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Gene acı bir •• • 
surprız olacak gibi ' • 

Polonyada 

çok mühim 

hadiseler 

Alman iıkalliyeti 
harekete geçti 

Tıpkı Südetler gibi P.olonyadaki Alman 

leri de beyaz 

Polo oy.alılar 

•• • 
numayışe çoraplarla 

bazı Almanları 

ekalliyet
başladı 

döğdil! 

İngiliz - Leh konuşmalarının bittiği ve lngilterenin 
Romanya ile Lehistana yaydımda bulunacağı söyleniyor 

Londra : 31 ( Radyo ) - Parla· 
mento mahafilindo beyan edildiğine 
göre, İngiltere, sulhperver Avrupa 
devletlerile bir blok teşkili için cere
yan etmekte olan müzakerelerin bit
tiğini yakında ilan edebilecektir. 

Bay Bek daha Londraya gelmez
den evvel İngiltere ile Lehistan ara. 
sında bir anlaşma hasıl olacaA"ı umul
maktadır. 

lnriltere hükumeti, Lehistanla 

Romanya ya askeri yardım teminatı 

vermek ve Fransa ile olan askeri 
itiliflarının kadrosunu genişletmek 

emelindedir. 
Avam kamuasıoın geçen toplan

tısında bu iş mevzuubahs olmuşsa da 
Çemberlayn, devletlerle olan müza• 
kerelerin şimdilik mahrem tutulması 

lüzumunu bildirmişti. 
Varşova : 31 ( Radyo) - Reisi 

cümhur bugün halkçı fırkanın iki 

Azası ile eski ricaldan sekiz kişiyi 
ve profesörleri kabul etmiştir. Çeko
vski, reisicumhura kanaatlerini söy· 
!emiş ve döhili kavgalarla geçirilecek 
vakıt olmadığını, müşterek bir gayret 
sarfe!mek lüzumundan bahsetmiştir. 

Varşova : 31 ( Radyo) -Alman· 
ya - Polonya münasebatı artık ta

- Gerisi ikinci sahifede -

Umumi evlerde feci 
bir cinayet oldu 

Dün iki Mebusumu
zu daha uğurladık 
Turhan Cemal Beriker 
ve Safa Özler dün 

Genç bir terzi umumhanede eski dostunu 
tezahürle uğurlandı 
Yeni Mcbualarımızdın lçel Say

Javı Turhan Cemal Beriker ve Ada
na Saylnı Safa Ôıler dünkü Eks· 
presle Ankaraya hareket ettiler . 
Memleketin, bu iki değerli çocukuna 
kııfl fösterdiği dünkü muhabbet 
ve saygı tezahürü cidden görülecek 
bir şeydi . 

üç yerinden biçaklıyarak öldürdü 

Sadık 7 sene 11 güne mahkum oldu 

Şehrimizde f cci bir cinayet ol-
du. · 

Rifıt otlu terzi Sadık evvelce 
dostu olup iki aydan beri ayrıldığl 

umurnhaoede patrona Ömer kızı Sa· 
fiyeyi evvelki gice saat 23 de üç 
yerinden bıçakla!yaralamak auretiy
le öldürmüı ve hadiseye müddeiu. 
ınumilikce el konara~ tahkikat Sa
baha kadar ikmal ne meşhud suçlar 

Suriyede Grev 
devam ediyor 

Halepte de idareyi Fran
sızlar ele aldı 

Halep : 31 (Hususi muhabiri
mizden) - Siyasi buhran hala ger
ginliğ'ini muhafaza ediyor. Halep ve 
Şamla berabrr bütün Suriye şehir 
ve kasabalarındaki çariılar kapalı bu
lunmaktaciır. Talebe mektebe devam 
etmedik:nden Maarif vd.aletinin em 
rile tedrisat tamamen durdurulmuş· 
tur. 

Burada da son nümayişlerden ve 
muhtelif semtlerde atılan bombalar· 
dan dolayı Fransızlar emniyeti ele 

kalmışlardır. Sokaklaıda Fransız as
erl · d erı, tanklar ve zırhlı otomobiller 

b~laşmaktadır. Kaleye ve yüksek 
•naların d . _ 1 tiril . amına mıtralyozler yer eş-

lar m~ş, kum torbalarından istihkam-
vucude t• ·· · ge ırıımıstir. 

Fran~~mda. oldnku gibi burada da 
tırmalar Polısleri mahallelerde araş
tevkifat Yaprnaktadırlar. Her gün 
Polis m~~rdır. Bu meyanda dün bir 
giderek u{ezesi Belediye dairesine 
Hüseyin H abıtai Belediye müdürü 
ve evini d arputluyu tevkif etmişler 

Greve e ~ramışlardır. 
oldu~und şoförler dt: :iştirak etmiş 
lesi kesil~? Halebin hariçle muvasa· 

04 ış gibidir. 
· uo bir . 

aıt eşyayı Ylikl'garaıdan Fransı4Jara 
mek ialiycıı 'k'ıyerck Dcrizora ıit
förler ı ı o~onıobil, Jreyc~ fÖ· 

Kanununa tevfikan Ağlr ceza mıh· 
kemesine tevdi olunmuıtur. 

Yapılan duruşma Saf aha tına gö 
re, Suçlu Terzi Sadık, genç olması 
dolayısiyle seven ve temasının de
vamınn isteyen Safiyedcn yüz çevir 
mesi üzerine aralannın açık olarak 
geçtiği son iki ay içinde her 
rastladı~• yerde umum haneye 

davet ve dostlutunun temadisinde 
israr etmesine ra~men kendisine ala 

ka göstermemesinden münf al bulundu 
- Gerisi ikinci sayfada -

istasyonun fevkalade günlere 
mahsus bir çehresi vardı. Büyük bir 
kalabıhk daha çok evvelden istas
yonu doldurmuştu. Tren hareket et· 
tiki zaman Adananın güzidelerini 
teşkil eden bu kalabalık iki güzide 
mümeı-silini alkıslar arasında utur
ladı. Memleket işlerindeki geniş vu
kufları, ve şimdiye kadar geçen bir 
çok hizmetleri~le memlekette kendi. 
lerini sevdiren ve memleket mümes· 
silliğine : liyakatleri münakaşa bile 
götermeyen bu iki hemşehrimize 

yeni vazifelerinde başanlar dileriz . 

BULGAR BAŞVEKiLi 
BERLiNE GiDiY ()R 
Prens Polon da 
hat yapacağı 

Berline bir seya
söylenmektedir .. 

