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Almanya 
ya dün 

, İngiltere ve 
birer muhtıra 

Polonya 
verdi 

HiTLERiN RUZVEL TE CEVABI 
FUHRERİN NUTKUNUN İNGILİZCE KOPYELERİ ÇIKARILARAK 
RUZVELTİN MESAjNA CEVAP OLARAK AMERIKAYA YOLLANDI 

MUHTIRADA /Alma~~~· Pol~~yanı~ İngiliz siya~t!ne 
temayulune sınırlenıyor; ve Danzıng 

NELER VAR?j için Varşovanın muvafakatını istiyor 
--- ----- -

Berlin: 20 (D. N. B.) - Almanya 
hükumeti, lngiltere ve Polonya hüku
metleri meslahat güzarlan vasıtasiyle 
Londra ve Varşovaya birer muhtıra 
tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Ruzveltin geçenki mesajına cevap 
olmak üzere de Hitlerin son nutku
nun lngilizce kopyeleri çıkarılmış ve 
Amerikaya yollanmıştır. 

Hitlerin bu nutku 100 sahife ka· 
dar tutmaktadır. Hitler nutkunu söy
lerken Amerjka Reisicumhuru uyuyor
du. Çünkü mahalli saate göre Ame
rikada 7,20 idi. 

Almanya tarafından Polonya ve 
lngiltereye verilen muhtıra. Polonya
nın lngiliz siyasetine gösterdi~i tema
yül keyfiyeti ile Dansiğ hakkındaki 

talebe Varşovanın muvafakat göster
mesi esasını ihtiva etmektedir. Muh
tırada ezcümle şöyle denilmektedi: 

- Bana lngiliz - Polonya itila
fının şekli ne olursa olsun, bu hare
ket Almanya aleyhindedir. Böyle bir 
ittifaka girmeği, Polonya, Almanyanın 
sulh garantisine tercih ediyor görün
mektedir. Şu anlaşılmıştır ki, Polonya 
hükumeti, üçüncü bir devlet tarafı.odan 

SURiYEDE YENi 
BiR SiY ASET! 

Almanyayı sarmak istiyen bir siyasete 
iltihak etmiş oluyor. 

Polonya hükumeti aynı zamanda 
Dansig meselesi hakkında adilane bir 
hat ve hareket takibetmemekte ve 
Almanya tekliflerini reddetmektedir. 

Halbuki Alman - Leh miinase
batına karşı hareketlerini başka şekil
de tadile taraftar de~il, ve daima an
laşmaya hazırdır. 

Varşova: 29 {Radyo - Polonya 
matbuatı Alman muhtırasını ve Hitle
rin son nutkunu tefsirle meşgul bu
lunmaktadırlar. 

Mısıra gidecek 

ATLETİZM 
TAKIMIMIZ 

Türk takımı seçildi 

Alma_n _Bu_··yu_·k _Elçısi Ankarada 400 evlik ye 
i. I N ö N ON O N.ni bir mahalle kuruluyor 
HUZURUNDA, · -
Fon Papen itimatname
sini Cümhurreisimize 

takdim etti 

1 Bahçeli evler mahallesinin yanında kurulacak 
bu mahalle" Küçük evler mahallesi,, adı alacak 

Ankara : 29 { Telefonla )- Al· 
manyaaın yeni Ankara Büyük Elçi~i 
Fon Papen bugün saat 10.30 da is
met lnönüne itimatnamesini takdim 
etmiştir. Fon Papen Alman Elçilik 
erkanını da Cümhurreisimize takdim 
etmiştir. Bn kabul esnasında Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Sara< oğlu da hazır 
bulunmuşlardır . 

Köşkün bahçesinde , Alman Bü. 
yük Elçisine bir askeri kıta . resmi 
tazimde bulunmuştur . 

İngiliz kabinesinde 
Asker alma nizamnamesi 

hazırlıkları başladı 

Londra: 29 (Royter)- Çenber. I 
layin bugün, kabinenin mahdud aza· 
dan te.,ek.~ül eden lir loplar.tıs.na ri. • 
yaset etmiştir. bu toplantıda asker \ 
alma nizamnamesinin derhal tanzimi . 
meselesi mevzu bahis edilmiştir. 1 

Kabine pazartesi günü vapaca 
ğl topl~otıda nizamnameyi tesbit 
edecek tar. 

Hava hücumlarına karşı 
demir kapılar 

. 99 ( Telefonla 1 - Ankarada. inşa hareketi durmadan devam 
Ank~rn . r"'b tJı r.ıma. göre, bahçeli evler mahallesinden sonra burada 

etmck.tedır. 1 a er a ~ . k 1 ak B h Jl · 
b

. , k 1 mahallesı > uru ac br. u ına aa c bahçelı e\"ler 
ırde « Kuçu e'I er d 'b 1 k · · . k d JOO kusuı· ev en ı arct o aca bu _yenı mahallcyı tle. 

m&lıallesıne va ın ır. • . . 
b 

. • h il ini kuran fıtaş firmasının ~urmuı çok muhtcrneldır. 
ahçelı evler mıı a es h h ı b' h · · · 

h 
. . d bu suretle ev bu rıını er yı ıraz da a hafıfletılmcktc· 

8aşşe rımız e 
dir. 

BULGAR MATBUA Ti 
ENDiŞE IÇiNDE ! 

