmış bulu· 
nuyor. 

çalışan öğretmenin de kalbinde 
her iyilik ve güzelliği çocuk için 
sakladığı ve köy öğretmeni haya· 1 

tını bu idealin canlanmasına vakfet
titi izah edildi. 1 insan zekasından gr:be kal 

kuvvet var: ilim! Bunun Jıudutsu• 
ı minin, her gün yeni yf'ni zen;. 

lerini görüyoruz. 
Yetişmekte olan pamuklara, ke· 

lin Jik olan tarlalarda bir haşerenin 

musıllat oldu.~u ve tahribat yaptığı 
h.tkkında bazi haberler verilmektedir 
dün ziraat mücadele teşkilatından 

aldiğımız malumata göre, bunun her . 
yılki toprak altı haşereleri olduğu 1 
ç~~çi rarafından. bu haşerelerin bü- ı 
yuk zararlara başlaJığı hakkında mü 
çıdele dairesine bir müracaat ya 
pılmadığı anlaşılmaktadır. bovle ol
duğu taktirde mücadele dairesi· der
hal tetbirler alm1ğa hazır bir vazı 
yettedir. 

Bu yılki rekolte hakkında henuz 
bir tahmin yürütülemeyeceği alaka 
darlar tarafın:fan beyan olunmakta
dır. 

Türk ticaret bankasinın 
hisse senetleri 

Ankara : 3 (Husu~i ) - Arıkara İ 
Esham ve kambiyo borsası meclisi, 
'1 ürk ticaret bankası hisse scnedle
rinin borsaya kabulünü ittifakla ka
kara ra almıştır. Bu karar maliye 
vekaleti tarafından tastilc edilmiştir. 
Bu itibarla bu milli müessesemizin 
hisse senedleri borsada kote edilmiş 
bu!unmaktadır. 1 

Gerıçlerin yaptığı apar hare
ket !erinin hepsi de şiddetli alkışlar· 
la karşılanmış ve gösterilen muvaf
f .ıkiyet yetişen neslin yaratıcı bir 
n~slin olduğu11da hiç şüphe bırak 
mamıştır. 

"Gömdüğüm o cihan,, piyesi 
temsil edilirken seyirciler çok göz 
yaşı dökmüşlerdir. Perdenin sonu· 
na kadar seyirciler, bir kuvvet ta· 
rafından hayatın gizli safhalarında 
gezdirildiklerini anlamışlar ve ve 
remliler İçin her ferdin yardıma 
koşmasının bir yurt borcu olduğu 
na inanmışlardır. Hele "Kaplıca o· 
teli,, komedisinde öJevliler rolleri 
ni çok büyük muvaffakiyetle yap 
mışlardir. 

Üçer buçuk saat süren :temsil 
lrr zeııgin bir pıogramla davetli 
talebe vdilerine çok ümit ve neşe 
vermiştir. Bu güzel müsamerenin Ü· 

çüncü defa tekrarlanacağı haber a· 
lanmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava kesif sisli ve hafif rüzgarlı 
idi. En çok sıcak gölgede 26 dere· 
ceyi bulmuştu. , 

Ar tık anladık ki, altın mad 
rinin tohumu adam oğlunun k;ı 
sındadır. Her cins cevhere ka~ 
için, bu tohumu ilim tarlasını 
mak, orada büyütmek lazım. 

Toprakta tehakkuku hayal 
• bire bin,, in ilim tarlasından 
dığı görülmektedir artık. 

TANGO 

RADY 
• BugllnkU program 

. 
Tiirkiye Radyo dıfüzi) orı po 
Türki re /fod} nsıı - Aııl.arn U 

Perfembe 4 - 5 -

12,30 Program 

12,35 Türk müziği - Pi. 

13,00 Memleket saat • 
1ıjans ve meteoroloji haberleri 

13,15--14 Müzik ( Karışsk 
gram-Pi. ) 

17,30 inkılap tarihi 
Halkevind•n naklen . 

18.30 Program. f' 
G,rp kültür ve tefekkür cami 

asının seçkin bir uzvu olmak dıle 
ğindc: ve azminde bulunan Cümhu 
riyetçi Türkiye , medeni dünyanın 

eski ve yeni fıkir mahsullerini kendi 
diline çevirmek ve bu ale.nin duyuş 
ve düşı.ınüşü ile benliğini kuvvet 
lendirmek ınecb·niyetindedir . Bu 
mf.'cburiyet, bizi grniş bir tercüme 
seferberliğine davet edı) or . Bunu 
nasıl yapacağız? Neleri tercüme 
etmdi)'iı ve httrıgi sıra ile, nasıl bir 
yoldan bu işleri başarmalıyız? Bu· 
gün, bütün iyi niyetlere rağmen 

elde muayyen bir -pıogram bu!Ürı
mayı;..ı yüzürden bu yolda heba O· 

lan ~mekleıe ve parölara acımıyor 

muyuz ? 

r~----... 
LO N D R A 
MEKTUBU 

Kanunun çizdiği 
,.oldan sapanları 
tutup mahkeme 

Hakimin Suçn - Evet efendim. 

