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Ro a Y ve Polonya muvafakat ediyor 

Fransız Cümhurreiai 

BAY LEBRUN 
TÜ RK i YE 
ELÇI LIGINDE 
MYAN DAVAZ, BAYAN 
WRUN ŞEREFiNE PARLAK 
BiR Z 1 Y A F E T VERDi 

Paris : 28 ( Havas ) - Türki· 
ycnın Paris Büyük Elçisi B .. y Suad 
Davaın refikaları Bayan Davaz dün 
akşam Paris Büyük F.lçilitindc Fransa 
Rcısicümburu Lebrunun refikaları şc 
rcfınc bir ziyafet vermi~lerdır. 

Türk Elçilığinde verilen bu zi· 
yaf et pek samimi ve parlak olmuş 
tur. Zıyafette Rei:icümhur Lebrun , 

Ruzoe/t müdalıalege 
nasJ karar verdi ? 

RUZVEL TIN EN YAKIN VE MUTEMED M0ŞA VIRI BAY 
HUL iLE ARALARINDA GEÇEN TARiHi MOKALEME 

[ 
Franıuco Mat; Mtf.fflU(Ul.na 1.S Nuan J 
Tarihı ıle J'oıınııond'ln ya:tbvor 

l.ondra : 28 Royter - Soyvct - lngiliz mUz:tke· 
rderine har•etle devam olunmaktadır. 

Sovyeder birliği dc.lege'Iİ Moskovanın son bir kararı· 
nı lngilh hariciyesine bildirmiştir. Bu karar şudur : 

kon~ularına arzu ettikla-i şekilde ~arJı•ıda U.lunmaga 
amadedir. Roman~ a ve Polonya bulı.uınctlcri de bu tekli 
fc muvafakat göstermişlerdir. 

Bu yeni teklif Uzerindeki .kOAUfnaalar hararetli bir 
şekilde devam etmektedir. 

1 

Bayan lıebrun, ve bütün Fransız si-
yaıi ri~ rcfıkalariylc birhkte hazar 
bulun~rdır. Parisin bütün yüksek 
sosyetesi de davetli bulunuyordu . c Sovyetler birlilf, eter tecavUze uğrarlarsa, ~akın 

Sovyetler birligi hariciye komiser muavini Koreli askerler Ja· 
pon hükumetine 
dün isyan etti ! VLADMiR POTEMKiN 

ANKARA'YA GELDi 
Bir çoklan Çinlilere 

teslim oldular DOST SOVYETLER DELEGESi 
ASKERi TÔRENLE KAAŞILAND 

Ş-abay : 28 ( Rad,o )- Japon· 
lam Çine ıöaclerdilderi 20,000 Ko. 
ııe1i ulcer • Japonvıya kartı • Biz 
lcardet bif milletle htarp edemeyiz • 

SURiYE ' DEKİ 
GREV DURDU 

Halk çok 
Şaşkın halde 

Eler Aıı Komıaer 8urlı•· ı 
Hlerı tatmin edecek bir 
alya•t takibi için tlllmat 
almadan diner•• ı .. 

lıkenderun : 28 ( Huauıi muha. 
birimizdrn ) - Hatay arkadaıımızın 
Suriveden aldıfl haberlere fC)re: 

Bütün Suriye ıehir ve kasabala· 
noda ayın 26 ıncı çarıamba fiinün
dea 16b8re• carıalar açdmıı ve rre· 
ve nihayet verilmfıtfr. 

Mıllr blokı. taraftır gazeteler, 
greve blok tarafından ittihaz edılen 
karar ü:erine nihayet verilditini iddia 

cdiyorlıra. da diter gazeteler bunun 
aslı olmadıtını ve halkın arhk işsizlik· 

ten sıkılıp dükklnlarını açmata ka-

''r verdiklerini hisseden blok, mer
kezinin hali halk üzerinde müessir
miş gibi goıünmek için açıkgözlük 
yapmak isteditlni yazmalttıdırlar. 

Maamıfik ortada malum olan bir 
hakikat varsı, 40 rünü mütecaviz bir 
miiddetçe çarııların kapalı kalması 

yiiıündea bütin halkin ~ derec,de 
•ılulmlf y,, bilhuaa fakir tabaka •· 
ra11r.da açlıtın başgöıtermiş olmast• 
dır. 

Ba miUt blok razeteleri bu gün· 
kü kararın m:ıvakkat oldutunu, AH 
komiserin avdefüıde milleti tatmin 

edecek bir ıiyatet takibedilmediji gö· 
riilecek olursa, tekrar rreve bqlaaa· 
catını yazıyorlar. 

Yuıoalav hariciye naztrı 
dün Belp.ada böndü - ... 

Ankara : 28 (Telefonla) - Sov• diyerek İlyan etmiflerdir • 8u kuv· 
yetlcr birligi hariciye komserligi mu· vetler tım1miyle bozulmu, ve kıç 
avini Bay VJadmir potemkin sabah Jı. ...mışbr . 
tanbul Ankara postasına takılı huıuai Alınn diıer --~ töre , 
bir vatonla temimize ~elmiılerdir. Hanyındaki Çin hava kuvvetleri 
Ank~ra tarı 5?vyet ve Turk bayrak· Hanyandın cephane alarak Şimale 
ları de ıÜllü bir halde bulunuyordu. 
doat devlet delefesi tarda askeri me. dotru uç~ılardar. 
ruimle kartdanm1ttır. bando Türk 
Sovyet marılarmı çalmlf ve haraciye 
vekilim~ Şükrfl SarıçotJu, hariciye 
genel ıekteteri Numan Menenenciot
lu, Ankara vefi maıvini, erklanıharp-

ltalya harıciye nazırı 
yakında Madride gidiyor 

' ler, sefaretler erkAnı hazır bulunmuş· 
lardar. tardaki prazante ve görüşme· 
den sonra kıymetli mü111firimiz dot· 
ruca SoYyet sefarethanesine gitmiş· 

Roma : 28 (Radyo)- iyi bir kay 
nakdan haber verilditine göre. ha· 1 
riciye nazırı Kont ciyano 15 mıyiade 
Mldride fidecektir. ı 

1 

)erdir. 

BULGAR T ALEPLERi 
BLLGAR GAZETELERi BU MEVZU ÜZERiNDE 
HALA HARARETLE MEŞGUL BULUNU YOR 

'' Haksızlık tAmlr edilmeli 
ve flliyata geçilmelidir" 
8offaı 28 - au•ı•r ı•z•tel•rl 8ulg•rl•t•nın taletderl ••v 

zuunllalcl nefrlJ•la b•I• hararetle devam etmektedir. 811· 
ha•H yarı raamı llulgar ı•zet•I Dnea, Bulgarıa-... talep. 

lerl hakkında ıazdıll lllr m•- 1 
uled• •• , .. demektedir: 

- llUtlln dDnya, Bulg•rlata· • 
na h•K•zhk Japılm•• oldUlunu 
taadlk etmektedir. Bu- lillkaız· 
llkl•rl taehlb ve ta1111r etmek 
sözlerden derhal filiyata reçmek li· 
zamdır. Eter biUin milletler, yapd· 
mıı olan hak.11zlıkları tamir etmek 
arzusunu röıterirlerse harbin önü
ne reçilmiı olur. Allkıdar hü,ümet 
rıcahnin cesaret göstermeleri ve ar. 
lak ıüratle hareket etmeleri iktiza 
eder. 

Ruzvelte verilen 
geniş salahiyet 

Valington: 28 (Radyo) - Ame 
rika iyan meclisi, Reisi cumhur 

Ruzvelto Meclisi on gün evvel 
malumatlar etmesi oartiyle Japonya 

Amerika 1r111ndıki tİclretİ tahdide 
Alibi1et vermiflir. Matbuat bu b· 
ran pek yeriacle bulmaktedw. 