Almanya 
ile asla 

yalınız ham madde 
tatmin edilemiyecektir 

Sofya : 29 - Utro gazetesinde 
Prof,:sor Genoff ''Hazırlıklarm devam 
ediyor başlıklı yaıısında birkaç ay 
evveli~~ kadar iarada, denizde ve 
havada silahlanmak suretile sadece 
ha-ıırlanmakta o lan yekdiğerine zıd 
iki tarafıo bugün artık mümkün mer· 

' ·ı · · seçmek· tebe iyi harp mevıı erını • 
kendilerine tar?ftar bulmak ve de
vamlı bir harp için temini zaruri o· 
lan iptidai maddeleri aramakla meş
gul bulundu~unu yazmaktadır. 

Bu iki devletin herşeydcn evve 
müemmen pazarlara ve artmakta o
lan nüfusunu kendi hakimiyeti altın· 
da buluuan yerlere iskan etmeğe ih· 
tiyacı vardır. 

Almanya müstemlekeletini iste
mekte ve bununla birlikte Şaıkta 
kendi iktisadi ve politik faaliyetini 
serbestçe yürütmek imkanlarının 
kendisine bahşolunmasını telep et

mektedir. 
Bununla beraber bunun mutlaka 

Ankara : 29 ( Hususi ) _ Lon bir harbe müncer oİacağı iddia edi· 

VAZİYETE GÖRE MANDA 
DAHA ÇOK KALACAKTIR 

drada tatbik edilerek muvaffak!- lemez. Munihden evvel de Avrupa 

Ankara: 29 (Telefonla)- 14.19 yetli neticeler vermiş olan ve üze· aynı krizleri geçirmemiş miydi?.. k 
rinden zehirli gazların nüfuz •tme- Muharrire göre bugün Ameri a 

ltalyanın istekleri de bundan 
başka birşcy değildir. Bu istekler, 
Büyük Britanyanın hayati menf ~at
lerine dokunaceğt için lngiltereyı he· 
yccana getirmiştir. Çünku; Akdeniz. 
de, Boğazlard~ ve Karadeniıde kuv
vetli bir rakibin ingilterenin karşısına 
çıkması, lngiltere diplomasisinin iki 
asirdanberi güttüğü politikaya aykı· 
rıdır. Yani, böyle bir ~hareket, Büyük 
Britanya imparatorluğunun hayatı 
manafini haleldar edecek bir mahi· 

yet arzeder. 

VATANI PARTiSiNiN ENKAZINDAN 
YENIPART[ TEŞKiLiNE ÇALlŞILlYOR. 

Halep: 29 (Hususi muhabirimiz
den ) - Alınan haberlere göre, 
Fransanın Suriye ali komiseri yakın
da Beyruta dönecektir. Ali komiser 
Pö Suriye ile Fransanın menfaatlerini 
telif edebilecek bir siyaset takik et
mek için direktif almış bulunmakta
dır. 

Sızan malumata göre, Suriye me
selesinin halli Türkiye ile Fransa ara-

1 
Diğer taraftan parti mücadelele-

ri de devam etmektedir. Yeni bir par
tinin teşkıli faaliyeti devam ediyor. 

Vatani partisinden ayrılan azalar ta
rafından teşekkül edecek yeni fırka

nın kuvvetli bir şekil alması için, si
yasetten çekilmiş birçok nüfuzlu kim
selerle hususi' temaslar yapılmaktadır. 

21 mayis tarihinde Mısırda yapıla· d. J ... Cümhurreisi Roosevelt;in malun me-
b 1 ·ı 1 ti t" ·• b k ıği ohn Tann Mamula"tı denı"ır 1 

caıc: eyne mı e a e ızm musa a a· , sajının oynamak istediği tavassut ro· 
lanna davet edil"n Türkiye atletizm , ka~ul.ardan bir miktar Ankaraya tünden bir netice beklenemez. 
fe·ierasyonu en iyi derece alan altı 1 getırtılerek Devlet dairelerine ko. Bu olsa olsa totaliter devletler 
atJetle bu müsabakalara iştirake ka 1 nacaktır • Bilahare bunlardan her için bi; ihtar veya bir tehdit olabi-

tarafa alınacakbr. lir. Haddi zatinda bu mesajın sakat 
rar vermiştir. Türk takımı şu şekil
de tertip edilmiştir. 

200 ve 400 metre gören, 110 
ve 4000 ,manialı Faik, 5000 ve 10000 

metre Rıza Maksud, Yüksek ve üç 
1 adım atlama pulat. gülle ve disk 

Yusufayahut arat. 

1-\nkara İstaubul taraflan pek çoktnr ve bilhassa iki 
: hasım taraf beynindeki anlaşmazhk-

Esk rim müsabakası ıann ortadan kalkması için ne yapmak 
1 lazım geldikini saı ahatle ifadeden 

mahrumdur. Roosevelt sadec.e. Al~an· 
· tmek ıçın elmya ve ltalyayı tatmın e 

. acatrını vade· den gelen herşeyı yap 6 

diyor. 

~:ı~~n c~:~rc::in:t~:~~~ ~~~ müzake-, Y U G O S L AV Y A D A 
Üç dört gündeol>eri Şam ve Ha- • 

l?pte ta~sanıış ~la~ gre:' hareketi üze- KOALiSYON KABı.NEsı• 

Ankara : 29 (Telefonla) _ An. 
kara ve lstambul bölgeleri eskrim· 
cileri 30 nisan Pazar günü Ankara. 
da Siyasal bilgiler okulu salonnun
da müsabakalar yapacaklardır. Mü 
sabakalar üç ~ılah üzerinden Flöre· 
Epe. ve kılıçtır. ' 

lstambul takımı üçü bayan ol
mak üzere 15 kişiliktir. 

Amerika Cümhurreisi, hiç şüp· 
hesiz bu iki tar:.f arasında)ji anla~· . 
mazlığın sebeblerini ve Avrupayı ıkı 

' k "' ·ıı . b"lmiyor de· ısma ayıran amı erı 1 

ğildir. Fakat bu ayrılığı le~.li~. e~en 
amiller zannedildiğinden buyuktur. 

nne Surıyede sukun nısbclen avdet 
etmiş bulunuyor; Halk işi gücii ile 
meşgul bir haldedir. 