Paı I• : 31 [ Radyo ) - Sofyadan ahnan maıomaıa göre , 
Bulgar Bafveklll ve Hariciye Nazırı Bay Ki•• lvanof yakında 
Berllnl ziyaret edecektir. Barlln mahaflll ise bu ziyareti muh-

temel gilrmekl• beraber tarih zlkredllmemektedlr.Sofya maha· 
fili bu ziyaretin bir ~ezaket ••eri oldulunu aöyllyor • Fakat 1 

!AVAM ~~MARASINDA 
Bulgarlatan,n yakın lştlkbal 
hakkında Aımanyanın nlyetle
rlnl ve aon hadl••lere dair 
tenevvUr etmek latedlll tah
min edllmektedlr • 

Paris : 31 ( Radyo ) - Belgrad 
dan verilen haberlere göre , Yuğos· 

1 ya Kral Naibi Prens Pol bu ya-

k
avi da Berline gidecektir . Fakat 
ın ar . • h r·ı· 

bu haberi Belgra~ sıyası me a ı ı 
te id etmemektedır 

Y p . 31 ( Radyo ) - Atine 
arıs : 

. nsı neşrettiği bir tebliğde • Yuna-
a~a ın Orta Avrupa vaziyeti hak-

knıstdan devletler arasında cereyan et
ın a 1 · t' ~k 

kt bulunan müzakere ere ış ıra 
me e . d. 
cttiğ'i rivayetlerini te_k~ıp -e ıyor v_e 
Yunanistanın siyasetını şoyle tesbıt 
d . . Yunanistan• Balkan pakla 

e ıyor . . . •1 ino o1'D 
çerçevesi dahilinde menf~,..eı 

1 

Cenberlayn 
hükômetine 

bilcumlar 

Atatürk'ün Etnografya müzesindeki tabutları 

Beş yüz Çek 
tayyaresi 

·ortada yok 

Alman Ajanları 
faaliyete geçti 

i-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-· i Tam rırmlbln kiti muhte- ! 
• tellf •ebeblerle temek• ! 
!kuz kamplarına glnderlldl t • • 
····-·-·····-·--·-·~·-·-·-~! 

[ Prag - Mart ] 

Ellerinde bir takım listeler bulu. 
nnn bir çok Alman gizli polis me
~urları Bohemya ve Moravya'da faa. 

ATA'NIN T ABUT·U 
Müzede dün büyük törünle 

muvakkat kabre vazedildi 

Rasadtepedeki anıt yapılıncıya kadar 
Mukaddes Ôlü'müz orada yatacaktır 

Ankara : 31 ( Telefonla) - Ebedi 
Şef Atatürk'ün "Rasattepe. deki anıtı 

yapılıncıya kadar , tabutlarının hali 
hazırdaki etnografya müzesinde açılan 
muvakkat kabre vaz'ı kararlaşmış ve 
nakil, bugün törenle yapılmıştır. Tö-

rende Başvekilimiz Refik Saydam, 
Maraşalimiz Fevzi Çakmak, Vekiller, 
Ankara valisi, Sefirler, sef aretter erki· 
nı haıır lJulunmuşlardır . 

Ebedi Şefin Rasajtepedeki mb 
yapılınca büyük milli bir merasim ya• 
pılacak ve tabut oraya nakledilecektir. . 

lıyetlerine devam etmektedirler J 

.. Bugüne kadar, aşatı yukarı,· 20.000 V •• •• k d ı tJ f ı • ti 
~f~ti~~merküz kamplarına gönderil- ' ft u çu ev e er a a 1 ye 
. Bunlar~an bir kısmı esasen nazi-
lıte muhalıf olarak tanındıklarından YUGOSLAVYA RADiKAL BIRLl~INDF. TOPLANTI - ISVEC 
bir kısmı da ulu orta tenkitlerde b'. HÜKÜMETININ FEVKALADE BÜTÇESi - LITVANYA'DA 
lunmak gafletini gösterdiklerinde: B 1 R VATANI CEPHE T E'Ş K 1L1 TEŞEBBÜSLERi 
yakalanmışlardır. 

Burada en masumane bir tenk't 
bile tevkife yol açmaktadır. Şehirle:
de yapılan telefod görüşmelerini bi
le. 150 ajan muntazamen dinlemekte· 
dırler, 

Pilsen'deki meşhur Skoda fabri. 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

E T 1 E S E R L E RI l -

Çukurovadaki ancirli hafriyatında 
çıkan gü:ıel eserlerden: Tanrı Teıob 

• Çukurovanın Yaşı" ba~lıklı ta· 
rihi tetkik serimizin üçüncü makalesin
de bahis mevzuu olan kıymetli Eti 
eserlerinden Tann Teşob'un kabartma• 
11na ait resmi yukanya koyuyoruz. Bu 

Stokholm : 31 ( Radyo)- isveç 
hükümeti muhtemel bir harbe hazır· 
hk olmak üzere mühim askeri ve ik . 

tisadi tedbirler ittihazile meşguldur. 
Au meyanda hükumet vukuu melhuz 

bir iktisadi buhranı önlemek için 
1,500,000,000 krunluk fevkalide bir 
bütçe layihası hazırlamıştır. Bu Jayiba 
meclise sevkedilecektir. 

- Gerisi üçüncü sabif ede-

SUtHA MÜZAHERET 

oomünyonBaır 
Ne yapıyor? Ne vaziyette? 

.. .1 H b lere Göre İngiliz imparatorluğunun her tarafından 
\ erı en a er - --

. , lb ve emni\'et dnvnsınd:ı muznharet göstereceklerine 
llrıtan\'a nın su • d h b J l · · . . • 1 ~ n butun dominyonlnrın an n er er ge mı~tir. 
daır ımparntor ucu 

U
.. muhtelif siynsi pıır~i 

\derinin iştiraki.) le Brı-

t , b'ır hucum vuku buldu-
any~'.) n , 

t kd. fo Knnadıı nın lıutun gu n ırl • .:ı 
. 1 ·ntnnın yarmmı-

kuv\·ctıy e nnın 

k ı: na dair hir knrnr nn oşııcaöı ' . . 
{. kabul edilmıştir. 

şurc 1 ı~ , 
Bay Vud~vort, par amen~o-
.. l d. r.· bir nutukta diktn-

da so\· ec ıo"' d .1 · 1 · ön erı e-törluk memleket erınc S • 
cek harp mıılzcmc~i Uzc:-rıne am-
bargo konulmn)ı lUzumundnn 

bnhsetmiştir. 

Avusturalya başvc~ili Bay 
Lyons; Melborn da na-

zırlar toplantısındıın sonra, A
vusturalya'nın Britanya'ya buton 
kalbi ile mUzııharet edeceğini bil-

dirmiştir. 
Cenubt Avustural~·a başve_ 

vekili Bay Pleyford da şu sözle. 
}eri söylemiştir. 

"- Harp ictinabı imkansız 
bir hale gelmiş gibi tetkilatımızı 
tamamlamalıyız.'' 

Bnılerce kura 

f!ıbe!erine mUr 

umum1 binaların icabında asker, 
tnrafından işgal edilebilmesi için 
tertibnt alınmaktadır. 

Ccnubl Afrika birHğinin 
rnudafoası ku vvc:tlerine 

Jahil A sınıfı efradı kafileler 
hnlindc askerlik )'ubclerine kay
dolunmnktndırlar. Knyıt muame
le i dundcn beri Knptnvn ile 
birliğin butun şehirlerinde başla
mıştır. 

Askeı lere yardımcı kadınlar 

teşkilatı da miktarını arttırmak

tadır. 

Başvekil General Hertzog
parlamentodn dış siyaset mUna

kaşalnriy le bir gUnU geçirmekten 
bile imtina etmiş, ortaila muhim 
bir hayat ve ölum meselesi var
ken başka şe,ylerle ittigal etme
nin doğru olamıyacağını söylemiş
tir. 



t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ i TARIHDEN YAPRAKLAR! 