Ziyafet geç vakta kadar sürmüş , 
samimi haıbihaller olmuştur . 

j 

HiTLERiN 1
1 Geçenlerde ( B~y·::: de~::::amda ~ vaDyet .ı-. 

B tecrUbe ettim. HerkH tarafmdan ae 

N U T K U yan Ev Kuri ,ererme verilen ı:_.1 · demek istedilimin anlapldılım saa• 

• 
1 - lngiliz - Alman 

Deniz anlaımaaı 
feshedildi. 

fi - Almanya • Po
lonya paktı yır
bldı. 

111 - Ruzveltin mesa
jtna müsaid bir 
cevab 1 

VI • Danzigin alman. 
yaya terki iste-

v 

---

• 
nıyor. 

Alman • Polonya 
hududunun kat-
ileşmesi. 

• 

Hinıler Rayııtagda bır nutkunda 

Berlin: 28 (D.N.B.) - Rayiftaı 
Meclisi burün saat 12 de toplan· 
m11br. Fübrer meclilc beyanatta 
bulunmaktadır. Meclisin müzakere· 
leri devam etmektedi r. 

Berlia : 28 (O. N. B.) - Hit· 
ler buıGn Reittıh'da söylediii nu 
tulctı lngi)iz·Almaa dm ınlaıma· 
llDID ve Alman·Polonya .ı.,mur 
-~ baclrmit beynel
.... .. ldanf ...... fititi reddellllit 

'c.wr.l lhad ... , -

~ Runelt'in yalan dostlan~dan. a· 
rının. lıuır buludulo bır sıyafette ediyorum. 

1 
1-L t B· Hu\ : Amerikan cumburreisi dost mem -.e • t'\.. - Hiç şuphesiz Bay reis. -3 

lerden birisine mensup bir diplomata eI1rAn ' "'·-li =1 L..-:. Wr fakria kafa· zaaaediyorum ki bu autkunus 
• .-,, •• ._.._. · umumiyeyi bir lıayli dUtUncsye se.k 
, S1nda dolafmakta olduliJDu s6ylemış· _L L.....L 

ti : etmiftir. Gene biç şupbe y~, na~ 
- Onlara bir .... ı aormu ve umum 1 çerçi vesi içinde tasvıp ed\ldı . 

Fakat herkes sizin daha açık ve ka't 
. haldkatı söylemege icbar etmek iste· bir ....... ko_,tupnasu ertmeıe 

yoru~eltia t. Mşll ı a çek· abpkhr. Bu .-behki autkunUnD tau 
.__ - ~•- belki biru •Dbhımıli • 

. meyi da,andulu iua...-, - -
Maaoli.a idi. 8. Rmftlt: 

1 14 &yl61, ölleden ._.. cıamhar - Evet 1 EM 1 8J01• 
: reisi Korel Hul'u beyu eve davet Fakat laeniiz ambcldemecleJi~ Fil• 

1 

etti . hılcika ben de ö1le zamecliJoı• 
Ve bu çok hurmet edilen, ~U· ki.bu diktatörlerle bira dahi itik 

dcbbir mUta'rirle Avrupa ~:ali~• ve kati kGGUptk llllm plecektir. 1 
dair gelen ıon telarafları tetlu e · Cümbumıiliıtia bu IÖlleri 0.-

1 
B. Rusvelt : . k la la örtülü L...--.. 
- Öyle sannediyOl'1lm Ju, :.J:.t B. Hul beyaz UÇ r -.-

' 

bekleyecek vakumu yoktur· 
1 etdi : 

tarafmd- s&ıderilea son mal~at - B. keis 1 Harekete ~ 
I çok manidardır. ltalyanlar: Panse ! lizımdır. Dedi. Çemberliyn ve Da· 
' Pariıe l diye ba1tnyorlar· Hitler;J;; ladie kODU1tular • Bu aabablc\ aut• 

lince, filhakika o, saamaktadır, daha kumaza ratmea umumi efkir sinir 
onun sukataı, nutuklarından 

' mUtlıifür. Ne denirse , dcnain, :u, leamektedir . Supa Amerika te-
lspanyol ıulanada dolafm81A ~ a· cerrüt politikam mücadeleaiyle b-

Al d mas• pek emnıyet n...1. bir haldedir • Millet harpten 
yan mu OD&Dd 'ld' Poloayada, pa 
verici bir fCY eli ır. f korkuyor, sulhtan korkuyor •• 
Holandada, Yugoslav->::ı-.;.~ =li~ Bu 111retle kODUfUrken 8. Hul , 
lutalarıo barekete g.,çti.. Ruzveltin mavi ve idealiat ıöderiin 
yor. Dedi. L-L d Ru el içine UlllU"/Of u. n t cevap ,.,. 

B. Hul : Çe her 
- Evet! madem ki B. 18 

• di : 
la _ ı!.L!L.......... vas ge- _ Çok ivi biliVftHl-•Z ki , oak• yn tecerrüt pOP_. L- l . ı ı---
çiyor, her halde hakka ye seucp erı tanberi müdahaleyi .... elde 
vudır. Ve sonra FraftSIS, Y~~ s: idim ... Fakat EylGlde 8. Hitt.. 
ferberlik demek olaa bir reıımı he anki ha ..a.-ı. 
halde isteyerek kabul etmb orlar. yazdıtam zam ta1a yine U:.• 

mek iltemiJorum • Ben onu daha 
B. Ruvelt : ) 1_ 
_ ô le sanıyorum ki, gene, tıplul evvelden ( mG*'-111 olanm; ita• 

y da !-!-.le babı•• tm k • t ""• F'-•- t ---L Eyl6lma 908 hJt;dll ~ ... ·.,et ret e e 11 ey ...... um. ~• ~· 
dupmtı• yui,.te _::; .... .,....dv ha" bu - GerİIİ ikinci sahifede -
. . d . l\..)e •• • 
IÇID. eyıs. -3 

lngilterede mecburi as:kerlik 
- - -- AVAM VE tORDLAR KAMARASINOA 

ekseriyetle 
bul olundu 

Avam Kam.,...nd• ancak 145 muhalif çıktı 

mut ve neticede 145 muhalif reye 
kartı 5'76 reyle hükimetin bu tektill 
kabul edilmiftir. Direr taraftan ~ 
lu Kamaruı da bu t~ kalMll el• 
mit bnlunmaktac:br • 

Verilen bat ..._ın!!llllli"-"ti'.I~· 
bü-.----
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SANAT 

Çukurovanın Yaşı 
·I Ş e h ö rr h c§l b> e·rr O e rr D I: ~~:.~~e~:'~"'i~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~ ~I ~plamıyan her han~ ~r ~er~ 

Mebuslarımız 
Mersine gitti 

Evkafa aid bir dükkan 
tamir edililiken 

•• •• şıOJınfa duruşu fazla sayan bugün~ 
Uçüncü musamere ı münevver Türk genci, beğenınel 

ı · şir.i hafif bir omuz silkişine ilave c 

"Palavra komedisi bu tiği küçük bir dudak büküntüsif 

Mah'.im olduğu gibi eski Yunan· 
lılar küçük Asyada topladıkları her 
yrni bifgiyi Yunarıistana götürürler· 
ken değiştirdikleri gibi bu şehri de 
Yunan akld~sine uygun oluak. tak 
dime çalışmışlardır. (*) 

F ökat ilim aleminin bildirdiği 

Ku .nananın en eski dininin (Ana · İ ti) 
(**) m••zhebi olduğunu Lil:riz. Bu 
mezhep ateşperestlikten ibarettir. 
(Br se) göre bu mezhebin en büyük 
mabuJu Afrodittir. 

