
rr.,! !!!!!!!!!!!!!~ Ferid Güven ~!!!!!!-~~ 
1 SAHiP ve BAŞMUHARRIRı ı 

Kuruluı Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

~ 
~ 
~ 
l 

•• J 

il 
Pazar 

2 Nisan 939 
Onbeşinci Yıl - Sayı : 4395 

5 Kuruı 
ADANA: Telefon: 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plc. 44 i 

Çe~berlaıyn'in mühim nutukları 

Polonya istiklilini 
Müşterek Müdafaa 

Polonyanın istiklalini muhafaza yardtnına 

İngiltere gibi Fransa ve Rusya da girecek 

Çemberla,yn yarın kati beyanatta bulunacak 

Verfovede 
BUyUk 

Memnuniyet l 

INGILIZ BAŞVEKiLiNiN NUTKU 
KARŞILANDI . ALMANY ADA iSE 

BÜTÜN DÜNYADA ÇOK iYi 
• INGIL TERENiN ALMANYA 

ALE YHINE YENi BiR YALANI " OLARAK KAR~ILANMIŞTIR 

Londra : 1 ( Radyo ) - Avam 
kamarasrnda Çemberlayn bugün mu· 1 
him bir beyanatta bulunmuştur. Çem
berlayn, Sovyetler de dahil olmak 
üzere devletlerle müzakereye girişil

diğini, Halifaks bu sabah Sovyet el· 
çisi ile bir mülakat yaptığını, lngifö. 
prensiplerini sovyeflerin anlıyacağına 
şüphesi olmadığmı kaydettikten son
ra beynelmilel bir konferans toplan· 
ması meselesine temas ederek bu 
konferansın faideli görüldü~ü tak. 
dirde toplanmasına teşebbüs edile· 
ceA-ini , dominyonların vaziyetinden 
muntazaman malumat alındığını söy· 
}emiştir. 

Çemberlayn'ın dünkü beyanatı 
Londra mahafilinde büybk akisler 
uyandırmıştır.: 

· Çemberlayn dünkü beyanatında 
demişti ki : 

- " Avam kamarası birkaç za· 
mandanberi diger hükumetlere bazı 
müzakereler angaja edilmiş olduğun· 

Bulgaristan 
Türkleri 

Bulgar hükumetinden 
bazı ricada bulundu 

Sofya 1 : - Utro gazetesinin 
yazdığ-ına göre, Bulgaristanın Vidin 
Türkleri Bulgar Başvekili Gaspodin 
Köse f vanof ile Maarif ve Dahiliye 
na:r.ırlarına müracaat ederek bazı ri· 
calarda bulunmuşlardır. 

Bulgaristan Tüıkleri Bulgar hü
kumetinden olan isteklerinde mevcut 
tedris usüllerinin değiştirilerek mo. 
dern usullerin konulmasını, sarıklı 
hocalar yerine munevver muallimle
rin tayini bazı yerlerde, hük ümetin 
emrine rağmen, okutulmakta olan 
eski harflerin temamiyle kaldırılmasını 
dayak usülünün yasak edilmesini ve 
Türk mekteplerini bitiren Türk ço· 
c.uklarının yüksek Bulgar mekteple· 
rıne kabulunü istemişlerdir. 

1 
Uıro gazetesi Türklerin bu ri· 

ca arını çok yerinde bulmak tadır. 

Doktor Şaht 
Gene Ra . t ... .. d .. .. 

yış ag mu uru 
olacakmış 

Londra . 1 (R 
kaynalc:d · ıdyo) - f yi bir 
doktor ş1"h ~.iman malümata göre, 

a tın d 
Umum rnüd .. 

1 
.. ı .. enc evlet bankası 

dan haberdardır. Bu müzakerelerin 
neticelenmesinden evvel lngiliz hüku
kumetinin hattıhareketini ta~rih için 
şu ciheti bildirmeğe mecburum ki 
o zamana kadar eger açık surette 
Polonyanın istiklalini temin eden ve 
Polonya hükumetince bütün milli 
kuvvetleri ile mukavemet edecek 
derecede hayati bir hadise vukua 
gelirs~ İngiliz hükumeti, kendisini 
elindeki bütün kuvvetleri ile hemen 
derhal Polonyaya yardım etmek mec· 
buriyetini hiseedecektir. lngiliz hü
kumeti Polonya hükümetine bu yolda : 
bir teminat vermiştir. Fransız hükü· İ 
meli de bu meselede f ngiltere hükü· ' 
metinin ayni bir hattıhareket ittihaz 
elmiş olduğunu bildirmek için bana 
selahi)'et vermiştir. ,, 

Çemberlaynın pazartesi günü avam 
kamarasında daha kati ve daha mü-
him bir nutuk söyliyeceği anlaşılmak· 
tadır. 

Çemberlaynın beyanatı Varşova· 
da memnuniyet uyandırmıştır. Bek'in 
Londraya yapacağı seyahat daha iyi 
samimiyetler tesisine vesile olacaktır. 

Alman matbuatı Çemberlayn'in 
nutkunu "fngiltere'nin Almanya aley-

Bey Çemberleyn 

hine yeni bir yalanı ,, başlıkları ile 
şiddetle tenkit etmek tedır. 

l<ö~lümüzün 
Güzel Kıy.afeti 

Dahiliye vekaleti vilayetlere 
mühim bir tamim yaptı 

Köylülerimiz güzel biçimde 
temiz elbiseler giyecek 

Ankara : l ( Hususi muhabiri- ve 301 sayılı tamimle göz önüne a. 
mizden ) - Köylü elbiseleri hakkın· Jınarak mahallen yapılacak tetkikler 
da Dahiliye vtkaleti vilayetlere sonunda tespil edilecek kıyafetleri 
mühim bir tamim gönderdi. yerli mallardan yıtpılması köylerde 

Reisicumhur ismet lnönünün şi· ketıdi ihtiyaçları için e) tezgahları 
mali Anadoludaki tetkiklerinde mü• kurulması etrasında teşvikat icrasiy· 
şahede buyurduklaı ı hususa ta ait not- 1 le beraber vilayetlerce mahalli ihti. 
Jarında; «Halkın umumi surette .yaçlara uygun tezgah tipleri il~ isti· 
temiz, iyi giyinecek zevkte ve kad- mal tarzlarının öğretilmesi esasları 
rette olduğu, kara yünden ceket ve tesbit olunmuş ve bu iş 938 ve 939 
pantalon veya şalvar dokumanın çok planlarına da alınmıştır. 
erde adet bulunduA-u ve bu ~~nz~- B .. .. . 

;anın kendilerinde köylünün ıyı gı- u esasa gore her .koyde yerlı 
yinmesi için ucuz ve sağlam elbise kumaşlardan kıyafet tıpleri tesbit 

t d 'ki anusunun canlandırdıkı bunun olunarak bu arada herkesin kendi 
e arı h lk ·h · bir taraftan Sümerbankla a 1 tıya- tezgahında evinin ihtiyacını karşıla 

· · tekrar teşebbüs fikrini telkin ması ve kara yu-nd d ki · 
cı ıçın k. 1 .. 1 . k en ayanı ı ış 

"e hülcQ ur utune tayin edileceği 
"erilen ~et tarafından bu yolda 
teblit e~~ırarın Yakında k d' . 

ederken diğer taraftan °
1 
Y u erın . a- hayatına elverişli ucuza mal olur 

- d n kendi dokumo arını genış 
ra. yun e k la laştırarak yapmak, cid· 1 kumaşlar dokumak ve elbise yap· 
mıkyasta 0 Y • t bb- t k h db" 1 · d 

1 k le alınacak bır eşe us ırma ususunun te ır enmesı, o 
-.. cc:eti I tn ısıne 

G .. an aşılmaktadır. 
0heıs . 