• iV ·-·-·-·-··· .. ~ ............ . 
,, .. -----·-------------~---,Gene acı bir sür

olacak gibi 1 ~ ~~ Ö ~ ~~~~~~~~~~1~~~~~r.~D ~Jı pri:ri•ci~wkd~.rt~ ÇUKUROVANIN YAŞI '- mamile kesilmek derec~sine gelmiş· 

A K Ç A M E S Ç • T tir.Polonyada Ridving'de Alman akal· 
Şehrimizde 1 liyetleri tıpkı Südetler gibi ayaklarına 

Sügüılüde bulunan bir Eti kabartması 

Pazarcık, G. Antep: 

beyaz çoraplar giymeğ'e ve Bunlar 
Bi asarı atika cemiyeti 

kurult?cak 

•• nümayişlere başlamışlardır. Polonya 

M U Z E OLUYOR askerleri bu Almanlardan bir kaçını· 

Haber aldığımıza göre Maarif 
müdürü Ekrem Gürselin tt-şebbüsü 
ile yakında şehrimizde bir " Asarı 
atika cemiyeti,, kurulacaktır. Bu 
cemiyetin teşekkülü için teşebbü ~ a 

ta geçilmiştir. , 
lzmir ve Trakyada mevcut olan 

bu şekil cemiyetin nizamnameleri 
ve faaliyeti hakkında mah'.i!l'at is 
tenmiştir. 

Anıtları 
verdiği 

koruma komisyonunun 
çok güzel bir karar 

0Auz boylarmm Adanayı ilk ı,gal ettlklerı sırada camisiz 
kalmıf olmalarından AğcaaOa ismindeki YUrejiıl TUrklerlnden 

biri tarafmdan 812 Jt&nl 543 
sene evvel yaphrııan " Akça. 

l masçlt ,, ~Evkaf idaresi tara-
As kere gidenlerin yo tındsn kU•a deposu olarak 

Eğitmen Kursu 

yakalıyarak tevkif etmiştir. 
Burada Alman teşekkülleri azala-

rına tecavüzler yapılmıştır. Bir çok 
genç Almanlar tahkir edilerek döğül
müştür. Umumi yerlerde Almanlar 
nefretle mukabele görüyorlar. ... 
RADYO 

Pazarcık kazası denilebilir ki, para lan ıneselesi kullanıldığından , anıtları koruma Adana Eiitmen kursu lfoUmüz· 
bütün muhitile beraber bir as3rı komisyonunun verdiği karar üze· deki aylar içinde açılacaktır. Bu iş 
atiklf mıntakasıdır. Çokaktepeden Vilayete gelen bir tamime göre rine " lslam Müzesi " haline geti· için haıırlıklar başlanmış ve kurs 

• BugUnkU program • 

Türkiye Radyo difüı:i3 on pQstaları 
Tiirldye Radyosu - Ankara lladyosu 

Cumarteal 1 - 4 - 939 

başlıyarak Caba (*) mıntakası da Dölükbabada bulunan Jüpiter Delic· askere giden gençlerin yol paraları rilmesi istenmiş ve bu tal~p Evkaf öğretmenleri ile kurs müdürü ıeçil 13.30 Projram 
dahil olduğu haldo yirmiden fazla 1 henus tipirıde Tann Te§ob nın tenzili işinin, bu gençlerin nüfus Umum Müdürlüğü idare Meclisi miştir. 1J.JS Müzik (Müzik hol, kaba· 
büyüğü kucaklıyan vadi bize bu tezkerelerinde yazılı bulunan asker:- tarafından ka~ul edilerek bina Mü Şehrimiz eğitmen kursu müdür re ve saire) Pi. 
mıntakanın vaktile bir Eti medeniyet Yazan liğe giriş kayıtlarına bakılmak SU· ze Müdürlüğüne terkedilmiştir ' Hiğüne Konya ilk tedrisat müfettiş- 14.00 Memle~el bil ayarlı a; 
merkezi olduğunu anlatmaktadır. Bu R. YALGIN retilc yapılmasını, ayrıca Vfsika Yakında binanın tamiri ile Müze lerinden Rütfi Dağlar tayin edilmiş jans ve meteoroloji haberleri, 
büyüklerin bir kısmı şimale doğru aranmamasını, yalnız şüpheli görü· haline getirilmesine .başlanacak ve tir. 

14
.lO Türk müziği. Çalanlar : 

M J'ğ b. k 1 Samsata lenler hakkında askerlik şubelerin muhı'tı·m·ız'ın bütün fslam eserleri h F Ok araşa, ı er ır ısm f k k ki b Refik Fersan, Fa ire ersan. u· 
d ır.. ·ı ı k B b 1 ırı uzun ete i ir heykel ve derı malumat istenmesini bildir· bu tarihi Mesçitte teşhh edilecek. Şehı·r Tiyatrosu altı olSru ı er er en oy ey pınarı o- h k 1· .... d b' -ı 1 yan Sadı' Hoşs•s. ey e ın onun e ır o ü z yafet ma. · · ~ 
vacığında serpilmiş sekiz dokuz k d h mıştır. tir . temsil verecek 1 - Osman bcvı'n - SerraAh sası, onun ar asın a va şi bir kur ' '"" 
büyükle ikinci bir merkezi de yarat· pecıı;eYl 

dun saldıran saidır2n tavrı bize şu K·~ p• • 1 Ş h 1'' ı h yı mış vaziyettedir. Bovbey pınarının o- r ıyesı stanhul e ir ıyalrôsunUn §e v k M Af ı t eser hakkında şöyle bir vakayı ha. 2 - ruzas er usta a zze -
şimalinde Bebisni dahi mühim mer· tırlatmaktadır. Umumi evlerde riınize geleceğini ve 15 Nisanda Srgah şarkı - Doldur getire_ y saki 
kezlerden sayılır. Tashih: İkinci defa oynanacek Asri Sinema salonunda temsillcte 3 _ Bimen Şen _ Segah fat· 

Bütün bu hüyükler suların akın Dünkü üç numaralı yazıda mü f d feci bir cinayet başlıyacağını yazını tı~. Aldığı~ıt kı _ · Sun da i,sii1 
tı sahillerinde ve buz gibi kaynak· h' k Halkevimiz gençleri tara ın an malOmata göre şehir ıiyatrosu U· 

4 
_ Fahı·re Fersan _ Kemençe ımce i i yanlış tettip vardır. Bı'rı' d · J larm civarında kuıulmuş bir halde. 29 mart akşamı oynanan "Kör,, pi- ra a, bir muhasip aranıyor, oğ u· 

d ı kilışelerde diğeri tahşiyededir. Kı· b - Birinci sahifedetı artan - d k taksimi 
dir. Pazarcığa başlama an evve r J d b yesi 3 Nisan akşamı halkımıza ir • muz, korkunç gece, ama çı mış 

5 
_ Sedadın _ Hüzzam şarkı 

biraz kasabanın vaziyetini gözden ışe er en irincisinin altına (Zincir. defa daha oynanacaktır. bir güzel, satılık kiralık ~ve zehirli k 
1 li medhalinde bulunan) ikinci kılişe· ku ve diin gice Şahid olarak dinle- _ Cefayı hicrinle göynüm yı ı sın 

geçirelim! Gençlerimiz eseriıı temsilinde k d 1 . 1 h d kucak adındaki altı eseri oynıya· 
6 