Afrodit tarihlerde en çok ad al 
nıış mabudlardan sayılır. Sümerler· 
tle [ Nana, Samilerde İştar, İşt~r ve 
diğer kavmlarda Afrodit, Anaitis, 
Urani Venüs, Milita, Belon, Diyana, 
Ma ] ;ı Jları hep bu mefhumu yaşa
tır. Bazı araştırıcılar Türklerde meş 
hur olan (Turan) adının da Bu mev· 
zu ile alakasını işaret ediyorlar. 

Son olarak görülen (Ma) kelimes! 
ESKi f mabudesi (AR) ın karısı ol. 
d1..ığu ve kumanda bunun için bir de 
(BELON) mabedinin bulunduğu ve 
bunun adına (MA) denildiği h.ıtta 

bu mabedin (SAKA) !ara ait iba 
dethrıneler fon madut olduğu muh· 
telif yerlerde İşaretlidir. 

Daranın oğlu (Ardı Şir) bu mez. 
hebe ait olan bir heykeli Mezopo 
tamyaya götüı müş ve (SUS) şehrine 
tesli n elm : ş olduğunu lstrabon yazar. 
Bundan başka İstrabon bu mezheb 
adamlarınıu Toroslara kadar da / 
ya}ıldığını ilaye eder. (1) 

Yazan 1 
R. YALGIN 

·---~ 

Bu din ve ya mezhebe mensup 
halkın ateşe taptıklarını; bu ateşi 
mukaddes mihraplarda yaktıklarını 
ve mezheLin rabıplerinio ayinlerde 
(Şamanl~rda o!Juğu gibi) Maske kul · 
landıklarınını (Heredet) da teyid e· 
der. 

Bir müddet Ermenilerin dahi 
dini olan ANAITIS ınrsleğenin en 
bariz timsali (fnektir}. Din salikferi 
ineğin kendisiyle tasvirlerine ibadet 
ederlerdi. 

Sonu var -

Tashih ve itizar 
Dunku ,·azımızda (TUmUlUs) isim· 

lcri .}':tnlıs ~!arak (TUnırUs) halinde ) 1 
çıkmış olmakla bcrnhcr dah~ başka 1 
mürettip hatalarının tazhihiei dilerim. · 

ı 
(*) Yunanlıların Diyana ve l<u· 

mana hakkındaki masalları mcşhur

dnr . 
(**) Yunan lehçesinde bu k di me 

cAnaitis .t olmuştur. i 
(1) Sus adı Çukurovada cntcrc· 1 

san bir mevzudur. Mesela: Yunanlılar 
Göksun kazasına (Göksus) derlerdi, 1 
Elbistana ve Kumanaya çok yakın 
olan ve esbabı kehef makamı addoln
nan (Ef - Sus) Pa,ya-; geçidinde (isi 
Sus) gibi gih'tılen ~İsos) ve nihayet Çu· 
kurovanın nıe~hur nıcrkezleriaden biri 
olan tTcırınt Sus) ile (Tağar Sus ) .'ili. 

~ • 1 

çok benziycn (1ar"u~) hu cumledenclir, 
1 

Mebuslarımız dün sabah Mer
sine gitmişlerdir. V ı:ılimiz Ali Rıza 
Çevik ve bir halk kalabalığı me -
buslarımızı garda teşyi etmiştir. 

Mebuslarımızdan Hilmi Uran ile 1 
Tevfik Tarman bugün Mersinden 
Ankaraya geçeceklerdir. Diğer me
bııslarırnız daha bir kaç giin Ada 
nada kalacaklardır, Mebuslarımızın 

Tarsusa da geçeceği sanılmaktadır. 

Mebuslarımıza 
ziyafet 

Milli mensucat fabrikası sahip ı 
lerinden B. Nuri Has evvelki gün 
mepuslarımiza evinde mükellef bir 
ziyafet vermişdir. yemekde vali, me. 
buslar, V-! mcmleketimızın ileri ge. 
lenlerinden bir çokları hazır bulun· 
muşdur. 

sikisi Aşık Veysel ve İbrahim ) Tak 1 

dim eden: Sadi Yaver Ataman. 1 
18,30 Türk müziği ( Karışık 

program ) Çalanlar : Hakkı Der. 
man,Eşref Kadri, Hasan Gür.Ham 
di Tokay, Basri Üfler. Okuyanlar : 
T-ahsin Karakuş, Celal Tokses, Sa- 1 
fiye Tokay . r 

19,00 Konuşma ( Dış politika ' 
hadiseleri ) 

bir küp 
çıktı 

Büyük 
meydana 
Dün şehrimizin kalekapısında 

yorgancılar çarşısında evkafa aid 
bir dükkan tamir edilirken temelin. 
de, 2,5 metre yer altında büyük bir 
küp görülmüştür. Vaziyet!en derhal 
müze ınüdürlüğü ve emniyet işleri 

haberdar edilmiştir. 
Yapılan tetkikata göre, bu küpün 

ancak 200 sene evvele aid olduğu 
ve tarihi kıymeti olmadığı anlaşıldı· 
ğından yerinde birakılması ve inşa· 
ata devam edilmesi muvafık görül
müştür. 

Eğitmenli höy 
mektebi binaları 

k " k ifade edip geçiyor. Hakikaten iııs' 
a şam oynanaca tenkit arzusunu bu1up beğend~ 

Ankara Halkevi temsil şubesi 1 

gençleri üçüncü müsamerelerini bu 
akşam saat 21 de Asri sinema sa· 
lonunda vereceklerdir. Gençlerin bu 
akşam oynayacakları temsil " Pa· 
lavra,. adlı bir komedidir. Gençlerin 
diğer müsamereleri gibi bu müsa· 1 

merede de büyük muvaffakiyet ka 
zanacakfarr şüphesiz görülmektedir. 
Halkımız güzel bir gece daha ge· 
çireceğinden memnundur. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü a~ık, 
hava hafıf rüzgarlı idi. Erı çok sıcak 
gölgede 27,5 dereceyi bulmuştu. 1 

Geceleri en az sıcak 16 derece. 

Odalar kongrası 

Dün haberaldığımıza göre, ma 
yis ayında toplanması evvelce ka 
rarla; dırılmış olan Türkiye ticaret 
odaları kongrası, yeni ticaret veka 
leti teşkil edilmiş olmasından son 
bahara bırakılmıştır. 

Ticaret vekaletinden Adana ti 

eserlerin hoş görmediği aksak 1 
rafları karşısında sezip, duyabili~ 
o insan ki benimsediği bir ·eser k• 
şısmda alakalıdır. Cazibesine tuU 
muş ve sahnedeki piyesin akı~ı 

zevkle kendini kaptırmıştır. Fa~ 
bir an gf'lebilir ki bu cereyan; İ 
raklama geçirir. ve bunun sebebi 
derhal gözüne batan bir aksayıŞ 
görür, hayıflanır ve üzülür. Ah, ~ 
bu olmasaydı .. 

Bu tıpkı, ter, temiz bir orkel 
ranın sürükleyici tesiriy1e kendindl 
geçip hislerini içinden yaşıyan b 
insanın fazla ve lüzumsuz bir da~ 
sesiyle uyandırışı kadar tadsız b 
şey oluyor. işte Ankaralı temsil 
arkadaşların geçen gece biz Çu~ 
rovalıların önüne koydukları Vef 
Paşanın bu p~k nefis tercümeıj 

temsilinde ben böyle ara, sıra ts 
kaçırılan bir zevk duydum: MükeO 
mel bir işlt'yİşi sekteye uğratan d 
az hazırlanmış arkadaşlar, bu it 
surlarmı muvaffakiyetleriyle örtl11 
ğe çalışıp onlara destek olan dij 
arkadaşlarına karşı kendilerine bO 
lu hissetmelidirler. 