Şimdi her iki taraf mevzilerini 
tutmakla meşguldür. Totaliter dev
letler Çek - Slovakyayı, Macaris· 
tanı ve Arnavutluğu kazanmakla ol
dukça ileri adım atmış sayılır-

lar. 
Demokrat devletler ise Sovy"t-

ler dahil olmak üzere bütün küçük 
devletlerden müteşekkil bir blok 
meydana getirmek azmindedir. lngiliz 

- Gerisi ikinci sahifede -

Tahrana giden 
Türk heyeti 

BAŞVEKALETE HIRVAT LiDERi BAY MAÇE
KlN GETIRILECEGl KUVVETLE SÖYLENiYOR 

Italyan 
Belgradı 

Veliahdi 
ziyaret 

Mayısta 
edecek 

ANKARALI İtalya ve Almanya sadece ham mad. 
de ile tatmin edilemez. 

GENÇLER 1 ~__:-~---~-~---_-_-_-_--_-___ , ,.. 
Bugün avdet ediyor 
Ankara : 29 ( Telefonla )- İran 

Veliahdinin düğünü müna~ebetiyle 
Tahrana gitmiş olan Heyetimiz 
yarın Tahrandan ayrılacaktır. 

YURD İÇİNDE 

f ktisat Vekilimiz 
seyahate çıkıyor 

Ankara : 29 ( Hususi ) - fkti· 
sat Vekili B. Hüsnü Çakırın bu 
günlerde Kömür havzasına tedkik 
seyahatine çıkacağı haber veril· 
mektedir. Ve belki bu seyahasinde, 
işçiler içi11 yapılmakta olan bakım 
~urdlannı ve evlerini teftiş edecek 
tır. Bunlar evvelce Asma sahasında 
Yapılmış olup Bu kere aynen Gelik 
~e Çay damarı mevkiinde yapılmak 
ha olan yıkanma binası ve yemek· 
. anclerdir . Bunları, Titoş 'irması 
ınşa etmektedir . 

Selgrad : 29 ( Radyo ) - Yugoslavya BatveklU Zvetkovlç'ln 
Hırvat llderf Maçek ite tekrar görUfmek Uzere Zajrebe glt
mael Sırplar ile Hırvatlar araamda cereyan etmekte oıan 

ltlllf mUzakerelerlnln netice. ,---

lendlOlnl gösteriyor . Söylen- Güreşçilerimiz 
dljilne göre,Sırp-Hırvat ltlllfı 
üzerine Hırvatların da işlirakiy le bir 
Koalisyon kabinesi kurulacak ve 
Başvekalet, Hırvat lideri Bay Maçeke 
teklif edilecektir. 

Romadan buraya gelen malumata 
göre İtalyan Veliahdi , Yugoslavya 
Kral Naibi p, ens Potun Romayı ıi

yaretiuden sonra Mayısta Bt'lgrada 
gelecektir . 

Mayısın üçüncü gecesi 

Ay tutulacak 
Atina : 29 - Verilen haberlere 

göre, mayısın üçüncü gecesi ay 
külli surette tutulacaktır. Hadise 
Fransadan görülmiyecektir. 

Avrupa ikinciliğini 
dün kazandılar 

Ankara : 29 ( Telefonla) - Alı· 
nan malumata göre, Oslodaki gü· 
rcşçilerimizden Mustafa ile Yaşar 
Avrupa ikincisi olmuşlardır. 

Traktörler geliyor 

Ankara : 29 ( Hususi ) - Çu
kurova mıntakası için getirtileceğini 
haber verdiğimiz Katargille1' Trak· 
törleri bu ay içinde gelecektir. Hü· 
lciimet, ilk yapılacak olan tecrübe
lerden sonra Titaş'a bunlardan lü· 
zumu kadar sipariş verecektir • 

Bugün bir Tarsus 
gezisi yapacaklar 

Ankara Halkevi gençlerinden bir 
grubun şehrimizde bulunduğu ma- 1 
lfın_ıd~r: Ve h~lkım_ızın bir çoğu genç 
lerır.ıızın verdlklerı güzel temsillerd I 
şüphesiz bulunmuşlardır. c 

Ankaralı genç misafirlerimiz şeb. 1 

rimizin bütün güzel köşelerini gez. 1 
mişlerdir. Gençlere belediyemiz ta· 
rafından mezbaha bahçesinde de 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 1 

Dün haber aldığımıza göre gtnç· 
ler bugün Tarsusa gideceklerdir. 1 

Ankaralı gençler grubu arasında 
bulunan Karagözcü Bay Alinin dün 
verdi~i Terbiyevi karagöz temsili 
büyük bir zevkle seyredilmi~tir. Bunu 
göremeyen birçok Adanalılar kara· 1 

göz temsilinin tekrara için dün halk 
evine müracaatta bulunmuşlar ve 
ıetrafmda toplanmışlardır. 

Gençlerimiz Ankaraya aydetfe· 
rinde Adana gençliki tarafından, 
büyük tezahürat içinde ututfanacak· 
lardır. 