_ , •atk tu·'rku.:su·· _ Bağ'a .lı' r : nin altına da b t (Z" · ı· ' nen ar a aş arıy e umum ane e ge· n ~ Gölbaşından akıp gelen çayın aş an ıncır 1 avcısı çok muvaffak olmuş ve çok alkış f:aktır. '1Bir muhasip aranıyor,, vod· 
1 b ve Arslan insan kafalı ) şekle de z"nti yap'ıkları sırada Safiyenin ih· l 

1 
d f dim 

şimal şarkında kurulmuş o an u Sf k d l lanmışlardır, '* tiras ve kıskançlık ddlayısiyle pat· vili stanbulda el i e a oynanmıştır. 
7
. _ H~lk türküsü _ Haticem. kasaba (1287) 1872 de ufacık bir en s enecektir. kr yıldızlı tahşi· 

köy iken kaza haline getirilmiş ve yenin sonlarında (Eti forkuskiyon ile Kaput bez)erı· tönalık yaptığı evin kapısından ha Açık teşekkür 14.40 Müzik (Cazband . Pi.) 
Semsat) c" 1 · ı d' ·ı · · karet kasdiyle yere sesli olarak tü- ( H k k ·ı · Pazarcık denmiştir. um esı yan ış ızı mıştır. l 5.30 Konuşma u u ı mı 

Eski adı (Baır..dın Sa,.ir) dir. 180 Bu cümle (Eti köprüsü Keysun ile Yeni nizamname dün kürmesi ve suçlunun aynı evde Kardeşim Alinin vefatı dolayısiyle yayma kurumu - Kanun hakirttiye. 6 5 
Sam t) 1 k t b'h d.1 k bulunan Latife- adında k i k a· b · 'l ' · t · t k IOt B S d hane 1200 nüfusa malik olan kaza· sa 0 ara as 1 e 1 ece tir. meriyete girdi enı ve aı emızı azıye e me - ti ) Halkevinden naklen - · ı · 

[*] jon garst h f · t dınla görüşmek arzusuna, ölen f d b ı d ti az te nın kazancı çiftçilik, bağcılık ve fıs angın a nya yap un a U un an os anınıza g e · dık Sami qnar 
tığı büyu-ır.u-n adı "C b d lk V h Safiyenın mumaneat etmesi ve suç · · t · ı te• kku··r edeıı'rn tıkçıhkbr. Kasabanın şimalinde kırk. 5 8 a,, ır. tisat ekaletince ıızırJanan nız vası asıy e ve · 11.30 Program 

G · · ·· ·· lu Sadık'a zımnı bir şekilde sövmesi C O t•• ri mağara adında bir alanın etrahnı at - erısı uçuncü sahifede - ve Devlet Şurasınca görülen kaput · rera or 17.35 Müzik (Dans saatı . ıl .) 
1 · f neticesi öldürme filinin işlendiği an· Hadi Klper nalı şeklinde kuşatan kayalığa ya-T __ A_S_H_l_H-•• ------ bez ermin tip ve vası lan hak· 18.35 Türk müziği {Fasıl heye-

.k d k 1 V !aşılmaktadır. k pılmış mağaralar göze çarpacak ın a i nizamname proje'Sİ cra e ti) Okuyanlar : Tahsin Kara uş ve 
Dünkü üç numaralı yazıda mü- o· 1 14 h•t 1 n f · ı· h d" d 1 kd' A derecede eski ( Mağara evlerini ) ' killeri Heyetince kabul ve yüksek ın enen şa 1 suç unu 1 ı göre a ıse e cezayı az.ı tıcı ta ırı 'afı'ye Tokay Çalanlar : Hakkı Der himce iki tertip yanlışı vardı. Biri ı ·şJ d'ğ" · f 1 ""' 

andırmaktadır. Belki bu mağaralar klişelerde, diğeri tanşiyedcdir. Kli· tasdika iktiran etmiştir.Nizamname ne surete 1 e 1 ını etra lıca an at. sebep mevcut olduğunu ve suçlunun man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham• 
milattan 1200 yıl önce mezar ha şelerden birinin altına (Zincirli met. dünden itibaren meriyete girmiştir. mışlar ve son olarak suçlu, tevsii henüz 17 yaşında bulunmasına göre di Tok ay, Basri Öfler. 
Jine konmuştur. Mağaralarda görü- halinde bulunan), ikinci klişenin al- Kaymakamlar arasında tahkikat hakkında diyeceğini soran Türk ceza kanununun 448 ve 55 in· 

19
.
00 

Konuşma (Dış politika 
len öküz başı kabartmalar Helenis· ima da baştan (Zincirli avcısı ve reise karşr : ci ve yaralam;ıktan mükerrerliği do. hadiseleri) 
'k d · 1 · · d k k Arslan insan kafalı) şekil: de Sfenks Ald ğ IA t ·· D Ş h'tl h · · 1 tt 1 1 'le 81 · · addeler 'ı ·ııe ceza tı evır eser eıını e o şama ta· ı ımız ma uma a gore , a - a ı er epsını ana ı ar. ayısı ıncı m · 1915 Türk müziği (Halk musi· 

d denecektir. fki yıldızlı tahşiyenin al- biliye Vekaveti, Kaymakamlar ara· Ben de söyledim; siz hükmünüzü landırılmasını istedi . . A" k V 1 lb ır, tında (Eti forkuskiyon ile Samsat) kisi) Sivaslı ~ı eyse ve ra 
Kazanın Ovacık köyünde ( Yı- cümlesi yanlış dizilmiştir. Bu cümle sında bazı değişikliklr.r yapmakta· veriniz. Demiştir. Reis duruşmaya son verdiğini him Takdim eden : Sadi Yaver 

!anlı mağara ) Kız ve erkek kabart· ( Eti köprüsü Keysun ile Samsat ) dır. Bu hususta ha.zırlanan karar- Müddeiumumi muavini Şeref anlatarak heyet müzakereye Ç'!kildi. Ataman 
malı resimlerile beşik şeklindeki san· olarak tashih edilecektir. name projesi yüksek tasdika arze- Gökmen esas hakkında mütaleasını Ve bir saat sonra yapılan ikinci 

19
.
35 

Türk müziği (Eski eser 
at motifite ve yine aynı kazanın (Sal·) (•) Jon Garstangın hafriyat yap- dilmek üzere Başvekalete verilmiş· söyliyerek suç.tunun müdafaa şekline celsede suçlunun 7 sene 11 gün ağır Jerden müteşekkil proğraıH) Çalan· 
manlı köyündeki öküz başı kabart· I tığı hüyüğ'ün adı «Caba• dır. tir . ve dinlenen şahitlerin şehadetine hapsine karar verildi . İar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kaın 
malı ~z~natlı ma~arası bu muhi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~Cevdet Kozan, Okuyan: Muallim 

tin miladdan önce geçirdiği önemli .. •• kat ikinci bir facianıa içinde yaşa· Nuri Halil Poyraz. I .. z· 
devirlerin hiç te atılacak şey· Kuçu K ~~sr~~kle~: gı~. K a r il n d eğ i 1 m iş ! mak mukaddermiş meğer 1 20.00 Aians, meteora OJ', ıra· 