________ __,_ ________ ... _ -.,... ___ _ 
19, 15 Türk müziği . Çalanl~r : 

Maarif vekaleti, eğitmenliği köy 
mektebi binalarının yapılış şekilleri· 
ne ait hazırlanan plan projelerini 
alakalılara bilôirmiştir. Bu projelere 
göre nüfusları pek az ve eğitmenl~
ri kendi evlerinde ikamet edebile· 
cek köylerin mektep binaları bir 
dersaneli, l<üçük bir koriCfor, bir 
eğitmen odası ve köy kurulu odasın· 
d1n müteşekkil olacaktır. Niıfusu 

fazla olan köylerde ise bu plana iki 
oda daha ilave edilecektir. Vekalet 
köylr:rin nüfusu, inşaat malzemesi 
vaziyeti gibi hususiyetlerine göre 
üç tip mektep binası projesi hazır
lamıştır. Ankara köylerinde tama· 
men yapılan bu mektep binalarının 
işr yaradığı da tesbit edilı:ıiş bulun 
maktadır. 

caret ve senayı odasına gönderilen 

bir emirde, son bahara kadar muh 
telif ticaret ve sınar: mevzular üze· 
rinde etüdler yapılması, gününde 
mevzularının mufassal bir kongra 
vekalete bildirilmesi ve esaslı bir 
şekilde hazırlanması bildirilmiştir. 

Ben bir tiyatro tenkitci >İ dd 
lim. Ve inanılsın ki Halkevimizio l 
çok değerli misafirlerinin temsili 
rini tenkit his ve arzususu ile 1 

ğörmf"ğe gitmiş de~ilim. Böy)e b 
maksat, çoğunu pek iyi tanıdığ1 

ve sevdiğim batta kendileriyle li 
raber çalıştığı Anbralı arkadaş! 
rımın IJawı duyuracakları zevk 1 

heyecan hesabına ka)·dedilir bir ı 
rar ve hiç te arzulamadı~ım bir ~ 
gale olabilirdi. Bu itibarla mis3fı 
terimizi şehrimizdeki bu ilk teflls 
için uzun, boylu kalem yürütmi~ 
ceğirn. Cür'et sayılsa da burıu ik 
ci veya üçüncü bir temsil için ys 
mağı düşünüyorum. Ancak fev~ 
iade mükemmel bir temsil kudre 
nin; eser~n zevkmı pekte doya, dr 
kana, kana bize nedense içireııf 
diğinden azıcık şikay~t etmeden 
duramıyorum 

I<uzvelt müdahale \ 
ye nasıl karar verdi 

- · Birinci sahifeden artan 

ve korku içinde olan Avrupa 
bu jestimi anlamadı . Ertesi 
Münih meydana geldi. 

B. Hul: 

benim 
günü 

- lngiltere, olup bitenlerden bizi 
haberdar etmedi ve yanlış bir adım 
atmamızı sebep oldular. 

B~ Ruzve!t : 
Bu defa bu hataya düşme. 

yeceğim. Bullit ve Kennedy saye· 
sinde olup bitenlerin hepsinden ha· 
berdamn. Bullit Fransaya tayyare 
satmamız lıususunda çok ıHar etli. 
Temin ettiğine göre Fransa da mad 
di ve manevi sahada fevkalade bir 
kalkınma husule gelmiştir . Fakat 
kaybedecek bir dakika olmadığını 

da ilave ediyor . 

Bu sözler üzerine B Hu! bir 
miiddet düşünerek şu sözleri söy
ledi : 

- Hitler ve Musoliniyi bloke 
t imek ve oldukları yrrde durmağa 
mecbur etmek lazımdır . Onları da 
herkes gibi konuşmağ~ ve anlrış 

rn.ığa zorlamak icabediyor , O za· 
man siz, şu sözleri söyleyebilmek 
gibi muhteşçm ve muazzam bir 
nH•vkideki adamın vaziyetinde ola· 
caksınız : 

- Ben bunu sıze söylememiş 

mi idim? 

* "' 
Koıde Hul gözlüğünün ipi ile 

oynamaktadır. Ruzvelt'in nıavi göz
leri güneşli bahçede Musolini ve 
Hıtleriıı gölgesini arıyor gibi . 

Cümhurreisinin bürosunun ka 
pı.sı açılır Sekreter rnuavini içeri 
girer. Ruzvelt sesler•ir : 

Mak l gel bakalım buı aya yaza· 
cak küçük mektubumuz var. 

Bu sırada Hul cebden saatini çı 

kararak bakar ve 
Evet der, biraz acele edecek olur 

sak Lu iki mektupda • 27 eylufcta 
Hıtlere gönderilen mektubun gitdigi 
ayni saatda postaya yetişmiş olur. 

t-
. : 'n ,{ · .•• • t , • ••\..: . .';;:~ ... Vecihe, Reşat Erer , Ruşem Kam , 

CevJet Kozan. Okuyanlar : Necmi 
Rız:ı Ahıskan. 1- ... - Mahur ' 
peşrevi 2- Abdi efendinin-Rast RADYO ' şarkısı - Senin aşkınla çak oldum. 
3- Yesari Asımın - Hüz~am şar
kısı - Yine kalbim taşar ağlar. 1 Terbiyevi karagöz 
4- Reşat Erer - Keman taksimi. 

• Bugünkü program • 

Tiirkiye H.adyo dıfüzi3 on postaltm 
Türkiye Radyosu - ı1ııkara Radyosu 

Cumartesi 29 - 4 - 939 

13,30 Program 
13,35 Müzik (Eğlenceli müzik-

1 
Pi. ) i 

14,00 Memleket saat ayarı , 1 

ajans ve meteoro!ojı haberleri . 
14, 10 Türk müziği . Çalanlar : 

5- Relik Fersan -Mahur şarkısı -
1 

Şehrimize gelen Ankara halkcvi 
Dün yine günümüz geçti. 6!_ .. - gençleri grubu arasında bulunan '. 
Mahur şarkı - Saba hrfı vefadan · karagözcü Bay Ali tarafından bugün 

ı 1 peyam yok mu. 7- ... -- Mahur Asıi sinema salonunda terbiyevi 
1 

saz semaisi 8- Şemseddin Ziyanın karagöz temsili verilecektir. Bu tem· 
-- Uşşak şarkı - Ol şuhi sefa per· sil için hiç kimseye davetiye gönde. 
veri. 9- Şemseddin Ziyanın-Uşşak rilmemiştir. Adana halkevi sekreter· 
şarkı - Şu salkım söğüdün. 10 - liğinien giriş kartı alınması lazım 
.... - Türkü - Ne zeman gör· dır. 
sem onu. 

20,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20, 15 Temsil {Korkma sönmez 
bu şafaklarda ) Yazan : Ekrem Re· 
şit . 

Evkaf müfettişi 

Yirmi gündenberi Maraşda tef
tişte bulunan Evkaf müfettişi Hüse· 
yin Mazlum Develi şehrimize gel· 
nıiştir. 

Hi.tlerin nl,Jtku 
- Birinci sahifeden artan 

fakat Amerika cumhurreisinin zikret 
tiği d~vlerden herbirine mutekabili 
yet esasına dayanan garanti verme· 
ğe hazır olduğunu ilave etmişdir. 

Hitler bu nutkunda Danziğin Al. 
manyaya terkedilmesi Koridordan l 
bir otomobil ve tren yolunu Almanlar 
tarafından insası .. Alman P<Jfonya hu 
dudunun kati olarak tanınması v,~ 

buna mumasil diğer bazı teklifleri
nin Polonya tarafıddan reddedildi· 
ğini de söylemiştir. 