1 

----

Sulh meleği - Allahlm ! DUrıyayl sen diktatörler için 
dar yaratmı••'" • Ne olur yeniden yaratsan da biraz ge· 
nl••••••" •• Ben de rahat ederdim • 

1 



\' 
Çukurovanın Yaşı 

~ı (~Ta~CŞL~R.-A 

lı Çorap ve 
~-------B!'.mmllm .... ______________ K _____________ , ınilyonlar 

Mebuslarımız Kozanın belediye 
bütçesi 

Ceyhan belediye 
sine 25,000 lira 

t?:::!,. eçen ekonomik kriz d 
\9) resinde bir iktisadcı, ekıııc (2] Çukurovada inek başı tez 

yinatlı pek çok eserlere tesadüf o 
lunur. Bunlardan müzemizde kablel 
milad olmak üzere otuzdan fazlası 

mukayyeddir. Bu inek başlı lahitler 
bütün Çukurovaya yayılmış olması 
ve Daranın lskender ile bu ovada 
canla başla harp kabul eylemesi 
zannedersem yine lvranın yaydığı bu 
mezhebin manevi gayretini bu mın- f 
t.kada da çok günlerinin mevcud 
olmasından ileri gelmiştir. 

,lstrabon) Anaitis dininin hiı is 
tiyanlık aleminde sevilmeyen bir din 
olduğunu saklayamamıştır. 

Kumana için bu kadar az tarih 
vesikası içinde inceleme yapmak 
şüphesiz çok güçtür. Şurada bir iki 
maddeye daha işaret edersek Ku· 
mana ve dolayisile Çukurovanın yaşı 
biraz daha tebarüz eder. j 

Mısır Firavnu ikinci (Nehao) nın 
ve Med kralı (Yaksar) ın miladdan 
önce (615) te kovaladıkları l:ıkitleri: 
bir müddet Kumananın ağuşunda gö 
rüyoruz. 

Hatta miladdan önce (2725) te 
(Şarrukin) nin krallığı zamanından 
Toros ve Antitorosuıı Sümerler e· 
linde bu1unduğu bu kayıdlar arasın 
da gizli ve şüpheli çerçeveler için· 
den görünür. Şarrukin kral adının 
(Şar) ve (Şert) yani Kumananın adı· 
na benzerlik gösterişi de bu şüpheyi 
kuvvetlendirir. ı 

Şukurova bu tcdkikle hem ya· 
şını hem başını temamen göstere· 
mcmiş ise de istikbalde yetişecek 

yeni neslin bu karanlığı aydınlatarak 
muhitimizin ayrı ayrı yaşlarının ha 
kiki manalarını isbatı başaracakları 
muf..akkaktır. 1 

Ben kendi kanaatim ve görüş· 
lerim itibarile şimdiden Çukurova
nın yaşının en aşağı milliddan 
(3000) yıl önce muvcut olduğu ima- i 
nını almış bulunmaktayım. Eğer mu 
hitimizde ciddi bir inceleme ve araş 
tırma yapılır ve bu imanım teeyyüd 
ederse bahtiyar olacağım tabiidir. 

Bundan sonra Mağara Avşarları 
arasında biraz ge1intiyi yaptıktan 

sonra vadettiğimiz gibi Dumlu kal'as 
önüne geleceğiz. 

R. Yalgın 

[2) Bu nuctin Çukurovn I<:ti Tıırk- , 
lcri nrnsındn d:ı cari olduğunu söy· 
lcmiş . 

FANTAZI 

ANKARA 
lşitiyoıuz ki, uFuk!aıında kıza. 

ran Tüı kün kanı imiş. lnkilap ve 
medeniyet yolunda ilerliyen Tü. k 
milletinin istikametiııi ~ayin eden 
kutup yıldızı senin srmanda ımış 
Onu biz kalbimizde taşırken, sen 
göğsiinde uyutuyornıuşsun. Şair il. 
hamını, sulh ümidini sendrn alırmış 
Ağaçlarında ötüşen ku~lar büyük 
zaferini terennüm ederlermiş .. 

Anado!unun dünyayı kıskandı 
ran parlaklığını, karanlıkları kudııi 
benliğinde eritip aydınlatan meşalen 
veriyormuş, Bu sebeptendir ki, Tüı k 1 
vatanını, içinde bir iman ve 20 mil. 
yon ibadetçisi olan ~ir C~mhuriyet ı 
bir hürriyet mabedı halıne kO)'· 
muşsun, güzel Ankara!. 1 

Bir kısın mebuslarımız 
bugün Ankara ya gidiyor 

Bir haftadanberi şehrimizde bu 
lunan mebuslarımızdan bir kısmı 
bugünkü ekspresle Ankaraya avdat 
edebeklardir. 

Bir fabrikatörün 
hayırseverliği 

Okul!a.,mız la okuyan fakir ve 1 
kimsesiz çocuk! ıra her sahada yar 1 

damını esirgemiyen sayın fabrikatör 
lerimizden Bay Nuri Has bu kerede 
Bürücek'te kampa çıkaracağımız Ç,). 

cuklara verilmek üzere (100) ~akım 
elbiselik ve (200) takım çamaşırlık 
kumaş teberıu etmiştir. 

Maarif Müdürlüğü bu değerli 
yardıma teşekkür etmektedir 

Pamuk ipliği getirilecek 

Son Türkiye Estonya ticaret 

Beşsenelik proğ
ra mda neler yapı

lıyor 
1 

Kozan : 2~ (Hususi) - 1. Ko-( 
zan beledıye meclisi nisan_ içtima- f 
inı yapmakta devam etmektedir. 

939 yılında yaşayacak olan 

Su işine sarf edilmek 
üzere belediyeler banka
sından yapılan istikraz 

Ceyhan belediyesinin su tesisatı 
için belediyeler bankasından 24,539 
liralık ıstikraz k:tbül edilmişlir. Da
hiliye vekaleti vaziyeti helı::diyeler 

bankasına bildirmiştir. 