- Siz dün Londra civarında o· 

18,35 Müzik ( Konserlo .... 
19,00 Konuşma ( Ziraat .J 

19, 15 Türk müziği ( f"" 

Yalniz Türk harı 1 riyle okuyup 

ye getirirler, bu adamı hakim sor 
guya çeker. Pek iyi, ya hakim kanu 
nun yolundan s parsa onu kim sor· 
guya çeker? - Onu da başka bir 

hakim. 

Bakın geç,.nlerde lrıgılterc'Je ne 

olmuş: 

LonJr.ı'nın polis mahkemelerin 

den birisinin hakimleı inden iki tane
si de otomobillerini yolda hızlı sür· 
<lüfer diye ayrıayrı sürat cezasına 

çarpılmışlar. Evraklırı tabıi bulun
dukları mJhkemeye gell"tliş. Sıra 

kendilt-rine ~elince başta büyük J · 

lan bakim kürsüye gelerak Ött<kİ 
hakimi karşısına dikmiş: 

- Siz Londra civarında bir köy· 

de otoıno1 >i'inizi hızlı sürmüşsüııiiz. 

Otomobil numaranızı almışlar, oto· 

mobilı siz mi kullanıyordunuz? 

- Evet bendeniz kullanıyordum 
efmdim. 

- Pek: hızlı sürdüğ .müz doğru 
mu? 

- Evet efendim. 

- · Belediyenin kabul ettiti bir 

sürati gcçirrliginiz için sizi 5 şilin 

para cezasın.ı çarptırıyorum, bir da

ha yapmayın. 

- Hakim kürsü Jen inmiş, müt. 

tehem mahallindeki hakim kürsüye 

gelmiş ve birinci hakimi celbederek 

s .çlu mahallinf',, g"çirmiş: 

- Sizin otomobiliniz var mı? 

- Var cf endim. 

- Kendinizmi kullanıyorsunuz? 

tomobilinizi çok hızlı sürmüşsünüz 

Hakkınızda zabıt varakası tutulmuş, 

doğru nıu? 

- Evet ,.fendim. 

- Peki yollarda hızlı gidilmiye 

ceğini bilmiyor mu idiniz? 

.... . 
- Şimdilik size 1 O şilin ceza 

yazıyorum. Eğer bir daha yaparsa· 

nız, bir yolunu ve maddesini hulur 

üç miıılini almm, anladınız mı? 

yeti ) Tahsin K~rakuş ve tr 
ları . 

20,00 Memleket saat •1 
ve meteoroloji haberleri (. 

20, 15 Türk müzi. Ç11lanl• 
det Çağla , F dhire F ersan • 
Fersan. O..:.uyanlar : Sadi ti 
Radi'e Neydik. 1 ·· ... -
peşrevi. 2- Sadullah atanın 
zinak atır semaisi - Ka~ı~ 
gören. 3 - Udi Eşrefin Suıı 1 

kı - Günden güne rf sun ° l 
4 - Latif ağanın - Suıin•" ~ 
Benim yarem gibi yare bul 
5- Cevdet Çağla - Kelll,o 

simi. 6- Y csari Asımın -
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• Kanlı bir köy 
kavgası 

Urfa da ımar hamlesi 
Sey han vilayeti daimi 

encümeninden 

Bir h ayvan yüzünden 
çıkan cinayet!.. 

Alınan bir habere göre Koza 
z ' ~n~~ Ayvalık köyünde bir hayvan 
J~z~nden çıkan kavgada bir adam 
oğulerck öldu·· "I .. t-B ru muş ur. 

M
. u köyden Şaban oğlu Ahmet, 
ır F . l .ı.a, eyzullah oğlu Mehmet, s-

maıl oğlu Veysel, Mustafa oğlu Ali, 
Hacı oğlu Hasan ile ayni kö} den 
Seyid oğlu Kamber, kardeşi Murad 
ve Şaban oğlu Ahmet bir hayvan 
meselesinden dolayı kavgaya tutuş 
muşlardır. Biruirlerine sopalarla hü 
cum t"den iki taraftan Kanber Pola· 
tı, Şaban ve Murad iyice dayak ye
mişler. Bunlardan Kanber yediği 
sopal;;rın tes:rile ö1müştür. lJiğer · 
leri de ağır yaralıdır. Suçlulardan 
Ahmet Mirza ve kardeşi yakalan
mıştır. Diğerleri de takip cdilmf'k· 

tedir. 

Sovyetlerle İngiliz- 1 

)er anlaşırlarsa 
- Birinci sahifeden artan -

- Birinci sahifeden artan-

Reisliğine Urfanın değerli gençlerin- ' 
den Bay Ömer Alayın getirtilmesi 
üzerine umumi vaziyet birdenbiı e 
degişmiş ve o tarihe kadar ismi var 
cismi yok kabilinden bir müessese
olan Uda Belediyesi taze bir hayal 
ve hareketle işe sarılarak kısa za 
manda adeta bir faaliyet kaynağı 

haline gelmiştir. 
Urfa Belediyesinin son beş yıl 

içinde başardığı işler sayılamıyacak 
kadar çoktur . Bunlardan hepsinden 
ayrı ayrı bahsetmeğ'e sütunlarımız 
müsait olmadığı cihetle belli başlıla
rını vermekle iktifa cde~egiz. 