Neden, niçin ?l 
Sanat bahislerinde böyle sı1' 

verielcek ctvap alelekser zord 
Bazı his ve duyğuların her zaı1 

yazılaşip, satırlaşmasına imkan'" 

Vecihe , Ruşen Kam , Cevdet Ko
zan. Okuyaıı: Meharet Sağnak. 1-
.... - Kürdilihicnkar peşrevi . 
2- Selahaddin Pınarın - Kürdi· 
lihicazkiir şarkısı - Aşkınla yanan 
gönlüme . . ~- Artakinin - Kürdili
hicazkar şarkısı - Artık ne siyah 
gözlerinin. 4- Ruşen Kam - Ke 
mençe taksimi. 5- Rakımın-Kür
dilihicazkar şarkısı - Demedim 
ona hiÇ kimsin ve nesin. 6- Osman 
Nihac.lrn ~Kürd· ihicazkar şarkısı -
Kaç yıl yüreğim sız.tadı. 7 - .. -
Kürdilihicazkar saz semaisi. 

21, 15 Esham, tahvilat , krımbiyo 
- Nukut ve ziraat borsası (fiyat) 

21,25 N ·şeli plaklar-R. 

Vilayetde ticaret 
müdürlüğü 

B l d. . . h mıdır? Pek sevilmiyen bir ye~ 
e e ıye ıntı ap en- . neden sevilmiyor olduğunu bize~ 

1 • • • • ~ d gi kalem kudreti vukuf la anlB 
CUmen.I rıyasetın en bilir? Bununla berar en başta s'' 

14,40r-15,30 Müzik ( Karışık 
program-Pi ) 

17,30 Ptogram. 
17,35 Müzik ( Dans saati-Pi.) 
17,55 Konuşma ( Çocuk esir · 

geme kurumu-Haftanı~ kapanışı ) 
18, 15 Türk müziği ( Halk mu 

21 ,30 Müzik ( Son ate - Mesut 
Cemil-Cemal Reşit ) 

22,00 Haf talık posta kutusu 
22,30 Müzik ( Küçijk orkestıa -

Şef Necip Aşkın ) 1 - Löbr - , 
Hülya gecesi - Vals 2-Brahms
Macar dansı No. 1-2 3- Könis· 1 
cbofer - Tirol Entermezo 4-Willy 
Richuts - İlkbahırda bir çift 
aşık - Ouverture . 

23,00 Müzik ( Caz•1and - Pi. ) 
23,45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Haber aldığımıza göre, ticaret 
vekaleti, teşkilatında bazi dtgişik
lilder yapacaktır. şehrimize alaka· 
darlara gelen malu.nata 'göre, 12 
vilayette yeniden ticaret müdürlük. 
feri ihdas edilecek ve Türk ofisi bu 
lunan yerlerde de Türk ofisler tica 
ret müdürlüğüne kalb (olunacakdır. 

yeni) ticaret müdürlüğunün ihdas edi 
leceği 12 vilayet içinde AJananında 
bulun nası çok muhtemel görülmek 
tedir. 

l - Belediye intihabına mayısın 
17 inci çarşamba günü s:ıat [ 9 ] da 

başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18 de nihayet bulc.caktır. 

il · intihap yalmz bir yerde 
yapılacağından ve sandık belediye 
altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müntehip!erin 17 ma. 
yıs çarşamba günü reylerini vermek 
üzere intihap yetine gelmeleri ilan 
olunur. 10550 2-18 

cağım Ercii:nent Rehzat, Melih, (ı 
lip, Adnan gibi tiyatro sana.tır 
yüksek arti~ı:ik vasıflarını kendı 
lik ve kabiliyetleri için~ al Jrak t 

tiliyor olan ve y&rinki milli tiY~ 
muzun temel taşlarıtu teşkil ef 
bu kıymetlere Bayan Muattar 

0 
bir elt'.manı da ilave edip ayır ·~ 
tan sonra Zor nikahtaki "Distf~ 
tioo,,_ zaafını dikkatimizden kaÇ~ 
yan diğer noksanlar la birlikte ~ 
karalı arkadaşlarımız pekala tıı 
ederler. . ·~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ Sanat ve halk terbiyesi ıf, 
ı ., çok rhemmiyetli birer varlık 01'.~ 

1 
G u N o N 1 Sov.yet .~.ariciye v Pote m k ,. n 1924 de Potemkin lstanbul ge· kendilerini göstererek HalkevltflJ 

MEVZUU Komıserlıgı mua. • 1 k 1 1 26 b t>•• vini Bay Vladmir • nera onsa osu o muştur. 19 }'C gösteril kolları, bugün ize ol> 
Potemkln Dün Ank'..lra.va gelmişfır. M 1 K • kadar şehrimizde kaldı. teşekkülleri aratmıyacak kadar 1rr 

.. da aı si yaya ızılhaç işinde çalış- kom=syonunda aza oldu. ) · b 1 b b':tC: 
Sovyetler birliği hükumeti ~otemki- Bu tarihten 1929 senesine kadar uğa erışmİş u unuyor. unu 1 

'•) 
mak üzere göndeıildi ve oradan Is· 19] 9 le 1921 arasında Kızılordu A k ı l ld 'r 

ni, Hükutnetimizle görüşmtk üzere da Sovyet sefardi müşaviri oldu. tc:.n n aı a 1 genç er 0 u. · 
iştirak ederek Butirki zindanına hap. h · · brh k d ı h. b' · d ı,ıı 

AnkarayJ göndermiş bulunuyor. cenup cep esının, 1 a are garp ~p 1929 ile 1932 aıasıncta Atina ve ğım ar a aş arın ıç ırın e 

Ç 
k k r 8 . D sedikli. hesinin siyasi kısmında vazife aldı. 1932_ 1934 de Roma sefirliği yap. amatörlük kokusu duymadık· I' 

o ·ıymet ı ır evlet Adamı 1905 ihtilaline karışması üzerine 6 ncı ordunun inkılap konseyinde Biz, Çukurovalılar; değerli, .ıı 
olan Potamkini şu suretle takdim i M k d t d ı d B ı tı. 1034 ten sonra da Paris sefare- ı• c e o~ ova an ar 0 un ll. o şe azalık elli. kin Ankaralı misafirlerimiıİl'l ~\ 
edebiliriz. 'k · k ı · b d 1 f k d ı tine getirildi. ~ vı ın ı a ın an evvc ır ·a a ça ış 1921 1922 d Od vıtffak sanat kudretlerini sıcs ı 

1876 senesinde Tver şehrinde tı, bazı eserler n'!şretti. - e esa mınta- Son vazifesi Hariciye komiser: I lk I ~ rı 
D k kasının icrai komitesinde aza olan sevgi samimiyeti e a iş ar ·e ıe ~ 

doğan bu zat, bir 0 torun oğlu· 1917 ile 1919 arasında Mosko· muavinliği olan B. Potemkin, böyle kınde kendi kıymetlilerimiıi ' .ıı 
d T h ·ı· · M k K 11 · u·· · V. Potemkin 1922 ile 1923 arasın· b dd l ·f f rs" ur. a sı mı os ova 0 eı ve · va vilayeti icra komitesinde ve bila ce, eş sene mü ete vazı eten ça di sahnelerinde takdiaı 1 ui 
niversitesindı: yapmıştır. hare Odesa maarifinde bulundu. Rus tanbula gekrek Rusyaya dönecek lıştığı memleketimizi bir kere daha bularak beğendireceğimizdeO 

1889 da, bir talebe nümayişine Sovyet sosyalist federasyonu maarif lerin sevki işini idare etti. ziyaret etmiş oluyor. bulunuyor ve seviniyoruz. fi 

Vasfi Rerfl1 



Belediye mtilıap Encü
meni Reisliğinden : 

_ J _ Belediye intihabında rey vermej'e ve Belediye azalıt1na seçil. 
mcge hakkı olınların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedveller ayrı, ıy 
rı tanzim t!dHerek Nisanın 26 mcı Çarşamba günü sabahleyin saat selciz 
d~n 4 Mayıs Perşembe ginü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü
kumet ve Belediye karılarına ve her mahallenin ~fterleri de aynca aı•· 
lirada ·• 
& gosterilen yerlere asılnuştır . 