\aridat ve masraf hütcesini tanzim ! llQ t k l ·· · 
ve tevazün Htirerek il 7,700 lira üze • r a O U un musameresl 
rinden tesbit etmekle beraber 5 yıl· t 
lıle poroğramında aşağıda bildirdi· 'ı 
ğim gibi tesbit ederek bütçeyi ve 

Şehrimiz Birinci Orta Okul son 
sınıf talebeleri dün gece Kız Ens· 

proğramı kaymakamlığın tasdikına titü~ü salonunda bir ve<la müsame 
arz etmiştir. 

939 senesi içinde 
yapılacak işler 

1. Kaza medhalindeki kadirli yo 

tunun islahı, 2. merkezi vaziyette 
cami mahallesinin tamir ve islahı 
umu 11i ihtiyaçının, temini, 3. Çocuk 
b:.ıhçesi te'sisi, 4. Mezbananın islahı. 

5. ğaz deposu inşaası. 6. çarşının 

sulanması için su yolları ve depo su 
te'sisi, 7. belediye adına kıraet hane . . .. 
ve ğazıno tesısı., 

reııi vermişlerdir. Talebeler sahnede 

çok muvaffak olmu~lar ve alkışlan 
mış'ardır . 

Hırsızlık değil 

~üzii t:a;:etcsı ı\t'§rİ11aı 

.lliid iir lü ğii ne : 

Gazetenizin 19141939 gün ve 
. 4409 sayılı çarşamba günü nusha 

lerin altına yapıştırılan c 
ketlerin kesilip atılması yüzünd 
yılda 800,000 kilo - yalnız Istı' 
bulda - kadar ekmeğin ziyan old 
ğunu hesaplamıştır. 

Bugün, memlekette, bu kadı 
ince bi~ muhasebeyi icabettirect 

buhran çok şükür rnevcud değil. f 
kat pek mühim bir yekun tut• 
" kadın çorapları,, nın hesabını ys 
mak lazımdır. 

Bunu çoktan nazarıdikkate ' 
mış bulunan hükumetimiz, kadın ç 
rapluının standardizasyonu ile h 
raretle meşgul. Ve bu İş için A 
manyadan bir mütehassıs da geti 
miş bulunuyor. 

Dava şudur ~ Kadınlarımıza dı 
yanıklı çorap temin etmek 1 

Çünkü yılda ipekli kadın çor~ 
!arına verilen para ne kadardır b 
liyor musunuz? 

Tam 6 milyon lira 1 
Digerleri gibi bu <lavanın dı 

yakında halli elbette mümkün olı 
caktır. 

TANOÜNEfl 

RADYO 

meğ 

rı ta 
den 
kum 
ğıda 

1 
kara 

2 
ki is 

3 
lis k 

4 
kara 

5 
Pa 

6 

nın 

ede 

Sana olan tahassür! ıimiz bizi 
harap ederken sen bunu sezdin ve 
21 teır.silci çocuğunu bize göoder 
din. Senden bize samimiyet, koku· 
lar, hehralar geldi. Rız seni görmek 
için can atarken, kalbimizdr. bir kor 
yığını halinde tutuşan arzu bizi için 
için eritirken üç gündür aramızdan 
ayrılmayan 21 Ankara çoçuğunun, 
senin yavrularının samimi havalarını 
ciğcrl::rimize akıta akıta, candan 
gölerek, sı::vinerek, sonsuz heyecan 
lar içinde yaşıyoruz. Varol Ankara 

p'rotokoluha ekli lfste r-ki pamuklu 
mensucat kontenjanı 25 tona ;ndi· 
rilrniş, pamuk ipliği kontenjanı 200 ı 
tona çıkarılmıştır. Suna dair .kam~ j 
şehrimizdeki alakadarlara teblığ edıl 
nıiştir. 

940 Yıhnda 

1 - içme suyu getirilmesi , 2-
Koşu mahalli tesisi , 3 - Fidanlık 

tesisi . 

sın da ve ikinci sahifenin beşinci sü 
tununda (Ceyhanda bir kadın hırs!Z 
çaldığı altunları neresine saklamış) 

başlığı altında intişar eden hırsızlık 
vakasının mevcut olmadığı, yalınız 
düğün sahibi Mevlüdün hemşiresinin 

led 
• BugUnkU program .. için 

Bu delikanlılarla, bu hemşire ' 
lerle bize samimiyeti, sevgiyi, arka· 
daşhk duygularının en tem'z örnek· 
lerini de s~n Öğrettin. 

Bu çocuklar üç gündür Adan'l· 
nın kalbinde dolaşıyorlar. 

Dışlarında, Ankara inzibatının 
bütün tekayyüt ve temkini hakim. 

içlerinde, kırılmayan, yıkılmayan 
zafer ve aşk du)guları. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde ğök yüzü açık 
fakat koyu sisli, hava hafıf rüzgarlı 
ini. En çok sıcak gölgede 27 dere· ' 
-ceyi bulmuştu . 

Hususi muhasebe ınüdürü 

Vılayet hususi muhasebe 1J1Ü· 

dürü Bay Hasn:ı Gulerin maaşı 55 
liradan 70 liray çıkarılmıştır. 

941 \'ılmda 

l hf aiye teşkilatı ve sulama, 
2- Umumi yolların islahı . 

942 Yıhnda 

1- Hamam İnşası . 
943 Yılmda 

1- Kasabanın halihazır hari · 
tasının tanzimi, 2- Elektrik tesisi. 