!erden olmadığını meydana koymak · • " rültüsüne rağ Beni münzevi bir hayata götür- At bor!ası (fiyat) . 
tadır. Hanobasında yıpranmış bir HIKA YE men' yataklı 1 y A Z A N: T A N G O N E R 1 mesi için bindiğim tlrende çok sev- 20.15 Temsil (FuEzuk1i g~es~! 
halde görülen kabartma da Kıymetli · vagonun kori. diıı.im kadının yüzünü görmüştüm. Terti.p ede.nler.; rem eşı 
eserlerdendir. d d J .. ı '!Ah k 15 lb h D J d 

orun a pat ayan uç e sı a yeme kaladı . karımın hareketlerini takibetmekti . Hayret ve heyecan içinde idim . v.: ra ım e ı enız .. Şehri şarka doğru incelemeğe salonundan d:.ıyulmuştu • Kompar. 
1 

k Temsile Ankara radyosu kume 
Perişan adamın halinde , o da- Ve nihayet bir gün onu başka bir Der hal koştum. Ellerine sarı ma . başladığımız zaman dağlarda kaya. tımanların kapıları açılıyor ' fakat k k ·rsted"ım Fakat ben'ı nefretle su··z .. ıek okuyucu lan Mesudk Cemilin ıdare· 

1 k h i ada büyük bir değişiklik vardı . erkeğin lcolları arasında yakalamış '" 
ara oyulmuş yala lar. şarap aneler süratle k9panıyordu . Salondan ko- y h k d. sinde İştirak edece tir. 

b d ı{ 1 üzünde, biraz evvelki haydut ifa· tını. Tıpkı bugünkü gibi tabanca· ay ır ı 
ve ya ani asma a arı i e sayılmı- rldora koşanlar da geri kaçıyordu . desı· kaybolmuştu. - D. elimisin sen l 21.15 Memleket saat ayan 

k k d b .. f k mm kurşunlarını üstüne başalttım . k b' o yaca a ar ya anı ıstı orman. Saçları diken diken olmuş, aöz * * • o·ıyel 21.15 Esham, tahviıat, anı 1Y 
J h. . k0 d . 1 . A b k & Fakat o değil, aşıkı ölmüştü . arı mu ıtın es 1 evır erını ir at bebekleri, evlerinden dışarı fırlamış, O anda ne yaptığımı bilmiyor. nukut borsası (fi)·at) 
daha canlandırmaktadır. (Mülk) kö eli tabancalı bir adam kin dolu Katar hareket sinyalini yaptığı Yıllarca hapishane köşelerinde dum. Onu bir dakika içinde kompar- 21.25 Neşeli plaklar. R. .. 
yünde görülen boğanın üzerine bin- bakışlarl11 karşısına çıkanları ürküA zaman, gözleri dolmuştu . Hıçkırık- inledim . Ve nihayet birkaç gün tıman arasında öldüıüverdim . 21.30 Folklor (tialil Bedi Yo· 
miş bir adamın kabartması ve taşın tüyordu . larla ağlamağa başladı . Karakol evvel serbest hayata kavuştum . ilk Katil susmuştu . AcıkJı bir hali netrren) 

k d k. h' ı·f E · · odasının köcesinde bir hasırın üze· işim onu aram k Jd A 0 ki ) ar asın a 1 ıyoro 1 tı yazısı yıne Ayaklarının altında , sarışın bir "" 8 0 u. mma o, vardı. Zabıta amiri dayanamadı sor· 21.45 Müzik (Dans pli an 
b. H' · · t 1 ğ ğ d b rine yatırılmış sarışın kadının cese- meydanda uoktu k ıze ıtıt ımpara or 11 u ça ın a u kadın yatıyordu. Göksünden sızan / · du. 22 00 Haftalık posta utcısu _, 

k E ·ı·ı ı· d dine baktıkça , hıçkırıkları tıkanı· B 1 d , mıntı anın tı 1 er e ın e yaşamış kanlar koridora yayılmıştı. ı'ş sene evve ' otur uğumuz - Peki, karını, Lu kadar sevdi· 22.30 Müzik (Küçük orkestra 
olduğunu isbat etmektedir. Bu vaziyet çok sürmedi. Katar yordu. eyden çıktığını komşular sö}lemiş· ğin ve tekrar anlaşmak arzusunda Şef : Necik Aşkın) " 

P ğ b. d '"dh' ilk dakikalarda sorulan bütün ti h ld 'k · · K · y k sü•11 azarcı 10 gar ın e ve mu ış durdu . Bütün yolcuların ağzında · olduğun a e nıçın ı na ıçın 1 - öpp - az a şamı 
bir dağ yokuşundan çıkarıldıkdan bir tek kelime tekrarlandı : suallere sükütla mukabele ediyordu. Çılgınca tutkundum ona. Bunun sabır göstermedin ? 2 - Glessmer - Sabah seliıl'' 
sonra otuz haneli Söğütlü köyünde Fakat çok geçmeden katilin dili için onu bulmak, ve tekrar kalbini Katil avuçları içinde ovduğu ba· (Fantezi) 
ziyaret dağının cenubunda muhtar -. Cinayet I çözüldü : kazanmak istiyordum. Fakat artık şını kaldırmadan hıçkırdı : 3 - Gibish - Çakir keyfiıtl 
Mehmet Ali oğlu Alinin tarlasında ı Doğru idi. Trende bir cinayet - Karımı çok seviyordum . Ve onu bulamamak imkansızlığının ye - O eski karım değilmiş me (Viyana şarkısı) 
(Söve taşı) olarak kullanılmakta o· olmuştu. Bir adam bir genç kadını pek mesuttuk. Fakat. sonraları ha. sine düşmüştüm. Artık onu unut ğer. 4 - Delibes - Kopelya bale' 
lan Eti kabartması pazarcığın garp f öldürmüştü. yatımız, meçhul s~beplerle alt üst maktan başka çare yoktu. Ve bu - Ya kimmiş? sinden bebek dansı 
tarafında Eti imparatorluğu devrinde! Katarın durduğu yer bir nahiye oldu. O, beni artık temamiyle ihmal tasavvurla eski çiftliğimizin bulun· - Karıma benzeyen bir kadın l 5 - Valter - Serenad 
yaıamı' Etililerlc dolu oldutunu goı· ı iıtuyonu idi. Birkaç jandarma bir ediyordu. işimi gücümü her şeyimi duğu yere gitmek ve köy hayatına Bunu cinayeti işledikten sonra an· 23.00 Müzik (Cazband · Pi.) 

1 
• 

Ana Oılını nu aın ...... - ~~nftiMl!:ı,;Arbk vc.ıioo mggalem başlamak üzere-- yola çıkmıştım. Fa· ladım . 23.45 -.24 Son ajans haber c 
ur. 



MADRİD'DE 
ÖRFi İDARE 

Ç k .---·------------------· -----------u urovanın yaşı (Sinemanın Şahane ve Billur Sesli Kızı) ikinci büyük proğram başlıyor!.. 

Madrid : 31 (Radyo) - Mad 
rid askeri valisi Madridde ve ci 
varda örfi idare ilan etmiştir. Bu 
suretle ufak tefek karışıklıkların 

önüne geçilmiştir. 

İnhisarlar ve D. D. 
Yolları bütçesi 

Ankara: 31 - inhisarlar umum 
mildilrlüğünün 1939 bütçe projesin· 
de varidatı 938 yılına göre 1,206, 
500 lira fazlasile, 49,466,000 lira. 
masraf ise 1938 yılma göre 960, 
898 lira eksi~l ife_ 7,370,350 liradır. 