1- Cemalpaşa ve Kurtuluş mahalle defterleri: Veni iBtuyon polis 
karakolunun duvarına asılmııtır · 

2- Oöşeme, istiklal, Kuruköpü, Çınarla mahallelerinin defterleri: E' ı· 
ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır • 

3- Re,atbey,Tepebat,Kayalıbat mahallelr.rinin defterleri: Yarbap po· 
lis karakolu duvarına asalDUşlır. 

4- Koca vezir, Hine dan, mahallelerinin defterleri : Hacabayram poliı 
karakolu duvarına asdmıştar . 

5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucunde mahallelerinin defterleri : 
Pamuk pazarı polis trara:CoJu duvar' na asdmqbr. 

6- Sanyakup, Ulucami, Türkocatı, Mestanude maliallelerinin defter 
lcri: Merkez polis karakolunun duvanna a11lmışt1r : . . 

7- Karşıyaka, Seyhan, Cümhuriyet m1hallelerınm defterlera: Kar11ya· 
ka polis karakolu duvarına asılmıştır . 

8- Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahallelerinin defterleri: Sebze paza 
rındaki Belediye mevki duvarma asılmışhr . 

9- _Köprülü mahallesi defteri:Köprülü Parti ocaj'ı duvarma asılmıştır. 
2- Defterlerde isimleri yazıla olmayanlar ile mükener veya yanlış 

yHılmış bulunanlar defterlerin aatlı lalacatt 4 Mayıs Perpmbe gününe 
kadar ( Perşembe dahildir ) her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye 
ve ötleden sonra da ı 4 den 16 ya kadar Belediyede toplanacak olen ' 
intihap Encümenine biızat müracaat ederek iti11ıda bulunabilirler . Bu 
tarihten sonra itiraz dinlenmez. itiraz etmeyenler intihap hakkım kıybe· 
derler . 

3- ltirazlan lntilaap Encümeni karariyle reddedilenler red karara- 1 
nın teblığinden itilDaren üç gün zarfında Asliye mabkemeaine müracaat : 
ederek intihap Encümeni kararına karşı itiraz e'"bilirler . 

4- Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri mucibince Be. 
lediy! intihabında rey vermek ve Belediye Meclisine aza seçilebilmek 
için intihap başlamada ı evvel laakal alta aydanberi beldede ilCamet et· 
mf;kte oldujunu vesailde isbat etmek lazımdır. 

Kuunen her müntehip reyini kullanırken nüfus kitıdım ibraz etmek 
mecburiyetinde ofdutuna göre nüfus kayıtlar1na nazaran Adanı nüfusunda 
yazılı bulunmayanların altı aydanberi Adana şehrinde oturmakta iseler ya 
nüfus kayıtlaıma bu şekilde}ashih ettirmeleri ve yahut oturclulcları mı· 
halleden bu ciht:ti tasdik eden bir ilmühaber almaları mecburidir . Aksi 
takdirde bu gibi başka memleket nüfusuna kayıtla müntehiplerin reylerini 
kullanmalarına müaaade edı lemiyrcektir. 

4 10548 

--------------------------------------------------

Adana Belediye rfase ·nden 
~asap Dükkanları Kiraya Veriliyor. 

Numaıaaı Cinsi Mevki Muhammen icar Bedeli Muvakkat Teminat 
L. K. L K. 

69 Dükkan Kasaplar hali 700 00 52 50 

71 600 00 4S ()() 
• .. 

75 73 4SO ()() 32 
• • 

·15 300 ()() 22 so 
• • 

77 4SO 00 33 15 
• • 

79 -tOO 00 30 00 
• • 

81 200 ()() 15 00 
• • 

83 200 00 15 00 
• • 

85 200 00 15 ()() 
• • 

87 • 200 ()() 15 00 • 
89 • 500 00 37 50 • 
67 • • 4SO ()() 33 ., 5 

34 • • 700 ()() 52 50 

36 .. • 700 00 52 50 
38 " .. 500 ()() 37 50 
40 .. " 

500 ()() 37 50 
42 " " 

300 00 22 50 
44 .. .. sso 00 41 25 
46 .. " 

350 ()() 26 25 
~8 .. .. 150 ()() 11 25 
so .. .. 175 00 14 75 
52 .. " 

200 00 15 00 
54 .. " 

350 00 26 25 
32/87 .. .. 900 00 67 50 
89 .. " 

600 00 45 00 
91 " .. 450 00 33 75 
93 .. " 550 00 41 2~ 

95 .. .. 600 ()() 45 00 
97 .. .. 500 00 37 50 
99 .. , . 450 00 33 75 

101 " .. 500 00 37 50 
103 ,. " sso 00 41 25 

1 - Yukarda mevki , cinai ve muhammen bedeli icarı ile muvakkat 
teminatlanm gösterir Belediye emlakinde ka.aplMr halindeki 3 l adet lca. 
sap dükkana J/Haziran/939 tarihinden 3 t!Mayıa/940 tarihine kadar bir 
.ene müddetle ve ıçak artırma ıuretile kiraya verilecektir. 

2 - lhale•i 8/Mayıs/939 Puarteli günü saat on beşte Belediye bi· 
nasındaki daimi encümen odasandı yap1lacaktır. 

3 - isteklilerin ihale günür.den evvel teminatlarına yaptırmak ve şart
nameyi görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlütüne müracaatlara 
ilin olunur. 20- ·25-29-4 10527 

Karagöz ve temsil 
~------------------~, Halkevi baıkanbğından 

Bugüne Kadar Görülen En Müthiı, En 

Seyhan vakıflar 
müdürlüğündan 

Kt tif bedeli 

Muazı.am Ve Emsalsiz Film 

ZORO 
( Kamçılı Adam) 

Bin1erc• Figüran ve milyonlar sarfile vücude getirilen 

Bir abidesi • 
sınema 

30 kısımlık seriy;;ıl şahaserler şaheseri 

TAN SiNEMASINDA 

Dikkat: 

Bu akşam 
( Gösteriliyor ) 

F.lmin çok uzun olması dolay1Silc Iİnema tam 8 de 
başlıyacaktır. Biletlerinizi evvtldtn aldırmanız rica olunm 

10560 

Şık ve zarif 
Gömlek , pijama ve iç çamaşırları 

lıtallLuldan yeni getir ttitirniz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bit 

111utlı~ ~z le.din ve eıkek p.lek, pij.ma ve iç çamaprlannızı: 

1 
• l:Selcdiye karşıstnda Yeni Mağazada yapbr1mz. 

Belediye karşısı Yeni mafaza 
10533 7 

29- nisan cumaatui günü Aıri 

sinemada Ankara Hılkevi kararöz
cüaü Bay Ali tarafından saat (14,30) 
da verilecek t~rbiyevi karagöz oyu. 
nu ile t"mıil kolunun saat (21) de 

ı sahneye koyacatı (Palavra) kome· 
diıi için hiç kimseye davetiye rön 

. derilmiytcetinc:ien giriş kartlarımn 
Adana hallcevi sekreterlitinden ılın 
ması rica olunur. 10563 

Halk şairleri gicesi 
Halkevi başkanlığından: 

30 4·929 pazar günü saat 20,30 
da evimizde halk şairleri gectsi yı · 
pılacaktır. 