Senede yirmi bin lira varidat 
temin eden fen.ni bir mezbaha, iki 
bin lira getiren bir kasap çarşısı, 

Şark ve CC"nup vil:lyetlerimizde em· 
saline tesadüf edilmez mükemmeli· 
yet ve konförde bir otel, beşyüz ki· 
şi alac1k genişlikte bir salon ve zen 
gin dekore malik biı şehir sinema 
tiyatrosu, asri aile parkı, modern 
gazino ve gençleri zehirlenmrk 
teıı kurtarmak maksadiyle kırk o
dalı bir u ııumi ev inşa olunarak bu 
na o.ı yataklı bir dispJnser ilave e· 
dilmiş, bulver ve asri mezarlık, fi
danlık, belediye dairesi, Elektirik 

Şurasını tasrih edebiliriz ki, fabrikası, itfaiye ka'.:frosu tesis olun-
Sovyet hükumeti üç taraflı bir ln muş, ana cadde ve bir kısım so 
giliz - Fransız - Rus ittifakı ak kaklar açılmış, ağar;lanan bülvar 
dini teklif ebniştir. Bu ittifakın g ı aı;falt döşenmiş, binlerce metre mu· 
yesi evvel emirde bu üç memleket ral>baı kal dl' ım faşiyatı yapılmış, 
ten her birini herhangi bir tecavüze şehrin dahil ve hariciııe ait harita 
karşı müdafaa etmek, sonra da F.n · '. ikmal edilmiş, imaı p anı müteah-
landıya körfezinden Karadeoize hide verilmiş, Ebedi ş,.f Ulu At:lnın 
ka far olan doğu Avrup ·sı tabii cesamette tunçtan bir büstle. 
devletlerinden herhangi birine karşı ri, şehitler abidesi ve ayar saa tı 
yabılacak bir taarruzu karşılamak· dikilmiş, bando tesis etmiş, Uıfanın 
tıı. Bu plan, istiklalleri İngiltere ve zinrtler!nden olan Ayne Zeliha tan 
Fransa için hayati bir mesele olan zim edilmiş ve asri bir ba~çe ha 
küçük batı Avrııpası devletlerden Jine getirilmesi kararı verilmiş, göl 
herhangi birine bir taarruz halinfo den çıkıp şehrin 34 muhtelif yerinde 
karşılıklı hareket meselesini şimdilik açıktan akan , e l. il hassa çocuk 
açıkta bırakılm:ıktadır. fngiliz hüku vt-fıyatına sebebiyet veren pis su 
metinin tf'm:nni ettiği ,se), Sovyet mecralarının üzerleıi kapatılmış, 
ler Birliği hükumetin:n taarruz ha- camilerde şadıravanlar kuıu'muş, 
lindc: Fransız - lngiliz yardımına bütün çarşılar yeni baştan tanzim "e 
mazhar olup da Sovyet hükumetin- tadil edilmiş, yol ve çarşı, pazarla . 
den de yardım istiyecek olan doğu rın açma ve g.!nişletme ameliyesi 
Avrupanın her memleketine bu devam etmiş ve nihayet su tesisatı 
yardımı yapacağına dair bir dekla· · hitama ermek üzere bulunmuş ve 
rasyon vermesidir. Ru tarı, üç mem bütçe kırk beş bin liradan yiiz otuz 
lekelin doğu Avrupası meselelerin ' bin liraya yükselmiştir. 
de tesanüJ Ü göstermek gibi bir fay 
dası olacaklar. 

Yediemin bankalar 

Ankara : 1 ( Hususi) - Sigorta 
şiı ketlerinin teftiş ve mürakabesine 
aid 1149 sayılı kanunu tadil eden 1 
3392 sayılı ~ aııuna te" fıkan s:go,ta 
şi. ketleri tarafından sabit ve muhtevi 

iki seneden beri Uıfa v cıliliği I"· 
de bulunan ve idare cihazınızın c'.d 
den en kıymetli erkanından hirisi 
olan Bay Kazım demirer vilayeti 
mühtaç 1 ulunduğu asara kavuşdur 

mak yolunda her düı lü tebrik ve 
ta1<tirio fevkın:ia bir ğayret ve me 
sai sarf etmektedir. Uuıfalıların can 

kefalet akçalarının tevdi edilec ... ği ' --------------------
yediemin bankalar meyanına Türk 
ti:aret bankasının da idhali, İktisat 
vekaleti tarafından kararlaşmış ve 
alakadarlara tamim edilmiştir. 

vent şarkı - Yaz geldi cicim . 7-
Rahmi beyin - Bayatiaraban şar. 
kı - Bana noldu dt"ğişti . 8- Sa· 
dettin Kaynağın - Bayatiaraban 
Şarkı - O.mü nÜ ı ı neşesiz. 9- Sa
dettin Kaynağın - Kürdilihicazkar 
Şarkı - Bir gün yaşadık 10- .. -
Halk türküsü - Senin yazın kışa 
benzer. 