. ~ Atınada 
Atin•: 1 ~ 

man prop~l•ıa~ ~Yo ) _ 
buraya rnu~a .. ı_ cı•zırı d.. Al· 

-.at e.ıq.· . un akşam 
ittir. 

di 0 aıa e · b k · k" b 1 ·d S __ d-x.- t es b ı t uyu· uma ım anı uamayan yerı e ü-
gorun u~u . 11 b ki rulmakta ve sosyal bünyemıze v~ e: .mer an a muhabere edilerek çare 
konomi durumumuza uygun koylu ve imkanlar bufonması çok faydalı 
tipi elbisenin bizzat köylü tarafınd~n görülmüştür. 

h na işaret olunma . .. d d . 
yapılması ususu 

4 
.. .. d 1936 ana planın a erpış olunan 

tadir. Köy kanununun 1 unc~hmad.· bu iş etrafında g,•rekli tedbirlerle 
d . . 15 . . fıkrasında tasrı e ı· 
esının ıncı 37 ün ve - Getisi ikinci sayfada -

len bu husus 15 - l - 19 i 

ı 

Yeni Meclisi- 1 

miz yarın içti
ma edecektir 

Ankara : 1 ( Telefonla ) - Ka. 
mutayın Nisanın üçüncü günü top· 
!anması münasebetiyle Meclis Da· 
irclerinde hararetli çalışmalar yardır. 
Hazırlıklar lemamen ikmal edilmiştir. 

Bay Hitler bir 
Nutuk veriyor 

Hitler bu 
kadar ileri 
gidemezdi 

Mutedil Alman
lar Ne diyorlar 

ERGANi MADENi 
F AALiYETE GEÇTi 

istihsal tecrübeleri muvaffakiyetle neticelendi 

A k . ı ( Telefonla ) - Buraya gelen habere göre, in~aat ve 
n ura . ~ . b . 

t · t ş b L • • de binrilmis olan Erganı akır madcnınde 21 Marttan 
esısn ı u al ıçın ' . . . . 

ı. • l kt lan saf bnkir ıstıhsal tecrUbelera muvaffakıvetlc netice· 
ucrı yapı ma a o • • • • ~ 

l · t • d d tam bir sucrttc f:ıalıvcte geçılmıştır. 
enmış ır. ına en c · 

Bir Hırvat Devleti 
teşkili isteniyor 

Hırvat Faşistleri, Yugoslav 
devletinden ayrılmak fikrinde 

Berlin : 1 (Radyo) _ Denize in
dirilecek 35.or.o tonluk geminin de. 
nize inme merasiminda bulunmak Ü• 

zere Bay Hetler Vilheme gitmiştir 
' Hitler orda mühim bir nutuk söyJü. 

yecektir. Bu esmade nasyonal sosya
lislerde nümayişler yapacaklardır. 

Belgrad : 1 - Hırvat Jideri dok
tor Maçek'in mümessili Doktor Şut~y 
Belgrada gelerek başvekil lvenkovıç 
ile müzakerelerde bulunmuştur. 

Bu müzakerelerden sonra muhte
lif muhalefet reislerile de temas eden 
mümessil derhal Zağrebe dönerek 
müzakerelerin neticesini Maçeke bil
dirmiştir . 

lif muhalefet reisleri ve Hırvatlarla 
yapılan bütün temaslarda teşkil edile
cek koalisyon kabinesine girecek eş· 
hasın üzerinde görüşülmüştür. 

Hırvatlarla yapılmakta olan mü
zakerelerin çabuk bitirilemiyecefini 
gazeteler yazmaktadır. Hırvatlar yeni 

Niyuz Kronıki gazeteşinde okun· 
1 duğuna göre Almanya Çekoslovakya. 

yı ilhak ettikten sonra sulhperv 
· ıı 1 • er ı ~ı et erın derhal harekete geçeı ek 

._b k karar almak yolund::ki teşeBbüs
leri h~nüz bir netice vermemiştir. Zağrepten Saraybosnaya gidec_ek 

olan Hırvatlar mümessili Bosna mus
lüman partisi mümessilleri ve muhte· 

bir kanunuesasi ve muhtar bir Hırvat 
devleti teşkili hususunda ısrar etmek
tedirler. Hırvat Faşistleri ise propa
ganda tesiriyle Yugoslav devletinden 
aynlmak fikrini müdafaa ediyorlar. lyı malüınat alan ve mutedil Al

ınal.ann nok tai nazarına göre, eğer 
lngılt.er~ ve ~ransa hükumetleri her 
hangı bık azım eseri göstermiş olsa
lardı. Hitler Meme! \'e Romanyad 
harekete geçmiyecekti. a 

Lehistana gelince, bazı Lehler, 
Almanyayı rencide edecek hareket
ten sanıkıyorlar, bazıları hiçbir hare. 
kete geçmek istemiyorlar; zira do~
rudan doğruya Alman tehdidi altın. 
da bulundukları kanaatindedirler 

Suriyede kabine bir 
türlü kurulamıyor 

Bilhassa Almanlarla Slovaklar 
arasında yapılan mııahededen endişe 
ctı:ı1e~tedirler. Zira bu muahedenin 
2 ıncı maddesine göre, Slovak-Leh 
hududunda Alman askeri üsleri kuru
lac~ktır. Bu_ ~.uahedenin başlıca ga
yel'ınden bırısı, L~histanı tehdit et· 
mek olduğu anlaşılıyor. 

Lôzkiye mıntıkasında vaziyet 
gittikçe vehamet kesbediyor 

Lehler şimdiye kadar, endüstri
- Gerisi üçüncü sahifede -

1 muhabirimizden ) - Şamdan alınan h•· 
b ~•l•P : 1 ( H;•uı~mektedlf' : •• Kabineyi tefkll tekllflnl ka· 

b
•,r erde förl•h :_~·harı bUvUk mUfklllte l•••dUf etmekt•· 
u eden Na•u 'uu " ' 

dl 
' 

Ilı.tin ltlm•dını haiz ve temamlrl• bitaraf 
r. Na•uh Buhar ,m 

bir kabine kurmak azminde· 

i . 
• • . 
1 

Yenı · Seyhan mebu•lerın· i 
den Bey l•m•ll Set• Özler il• ! 
lçel mebueu •eçll•n hemferl· ! 
mlz Turban Cemal Berlkerln ! 
Cuma ekepre•lle Ank•r•Y• ! 
hareket ettlklerlnl ve gard• ! 
Adenalll•r tarafından bereret- i 
le uıurıandlklarını yazmlftık. i 

Re•lmlerlmlz, tefyll ve ye- ! 
nl mebu•umuz Turhan Cemal ! 
Berlkerln hemf•rllerlne ve- ! 
deını atl•terlyor. ! 

• . 
t 

dlr. Bu kabineye CebelldUrUz 
ve Alevı mıntakalaMndan da 
birer Vezir alınması düşünülüyor • 
Ancak gerek Alevi mıntakıtsından 

ve gerek Cebelidürüzden bu hususta 
henüz şifahr bir ceyab alınamamıştır. 
Bu yüzden kabinenin teşkili çok güç 
olacaktır. 

Diğer taraftan Lazkiye mıntaka

sında vaziyetin gittikçe vahimleştiği 

ve halk ile asker !er arasında çarpış· 
malar oldutu , halktan iki kişinin 
askerin kurşunu ile yaralandıtı ve 
şehrin baştan başa kapalı bulundutu 
bildirilmektedir • 

Alman iktisadiyatı 

Sağlam esaslar 
üzerinde imiş 

Berlin 1 - Geçen haftaların 
siyasi hadiseltri, Alman - iktisa· 
diyatın esaıatında kuvvetli ve yeni 
bir detişiklite mecra açtı. Alman· 
ya, Moravya ve Bohemya'yı hima· 
yesi altına alması, Memel arazisi. 
nin ilhakile Litvanya hükumetile 
iktisadi münasebetin ve nihayet 
Slovakya ile himaye muahedesi _ve 
son zamanlarda Romanya ile pelc 
mühim ticari anlaşmaları imzalan· 
ması ile - buraca tesmiye edilen
Gda ıcrbestiye-ti safhasına dotru 
adımlarını atmıştır. 