Bu geceye gelmek isteyenlerin 
halkevi sekreterlitindea giriı kartı 
almaları rica olunur. 10566 

Cebelibereket icra 
memurlufundan 

Osmıniy~in 'fUk cihetinde ve 
nzliyc .mahalleainde kiin ermeni 

1 

meı.rlığından metruk 2312 metre 
murabba1 genitfijiqdelci batısı bark 
diter hudutları yol ale çevrili ara 
zinin belediye ..,, dıilinde sahip 
Sİ7. oldupnden belediye namına ta· 
puya tescili bilml*dilmif ve teffizi 
İltenmit İle de huım ol ........... 
iki ay müddetle ..... ,. tapu. 
ya tacili lr ... 
midi• ... t \'ana itirazan bll 
mlcl•t arfanda Cebelbereket ic· 
,_ lpijraca~ illll .... 

10.564 

Lira K. --485 32 
489 75 

Kala kapıımda vakıf furun 
arsası üzerine ye"iden yaptralacalc 
l ve 2 numarala dükkanların keşif 
bedelleri yukarda ıösterilmiştir. iha 
lesi S S 939 perşembe günü uat 
l l de Seyhın vakıflar müdürlütü 
binasında pazarlıkla vapalacaktn. is 
teklilerin ve keıif, projelerirıi ve tart 
n~mesini ıör~ek isteyenlerin o;

0 
ye

dı buçulc leınınat, akçalarile vakıflar 
idaresine müracaatları ilan olunur. 
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Alsa ray 
Sinemaamda 

Bu akıam 
Afrikanm insan ayatı detmemit 
ormanlarmda büyük maddi ve ma. 
vi fedakirhklarla vücude retirilen 

Vahşi ormanlar 
esrarı 

30 kıamlalc aşk macera sergüzeıt 
filminde 

Noah Brry Jr . 
W"elliam Deımod 

Lalia Pa,.er 
takdim eder 

DiKKAT: 30 lullDID hepai .. den 
~linelnam 

8.30 da hatlar 

10557 

Pek yakında ....• Pek yalcın ı .. h Pek yakanda ..... 
Marthaları, Jınnetleri unutturan ... Bütün musila atellorini şaşırtan ses ••. 

Yeni büyü Yıldız 

( E r n 

...- Asri 
a Sack)ı 

sinemada 
( Nis Çiçekleri ) 

Büyük operetinde dinleyerek hayran kalacaksınız . Huırlanınız . 

Dl~KAT : Bu akşam 20,30 da Ankara Halkevi Gösteril Kolunun 
kıymetli elemanlara tarafından 

'29-Nisan -Cumartesi gündüz 2,30 da 
Meşhur Karagözcü Ali tarafından 

( Edebi Karagöz ) 
2~-Nisan- Cumartesi akşamı 20,30 da son temsil 

(Palavra) 
Komedi 2 perde 

G
. · sızdır Giriş kartları Halkevin<ıen alınacaktır. 
mı para . A .. 250 

Telefon sn 
10559 

Halk zın En Çok Sevdiği Sinemanın En Güzel 
ımı . 

Jönprömiyesı 

FREDERlC MARCH 
ME.RLE OBERON vE HERBERT MARCHAL 
ile Beraber Çok Müessir ve F evkalide bir Tarzda yarattıkları 

AŞKI, iNSANi ve BÜYÜK BiR FiLM _o_L_AN--·ı 

(ÖLÜM PERiSi) 
Ş h 1 Şaheserinde Görünecekle1 dir. a eser er, 

Pek Yakında 
TAN SıNEMASINDA 

1055.S 

Ye n kanur; ve nizamlar 

Hava taarruzlatına karşı pasif kuauma 
Nizamnamesi 

2 
Kcırarıwnw Nu : J06UO 

KISIM: 1 

Pasif korunma esasları 
·f korunma mecburiyetine tabi tutulan şehir. ve 

Madde 1 - Havahpası .. 
1 

mu"'ess•selerde ve meskenlerde hava taar· 
k b 1 d .. ve usus w 

asa a ar a re~m~2 sıvılı Hava Taarruzlarına Kar~ı Korunma Kanununa 
ruzlırına karşı 35 • ·mleri tatbik olunur. 
göre işbu Nizamname buku 

Madde 2 -- Pasif korunma: 
A) Pasif korunma teşkille~i, . 
B) y l k hızırlar tedbirlen, 

apı aca b' olmak üzere üç kısma ayrılır. 
C) Talim ve ter ıye 

) Pasif Korunma Teşkilleri A . 
"f k nı teşkilleri vekaletlerin put\ korunma bü. 

M dd 3 - P•91 orun · ·ı h ıı· k 1 e • "f korunma ko.nısyonları e m=1 a ı orunma leş · 
rolara ve vili.,ttleran P111 

kille · d mÜrekkebdir. 
nn en p 'f k runma bürolara her vikilette velilete bağlı leş· 
Madde 4 - 811bu ? tlerine göre Seferberlik Müdürlüklerine bağlı 

killerin ibtiyıç ve ıusıy.e I teşekkül eder. 
1 k •t h ssıs ve memur arcan 

o ara mu e 1 . • 1 vekaletlere bağlı daire ve müesseseler s f b rk te kılalı o mıyan 
e e~ er 1 G ş I Komutınlıjı ile anlaşarak İcab eden tedbirleri alır. 

Hava Müdafaa M~;- rtü bulunan vekaletlere bağlı daire Ye müessese 
lar. Seferberlik u u~ u M"d" JüA-ünden alacaklardır. 
l d" le ·f· S f erberhk u ur • er ıre tt t e 1n "f k mı bürolarının vazifeleri şunlardır: 

Madde S - rası orun • .. 
. - sseselerine mahsus hususa hava korunma planlarını 

Kendi daıre, mue b"k k h 1 tetbirlerini almak ve tat ı etme ve ava taarruz arma 
hazırlamak :e kanunu. nizamname ve talimatname hükümlerini takib ve 
kar~ kon_-n ek ve havı korunma bakımından bütçeye konacak tahsisatı 
tatbik etttrm L.· t f 1 . . b" k 
h k alınacak tıu.ısa ın sar yer erını tes ıt etme . 
azırlam• ve . 

B
.. .. urda şamiz batıra gelebılecck tetbirleri Hava Müdafaa Genel 
utun y k • k"ld . Komutanla.iP• teklif etme ve umuma şe .ı e ıttihez edilecek kararlardan 

lc.-nd'ferini alikadar eden hususları bu Nızamnamc hükümleri dairesinde 
tatbi~a çalışmak da büroların vazifeleri cümlesindendir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Bozsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ----·-·------.,,------~ 

KiLO FIATI 
('/NSJ En az ı En çok 

K. S. K. S. 
Ko.z:a 

-pıyas_a_p_a....,.rl-atı--. - - - 34,75 
Piyasa temizi -.---ı--3~0,...;.._ __ 

-·-----ı-----~ 

-----------·--·---ı-----
Klevland 41,25 1 il 

- ~ Y-A P A G -1 

Satılan Mikdar 
Kilo 

Bey._,_az --=ı ı- ı -Siyah .,-.--- ----- ---....,.-

ÇIGIT 

"Yemlik,, ----c 
"Tohumlıık" .. 

-·-
HUBUBAT 

Hu~day Krhrıs 1 3,62 
--- -~, -----

- .. --Yerli - 3 
~--

.. -Mcnınnc-- ---------
-- -Arpa 2,62 ----- ---·~. l·asulya 

-Yulaf 
-Delice --

- ·~ --
l 'uş yemi ----------Keten tohumn - ı -
Mrrcimek - - --~-------

--=s::-u-sa_m_______ 18 ~ 1 -

U N 
Dört yıldız Salih _ 

üç .. " 
Dört yı ldız Do~ruluk 

---..,.,-----=---------=-'------~ 
üç .. 