B. Rahmi Apak 

Adananın, bizimkilerin gözlerine 
bakıyorum .. H·pimizin gozlerine 21 Mersin belediyesinin Tekirdağ mebusu ve C. H. P. 

k lb. d '-1 1 Merkez heyeti azasından Bay Rah-
evladının a ın en renıı;; er vurmuş: istikrazı 

Cemiyet hayatı ve ülkü yolcu mi Apak dün Halaydan şehrimize 
1 k h f gelmişlerdir. 

luğunda mut a ağlılık ve samimi Mersin '>clediyesi su işlerine sar 
Rahmi Apak bugün Ankaraya 

kucağında bulunan sekiz aylılc Se· 
vim ismindeki çocuğun başındaki 
altunların yere düştüg:i ve Bayan 

ismetin de bu altunları bularak sa· 
hibine teslim eylediği Ceyhan kay· 
makamlığından bildirilmiştir. 

Keyfıyetin Ayni sahife ve sii 
tunda Tavzihini rica ederim. 

~eyharı ı alısi 

Tasarruf hesaplarının 

yükselişı 

yet, etmek üzere belediyeler banka~ın· 
Sana olan büyük tahassürümÜ· dan 16,000 liralık bir istikraz akd· gidecektir. Ankara : 2-J ( Hususi ) - Milli 

Tiirkiye Radyo dijüzı) oıı posta.lo 
Tiirkı)e Uad,·osu - Ankara Radyo 

Pazar 30 - 4 - 939 

12,30 Program 
12,35 Müzik ( Küçük orkestr 

- Şef: Necip Aşkın ) 1 - Nıemarı' 
- Çarliston (Dans) 2 - Ganglbel 
ger - Küçük toplantı ( Rt':vü-Efl 
trrmezo) 3- Schieder - Dinle · 
Keman ne söylüyor ( Tango ) 4 
Toman - Viyana hülyııları (ValS 

13,00 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoro!ojı haberleri . 

13, 15 Müzik ( Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın ) Devamı 5 ..,, 
Robert stolz - Praterde ağaçlB' 
tekrar çiçek açıyor F<rntezi. 6 
Cari Rydahl -· Melodi 7 - Lehe' 
- Çocuk Prens operetinden pot 

zlin ıztıraplarını tahfıf eder. 11Güven,, etmiştir. Bankalar, 938 senesi içindeki ta-
dir. Yoksa bu tahassüre dayanılır ' ______________ 1 sarruf hesaplarına ait rak::ımları , puıı · 
mı güzel Ankaram. Belediye intihap en- Umumi Heyet toplantılarında nrş· 13•50 Türk müziği . Çalanlar 

Rüyalarımda seni görüyorum ba Bnlgari stan 1 retmektedirler. Bu hesaplarda mü. Zühtü Bardakoğlu, Refik Fersao 

Kurtdereli 
pehlivan 

1 

Mehmet 

zan. Eğer b r gün biz de sana iadei 1 matbuatı CÜ meni riyasetinden him miktarlarda artışlar vardır. Bu • Kem.ıl Niyazi Seyhun· Okuyao 
ziyaret edebilirsek sevincimi Çan·.1 l ı arada Türk Ticaret Bankasının ta· I Sadi Hoşse!. l- Ali ~ğanın-Hi 
kayaya adak diye asacağım. 1 I l B 1 • 'h b f h b 3 129 544 1. "k peşrevi '2 - Kazım Usun - Hic' 

- Birinci sahifeden ıutan - eleoi)'e ıntı a ına mayısın sarru esa 1
' .:~ ' ıraya yu l şarkı - Gamla kıymettar öınrüo 

Hoşça kal Aııkaram. 1 17 inci çarşamba günü sı-at [ 9 J da 1 
• ~elmiştir . Bu miktar geçen sene 1 ·3 - Selahad Jill Pınarın - Hics • • 

ıçın Yusuf Ayhan diplomasisi on 2 - 3 hafta zar. başlanacak ve intihap ayni giin saat 2,504,454 lira idi . 

1 

şarkı _ Hısta k lbimie. 4 _ U 
fında muazzam bir foalıyet içinde· 18 de nihayt't bul caktır. 1 Cemilin - Hıcaz şarkı - Ne k~' 

Yurtda merasim yapılacak 1 • 1 dir. Bu blok diğer taraftan il Jn•ihap yalnız bir yerde tün bi sebep böyle. 5 - Şevki bt 
Bdıke:;ir bölge:-;İ sporcuları tarafın· 1 B I 'k H il d • d · · 1 ı d d k L 1 d' , e çı ·a ve o an o yı c'I ıçıne a · yapı acagın an ve sarı ı l'e e ıye y·ın _ H caz Ş"rkı - Sen bu yer 

Ankara: 29 (Hususi) - 11 ni· 
san salı günü saat 24 de Balıkesir· 
de vefat eden koca Türk pehlivanı 
KurttereliMehmet pehlivan ıçın 

yurdun her turafırıda merasim ya. 
pılması temin edilmiştir. 

Beden terbiyesi Grnel direk· 
törlüğü Türkiyeye şeref kazandıran 
l u kıymetli Türk pehlivanının ölüm 
haberini alır almaz Balıkesir bölge 
başkanlığına çektiği bir telgrafla 
merhumun kederli ailesine \aziyet 
!erinin bi\dirilmesine memur etmiş 
tir. 

Muhumun ailesine bir mikdar 
nakdi yardım yapılmıştır. Beden ter 
bıyesi Genel direktörlüğü büyük 
pehlivanımız hakkında gerek spor 
gazetelerinde ve gerekse radyoda 
yapılacak neşriyat için en emin men 
balardan mutassal malumat toplan· 
mıştır. 

Radyoda en kısa zamanda Kurt 
dereli hakkında esaslı b!r konferans 
hazırlanmıştır. 