Devlet Demir Yolları İşletme 
İdaresinin 1939 yılı varidatı geçen 
atneye göre, 3J340,600 lira fazlasile 
39, 1.10,0ôO lira, masraf da .3,3911 

600 lita fazlasile gene 39,130,000 
liradır. Masraf fazlalığı yeniden alı
nacak malıeme Karnutaydan alınan 
16 milyon liralık masraf müsaade. 
sinin bu yıla isabet eden kısmıdır. 

İki eski Mebusun 
vazifelere tayini 

Ankara : 31 - Eski Kastamonu 
Mebllsu Bay Şükrtl, Sıhhat ve f çti· 
mal Muavenet Vekaleti Sıhhi Ens
titiller Laboratuvar Şefliğine, eski 
Burdur Mebusu Bay Halit de An
karanln kBmür Şirketi idare Mec· 
lisi Azalığına tayin edilmişlerdir. 

Küçük devletler 
~ . . 
faaliyetı 

- Birinci sahifeden artan -

Lllvanr•d• vat•nl cephe 
Londra 91 ( Radyo) - Royterin 

bildirdiğine göre, Litvanyada bir 
" Vatani cephe,, tı>şkiline karar ve
tilfüiştir, lfo cepheyo bütün Litvatt
yahlar dahil olacaklardır. Bu lfaliğin 

gayesi memlekette birliği vücuda ge
tirmektir. 

Macar - Slovak ihtilafı 
Budapeşte : 31 ( Radyo) - Ma

€ar - Slovak kdmlsyonunda yapılan 
rnüıakerelerde Slbvaklat bazı talep· 
lerde bulunmuşhır. Macar hüklımetl 
bu talepleri suretikatiyede reddetmiş 
ve bu sebeple müıakereler inkıtaa 
ti~ranııştır. 
uaaafav ba,vekllllıln beyanatı 

- ikinci sahifeden artan -

(Söğütlüde büyük bir ölü aşı 
ayini yapılmış; bu ayine İştirak et· 
me üzere ovanın her hangi bir mer
kezinden hareket ed~n kral (?) sarp ! 
yolu palanlı bir katıra binerek ka- 1 
tetmiş ve yolda bin müşkilata hatta I 
kurtların taarruzuna uğradığı halde 
bu mübarek ayinden sarfı nazar et 
memi~ olduğunu) hatırlabr. 

Heykelin belinde güzel püskü). 
lü bir kuşak ve onun arasında bir , 
kamanın bulunmuş olması bu ziyaret 
çinin ulu orta bir adam olmadığını· ; 
da ortaya koymaktadır. 1 

(6u kabartma şimdi Adana mü· , 
zesinin (1983) numarasında ve Eti 
eserleri arasındadır.) 

Teeaaürle bildirmek laıımdır ki 
memleketimizin her köşesi olduiu 
gibi Çukurova da istenildi~i kadar · 
incelenememiştir. Onun için okuyu · 
cularımııa bu mıntıkada daha fazla 
bilgi bağışlamaktan aciziı. 

DEANNA DURBİN --

TAN SiNEMASINDA 
Muvaffaklyetle Gösterllmekda Olan 

1 1 Yüz Erkeğe Bir Kız 
Filminde kendini seyretmeye ve Dinlemeye gelen Yüzlerce Prestiş· 

karını Cazip Güzelliği Sempatisi ve nefi; Şarkılarile hayran bırakmaktadır 

DEANNA DURBIN bu büyük filminde GRET A GARBO'nın 
Sevgilisi Orkestra Şefi LEOPOLD STOKOWYSKl'nin Biiyük bir 

maharetle idare ettiği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının iştirakile 
V AGNER. MOZART, LIST, ŞOPEN ve ÇA YKOFISKI gibi en 

yüksek Musiki Dahilerinin En nefis Eseı !erini Altuoi sesile 
v~ Bütün Ruhları büyüliyen bir güzellikle Taganni Etmektedir 

Bu film cidden bir Müsiki, Gençlik ve Güzellikler Şaheseridir. 

Ayrıca: 

KE.N MA YNARD 

Tarafından oynanan Heyecan 
Ve Dehşet Filmi 

(Çiftlik Kanunu) 
Dikkat: 

BUGÜN 2.30 da 
••••• 00 ...... . 

Biletlerin evvelden aldırılması reca olunur. 
Telefon .Tan 266 

100 Erkeğe Bir Kız ve 
Çiftlik Kanunu 

10438 

Şimdi cenuba doğru Mıra~ yo 

)unu takiben Ayıntaba, buradan da 
(Karkamışa) geç~ct!kinıit için fÖy)e 

yörüdüğümüz yolu tedkik edelim. 
Yoluaıu:i!da Sam köyünün üzerinde ı 
Gaziantebin on iki kilometro şima· 

1 
linde Mara, yolunun şarkında (Du 
lükbaba) adında bir tepe vardır. 

1 

bu tepe üzerinde vaktile lngilizler · ı 
ve Almanlar bir çok eıerler bul. 
muşlar ve kendi mütelerine taşımış 
)ardır. Oülük'te buliinan Jübiter e· 

1 

seri de dahil olduğu haldo Avrupa , ·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

da mul1telif müıelere taşınan (84) 
parça kadar kiymetli eser m~vcut · 
tur. 

~ülükbabanın en güzel incele· !~~~~~~~~~~~~·~~·~~~~~~~~~~~~ 
mesi (1907) tarihinde Liverpoldan ı 
Slelen arkeoloji heyeti tarafından ya. , 
pılmıştır. Burada fazlaca bilgi edin· 
melC isteyei1lcrin [,,.,,,] (1902) de ba· 
sıf mış Amerikalı (Char les Sadeis)nin 

Bu •akşam ı 
Alsaray sınemasuıda 

eserile professör (Garstang) ın (Hi· lstikl~li uğrunda bütün varlıklannı feda eJen kahraman bir milletin 
tayt Empir) adındaki eserleri tav· 1 mücadelesini gösteren 

:i:ei:~:;:;·:e~:~~~~et·~;;.t: 1 (_~i~ millet~n istiklili) ı· 
k 'it "ki d' · (4134) 1 Buyuk muc:ıdele ve aşk şaheserınde baş rollerd~ Cennet Perisinin uzuncu cı ansı ope ının 

h'f · · ·· d · k A unutulmaz yıldızı sa ı esını goz en geçırme ve na . ~ 

doluda E.ti medeniyetinin başlangıcı Joel Mc Crea Frances Dee 
olan miladdan (4000) yıl önceki 
yıllarda (Akdeniz) medeniyetinin ilave olarak : 
bundan ancak ( 1000) yıl sonra baş· 
lamış olduğunu görmek kafidir. FOX JURNALDE BAY HITLERIN ÇEKOSLOVAKYA YA g· · · 

ırışı 

[ •• J Berk: Gazi Antep Halkevi 
Braşuru (Ömer A~ım Aksoy) Sahi· 
fc (50 - ve Bay Muhtarın sahıfe 
(71) iki makalderi. 