• . 
............................................ ~ 

Pek ali biliniyorki Damokleain 
kılıncına asah kaldıtı gibi Alman 

- Gerili üçünci ubifcde -
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Dülükbabadan geçtikten 
sonra şarka doğru Antepte 
Dere köylttri adı verilen mın 
takadan Nizibe ve oradan da 
Fırat kenarına inilir. Kar ka. 
mıştan Fırat sahili ile gitmek 
eski eserler: tetkik edebilmek 
için en iyi bir fırsathr. 

Bu sayıştırdığımız yolun iize· 
rinde kar_şımı7.a çıkan büyükler 
hesapsızdır. Fakat biz bunların 
hepsinde duracak değiliz. Buna 
imkan da yoktur. Maksadımız 
tuttuğumuz prensip üzerine hiç 
olmazsa elli altmış kilometrede 
bir v .sika vermek suretiyle Çu. 
kurovaya komşu ve ilgili bulu 
nan bu havalinin Çukurova ta· 
rihine mebde teşkil etmiş oldu 
ğunu göstermektedir . Onun 
için Dere köylerinden grçer· 
ken (Ccığdm) köyünde 1931 
senesinde harman yerinde gör 
düğüm vell 937 senesinde mü· 
zeye naklett-iğim bir Eti tan
rısı nın kabartmasından bahs· 
etmek mevzua temas itibarile 
fevkalade değerli olacaktır. 

Cağdın'da bulunan buTarırı 
kabartmasının boyu 142, eni 
62, kalınlı~ı 23 santimden iba 
rettir. Yukarısı yarım:daire ve 
aşağısı düz olan bu taş herhal. 

Caziantcbin Cağdın köyünde bulunan 
Eti Tannsı 

Yazan 1 
R. YALGIN 

L..-.----

Belkisten Cenuba ve Karkamışa 

de bir mabedin dıvarmın içinde bu· 
lunmuş olsa gerektir. Köyün harman 
yerinde gözükebilen böyle bir mabet 
kazı yapılmadıkça bulunamıyaca· 
ğmdan şimdilik bu!gibi mimari bir 
yapıdan bahsolunamaz. 

Cağdın'da bulunan bu mühim 
(Eti Tanrısı) nın başında iki taraflı 

içine doğru kıvrılmış sekiz çengelli 
sivri bir külah, sağ elinde çifte hi· 
ytroglifli bir yazının üstünde (Allah) 
kelimesi, (hiyeroglif işaretile yazıl-

1 inerken de yine Fırat sahili bu gibi 
Eti bakiyeleriyle doludur . Hülisa 
bütün Suriye hududu boyunca çöl 
lere kadar uzanıp giden geniş ova· 

~ m•ş) sol t1inde kalın bir mızrak, 
belinde ucu tebervari ve vücudunun 
sağından geçen bir kama görülür. 
Heykelin giydiği elbise düz yakası 
ve paçaları motifli, iki ayağının ara· 
sından sarkan üçHi bir püskül ile 
elbisenin ön taraflar111111 hafifçe süs
lü olduğu bdlidir. Bu eser şimdiye t 
kadar bir kaç mütehassısı tarafın 
dan görülmüşse de kat'i bir teşhis 
alamamıştir. 

Öyle tahmin olunur ki bu mü· 
him Eti kabartması takriben milad· 
dan 2000 yıl önceye ait eski Eti 
izerlerinden biridir. Buralarda geniş 
ve metodlu araştırmalar ve kazılar 
yapılacak olursa bunun gibi daha 
bir çok orijinal eserler bulunacağı 
muhakkaktır. 

ya dizilmiş hüyükler yolumuzu Me
zopotamyaya ve yakın Şarka ulaş
tırdıktan sonra ayni )'ollarla Orta 
Atyaya kadar uzatmış olacağı şüp· 

hesizdir. Birçok kitaplarda da okun 
duğu gibi bu mıntaka Eti lmpara. 
torluğu devrinden önce de büyük 
bir medeniyet merkeıi olmuş \'e 

Aıur ,alaolarma kadar en şanlı dev· 
"Rler -geçirmiştir . Bundan sonra 
Karkamış büyüğü üzerinde ufak bir 
etüd yaphktan sonra Garba dönerek 

Hatay altından lslahiyeyi görece 
ğiz. buradan lskenderun körfezine 
indikten sonra da asıl Çukurovaya 

girerek doğrudan doğruya Çukuro
vanın hüyüklerini Kalalarını, hara· 
helerini etüd ederek Tarsusun Göz 1 
lükulesini ve Mersinin Yümüktepe 
kazılarından elde edilen sonuçları 

sunarak yazımıza nihayet vermiye 

Dere köylerinden Nizip ve Kar· I _ç_a_lış_a_ca_ğ_ı_z_. ____ _ 

kamışa kadar gerek şark, gerek 

1 

( * ) Bu eser Cümhuriyet gaze-
Sacur nehri vadisindeki bütün hü· lesinin ( 3 - ı - 939 tarihlı nus-
yükler yine böyle kıymetli ve bakir hasında neşredilmiştir . ) 
bir haldedir, 

Bu büyüklerin içinde en ehem
miyetlisi: Garptan Şarka doğru gi· 
den geniş ve eski bir yolun üstün
de ( Tilbaşar ) adını alan büyük ile 
Nizibin şarkında ve Frat kenarında. 
( Belkis ) büyüğüdür . Tilbaşar hü· 
yüğünde köylüler tarafından bulunan 
eserler büyüğün sathında bulunmuş 
olmasrna rağmen yine kiymetli, eski 
eserler arasında sayılır . Belkis bü
yüğü üstü ve büyüğün Şark alt ta· 
raflarr pek çok Bizans eserleriyle 
doludur. Fakat bu büyükte hiç şüp- ı 
hesiz Eti ve daha eski taş devrinde I 
yaşamış bir merkez yeri olduğunu 
durumu ile göstermektedir . Hüyü 
ğün Fırat sahili Şimali Rumkal~den 
Kızılin karşılarına kadar ve oradan 
demir kapı geçidi boyunca Fıradın 
Garp sahilinde görülen eski ma
ğaralar ; hiç şüphesiz bu muhitin 
Çukurovaya göçen eski insanlann 
ıeçtiti ıöç 70llan üzerinde oldutu 

on 

o 
p 

E 
R 
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Fransız cumherrei· 
si Londrada bulundu-
ğu esnada şerefine bir 
çok eğlenceler tertip 

edildi. Radyolarda fev· 
kalade neşriyat yapıl

dı. 

Bu arada Londra 

nın meşhur saray operası olan Ko 
vent Gaıden'de büyük bir gala 
temsili verildi. "Uyuyan prenses" 
baleti temsil edildi. 

Bugünkü saray operası ayni 
yerde ve ayni maksatla yapılan o
pera binasının üçüncüsüdür. ilk 
defa olarak 1732 de yapılan ope· 

1 

ra 1808 senesinde yanmış ve yan
gında 22 kişi ile 1500 İngiliz liıası 
kıymetinde el yazısi opera notalara 
mahvolmuştur. Bunlar arasında Han 
delin ve Arne'nin birçok büyük o 
peralırı vardı ki, bestekarların bu 

- - -... 