21,00 Konuşm.1. 1 

21, 15 E'iham, tahvilat , kambiyo 
- Nukut ve ziraat borsası ( fiyat ) 

21 ,25 Neşeli plaklar- R. 
21,30 Müzik ( Küçük orkestra

Şcf: Necip Aşkın ) 1 - Brussol
ınans - Felemenk raksı. 2- Freire 
-A _ V y, ay, ay ( melodi ) 3- Hruby 

4 
_ ıyana operetinden ( Potpuri ) 

Ganglberger - Be . k" .. k t dd' nım uçu 
l ı ayım ( Saksafon - 5-Kutsch 

V sp'tnyol k b .. 6 z"· ıy'*nalı .. .. a rısı - ıehr er -
7- S L kuçuk kız vals parçası ) 

Cııott M 
2'> 30 - arş. 

23:oo M~z~k ( Aryalar - Pi. ) 

23,
45 

Muıık ( Cıı~band - Pi. ) 
24 Son aıans haberleı i 

v~yır111 

Program. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

işte dünyanın tanıdığı ve sanatla· 
rını takdir etliği en büyük 

Fransız Yıldızları 

vıvr A.NE ROMANCE -
PIERRE RENOlR -

LUfSE jUUVET .. 
Şimali Afrikanın kanı kaynatan 
iklimi esı arrngiz muhitinde geçen 

(Aşk bahçeleri) 
"La Maison du Maltais,, 

Aşk,Iztırap ve Macera şaheserinde 
bu.büyükşöhr~tlere layık olduk· 

larını isbat etmiş olacaklardır 
ILA VE OLARAK : 

En yeni dünya haberleri 

NOT: Fransızların en meşhur Ro
mancısı ve korkusuz adam müellif 
JEAN V[GAUD'nun ( La . Mai
son du Maltais ) isimli eserinden 

iktibas edilen bu f ılnıi bilhassa 
tavsiye ederiz 

10575 

dan sev.1igi ve en büyük hürmeti 
gösterdigi gtizide ilbay bütün keza 
ve nahiyelt"re, hatta birçok köylere 
şamil olmak üzere geniş bir imar 
proğramı tathik etmek neticesinde 
yeni köprü ve menfezler, hükumet 
konaklr.rı, mektep binaları, şöse ve 
yollar, jandarma nümune karagolları 
köy o:laları, gümrük muhafaza bi 
naları gibi daha birçok lüzumlu ve 
f aideli tesisat vucuda gelmiştir. rner 
kezde doksan bin lira sarfıle inşa

sına başlanan muazzam köpı Ü ve 
moderin ilk okul konağı yaz mev 
simi zarfında bitmiş olacaktır. 

All Enver Toksoy 

Adana memleket hastane~inin 

bir senelik ilaç ve tıbbi malzeme 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Muhammen bedeli 4 318 lira 55 
kuruştur. 

ihale 18.5.939 perşembe günii 
saat 9,30 da daimi encümende ya· 
pı'acaktır. 

isteklilerin şartname ve listeyi 
görmek iizere her gün hastaneye ve 
ihale günü de yüzde yedi buçuk mu 
vakkat teminat akçalarile vaktında 

seyhan vilayeti daimi encümenine 
müracaatları. 

30.4.8.12 10570 

r ~ 

Belediye intihap Encü-
• 

menı Reisliğinden : 
1- Belediye intihabında rey vermrğe ve Belediye azalığına seçil. 

meğe hakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedvellı>r ayrı a _ 
rı tanzim edilerek Nisanın 26 ıncı Çarşamba -günü sabahleyin saat ~ek~z 
den 4 Mayıs P~rşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü. 
kumet ve Belediye kaplarına ve her mahallenin defterleri de ayrıca aş'l· 
ğıda gösteril('n yerlere ası!mıştır . 

1- Cemalpaşı ve Kurtuluş maha ile defterleri : Yeni istasyon polis 
karakolunun duvarına asılmıştır. 

2 - Döşeme, istiklal, Kuruköprü, Çınarlı mahallc:lerinin defterleri· E' 5 
ki istasyon polis karakolu duvarına, aıılmıştır . · 

3- Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahallelt"rİrıin dt fterleri: Yarbaşı 0 
lis karakolu duv mna asılmıştır. p 

4- Kocavezir, Hanedan, mahallelerinin defterleri · Hacıb r 
karakolu duvarına asılmıştır . · ayranı po ıs 

5- Karasoku, Alidede, Hürriyet Sucuzade rr,ahallelerı' · d ft 1 · . • nın e eı en · 
Pamuk pazarı polis kara~o'u duvarına asılmıştır . · 

6- Sarıyakup, Ulucomi, Tüıkocağı Mesıanzade mahal! ı · · d f 
1 

· M . ' e erının e ter. 
erı: erkez polıs karakolunun duvarına asılmıştır . 