Cumartesi 2 30 da 2 filim 

1- Kır çiçeği Shirley teıpple 
Belgrad : 31 (Radyo) - Yugos-

.1av radikal birliği heyetiumumiye iç· 1 
•thaında başvekil çok mühim bir nutuk I B h · · · "h" l" söyr 1 . . • . a ar mevs1mının sı ır ı 1Y emıj_.ve sıyası vazıyetten bahs , 
~d~~k. Yugoslav millet~~ Wr millet ve cazıp kokuları , ~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~l~0:4~S~l~ 

2- Kontes V alevska 
. 1 al~nd~ çalışmasının hayali lüzumunu N c • 
1 erı surrnüştür. İ 1 

00 Çek tayyaresi 
._ Birinci sahifeden artan -

kasının bh 
b\llrrı k urolcırı, en son planları bul· 
tarı t" fmaksadiyle Gestapo memur· 

.. ra •nda b '' Ta n as11.ına u~. amıştır. 
lar1 dı(.!:r~lcriyle birJikte çek hudut· 
nın sayısı c ~?nış olan çek pilotları· 
den fazladı s •den tahmin edildiğin· r. 

l.OOo ta 
lchistıın'a RYYarcnin Romanya'ya, 
Ya kaçtıtı' h ubsy~'Ya ve Yugoslavya· 
çek t a erı rrı h b 1 ayyare ıne d u a ağalı ise de 
Yare ek 'k . Y anlarınde 500 tay· he . sı tır B 
1 P~ı de birin~· u tayyarelerin 
erdır. ı sınıf harp tayyare· 

Açık 
teşekkür 

Başım~ 
. a çılc 

hıç ıztırap •n büyük b" 
k 1 du" ır uru 

haza at e •rncı· ıllrrnada b" .. 
• • • 1Y•t n uyuk 

ketımızın genç Yapan 
.. - H d' "" ve rnu•~ memlc· ratoru a ı "-İpe ttledir O 

rüme gazetenizin ret •çılc th kkp~-
d 

. C •vaa ,,c u. 
c erım. . •uturı.. . s· .. rıca 

IQı .... 

Kolonya, Losyon Ve 
esanslarında bulursunuz 

LiMON, ÇAM, 1Ikbnhar ko· 
lonyalarile Şipr, Fujer, Leylak, 
Re ... ·dor, Ful, Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonlnrı ;ıaynnı tavsi-

.redir. 
Feırlhıa't ~nen 
Osmanlı Bankası Karşısı 

5 10431 

Türk hava kurumu 
adana şubesinden: 

1_ Şehrimizdeki Türkkuşu bi. 
. . evcut kıoki ve resimle 

nası ıçın m 
. tnamesine göre yaptırıla 
rıne ve şar "'dd ti 
cak möblesi ·on beş gün mu e e 

açık eksiltmeye konmuştur. . 
2- Bu işe talip olanları~ .kr~kı 

ve re~ imlerini ve şartnamesım gor· 

k .. bemize müracaatlaıı . me uzere şu . 
3 - ihale 3 nisan 939 pazartesı 

gi:nü saat 15 de Türk hava kurumu 
Adana şubesi merkezinde yapılacak 
tır. 

3 üncü büyük eser !.. 
Sinema kainatının göz kamaştıran kadını ... Yir ıninci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan - 1 T u R A 
(Ormanlar Perisi ) 

Türkçe sözlü, baştan başa renkli sinema teknik harikasının mübdiidir 

1 ÇOK YAKINDA 11 · ÇOK V.:KINDA 11 ÇOK YAK~~ 

..- Asri • 
sınemanın-.. 

GENiŞ SALONLARINDA GÖRECEKSiNiZ. HAZIRLANINIZ 1 
Telefon 250 ASRf 10434 

• 
sınema L'ifr Asri 

Sayın hatkımıza,harikalar filmi serisinin ikincisini sunarak kesbişeref eyler 
Ateşini cehennemlerin alevinden, azametini gönüllerin kasırgasından alan 

( Markopölonun ) 
( Müthiş aşk maceraları ) 1 

OYNAYANLAR: 
Mübdi sanatkar ( GARY KOOPER - SIGRtD GURY ) 

Ayrıca: Yeni dünya haberleri 

1-Nisan- Cumartesi gündüz 2,30 matinede 

1- Markopolonun müthiş aşk maceraları 
2- Esrarengiz Otomobil 
Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 
10442 

fstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
11-Nisan- 939 sah akşann 20,30 da 

(Bir Muhasip aranıyor) 
Komedi 4 Perde 

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

Telefon 10433 250 

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

yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 

Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Sondurülmesi 
ve Karartılması Nizamnamesi 

2 
Kararname No: 10346 

_ Dünden artan · 

M dd 25 K t tertiblerinin rutubet, hava vesair tesirlerden 
a e - arar ma . 

.. . k aman maksadı temın edecek surette kulla. 
muteessır olmıyara uzun z 
nılması mümkün olmalıdır. .. d d'I k 

M G
-d" .. kaldırılm:ısına musaa e c ı en arartma ter. 

adde 26 - u uzun . . k k"Jd 1 'bl . J b k faaliyete gcçirılebılece şe ı e yapı mış ol. 
tı erı gece o unca ça u 
malıdır . 

7 
Karartma işlerinin tanziminde 

1 - Pencereler ve menfezler: . k . . . 
P 1 in ve diır..er menf ezlerm mas elenmesı ıçın 

Madde 27 - encere er 5 .. h 
. ani olan storlar, madenı veya ta ta pencere 

ışık şualarının geçmesıne m .. 
k ki k enleri kullanılabılır. 

apa arı veya epl k aması için storların yanlarda boşluk bırakmı-
Madde 28 - şı sızın ·· k k d . .. t ve alt tarafları da tamamen ortece a ar u· 

yacak kadar ge~ışh vled. us alık kalan kısımların başkaca maskelenmesi 
zun olması, aksı a e ar 
lazımdır. .. 1 .. k t k · · h S · veya siyah yun u umaş an, oyu mavı veya sıya 

torlar koybu dm avı a ışık hüzmelerini geçirmiyen bunlara benzer 
mumlu muşam a an vey 
diğer koyu kumaşlardan yapılır. .. . 

P 1 · iyi uydurulmuş pencere kanatları uzerıne yuka-
encere çerçeve enne d · b .. · • 

1 
k aş veya muşamba veya karton, enız am alaı 

rıkı fıkrada yazı an um . dd ı k" ı ·ı k .. . . k h" elerini geçirmıyen ma e er ve ağıt ar gerı me 
kağıdı gıbı ışc uzm . . 
surctile de maskelenmeleri caızdır. 

Madde 29 _ Diğer malze..'11~ bulun~a~ığı zamanlar~a kağıt kullanıl. 

b·ı· d ır. geçmesine manı olması ıçın koyu renklı ve kalın olması a ı ırse e ışıl.tın 
lazımdır. 

il - Işık sızdırmaz methal: 
Madde 30 - Umumi mahallerle fabrika ve müesseselerde iç tenvira 

tın methallerden dışarı.ya sızmaması için ışık sızmaz bölmeler vücude ge· 

tirilmesi lazımdır. 
Madde 3 ı """:""' Bu bölmeler biri dışarıya ve diğeri binanın içine açılan 

iki kapılı bir aralıktan ibaret olup binanın içindeki ışik huzmelerinin dışa· 
uya sızmaması için iki kapı aynı zamanda açılmamalıdır. 