-.,,..:-..,..-....;.;_.----------"-~-- ---
Simit il ---------___,_ ___ ı----- -1 

Dört yıldız Cumhuriyet 
----.,.,-----"-------=---- - ----· 

üç il " --'------------ - ---
Simit .. 

~----------------.:.------------------------· Liverpol Telgrafları 
28 I 4 / 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Pm~ Sanıinı 

Hazır 1-4 _2§_ ..,....,L~iret-=----:---- ~ Rayişmark - -
__ V_a_d_el_i _I._____ 

4
4 -

4
6

5
7 Frank (Fransız) - 3- 35 

Vadeli 11. Sterlin ( ingiliz ) ___ --5- 93 
_H_i_nd_h_a_ıı_r _____ 4_,~ - b""öiiir (A merika ) -= 1

0
2
0
6 / 

00
67. 

Nevyork 8 36 Frank ( isviçre ) 

-------------------------------------------------------

Sayın Bayan, 

tfiaumantı 
~ 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş- nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yeni işleri öğrtnmek ister misiniz? 

Şi rketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Ttirkocağı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makirıanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda
ka rlıktan rı zami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi 
ğimiz adrese teş r i f ile kayd olmarıııı saygı larımızla dileriz. 

Naumann Mcıkiııaları Sa l ış Türk Limited Şirketi 
Adara Ac« nt a lığ ı Saa thaııc karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
29 ·ı l:LEFON : 168 

----------=--------.._.__.,..._ _________ __.._ __ ..,.. ________ _,.: 

1 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac;ık n,u racaatları memnuniyeti ~ kabul eder. 

Muayenrbanesi: Oivanyolu cümhuriyet ınektebi 
karşısında 

97-156 10116 Numara : 200 

or. uzaf er Lokman 
f ç hastalıkları mü teha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast ..... arını kabule 
başlamışlar: 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idareye ait cins ve mevkilerile eski bedelleri ve teminat 

miktarları aşağıda yazılı akarlar 116/939 gününden 31151940 gününe ka 
dar bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3 - Açık artırma 11/5/939 perşembe günü saat 11 de vilayet dai· 

mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekli olanların teminat makhuzlariyla birlikte Daimi E.ncüme· 
müracaatları. 

• 
S. No: Dükkan Eski bedeli Teminat Miktarı 

No: Cinsi Mevkii Lira K. Lira Kuruş 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 

10 
1 ı 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2\ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

114 Diikkan Hükumet civarı 11 O 
116 il " il 100 
118 ft H il 60 
120 " .. .. 75 
122 " " .. 100 
53 .. • " 31 
51 .. " " 30 
49 .. " " 30 
47 .. " .. 21 
41 " " " 15 
]9 .. " " 30 

123 " Y a~car'lli civarı 401 
121 .. " .. 401 
119 " " ti 400 
81 ,, ., " 160 
13 ,, Siplilli cıvarı 36 
28 ,, il " 220 
26 " " " 253 
24 " " " 311 
22 il " " 110 
72 ,, Eskihamam ci. 85 

74 " " " 15 
215 ,, Kapalıçarşı Ci. 25 
213 " " " 24 32 
255 ,, Saaathane.Ci. 230 
15 Hane Karasoku civarı 84 
.17 Oükkan Köşkerler çarşısı 15 

3111 maza Yorgancılar ., 20 
39 Dükkan Kunduracılar ., 80 
46 Medrese Çukurmeşcit ,, 65 

72/74 hane, arsa Eskihamam " 5 

8 
7 
4 
5 
7 

. 2 
2 
2 
1 
1 
2 

30 
30 
30 
12 
2 

16 
l8 
23 
8 
6 
1 
1 
2 

17 

6 
1 
1 
6 
4 
o 

10538 22 - 25 - 29 - 3 

25 
50 
50 
63 
50 
33 
26 
26 
80 
13 
26 

7 
7 
o 
o 

70 
50 
98 
33 
25 
38 
13 
88 
02 
25 
38 
13 

50 
00 
88 
40 

----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hınd ist cı n, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na. 

mına getir ilen ( n u . üı ı tt-hap. trır ve h kulu c;;aylar<hııı \Ukuf ve itina ile 
yapılan lı aımanlardır. Her uv~ e göre drğişrn" numaralı ttrtiplrri vardır.: 

~ulıtel if <irs ve l Ü) ükli:kt<- ~ulu ve pahtlu içeıisinde seıtılır. Ambalai· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli nefaset ve lıalisi}etin in trnıinatıdır. 

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

Umumi dtpoları ; f~tanlul Tc. hmiscnii No. 74 ( Kurukahveci hanı 
alt a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

- lt\lUJJMll~AU~A 
CAN V<UQTAQ.IQ 

I ..., 

Devlet Hava Yolları 
Müdürlüğünden ,: 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerin: 
le Yolcu, Posta ve Bagaj nakliyatına başl•1 

caktır . 
Bilet Fiyatları 

Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira Lira 
Ankara - lstanbul 21 29 75 
Ankara - Ada~a 30 42 35 
Ankara - lzmir 32 45 15 
lstanbul - lzmir 3J 46 55 
lstanbul - Adana 35 49 35 
fzmir - Adana 34 47 95 

( Gidiş - Dönüş biletleri bir ay muteberdir ) 
( Vakti Hareke-t Cetveli ) 

( Pazardan maada her gün ) 

lstanbul Ankara 
Ye~ilköyden Hartket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankara 
Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 

Ankara 
Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

15 05 

Ankraya muvassalal 
Saat Dakika 

11 30 

Adana 
Adanaya muvassalat 
Saat Dakika 

16 55 

fzmir 
lzmire muvassalat 
Saat DakikJJ 

17 55 

Adana - Ankara 
Adanadan Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankara 
Ankaradan Hareket 

Saat Dakike 

16 ()() 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 ~o 

lstanbul 
lstanhula muvasalat 

Saat Dakika 

18 00 

lımir - Ankara 
lınıirden Hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 12 00 

Tayyare Yolcularını Meydanlara nakledecek 
Otobüsl .: rin hareket edeceği mahal ve sat 

fstanbulda 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve Saat ~.30 da ~ 
köyde yataklı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gidt 
lerdir. 

Ankarada 

lzmir ve Adana yolcuları saat 14,20 de ve lstanbul Yolcuları 
15,30 da merkez P. T. T. binası önünde kalkacak otobüsle meydaP' 
deceklcrdir. 

Adana da 

Saat 8,50 de Yedı Otel önünden kalkacak otobüsle meydana 1 
!erdir. 

lzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak olobiislc meydana gidecrklerd 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yo'cular deı hal O tobüsle 

n aklr.difeceklerdir. 
Yalnız lzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir lstasyonuıı' 

dar Otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de harr-k~t ed~cek 1 
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletlrri: 

Ankara, Yeşilköy1 Adana, lımir m~ydan müdürlüklerinde ve yr 
lı Vagon Şirketinin 8eyoğlu, Karaköy ve Ankara a centalarırıda sal~ 

Fazla tafsilat için Meydan Müdürlükler imizle Yataklı Vagon 
1 tatarına müracaat edilmesi. 29 - )Ü - 2 - 3 1056 

________________________________________ ,,,,,,,/_ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzUj, 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Musl 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlc:yin saat 12- 8, öğledefl 

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

---------------------------~_.,,,/ 
U - . "da~ mumı neşrıyat mu 

Macid Güçlii ,, 
Adana Türkı5zü aıatb' 