7- Karşıyaka, Seyhan, Cürııhurivet m1halltlerinin deft ı · K 
k 1

. k k 1 d ~ er erı : arşıya 
a po ıs ara o u uvarına asılmıştır . 
8- Mirzar;elebi, Mıdık, Akkapı nıahallderinin def' erle · . ...: b 
d k

. B d" . l rı . ..,e ze paza 
rın a ı ele ıye mcvkı duvarına asılmıştır . 

9- Köprülü mahallesi defteri:Köprülü Parti ocagv 1 duva 1 
2 D f d 

. . . rına ası mıştır. 
- e terler e ısımlerı yazılı olmayanlar ile mu··k·r I ' rrr veya yan ış 

yazılmış l ulunanlar defterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe ü .. 
kadar ( Perşembe dahildir ) her gün öğleden evvel saat ond g ~k~ne 

·· 
1 

d an on 1 1 ye 
ve oğ e en sonra da '4 den 16 ya kadar Belediyede toplana k l 
ı "h d E .. . b' d ca o an ntı a · r.ct:n rn n ! ızzat müracaat e erek itirazda bulunabilir! B 
tarihten sonıa itiraz dinlenmtz. itiraz etmeyenler intihap hakk ekr ·bu 
d 1 

mı ay c-
er er . 

3- ltirazlaıı Jntihap Encümeni kararivle reddedı"l J d k 
bl . d . "b .. .. J en er re ara rı- 1 

nın le ığın en ılı aren uç guo zarfında Asliye mahk · .. 
d k 1 "h .. . . emesıne muracaat 

e ere· ntı ap Encu.nenı kararına karşı ıtiıaz edebilirler . 
4- Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddele · ·b· B 

1 d. · ·ı b ı rı mucı ınce e 
e ıy:: ıntı la ın · a rey vermek ve Belediye Meclisin ·ı . · 

· · · 'h ı. e aza seçı ebılmck 
ıçın ıntı 1p uaşlarnad1 \ evvel laakal altı aydanberi b ı..ı d "k 

k ld 
. . • e -..ıe e ı amet et· 

me te o uğunu V.!saıkle ısbat etmek lazımdır. 

Kanunen her müntehip reyini kullanırken nüfus k • w d ·b 
L • • d agı ını ı raz etmek 

mecourıyetın e olduğuna göre nüfos kayıtlama naz Ad .. 
1 b 1 

.aran ana nufusund 
yazı ı u unmayanların altı aydanheri Adana şehrinde 1 k . a 

"'f k 1 o urma ta ıseler y 
nu us ayıt a•~na bu .şekilde tashih ettirmeleıi ve yahut oturôukl a 
halleden bu cıhtti tasdik edt'n bir ilmühaber almaları b .d_aıı ma. 

kJ' d . . mec urı ır Aksi 
ta ır e hu gıbı başka memleket niHusuna kayıtlı müntthiplerin · 
kullanmalarına müsaade ed lemiyecektir. reylerini 

---------------------------------~7--~10~5!48~ 

Bugüne Kadar Görülen En Müthiş, En 
Muazıanı Ve Em!:alsiz Film 

- il 

ZORO 
( Kamçılı Adam) 

Binlerce Fıgüran ve milyonlar sarfile vücude getirilen 

Bir sinema abidesi 
30 kısımlı'{ seriy,\l şahaserler şaheseri 

TAN SiNEMASINDA 

Dikkat: 

Bu akşam 
( Gösteriliyo~ ) 

Fılmin çok uzu ı olması dolayısile sinema ldnı 8 de. 
başlıyacaktır. Biletlerinizi evvf'ldm aldıım:ınız rica olunur 

ıo5cm 

-----------...;.----~--~----9!""-------'!ı--------------------:: 

1 
• Asri sınema 

Bu akşam 20,30 suvarede 
Gözlerinize ve gönüllerinize şenlik açacak, zevkinize ve neşenize cüınbiiş 

katacak size bütün dünya demlerini unutturacak biricik harika 
1 

fılıniııi sunuyor 

( Bir Mayıs Gecesi ) 
OYNA y ANLAR:- KATE DÖNAGI - FERNAND GRAVEY 

AYRICA:- Aşk, Macera , Sergüzeşt fılmleıinin en güzeli 

( Memnu Kafile ) 
Oynayan - Buck Jones 

Telefon Asri 250 
10574 ______________ ;.;;.;...._-----------------------

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: Belediye intihap en

. d 1 

cümeni riyasetın en 
l 

. 1 
1 - Belediye intiha ıına mayısın 

17 İnci çarşamba günü s:oat l 9 } da 1 
. .. t 

başlanacak ve intihap aynı gıJn saa 
18 de nihayet bul..cakıır. 1 

ll - intihap yalnız bir yerde 
yapılacagından ve sandık belediye 
altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müotehiplcrin 17 ma 
yıs çarşamba günü reyl~rini v~r~ı;k 
üzere intihap yerine gelmelerı ılan 
olunur. 10550 6-18 

Seyhan Vakıflar Müdür
lüğünden: 

Vakfı: Veysel efendi Mescidi. 
Mc:vkii: Siptilli caddesi, 
Cinsi: Arsa. 
Belediye No 00 
Muhammen bedeli icarı Lira : 25 
Yukar:da yazılı vaklf arsa ihale 

tarihinden 31-5-940 tarihine ka· 
dar icarı on gün müddetle açık ar· 
lırmaya konulmuştur. 5-5 - 939 
Cuma günü saat 15 de ihale edi
lecektir. isteklilerin Vakıflar Mü
dürlüğüne müracaatları. 