Şeh fi ır İngiliz - Fransız 
Görüşmeleri 
Ve Sovyetle 

............................................................... 
B. Muvaffak lJygur At koşuları 

Mersin liman şirketi 
reisi oldu 

Bugün saat 14 de başlıyor 

ı Belediye bazı es
nafı cezalandırdı 

Haber ald·~ımıza göre eski Tar
sus belediye rtisi B. Mııvaff ak Uy· 
gur Mersin liman şirketi reisliğine 

tayin edilmiştir. 
Uzun müddet Tarsu..ta belediye 

reisliğindeki muvaffakiyetli çalışma· 
farı ile umumi v~ bü}1ük bir takdir 
kazar.mış olan değerli ar'.<adaşım1L1n 
bu mühim işe tayininden büyük se· 
vinç duyduk. kendisini tebrik eder 
yeni yeni başarılar dileriz. 

Daire müdürleri içtimaı 

Her ay valilerin riyasetinde da· 
ire müdür ve reislerinin yapacakları 
toplantılara dair dahiliye vekaletin 
den vilayete bir tamim yapılmıştır. 

Bu tamime göre vilayet işleri, bu 
toplantılarda müstacelen ve sık sık 
müzakere edilecek ve kararlar alı· 
nacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

İlk öğretim 

ilk öğretim mecmuasının altıncı 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda ilkokul 
öğretmenlerini alakalandıracak muh
telif mevzulara aid güzel yazılar 
vardır: Tavsiye ederiz. 

Çocuk 
Çocuk esirgeme kurumu ienel 

merkezi tarafından çıkarılmakta 

olan (Çocuk) adlı derginin 132 incı 
sayısı çık1111şt11. Yuı t yavrularının 
sağlık, sosyal kültürel durumlarının 
inkişafına hizmet eden bu kıymetli 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve 
babalara tavsiye ederiz. 

1 

Köylümüzün güzel 
kıyafeti 

- Birinci sahifeden artan 

faaliyete geçen bir kısım ~ilayetler 
de oldukça muvaffak sonuçlar alın· 
dığı tetkik edilmekte olan raporlardan 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh işe çok 
nüfuslü ve varlıklı köylerden başla 1 

nı tarak her yıl' nüfusu daha az köy· 
lere doğru tatbikatın genişletilmesi 
imkan ve çarelerinin aranması, alı 

nacak tedbirlerle elde edilecek ne
ticelerden erkama müstenid rapor la 
hilgi verilmesi tespit olunacak kıya. 
fetlerin üçer nüsha fotoğrafisiniıı 
gönderilmesi tamimen rica olurnur. 

İlkbahar at koşularının birincisi 
bugün saat 14 de koşu yerinde ya· 
pılacaktır. Koşuya iştirak edecek 
atların çok olduğu haber alınmış. 
tır. Koşuların hararetli olacağ1 tah· 
nıin edilmektedir. 

Münhal nüfus katipliği 

Vilayet nüfus müdürlüğünJe 

on beş lira asli maraşlı bir nüfus 
katipliği münhaldır, Bn müohala 
lise mezunları arasında bilhassa 
yazısı güzel olanlar tercih ~dilecek 
tir. 

Lise mezunu bulunmadığı tak 
dirde müsabaka imtinanları açıla

caktır. Bu imtihan 6 nisanda saat 
15 de yapılacaktır. 

·HAVA V AZIYETI 

Şehrimiz Belediyesi , Belediye 
kanunlarına aykırı hareket eden 
bazı esn1fı cezalandırmıştır . Ayrı 
ayn s<?beplerden dolayı , Malatya 
fabrikasında aşçı Müslüm oğlu Mah 
mut 25 lira , Yeni cami civarında 

bakkal Bekir oğlu Osman 5 lira , 
Kuruköprüdc manav Abdulla O. 

Mustafa 2 lira, Patrona Ahmet kızı 
Elif 3 lira, Tarsus kapısında bakkal 
.5üleyman O. Hasan iş 5 lira, Yeni 
otel karşısında bakkal Ali Rıza 

Kelleşeker 5 lira , Doğruluk fırını 

müsteciri Mustafa 50 lira, Eski buğ· 
day pazarında aşçı Mehmet oğlu 

Hüseyin 5 lira , Asri fırın kiracısı 
Abdulhamit oğlu Mehmet 50 lira , 
Eski buğday pazarında ekmekçi 
Derviş oğlu İbrahim 50 lira , Ulu
cami civarında şekerci Recep oğlu 
Şükrü 5 lira, Camiikebir civarında 

şekerci Ahmet Turan 5 lira, Kuru· 
köprüden ekmekçi Bektaş oğlu A
dem Arlı 50 lira . 

Dün şehrimizde iÖk yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. Gölgede en 
çok sıcak 20 dereceyi bulmuştu, 
geceleri en az sıcak 6 derece. 

Damga pulu cezaları 

l-----~------
1 Aımanyada endüstri 

Pulsuz veya pulu noksan veya 
ibtali kanuna ayku ı evrakı havale 
ve deftere kaydeden evrak müdür 
ve alelumum evrak memurlarından 
damga resmi ceza.;ı aranmaması ka· 
rarlaştırılmiştır. 

Askeri merasimler hak
kında bir tamim 

Meclis Reisi, Başvekil ve Vekil 
lerin memleket dahilindeki seyahat· 
ları esnasında askeri merasim yapıhp 
yapılmıyacağının daha evvelden gar· 
nizon kumandanlarına bildirilmesi 
Dahiliye Vekaletinden vilayete ta· 
mim olunmuştur. 

Nışanlanma 

Gazetemiz posta işleri memuru 
Bay Mustafa Orgun ile Bayan Fat 
ma San'ın nışan törenleri aile dost 
ları arasında yapılmıştır. Gene nı· 

şanlıları tebrik eder, saadetler di. 
leriz. 

Yuvanın saadet ve verlıgı· 
na dojiuran, aite dUOUmUnU 
kuvvetlendiren çocuktur. Ço· 
cuOu sev. Sevllmekten mah· 
rum bikes yavruları da hatır
la yılda bir llra ver, Çocuk 
esirgeme kurumuna Uye ol 1 

Viyana : 1 - Almanyanın 1933 
senesinde mesahai sath=yesi 471,000 
kilometre murabbaı iken Çekoslo 
vakya ve Memclin ilhekı ile 640,000 
kilometre murabbaı olmuştur. 

Yüzl~ıce ıene Alman teşebbüsü 
şahsiyle inkişaf etmiş parçalar yer 
yer Af manyaya geçiyor • Evvela 

Avusturya imalathaneleri badehu Sü. 
det arazisinin buna katılmasiyle 

endüstrileri kuvvetleşiyor. Almanya 
Böhem , ve Moravyanın protekto-

ratı olmasıyle eski Habsburg hanı: 
danının en modern ve mükemmel 
silah ve harp endüstrilerini de ele 
geçiriyor . Almanyanın Avrupada 
endüstri nüfuzu bu suretle daha 
yükselmiştir . Hatta Almanyanın 

endüstrilerin kazanacağı rağbet ve 
' itibar Şimali Amerikayı da geçe· 

cektir. 

Bütün dünya iktisadiyatıo sar
fiyı.at merkezi olan bu en Jüstri yer
lerde yüz binlerce amele çalışacak 
ve şimdiye kadar yaptığı iktisadi 
hizmetlerden daha büyük hizmet
ler görecektir. Bilhassa bu endüstri 
memleketlerin ziraat meml~ketlerine 
olan faydası çoktur. Çünkü Bohem 
ya ve Moravya endüstrileri, Cenup 
Şark devletlerine lazım olan mamu
latlı imal etmekle beraber bunların 
ham maddelerini en mükemmel 
sabit bir alıcısı oluyor . 

1 

..... 
n ondradaki ıelibiyetli 
~ kamlar. Moıkova ile 

pılmaktı olan gör" 
lerin memnuniyeti mucip bir ce 
yan almış olduğuna itaret etmek 
dirler. Yalnız şurası da mubakkı 
ki. Hitler'in bundan böyle tatbik 
meğe kalkacağı projenin bilinm 
mesi görüşmelerin ilerlemesine 
gel olmaktadir. 