Madde 3 Çok girilip çıkılan umumi binalar, yurtlar, matazalır, lo· 
ınıçw.~u. fa b ri 

... 



r. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

,_ Kaza -- - 9,50 
Piyasa parlatı • 3~.87 34,75 
Piyasa temizi • 

1 
Klevland 39 ~ 1 39,70 
- - -- Y A- P A (; 1 t 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

çfCIT 

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

HUBUBAT -Buğday Kıbns 1 
" Yerli 3: 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
ıMercimek 

Susam ıs; . 
UN 

Dört yıldız Salih 
... üç • • ·- .c Dört yıldız DoQ'ruluk ..o "' 
~ u: üç .a c • • 
o - Simit · ::: ca ,, 
~ :> Dört yıldız Cumhuriyet =' N c> üç " \ ,, 

" Simit ,, 
LlverpoJ Telgrafları 

&MJ 
Kambiyo ve Para 

31 I 3 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene 

Hazır 5 02 Ur et 

ı-Rayişmark --
Vadeli I. 4 62 Frank (Fransız ) -3-35 
Vadeli IJ. -4 48 Sterlin ( ingiliz ) -5- . 93 
Hind hazır 4 14 Dolar ( Amerika ) 126 ""(ff" 

Ne~ork -7 \.85 Frank ( isvicre) ---00 00 
- s: "- - - •- -r·-- - -

~tUJJMl~AJ~A" 
CAN KUQTA·Q.IQ 

T. 
fi, l 

' 
~ . 

/ 
. , « ,.,. , 9 - c• « • ,. 

------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müeueıc na. 

mına getirilen tn müntehap, taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapJan haımanlardır. Her zevke göre detiştn numaralı ttrtiplcıi vardır.; 

' Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve pa~etler içerisinde satılır. Ambalaj·: 

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

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depolan ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
a) 

~--------------------------------------------------------------..... ----= 
OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı~a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

aDI desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu-
nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır : 

Türk liralık: 
1 adet 1000 Liralık 
4 

" 250 " 5 " 100 " 25 
" 50 " 50 " 25 " 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A•ı S d w hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
ı e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir. . 2 

1 Adana Ziraat Mektebi ------------------------------\ Diş tabibi Müdürlüğünden: 

Oğlum Tevfiki tecla 
mevti muhakkaktan kurtı 
mütehassısı Dr. Mazhar 
ne teıekkür ederim. 

10450 Babam 
Süleyman K 

e:m::a ı:::=-

Türk hava kurumu 
f\dana şube.illden: 

Kurumumuza ait ve A 
asfalt cadde üzeriade nld 
fabrikasında bulman 509 
ban deriıi 3 niıan 93!1 
günü saat 15 te açık artır 
tılacakbr. isteyenlerin o rün 
atte şubemize mt1r1CMtları 
lunur. 

19-24-1 

adana pamuk Or 
Çiftliği müdürlü .. 

1- Pamuk Üretme Çiftli 
85 beygir kuvvetiAde bir 
kamyonet ıasesi açık ekıi~ 
tiyle satın ahnacaktır. 

2- Şar tnallMIİ bedolm 
Pamuk Üretme çiftliti mü .. 
den alınır. 

3- Mezkur kam109etüa
men bedeli (1870) lira ve 
kat teminatı 140 lir' 25 

4- ihale 7~~939 
saat 1 S de vilayet Ziraat 
;üodemübaya&.-MJı•·~uu--.· 

Hüsnü Reşit Soykan 1 

Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenthanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

da yapılacaktır. 
1 - Mekt~p için 160_0 lira mü· j S- TalipleriQ yevmi 

hammen bedellı ve 120 lıra muvak· 1 ve saatta teklifname ve v 
kat .~emin~.th (V) tipi 85 ~eygirlik j birlikte komiayou ıaüracaa 
motorle mucehhez Komersıyal şase· I 

10415 23
_

2
6-

karşısında 

75-156 10116 Numara: 200 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli O/o7,5 Teminat • Numarası 
Mikdan Mevkii Cin"Ji Vakıf Belediye 

Lira Lira K. 

400 30 00 Kuşıyaka Dükkan 12 19 
Karataş yolu 

330 25 75 
" " " " 1 17 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti 20 gün müddetle. ve 
peşin para ile artırmaya çıkanlmıştır. ihaleleri 17 /4/939 Pazartesi günü 
saat 13 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. Isteklilerın Vakıflar Müdür 
lütüne müracaatları. 

28-1-5-9 10437 

------------------------------------
Doktor Operator 

Hadi Kiper 
' Alm anyada tahsilini ikmal dmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Al idin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahltyin saat 12-8, öğleden sonra 

2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

muayenehanesinde hast .. arını kabule 

Ji karüsersiz bir kamyonet alınmak 
üzere 25/3/939 tarihinden itibaren 1ı 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 1 

I 

Eksiltme 10/4/939 Pazartesi 
1 

günü saat 15 de Vilayet Ziraat Mü 
dürlüğünde toplanacak satm alma 1 

komisyonu tarafından yapılacaktır. J 

2 - isteklilerin bu müddet zar· 1 
fında şartnamesini görmek ve ma 
Jii'lJat almak üzere pazardan mada 
her gün Adana Ziraat mektebi Mü 
dürlütüne müracaat etmeleri ve i
hale günü muayyen saa tta t~minat 
paralarını mal saodı§ına yatırarak 
veuiklerilc birlikte komisyona mü· 

1 
i 

racaatları ilan olunur. 

36-28-30-1 10430 

ı 

Açıldı. 
A8falt cadde 
AtetUrk parkı ranın 

Kır 
Her gün sabahın altısı 
akşamın 22 sine kadar a 

Temiz hava, her t 
soğuk sı.:ak meır 

Kır kalave 
Her cins meşru 

! 10436 &'· •• : 

~-----· 
5 . ku.ruı 

Adana Ticaret Odasın
dan: 

Sicilli ticaretin 3/6/ 1937 tarih 
ve 73 numarasında ihracat taciri 
o!arak byıtlı bulunan (Massimiliano 
Brazzafolli oğlu) Antuvan Brazzaf Jl 

1 

li'nin Odaya tevdi etti~i 27/3/1939 1 

tarihli istidada 81311939 dan itiba-

Seyhan J) 
darlığından : 

Hayvanlar vergisi le 
cibince her sene oldup ~ 

ren ticardi terk ettiğini bildirmiş 
ve sicilline olsuretle işaret verilmiş 

olduğundan keyfiyet ticaret kanunu 
nun 42 inci maddesi mucibince ilan 
olunur 

1 sahipleri allerinde bulunaO 
ları Nisanın Bir inci ~ÜD 

' ren oturduğu mahalle ve 
açalmış olan kayıt defte 

j ettirmeğe mecbnrdur. K• 

1 

ddcti l Nisanda başlayıp 
akşamı biteceğinden ar 
müddet içinde hayvanlannı 

10452 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

1 mahalle veya köyde lca • 

30;3/939 tar1hinda ihale edil· 1 

mek üzere müddeti On gün uzahl· 
mı~ olan Adana Tayyare meydanı 
istasyon binası ve hangarında yapr 
lacak (2570) lira (02) kuruıluk işe 

istekli çıkmamıştır. 1/411939 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazar 
lıkla verilecek olan bu işe istekli ı 
olanlarm nafia daireline müracaat· 

leri ve hayvanlann1 saklı 
yıl ve yoklama müddet 
nakil ve ifraz tez~ereai 
köyden köye veya ba 
nakil edenlerin cezaya 
cakları ilin olunur. 

Umumi nepiyat 

Macid 