27-1-4 10551 

Adana memleket hastanesinin 
939 haziranın'lan 940 mayıs .sonuna 
kadar ihtiyacı olan bir senelik erzak 
ve mahrukatı açık eksiltmeye konul 
muşlur 

Açık eksiltme 939 mayısının 18 
inci perşembe günü saat onbirbe 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde 
yapılacağından, is~eklilerin evvelce 
pey akçalarını yatırmış bulundukla
rı halde ayni gün ve saatte enciime· 
ne ve şartnameleri görmek üzere de 
her gün hastaneye uğramaları. 

'30-4 8-12 10569 

Adana inhisarlar Başın ü
dürliiğünden : 

927 seııesi mahsulünden Alarnn· 
yalı Mehmet Recebe ait 12 denkle 
579 kilo yaprak tütün 3437 No. lu 
kanunun 46 ıncı ınadJesi mucibince 
anbarda kalına müddetini ikmal et
tiği için 15 gün müddetle ve açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olanları·n 15-Mayıs-939 
Pazartesı günü saat on beşle lnhi-

' 

.sarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Komisyona müracaatları. 

10571 30- 4-8-12 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif kuaun1a 
Nizamnamesi 

2 
J\ ttrUrtıtınw İ\(I: /OôlJU 

.. ()ünden artan · 

u k 
1 

k"'n büyüklüıı.üne ve nüfusuna göre nüfusun 5 1000 
uu uvvet er. mev ıı 5 

15/ 1000 i kadar olur. ..ı t ıı· b" • · ·r k 
M 4 

_ K , orna teşkillerinin başın;.ıa m rna ı ır amı r, pa~ı o· 
adde 1 o u , .. · ··3- ·· · • . . 'f · · ar Bu ela me~Kıın eınnıyet mu uru veya ernnı-

runnıa amırı vazı esını yap · 

yel amiridir. 1 J l.ıu amir mahallin jandarma komu. 
Polis teşkilleri olmayan yer er e 

tenıdır. k'IJ · h d ha f 
H 

korunma leş ı erı, arp zamanın a va pası 
Madde 15 - ava k ·ı h . "h · salahiyetlerıni muhafaza etme şartı e ava 

korunnıasındakı ı tısas ve . h .. d f a komutanının emrinde bulu-
.. d f t ka veya ınevkı ava mu 8 a mu a aa ının a 

nurlar. K teskilleri ycdı guruba ayrılır: 
Madde 16 - orunma ~ · ı· · ·ı . k a nirlil'ri "gözetle ne biz netı, a arın ve ırlırJat 
ı _ Mevkıın orunma 6 

hizmetleri", 
2 - Polis ve polise yardı~ıcılar. 
3 - itfaiye ve yardımcı itfaiye, . . . 

• . t" • yardım ve vetcrıner bızmctlerı, 
4 - Sıhhı ve ıç ımaı 
5 - Gaz arama ve te'Tli~leme, . 

'k işleri "elektrık, havag m, telefon ve telgraf, su, 
6 _ Teknı onarma 

kanar yon ve benzerleri"' ızas k 
1 
~ a can kurtarma ve patlamaya:ı bombaları kaldır-

7 - Enkaz a cıırm ' 

ma. 
17 

B uplara ayrılacak kuvvetin nisbeti, ınevkıin hususi· 
Madde u gur .. · . 

. k planlarına gore huar zam'.rnından kom·syonca trsbıt 
yetırıe ve orunma d k 

b 
lar için hava ve ,gaz an orunma vasıta ve malzemele· 

oluı ur ve u gurup . . 1 · ._ • 
. b 

1 
depoları ve tevzı ıstasyon arı yın n'lZar zamanınrlan komıs 

rı ve un arın 
yonca temin olunur. . . ,. . 

Madde 18 _ Pasif korun·mı mecburıyctıne tabı şebır ve kasabalarla 
re.smi ve hususi müessese ve f abrikdlarda p sif korunma teş\ı.il!eri içııı 
lüzumlu olan mütehassıs ve yardımcı şahıslar, askeri hızm tlerle ilgisi ol. 
nıayanlardaıı pasif korunma komisyonlarınca hazardan seçilir. 

Her birinin bu Nızamnamede gösterilen vazifelerinin ifa sureli ve bun
lara s'"çileceklerin vasıfları talimatn1me, emir ve tC\lim tla la tayin olunur. 