Ancak, öyle sanılıyor ki, Sov 
yetler birliği, Almanlınn her hal 
karda, şarka doğru hamleler yap 
caklarını, donanma ve havı kuvvet 
!eriyle Baltık sahillerine ıald1racak 
larını açıkça söylemişlerdir; itt 
bilhassa böyle bir ihtimal karfl 
da, Moskova, büyük Britanya' 
bazı garantiler istemektedir. 

Diğer .araftan, Memel me1ele 
nin hallinden sonra, mihver dev 
!erinin politik - diplomatik 
cumlarını Akdeniz' e teksif edece 
!erine delalet eden bir çok alime 
ler vardır. 

Noye ZUrher Sa'tu 

RADYO 
• BugUnkU program 

Türkiye Radyo difüziyon pesta/. 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyo 

PAZAR 2- 4 - 93 

12.30 Program 
12.35 Müzik (Küçük Orlcn 

Şef : Necip Aşkın) 1 -
Uhl - Grizinge bir daha gi 
yim. Vals 2 1 W alter - Rüya 
Keman solo ve Orkestra için 3 
Honschmann - Andılulia - lı 
yol Valsı 4 - Ganglberger -
çük flüt için konser pırç111 

13.00 Memleket saat ayırı, 
jans ve meteoroloji haberleri, 

13.15 Müzik (Küçük Orkeıtr 
Şef : Necip Aşkın) Devam S -
homsen - Dua 6 - Mainzer
- Boston 8 - Koeıter -
ninnisi 9 - J. Strauu - Viy 
Ormanlarının efsanesi 

13.50 Türk Müziti Çal 
Vecihe, Cevdet Kozan, Ruıen 
Okuyan : Semahat Ozdenaes 1 
Beyati prşrevi. 2 - Lemi . 
şak şarkı - Seni arzu eder dı 
· 3 - - G rım. - " .. • 

grçiyor. 4 - Şükrü - • • -
di muhabbet demi. 5 - S. P 
Beyati şarkı - Delisin deli 1 
6 - Uşşak şarkı - Girdim 
bahçesine. 7 - .. Saz ıemailİ 

14.29 - 14 30 Konuım• 
dm saati - Çocuk terbiyetiae 

-------------~ ir) Uyu_ yan Prenses Umumi harb esnasında Kovmt 1 17 .30 Program 

eserleri tekrar yazmalari kabil ol· 
mamıştır. 

1809 da ikinci bir bina yaRıl. 
mış ve burada ilk defa olarak Şeks· 
prin "'Makbet,. i temsil edilmiştir. 

Bugünkü bina ise 1858 de ya· 
pılmıştır. Burada ilk defa olarak 
Meycrbecr'ın .. Les lfoguenots ., 
(Kalvinistler) operası temsil edil· 
miştir. 

1875 - 85 seneleri zarfında 

Londra saray operası dünyanın en 
meşhur opera artistlerini bir araya 
toplamış bulunuyordu. Meşhur Reszke 
kardeşler ve şantöz Melba da orada 
yetişmişler ve sonra Amerikaya git· 
mişlerdi 

1885 den sonra Londra operası· 
nın dünyanın an meşhur operası un 
vanını Nevyorktaki Metropoliten o-

perası Kovent Gard en' den almaya 

başlamıştır. Bununla beraber, bazı 

meşhur sanatkarlar Londrada kal. 

mayı tercih etmişlerdir. 

1892 ye kadar Kovent Garden'e 
"Saray ltalyan operası., denirdi. Zi
ra, operalar daima İtalyanca temsi\ 
edilirdi .• Fakat 1892 de büyük bir 
temsil hazırlanırken tiyatronun ismi 
"Saray tiyatrosu,. na çevrilmiş 

ve ondan sonra her eser, aslında han 
gi lisandan yazılmışsa o lisanla tem-
sil edilmeye başlanmışır. 

Bugün de- bu adete riayet edilir. 

Her operanın ilk temsili asıl lisanı 

ile verilir, sonra İngilizcesi ttmsil e. 

dilir. 

Garden, emrine verilen birçok büyük 
binaların, otellerin eşyalarını muha· 
fazaya tahsis olunmuştu. Harbden 
sonra binanın dahiline ufak bir ta 
mir konarak temsillere başlanmış 
~ır . 

Opera bin kişiyi rahat rahat ol· 
acak kadar geniştir. Kralın locası 
şimdiye kadar sahneye mail bir kö· 
şedeydi. Fakat Fransız Cumhurrei
sinin ziyareti dolayisile verilen tem 
siller münasebetiyle loca, sahne kar 
şısında at nalı teşkil eden kısmın tam 
ortasına alınmıştır. 

Londra operasının bir hususiye 
ti de, her koltuğun kendine mahsus 
iki kol dayayacak yeri bulunmasıdır. 
Yani, yanyana oturanlar kollarını 

bir tek kola dayamak için gavga 
etmiyeceklerdar .. 

17.35 Müzik (Pazar: çayı ""' 
18.15 Konuşma (Çocuk 
18 45 Müzik (Şen odı 

lbrahim Özgür ve ateı b,0·~~,.-
19.15 Türk müziii (Fasıl 

ti) Celil T okses ve arkad •• 
20.00 Ajans, mdeoroloıı, 

leri. 
20.15 Türk müzi~i Çalanlar: 

Erer, Vecihe, Ruşen Kam, 
Kozan Okuyanlar : Müze 
nar, Haluk Recai 1 - o.......
Nihavent peşrevi 2 - M. 
- .. Şarkı-Sensiz ey tuh. 
mi bey - " " - Saçla 
nah. 4 Şükrü Osman -
- Mübtelayi derd olan. 5 
met Rasim - " " - Pek 
6 - Refik F ersan - M•hll' 
- Bir neş'e yarat ba9tl 
7 - Mahur şarkı - Hala 
8 - Şeref için - • 
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Fen ve iktisat ... program başlıyor! •. 

Kömürün toprakta 
gaza tahvili 

- DEANNA DURBİN--

T AN SiNEMASINDA 
oa-- Asri • 

sınema 
Sayı~ ~alkımıza,hari_kalar f!lmi serisinin ~k~nc~~i~i sunarak kcsbişeref eyle 
Ateşını cehennemlerm alevınden, azametını gonullerin kasırgasından alan 

( Markopolonun ) Muvaffaklyetle GUaterllmekde Olan 
Bundan elli se

ne evvel , büyük 
Rus ali mi Mende· 

r -----------------.. Bir gün gelecek maden kömürü, 1 Yüz Erkeğe Bir Kız 
leev, şu tahminde 
bulunmuştu : 

" Bir gün gele· 
cek , madr.n kö 

topraktan dışarı çıkarılmıyacak, 
fakat orada yerinde mahruk gaza 
tahvil edilerek dışarı çıkarılacak- .. Filmin~e ke~dini. ~eyretmeye ve Dinlemeye gelen Yüzlerce Prestiş

karını Cazıp Guzellığı Sempatisi ve ntfiı Şarkılarile hayran bırakmaktadır 

( Müthiş aşk maceraları ) 
OYNAYANLAR: 

Mübdi sanatkar ( GARY KOOPER - SIGRlD GURY ) 

tır • " Ayrıca: Yeni dünya haberleri 
mürü topraktan dışarı çıkanlmı • --------------~ 

de Gorlovka'da, laboratuvar tecrü
belerinden sonra, tesis edilen yeral· 
tı tecrübe istasyonnndan, bir buçuk 
sene içinde, endüstride istimale yarar 
birinci kaliteden 12 Milyon metre mi 

D~~~NA DURBIN bu büyük filminde GRET A GARBO'nın 
Sevgıjıbı Orkestra Şdi LEOPOLD STOKOWYSKI' . B"" .. kb' h 1 'd . mn uyu ır 

ma aret e ı ate etbği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının işti ak·t 
V AG_NER, MO~~RT, .Ll~T, ŞOPEN ve ÇA YKOFISKI gi~ e~ e 

2-Nisan- Pazar gündüz 2,30 matinede 
yacak, fakat, orada, yerinde , mah
ruk gaza tahvil edilerek bu gaz 
borular vasıtasiyle çok uzak yer· 
lere nakledilebilecek • " 

Maden kömürünün daha toprak 
altında iken gaza tahvili hakkında . 
ki bu fikir, evvela imkansız bir şey 
gibi telakki olundu. Fakat, bundan 

1 

yirmi beş sene evvel, büyük lngiliz 
kimya alimi , William Ramsay , ilk 
defa bu fikirden istifade ederek , 
bir yeraltı gaz fabrikuı şemasını 
hazırladı. Fakat, maalesef o zaman 
bu projesini filiyat sahasına çıka 
ramadı . 