Her sene nisanın 11 inci günü 

dan merhumun h lirasının anılmasına d B ··b l • " mağa çalışmaktadır ki böylelikle altın aki mezat salonuna konulaca· u gece no e çı eczane den gideli. 6- Kemal Niyazi Sef 
karar vt rilıniş1 ir. Berlin - Roma milıv~ri lam bir ' ğın Jan biitün nıüntehiplerin rJ ma Tar:mskapısı civarında hun - Kemençe taksimi. 7 _ .. 

Bu"yük Türk pehlivanının kab b · · k 1 ' F k t yıs çarş"' b .. .. 1 · · k H Ik h çen er ıçıne so umuş o sun. a a , nm n gunu rey erını verme a ecza anedir _ Halk· türküsü - Yakına gel ya 
ri beden terbeyesi genel direktör bu çok muazzam bir mespledir ve üzere ırıtıhap yerine gelmeleri ilan kına . l.i 
lüğü tarafından yapılacaktır kolay, kol<i} tahakkuk ettirilemez. o'unur. 10550 4-18 14,20 -14,30 Konuşma ( Kadıll ~ 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~-~~~~.-.~~~saati~ Çocuk terbiyesine dair) k 

1 
Al A k V P 934 V

. 17 30 Program , 

1 
G 0 H 0 N manya, n a a e n on apen 1 te ıyaııa sc ' .. . p ta 

MEVZUU r a Elçiliğine f aretine tayiıı edildi. Onun sefırliği 17,35 Muzık ( Pazar çayı ) . b 
------ V 0 n Papen esnasınde Almanya, Avusturya mü· 18, t5 Konuşma ( Çocuk saat~ Yli 

tayin etti. Papen Ankara ya gelmiş Alman katolik fırkasının en ı üfuzlu burgun arzu u üzerine devlet idare· nasebatmdak: gerginlik biraz aza1 .18,45 Müzik ( Şen oda müıı~ ııi 
bulunuyor. Papen kimdir? Hal ter- azasından biriydi. sini Hıtlere d,~vir ve teslim eden von dığı görüldü. Avusturya, Almanya - . lbrahim Özgür ve Ateş böce~ Ş~ 
cümesini yapıyornz: K t • • d h d 1 ) 

d 
Bu sıfatla 1921 deıı 1928 Sene Papen aoırıesıy i. Von Papen üu tarafından il ak e ildiği zaman von en ._ 

Pitpen 1879 senesinde ogmuş. 5 ht ı · sine kad:ır Prusy di) el rnt·clısi me nasyonal sosyalist kabinesinde nisa Papen Viyana sefiri bulunuyordu. 19, 1 Tiirk müziği ( Fasıl ı 
tur. Gayet zengın bir aileye mensub · ) Ç ı ı •..ı 11 

d 
k Lus'uğunda ~ulundu. na kadar 13aşvekil muavini o!arak yetı a an ar : .-.akkı Dern1a 1 şd 

olan Von Papen Alınanya a as eri kaldı. Von Papcnin Anl.:ara sefirliği Eşref Kadri , Hasan Gür , Hartl~ • 
tahsil görmüş ve zabit çıkmıştır. 1932 de, Alnıanyanın ahıli ah· T k B .. C I• b' 

vali karışık ·lduğu lir zamanda, bundan birkaç ay ~vvel mevzuubahs o ·ay, asri Ufler. Okuyan : t 1 

Umu ni harpte Von Papen Vaşıng Sonra Temuz 1933 le Vali ı· k 
Cümhurreisi Hi:ıdenburg kendisini olmuş ve fakat ondan sonra bu riva 0 .ses · 

ton Alman sefaretinin askeri ala k · ti' şesiydi. Fakat 1916 da Amerikanın fırka'ar haricin fe ~ir Kabine feşki. kanla müzakere etme üzere Papa yellerin aslı çıkmamıştır. Van Paprn 20,00 Memlek•t saat ayarı, aJı1 1 
harbe girmesinden evvel Almanya· liot> m mur elli. ııezdine gönderildi. Fransız. - A'man tedkikat ko'lıİte ve meteoroloji haberleri. 1 

· b' 19 7 Von °Papc ı, kurduğu Kabine iş 20, 15 Türk müziği . Çal~n'ar · 
ya avdet ettı ve ır sene sonra l Von Pawnin Pt1pa ile :'aplığı sinin ve daha bir çok zirai leşek.· V h R t(O 
de Liman von Sandersin erkanıhar· başına geçtikten sonra Pru.:1ya hükü • eci e , uşen Kam , Cevdet 

JJ müzakereler Almaııya ile Va tıkan küllerin azasındandır. Zirai teşek · Ok ı M ff lık fAe 
biye reisliğine tayin olundu. metini dağlltı ve rusya dcvlt:t ko zan, uyan ar: uza er ar, u 

Von Papen nasyonal 50 yalist miserlığıni uhde ine aldı. ara .ında Temuz l 933 konkorda· küllerle alakası vasi çifliklere sahip lek Tokgöz 1- Tanburi Cemil ~. s 
idart>si iş başına geçmeden evvel 1933 Kanunusanisinde Hinden· sının iınzalanmasile neticelendi. olmasında 1 i:e i gelmektedir. Şetraban peşrevi. 2- Sadullah ~ıJl1 
·--~"""""--""'-----------------·----------------~------!!!!!!!!!İM----------- 0111 - Şetraban brsle5İ - t.Je 
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Belediye intihap Encü-, 

Adana Belediyesinden: 
r meni Reisliğinden : 1 

1 
1 

m ~ hl- Belediye intihabında rey vermeğe ve Belediye azalığma seçil. İ 
ege akkı olanl · · 1 • • h"" · 1 · • •• · d il 1 

rı t . . arın ısım ermı ve uvıyet erım gosterır ce ve er ayr1, ay- I 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muhammen 
bedel icarı ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif semtlerde mevcut dük 
kanlar 1/Haziran/939 tarihinden 31 /Mayıs/940 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık artırma sureti kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18/ Mayıs /:J39 Perşembe günü saat on beşte Belediye 
binasındaki Daimi encümen odasınd • yapalacaktır. 