• 
(S<1nu Var) 9583 



re dur. 

_ .. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Sebze Halindeki Dükkanlar Kiraya Veriliyor 

1 - Belediye emlakinden aşatıda cins ve numaralarile muhammen 
bedeli icarı ve muvakkat teminatları yazılı sebze halindeki 46 dükkan 
1/ Hazıran /939 tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar bir sene müd. 
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 1 l lMayıs/939 Perşembe günü saat 15 de Belediye bina. 
sındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatları yatırmak ve şart 
nameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar bedeli Muvakkat Teminat 

L. K. L. K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
lj 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2•1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Dükkan Sebze Hali 

" ,. 

" 
" " 
" 
" ,. 
,. il 

" " 
" il 

" ., 

" t• 

" " ., 
" 

" " 
" " ., " 
il il 

il " 
ti il 

" il 

" ,. 
,, 

" 
" il 

" " 
" " 
il " 

w " 
" ,. 
" " 
ı• 

,, 
" • 
" 

" 
" 

il il 

" " 
il 

il " 
il .. 
" " 

" 
" .. 
il il 

" il 

" " 
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300 00 
300 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 ()() 
125 00 
11.5 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
125 00 
125 00 
50 00 

150 00 
100 00 
100 ()() 
100 . 00 
100 00 
100 oo 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 oo 
150 00 
250 00 
200 00 

23-27-30- 4 

22 
22 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

22 
22 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
3 

11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

11 
11 
18 
15 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Yeni otel ve lokantası icrara veriryor 

50 
50 
25 
25 
50 
so · 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5o 
50 
75 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
75 
00 

1 - Belediye emlakinden Yeni otel ve lokantası t Haziran 939 
tarihinden 31 mi\yıs 942 tarihine kadar üç sene müddetle ve açık ar 
tırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18 Mayıs 939 Perşembe gfnü saat 15 de Belediye da· 
imi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen senelik bedel icar 2500 iki bin beı yüz lira olup 
üç sene için muvakkat teminat 562 lira 50 kuruştur. 

4 - fsteklilerin ihale güuünden evvel muvakkat teminatlannı yatırmak 
ve şartnameyi görmek üzere Belediye hesap işleri müdürlüğüne müra 
c~atları ilatı olunur. 10578 4. 9 14-19 

- -===ıs . cı::c:s .. s. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye kanarasında bir sene zarfında kasaplar tarafından ke· 

silen koyun, keçi ve kuzularm sakatat tesmiye edilen ciier, ayak, kelle 
ve işkembelerin kasaplar nam ve hrsabına ve şıntnamesine göre açık 
ar ltırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminata üç yüz lir adrr. 
3 - ihalesi Mayısın 22. inci. Pazartesi günü saat on beoşte Belediye 

encümeninde yıpılacakbr. 
4 - Şartnıuneıi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada 

görebilirltr. 
S - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile birlikte Be. , 

Jediye encümenine müracaatları ilin olunur. 10577 
• 4-9 - 14-19 

Adana Belediyesinden: 
1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muhammen 

bedel icara ve muvakkat teminatları yazıla muhtelif semtlerde mevcut dük 
kanlar 1/Haziran/939 tarihinden 31 /Mayıs/940 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık artırma sureti kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18/ Mayıs /939 Perşembe günü saat on beşte Belediye 
binasındaki Daimi encümen· odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlara yatırmak ve 
şartnameye görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaat 
ları ilin olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar Muvakkat teminat 
bedeli 

L. K. L K. 
----------------------------------------~~-------

59 
61 
65 
55157 
67/1 
6712 
6713 
6714 
6715 

1 
2 

173 
177 
175 

3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

Dükkin Hükümet içi 100 00 7 50 

• • 100 7 50 

• .. 100 7 50 

" .. 150 11 25 
Yazıhane üst kat 50 3 75 

" • " 
50 3 75 

" .. " 
50 3 75 

.. .. .. 50 3 75 

.. " " 50 . 3 75 

Jandarma eratlarının bulundu 
ğu bina Hükumet içi 125 

Kulube Belediye önü 75 
,. Yağca mi yanı 7 5 

Saban Y f'ri Hayvau pazarı 25 
kerpiç ahır Şakir paşa C. 25 
Çinko ,. es.istasyonda 25 
,. baraka ,, ,, ' 25 

Bakkaliye D. Kırkahvesi için-
de Atatürk Parkı Y. 25 

Dükkan Saat Kulesi Yanında300 
.. " .. .. 250 

Dükkan Saat kulesi yanında 250 
.. ,. " 250 

" ti ı• 250 
,, 

" " 250 

" " 
il 300 

10567 30 - 4- 9-13 

9 
5 
5 
1 
1 
1 
1 

ı 

22 
18 

18 
18 
18 
18 
22 

40 
65 
65 
90 
90 
90 
90 

90 
50 
75 

75 
75 
75 
73 
50 

Adana Belediye riyasetinden 
Kasap Dükkanları Kiraya Veriliyor. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar Brdeli Muvakkat Teminat 

69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
67 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
... 8 
50 
52 
54 
32/87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 

101 
103 

Dükkan Kasap'ar hali 
.. .. 
.. " 
" " 
.. " .. .. 
" .. .. .. 
.. .. 