, ... Maden kömüründen daha top· 
· rak altında iken gaz ihracı, ilk defa 
olarak, son zamanlarda Sovyetler 
Birliğinde tatbik mevkiine konulmuş 
bulunmaktadır. 

Bütün dünya trknik tarihinde 
birinci defa olarak, 1922 senesinde, 
Lisiçansk'ta bu sahada bir tecrübe 
isbasyonu tesis olundu. 1933 sene· 
sinde, tecrübelerin sahası genitletil· 
di ve bir çok havzaya teşmil olun· 
du. Bu tecrübeler, her tarafta, mu· 
vaffakiyetli neticeler verdi. ve bu 
yolla yüksek kaliteli gaz elde edil· 
mesinin pratik imkanları tahakkuk 
etti. Bu tecrübelerin en ehemmiyet· 
lisi, Donotz havzasında, genç ilim 
adamı Skafa'nın idaresinde yapılmış 
ve ayrıca maden kömürü kimya 
enstitüsünde de teyit olunmuştur. 

Toprak sathından 120 metre de. 
rinlikte ateşe verilen kömür dama
rındaki fizik ve şim ik tahavvülleri 
takip eden sovyet alimleri, yalnız 
bu toprak altı yangınını dirije etme· 
yi değil aynı zamanda elde edilen 
gazın terekkübünü de bir nizam al· 
tına almayı da cğrenmişlerdir, 1934 

lzmir Fuarı 
Sergi sarayı inşaatı 

ihale ediliyor 
lzmir : 1 - Belediye reisi Bay 

doktor Behçet Uz, Fuar sahasında 
tetkikler yapmıştır. 

Çocuk hastahanesi binası in· 
şaatı devam ediyor, 

Sergi sarayı binası ve birinci 
kordundaki açık hava şehir gazi 
nosu İnşaatı bu günlerde bir müte
ahhide ihale edilecektir. 

h Fuar için diğer hayırlıklarada 
aıaretle devam edilmektedir. 

~~mk··d~ğru su desti emele. 9 - Halk 
Ut usu - D . · ı ı o _ emırcı er demir döğer. 

lanın d Muhayyer Türkü - Kır oğ. 
21 

avarı. 

.ıs Me ı k 
21 00 

m c et saat ayarı 
. N, l' 

21.lO M~ş~ 1 plaklar - R. 
Bandosu _ uzşk (Riyaseti Cümhur 
1 - V B ef : Ihsan Künçer) 
2 . uot - Ok - Leo D l"b yanos (Marş) 
d e ı es - N · ı b . 

en : Çiçekler r aı a aletın· 
3 - H. Beri" aksı (intermezzo) 
(Uvertür) 4 ıoz - Roma karnavalı 
s . - p T h "k ınci senf .. · sc aı o W sk,, _ 
cantllb"I onısınden - A d • 
5 - jı c : Vals (All n ante 
Poc"'>' Sibclius _ F~gro moderato) 

22.oo ınlandia (T ->ne 
servisi) Anada! 

22 u aı· . ıo M·· . ansı (Spor 
. 23.45 - u~~ (Caıband 

rı ve yarınk· Son . - Pı.) 
ı Ptograın~ı;ns haberle. 

kabı gaz elde edilmiştir. 
Maden kömüründen daha top;ak 

altında iken gaz ihracının bir çok 
bakımdan büyük iyilikleri vardır. 
Evvela, ekonomiktir. mahrukun ma · 
liyet fiyatını büyük mikyasta indir· 
mektedir. Bu surtlle elde ·edilen gaz 
normaldon 3 ili 5 defa daha ucuza 
malolmaktadır. Bu tarzda gaz çıkar · 
mada iş verimi, madenin ihracı es· 
nasındaki iş verimine nazaran, on 
yirmi misli fazledır. Gerlovku lec 
rübe istasyonunda bir işçinin aylık , 
vasati iş verimi, 500 ila 600 ton ı 

yuksek Musık\ Oahılermin En nefis Eseı lerini Altuo" · ı a·· ·· R hl b ı sesı e ve utun u arı üyüliyen bir güıellikle Taganni Etmekt d" 
B f· ı "dd . e ır u 1 m cı en bır Müsiki Gençlik ve Güzell'kl ş h . . ' 1 er a eserıdır. 

Ayrıca : 
KEN MAYNARD 

Tarafından oynanan Heyecan Ve Dehşet Filmi 

(Çiftlik Kanunu) 
Dİ kkat • Biletlerin evvelden aldınlması reca olunur. 

• Tele fon • Tan 266 

BUGÜN 2.30 da 
-~ ----- ---- 100 Erkeğe Bir Kız ve 

Çiftlik Kanunu 

1- Markopolonun müthiş aşk maceraları 
2- Esrarengiz Otom0bil 
DiKKAT : 3 -Nisan Pazartesi akş•mı Halkevi Gösterit kolu tarafından 

<KöR> 
Piyes 3 perde 
Oynanacaktır. Sinema yoktur. 

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

10442 

kömürü bulmak tadar. ı· Kö~~en~prak~t~ad~- =================l~0~4~38~====::d 
rudan doğruya gaz çıkarılması , 1 

Bay Hitler bir Şarki Erdün tabiiyetinde 
olmayan araplar 

memleketin enerjetik mahruk kay. 
naklarını bir kaç misline çıkarmakta 
ve bu sayede, başka türlü istismarı 
masrafını koruyamıyacak kadar ufak 
kapasiteli maden kömürü damarın
dan istifade olunması mümkin bir 
hale gelmektedir. 

Toprak altında kömürden gaz 
çıkarılması sayesinde, sentetik yol
lar, benzin, amonyak ve daha tıllir 
kimyevi mahsuller de elde edilmek. 
tedir. Bundan başka, bu yolla elde 
edilen gaz, yüksek fırından geçme. 
den madenden demir çıkarılmasında 
da kullanılabilmektedir. 

Sovyet hükumeti. bu işte en ön
de gitmiş ve bu yolla gaz istihsalini 
mümkin kılmış olan ilim adamlarını, 
ezcümle Skofa, Mateev, Filipov ile 
bunların yakın arkadaşlarını, muh· 
telif nişanlarla taltif etmiştir. 

Alman iktisadiyatı 

- Birinci sahifeden artan -

iktisadın taliide harice bağlarııp 
kalmıştı. Hali hazırın \'aziyetini 
rnüdrik Alman siyasiyedleri, mem· 
leketin mühim ve ciddi ihtiyaçları. 
nı g'irebilmek maksadile iç kuvvet· 
terine dayanan bir " dört senelik 
plan,, ın ihdasına dair mecbur ol· 
du. Almanya nın neden ihracat yap 
mak mPcburiyetinde kaldığına dair 
Hitlerin son .. Rayştag,, da çekin· 
meksizin söylediği sözler efkarı u. 
mumiyede derin tesirler uyandar. 
mıştı. 

Veniteki.n Hıtler o nutkunda •At· 

Al Bu .akşam 1 nutuk veriyor 

. ~a r ~.~ s 1 nema S 1 n da 1 .- Birinci sahifeden artan -

lstıklalı uğrunda butun varlıklarını feda eden kah b' . . lerıni Alman ve Rus hududundan - raman ır mılletın - k k mucadelesini gösteren mum ün olduğu kadar uza mınta · 

( B 
• •il · kalara kurmak ihtiyacını göstermek· 

.. _ ı~ mı etin istiklali ) . :::~:E:~;10;,~~:d·:~~ ~~:~'.y~~ ~!: 
Buyuk mucııdele ve aşk şaheserinde baş rollerde Cennet Perisi.

1
in 1 düstri mıntakalarının 70 mil yakınına 

unutulmaz yıldm kadar g-elmiştir . 

Joel Mc Crea Frances Dee 

Amman : 1 ( Radyo) - Am· 

man hükumeti, Şarki Erdün tabii· 

yetinde olmayan Arap!arm memle
ket dışını çıkarılmasına karar ver · 

miştir. Çünkü bu arapların son 
kanşıklıklarla alakadar olduğu gö· 

rülmüştür. 

ilave olarak : 
Fox JURNALDE BAY HITLERIN ÇEKOSLOVAKYAYA . . . Yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 

gırışı 

a 2 filim 1---- ----Pazar 2 30 d 

1- Kır çiçeği Shirley temple : 

2- Kontes Valevska 1 

10451 
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f stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu ! 

( Darülbedayi) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
11-Nisan- 939 salı akşamı 20,30 da 

(Bir Muhasip aranıyor) 
Komedi 4 Perde 

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

Telefon 10433 

tafsilat için 

250 

Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Sondurülmesi 
ve Karartılması Nizamnamesi 

2 
Kararname N o: 10346 

- Dünden artan 

aynı zamanda açılmaması ya bölmede bir bekçi bulundurularak veyahud 

otomotik bir tertib ile temin olunur. 
Madde 33 _ Kapılardan birisine ışığı geçirmeyen ve kanatları bir 

birini tamamen örten bir perde girilebilir. Ancak kapının açılmasından 
hasıl olacak hava cereyanı perdenin kanad v~ eteklerini almamalıdır. 

Madde 34 _ Evlerin sokak kapılarının iç kısmındaki vestiyerlerin 
tamamı veya bir kısmı ışık sı~dırmaz bölme ola~a~ ~ullan~labilir. Çok 
girilip cıkılan mahallerden vestıyer veya sahanlık gıbı bır yerı mevcud ol
mıyanlarda iç veya dış tarafta tahtalar veya perdelerle ışık sızmaz: met· 

haller tertib olunabilir. 
Madde 35 - Işık sızmaz methallerin genişliti, kullanılması şekline 

ve ihtiyaca göre tayin olunur. ~o~antalar ve _h~~usi evler için en az üç 
kişiyi birden alabilecek bir genış.lı~te olması ~Mıdır. . 

Hastahanelerde hiç olmazsa ıkı taşıyıcısı ıle beraber bır hasta teske-
resinin ve üçüncü bir şahsın durmasına müsait büyüklükte en az 2.4X3 

metre ebadında olması lazımdır. 
Fabrikalarda bu mahal en büyük imalat parçalarımn ğeçmesine im· 

kan vermelidir. 
ili _ Karartma için hususi tedbirler: 
Madde 36 - Binaların ışıkları yukarıya doğru aksettiren dam· ve te· 

rasları ya aksettirmiyecek surette tadil edilecek veya maskeJenecektir. 

manya'nın sıkıntılı halinden kurtu· 
labilmek için iki şıkkı ihtiyar mec· 
buriyetinde kaldığını ve hnlarında 
ya yaşama muhitinin genişlettiril 
mesi ve yahudda kolaylıkla harici 
ticaretin ifasından ibaret olduğunu 
zikretmişti. Halbuki lngiliz nazırlan 
fırsat buldukça lngilterenin dözisle
rine malik bulunmasından dünya 
piyasolarında iktisad mücadelef e· 
rinde her halde galip geleçeğini ve 
Almanya nın harici ticaretde bir 
yer bulabilmesi için vazivetini kuv· 
vetlendirmesi icap edeceğini tek-

ı sadiyatını aman diletmeyede imkan 
1 yoktur buna cüret edilse sade bir 

1 
g~rginliğe meydan verecek fakat hiç 

1 
bır suretle Almanya yı fikirlerin 

Bu anlaşma geçen ~enelerin an. 
laş~alarına benzemiyor. Bu anlaş· 
ma tik defa olarak büyük harpden 
evvel anane haline girmiş usullere 
ve bir çok senelere, kadar ~sürecek 
esaslara bağlı bulunmaktadır. 

Madde 37 - Fabrikaların ve diğer büyük binaların üstü camla veya 
ışık aksettiren şeffaf diğer bir madde ile örtülü veya açık renkli bir bo· 
ya ile boyala damlarına ve su kenarın~a bulunan geniş camlı satıhlara 
bunların parlaklığını gideren koyu mavı boya muntazam şekil vcrmiye-

1 ~en feragata icbar ettiremiyecck· 
tır. 

rar edip durmuşlardı, . 
Vaziyeti tam manasile kavrayan 

siyasi bir bakışla denilebirki, bir 
~jderha korkuluğu şeklinde tehdid 1 

edilen iktisadi boykutlarm hükmü 
ve nüfuzu kalmamıştır. İstikbalde , 
denizlerin kapadılarak Alman ikti 

Evvelcede olduğu gibi şimdide 
Almanya'nın yaşama muhiti, kendi 
eski hududlarına çekilecek şekılde 
büyük değjldir. işte bunoktai na· 
zardan Ron anya ile yapılan tücca· 
ri bir anlaşmaya ehemmiyet ye. 
rilmiştir. 

Bu anlaşmanm bir ycniliğide 
vardırki, yalnız hususi tüccarların 

münasebeti detir aynı zamanda iki 
devletin tüccari münasebetleri dü 
şünülmüştür. işte bu noktai nazar· 
dan bu mukavelelerin ehemmiyetine 
payan yaklur. 

cck surette sürülür. 
Boya yerine kirli yağ da sürülebilir. 
Eğer bu boya veya yağ tabakası binanın içini harice karşı tamamen 

maskeleyebiliyorsa iç tenvirat olduğu gibi bırakılır. 
Işık aksettiren malzeme ile örtülü düz damlar ince toprak veya kum 

tabakasile de örtülebilir. 
Madde 38 - Asfaltlı veya betonlu yollar ve yerlere ışık aksettirme· 

sine karşı toprak veya kum yayılır. 

(Sonu Var) 9583 
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Aaa~a Borsası Muameteleri 
' 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KltO FIATI 

En az 
1 

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

-Xoz• - - ., 9,50 
Piyasa parlata • 32,87 34,75 
Piyasa temizi.o • 

~ 

. 

Klevland 39 • 39,70 1 

Y A 'P A C 1 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
Çl~IT -

~' Yerli •Yemlik,, 
• •Tobtımluk. '4.62 '! 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kq yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 f" 

~ 

UN 
Dört llldız !ialib 

:S D 
üç " " Dört ~Jdıı DoğnıJuk 

~ :! üç " • - ı:: 
~-; Simit " ~ > Dört lıJdız Cumhuriyet ~ B. ..... üç 

" .. 
Simit .. 