. . " 
.. " .. .. 
.. .. 
" .. 
il " 

,, tt 

" tt .. .. 
,, ,, 
tt " 

., '' .. ,. 
'. ,. 
tt o 

., " 

., " 

.. " 
ft ,, 

" ,. .. ,. 
.. .. 
,. " 

L. K. L. K. 

700 
600 
450 
300 
450 
'400 
200 
200 
200 
200 
500 
450 
700 
700 
500 
500 
300 
550 
350 
150 
175 
200 
350 
900 
600 
450 
550 
600 
500 
450 
500 
550 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

52 
45 
32 
22 
33 
30 
15 
15 
15 
15 
'j7 
33 
52 
52 
37 
37 
22 
41 
26 
11 
14 
15 
26 
67 
45 
33 
41 
45 
37 
33 
37 
41 

50 
00 
75 
50 
75 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
·,5 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
75 
00 
25 
50 
00 
75 
21 
00 
50 
75 
50 
25 

1 - Yukarda mevki , cinsi ve muhammen Ledeli icarı ile muvakkat 
teminatlarını gösterir Belediye emlakinde kaı,apl~r halindeki 31 adet ka. 
sap dükkanı l/Haziran/939 tarihinden 3 tlMayıs/940 tarihine kadar bir 
sene ınü-:ldetle ve açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - lhale~i 8/Mayıs/939 Pazartesi günü saat on beşte Belediye bi
nasındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihale günürden evvel teminatlamu yaptırmak ve şart · 
nameyi görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatlara 
ilan olunur. 20--25-29-4 10527 

• 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

• 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerİJ111 iii 

le Yolcu, Posta ve Bagaj nakliyatına başlatı• !l!!!!!i 

caktır . 

Ankara - fstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - fzmir 
lstanbul - lzmir 
lstanbul - Adana 
lzmir - Adana 

Bilet Fiyatlara 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira 
21 
30 
32 
33 
35 
34 

Lira 
29 75 
42 35 
45 15 
46 55 
49 35 
47 95 

( Gidiş - Dönüş biletleri bir ay muteberdir ) 
( Vakti Harek('t Cetveli ) 

( Pazardan maada her gün ) 
lstanbul Ankara 

Yeşilköyden Harr ket Ankraya muvassalat 

1 
1 

Saat Dakika Saat Dakika r 
9 30 

Ankara 
Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 45 

11 30 

Adana 
Adanaya muvassalat 
Saat Dakika 

16 55 

Ankara - lzmir 
Ankaradan Hareket lzmire muvassalat 
Saat Dakika Saat Dakikı 

15 05 17 55 

va 

but 
m~ 

ra 

~, ------------------------------- o 
da 
hi 
ka 

Adana - Ankara 
Adanadan Harektt 
Saat Dctkika 

9 10 

Ankara 
Ankaradan Hareket 

Saat Dakike 

16 ()() 

Ankarayı muvasalat 
Saat Dakika 

ıı ~o 

fstanbu) 
lstanhula muvasalat 

Saat Dakika 

18 00 

lımir - Ankara 
lzmirden Hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 12 00 

Tayyare Yolcularını Meydaniara nakledecek 
Otobüs! .. rin hareket edeceği mahal ve sat 

lstaobulda 
et 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve Saat H.30 da k,ı la 

köyde yataklı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gideİ rel 
lerdir. b · 

Ankara da 

lzmir ve Adana yolcuları saat 14,20 de ve İstanbul Yolcuları 5' 
15,30 da merkez P. T. T. binası önünde kalkacak otobüsle meydan• m 
deccklerdir. 

Ad anada 

Saat 8,50 de Yedi Otel önünden kalkacak otobüsle meydana f 
lerdir. 

fzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gidec~klcrd~ 
Tayyarclerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal Otobüsle f 

nakl~dilecc klrrdir. 
Yalnız lzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonun~ 

dar Otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek fr
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletlt-ri: 

Ankara, Yeşifköy, Adana, lzmir meydan müdürlüklerinde ve y/ 
lı Vagon Şirketinin t3eyoğlu, Karaköy ve Ankara acentalarında satılt" 

Fazla tafsi lat için Meydan Müdürlüklerimiıle Yataklı Vagon ~ 
talarına müracaat edilmui. 29 ~ ::so - 3 - 4 l os61 

si 

~--~,_ ______ .__ ________________ ..,_ ___________ __,1_ 

1 

Şık ve zarif 
Gömlek , pijama ve iç çamaşırları 

lstanLuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzd kumaşlarla en ı•' 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pij~ma ve iç çamaşır1 

·mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağaza la yaptırınız . 

Belediye Yeni 
10533 

Umumi neşriyat müdiifİ' 

gU 
ta 

.. 
Macid Güçlıl _,- 'J 

Adana Türkaözü a>•tl? 