Liverpol Telıraflan Kahibiyo .e Para 
1 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pauı Saat la -~ 

Hazır 5 02 Ureı I== Rayişmark 
Vadeli I. 4 62 Frank ( Fransız ) 3 35 -
Vadeli il. -4- 48 Sterlin ( inailiz ) -5-93 
Hind hazır 4 14 Dolar ( Amerika ) 126 67 
Nevyorlc = ,,, 7 ı ~ ss Frank ( isviçre.) 00-00 

-------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindiıtın, Seylin, Çin ve Cavadan dotrudan dotruya müessese na. 

mmı getirilen en müntcbap, t11e ve kokula çaylardan vuk- ve itina ile 
yapılın barmınlırdır. Her zevke göre deti~n numaralı tertipleıi vardır.~ 

'Muhtelif cins ve büyülslükte l.:utu ve pa~etler içeriainde sabhr. Ambala~: 

ıanndaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
.. tikeli nefuet ve batisiyetinin temlnıbdar. 

Adanada : Ali Riu Kellqeker ticarethaneai ve iyi cini mal satan 
bakkaliyelerde utabr. 

Umumi depolan i lıt~nbul Tahmiıönü No. 74 ( Kurukabveci hım 
altı a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf ham klqlllDCia. No. 71 

Telpaf adrai : Al,M YRAK - lmnbul • C. 

-··- .. • 

SüdOn hyma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapllışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Zayij)idiplo 
938 Senesinde Adana 

dokuzuncu ımıfından aldıtuD 
lom amı zayi ettim. Y eniıini 
tımdan eskisinin hükmü ol 
tim ilin ederim . 989 numı 

Türk hava kurumu 
adana şubesinden: 

1- Şt briaizdeki Tür 
nası için mevcut krolri ve N 

rine ve şartoameıine göre ya 
calc möbfeai on bet gün müd 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

2- Bu ife talip olanların 
ve re~ imlaioi ve ıaıtnameaini 
mele üzere tubemize müraaa 

3- ibate 3 nisan 939 p 
gı-;nü saat 15 de Türk hava 
Adana tubeli merlcmnde ·! ~Ömer Başeğmez ticarethanesi 

== ı::we !A! il! L m:aza:a: - !A 

Malatya bez ve iplik fabrıkası T. A. Şirketi Adana 
Mensucat fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Adına da yeni istasyon civannda 1 No. lu Çırçır f abrika11 için 
keşif, proje ve şartnamesi mucibince 5962,84 lira keıif bedelli bir adet 
anbar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur • 

2- Eksiltme 17-4-93~ tarihinde saat 3 de fabrikada mevcut Ko 
misyon tarafından icra edilecc:Ctir. 

3- isteklilerin ihale gününde 448 lira muvakkat teminat , Ticaret 
Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar mezkur işe girebilmek için fabrika müdüriyetine müracaat ederek 
ehliyet vesikalarını göstermeleri lazım gelir . 

4- istekliler, her gün fabrika mijdüriyetine müracaat ederek ketif, 
proj" v" şartn~meleri tetkik edebilirler. 2-4-6-8-10 

~------------- -=-------------------------------
Doktor Operator 

Hadi Kip er 

tır. 

19-24-1-2 

3 üncü büyük eser !.. 
Sinema kainatının göz kamaıbran kadını . • • Yirminci asrın canh ve,.· 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan 

T u R A 
(Ormanlar Perisi ) 

Orijinal , baştan başa renkli sinema teknik harikasının mübdiidir 

1 ÇOK YAKINDA J 1 ÇOK ~KINDA 1 ÇOK Y AKIND 

..-Asri • 
sınemanın 

GFNIŞ SALONLARINDA GôRECEKSINIZ. HAZIRLANINI 
Telefon 250 ASRİ 

Alm anyada tahsilini ikmal etmiı ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 
det aıistanlık yapmıştır. Hastalarını Alidin paşa caddesinde Mustafa Ri· J 

btttu~~~ka~~~ ~r~nnbahk~n nat12-~~~dm~nn ~~~~~~--~--~--~~~~--~~~~~~~~• 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. L 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
başlamııtır. 

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

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Sof kan 
Geceleri de vaki olacı\k muracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

-76-156 10116 Numara: 200 

Kadirli icra memurlu
ğundan: 

Kadirli ecucııı Mustafa Y avu 
za bir kata ipotek ıenedile 1000 li· 
ra vermete borçlu Kadirlide Faik 
Üstünün borcundan dolayı Kırıntı 
mahallesinde vaki, tarafları şarkan 
Muıtaf a arsası, gar ben melet ek yeri 
şimalen Kel Ômer arsası, cenuben 
tarik hududlarıyla mahdut bir hane 
maarsa ehlivukufa 2000 lira kıy · 
met takdir edilerek ipotekli emvali 
gayri menkulesinin Kadirli icra da 
iresinde birinci arttırmanın 25.4.939 
ıalı günü ıaat ondörtte icra kılına· 
eata ve mah11mmen kıymetinin yüz· 
de Jetmiş beşini bulmadıtı takdir 
de ikiac:i arttanumrı 10.5.939 çar. 

Adana Belediye Riya
setinden: 

Belediyemizin getirdiği imdadı 
sıhhi otomobili faaliyete geçmiştir. 

Gündüz mesai saatleri içerisin· 
de 264 ve mesai saatleri haricinde 
geceleri 172 telefon numaralariyle 
aranıldı~ında daima hizmete amade 
bulunduju alalcadaramn malumu ol· 
mak üzere ilin olunur. 

31-2-4 10444 

şamba günü keza saat ondörtte 
yapılacağından daha ziyade mılQ· 

mat almak iıtiyenlerin 54 No. lu 
dosyaya müracaat etmeleri ilin 
olUDUr. 

Seyhan vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğün
den: 

1 - Vali konağına ve kayma
kamlar evlerine yaptmlacak mobil 
ye ve alınacak eşyıa (3 l 72 ) üç bin 
yüz yetmiş iki lira muhammen be. 
deli üzerinden açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Açık eksiltme 939 sen~i 
nisanının 15 inci cumartesi günü 
saat 11 de vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

3 - · isteklilerin, imal ettirilecek 
mobilye ve alınacak rnamn cinsini 
ve miktarlarını gösterir liste i!e ~art 
namelerini görmek üzere her gün 
hususi muhasebe muamelit kalemi
ne ve ihale günü ve saatinde de da· 
imi encümene gelmeleri ve muvak· 
kat pey parası tutan olan ( 238 ) 
iki yüz otuz sekiz lirayı ihale vak. 
tandan evvel hususi muhasebe vez· 

Bu gece nöbetçi ecza 
Hük6met civannda 

istikamet eczahan 

Adana Ziraat 
dürlüğünden: 

V •f•dan Şamoti, V alanıif 
şington, Kan, Grepfwt, Ka 
yenilir cumkit, Limekit 
taül fidaolarile üç çqit elr.tf 
üç çqit Mandalin fıdınlı,... 

hafta ıiparİf ediyoruz. 1 
nihayet Nisamn onuncu gjnü"' 
dar Ziraat Müdürlijiine M 
ları. 10458 1 

nesine yatırmıı butunmalan ıazı°'. Milli mensucat fabrİ 
dır. 10448 31-2-4- 6 
.------------· menıur ve işçileri is 
Bahar mevsiminin sihirli 

ve cazip kokuları 

iNCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslannda bulursunuz 
LiMON, ÇAM, tlkbahar ko· 

lonyalarile Şipr, Fujer, Leylilt, 
Revdor, Ful, Şebboy, Y aserııin , 
Zambak Losyonları f&yanı tavsi· 
yedir. 

Ferhat Dncı 
Osmanb Bankası Karşısı 

6 10431 

kooperatifi tasfiye 
tinden : 

Milli Mensucat fabrikuı 

1 
ratifine ait emtea ve de 
pazarlıkla toptan ve perak 
retıyle ıahş edilecektir • 
herpn saat ondan on iki 
şirket merkezindeki tasfiye 
müracaatlara. 10449 3 

Macid 
Ad.ne TürbW 