d a:zım edılerek Nisanın 26 mcı Çarşamba günü sabahleyin saat sekiz 1 
k~n Mayıs Perşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü-

1 
• udmet ve Belediye karılarına ve her mahallenin defterleri de ayrıca aşa- 1 
gı a ·· gosterilen yerlere asılmıştır . 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminitlar1 yatırmak ve 
şartnameye görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlütüne müracaat 
ları ilin olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar 
bedeli 

Muvakkat teminat 
kal 

;ir~ 
•il. t\ 

k 1- Cemal paşa ve Kurtuluş maha Jle defterleri : Yeni istasyon polis ' 
arakolunun duvarına asılmıştır. 
2- Döşeme, istiklal, Kuruköpü, Çınarlı mahallelerinin defterleri: F s

ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır . 

L. K. L. K. 

. 3_ Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahalleluinin defterleri: Yarbaşı po
lıs karakolu duvarına asılmıştır. 

4- Kocavezir, Hanedan, mahallelerinin defterleri : Hacıbayram polis 
karakolu duvarına asılmıştır . 

5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade rr.ahallelerinin defterleri : 
Pamuk pazarı polis kara~olu duvar!na asılmıştır. 

6- Sarıyakup, Ul~cami, Türkocağı, Mestanzade mahallelerinin defter 
leri: Merkez polis karakolunun duvarına asılmıştır . 

7- Karşıyaka, Seyhan, Cürnhuriyet m11hallelerinin defterleri : Karşıya 
ka polis karakolu duvarına asılmıştır . 

8- Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahallelerinin defterleri: .Sebze paza 
tındaki Belediye mevki duvarına asılmıştır . 

9- Köprülü mahallesi defteri:Köprülü Parti ocağı duvarına asılmıştır. 
2- Defterlerde isim lcri yazılı olmayanlar ile müktrrer veya yanlış 

yazılmış bulunanlar Jefterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe gününe 
kadar ( Perşembe dahildir ) her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye 
ve öğlcdı!n sonra da ı 4 den 16 ya kadar Belediyede toplanacak olan 
intihap Encümenin~ bizzat müracaat ederek itirazda bulunabilirler . Bu 
tarihten sonra itiraz dinlenmez. İtiraz etmeyenler intihap hakkını kaybe· 
derler . 

3- ltirazlaı ı intihap Encümeni karariyle reddedilenler red kararı
nın teblığinde-n itibaren üç gün zarfında Asliye mahkemesine müracaat 1 
ederek intihap Encümeni kararına karşı itiraz edebilirler . 

9 

4- Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri mucibince Be
lediye intihabında rey vermek ve Belediye Meclisine aza seçilebilmek 
için intihap başlamada 1 evvel laakal altı aydanberi beldede ikamet et· 
mekte olduğunu vesaikle isbat etmek lazımdır. 

Kanunen her müntehip reyini kullanırken nüfus kağıdını ibraz etmek 
mecburiyetinde olduğuna göre nüfus kayıtlarırıa nazaran Adana nüfusunda 
yazılı bulunmayanların altı aydanberi Adana şehrinde oturmakta iseler ya 
nüfus kayıtlarına bu şekilde tashih ettirmeleri ve yahut oturdukları ma· 
halleden bu cihtti tasdik eden bir ilmühaber almaları mecburidir . Aksi 
takdirde bu gibi başka memleket niifusuna kayıtlı müntehiplerin reylerini 
kullanmalarına müsaade ed,lemiyf'ccktir. 

5 10548 .... ----------------------------------------------~.;.;..;;;...: 
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Halkımızın En Çok Se _.diği Sinemanın En Güzel 
Jönprömiyesi 

FREDERIC MARCH 
ME.RLE OBERON vE HERBERT MARCHAL 
ile Beraber Çok Müessir ve Fevkalade bir Tarzda yarattıkları 

AŞKİ, INSANf ve BÜYÜK BiR FiLM OLAN 

•• •• 
(OLUM PERiSi) 
Şaheserler, Şaheserinde Görünecekle dir. 

Pek Yakında 
TAN SiNEMASINDA 

10555 

' .. 
y• 

ki olglil ruhum. 3-- Şemseddin Zi
adı' Ya - Ş lrabaıı şarkı - Uidu şeb ı 

Adana inhisarlar Başmü-j 
) ~ ılırnuru zevkin. 4 -- Ruşen Kam-

t ~ml'nçe taksimi. 5- ... - Şet
) f'lı bahan Şarkı - Ey bahçıvan senin 
ati ""~ .. cen. 6 - lshakın - Şetraban ·r ,uruk s . . P 1 d . ·zı ... emaısı - ir oma a gerçı 

_it' ''1Cc •• 
Cet" ş gonül. 7 - Tanburi Cemil -

~traban s . . 8 F . . - A ·az semaısı. - aızenın 

~ liın d~cm aşiran şarkı - Kime ha· 
ıye · ark Yım . 9- Nobarm - Eviç 

. . ı - Sevgilim bu akşam. 10-
bir · ;u;;:- Halk türküsii - 5inemde 

21 Şmuş yanmış . 
.OO Ne ı· !" 21 
1 

şe ı p aklar-R. 
aıı<t0~ O Müzik ( Riyascticümhur 

3r H. Ho: - Şef; Ihsan Künçer ) 1-
- l ~'•1.1x M O spa0 Yot - arş 2 Vollstedt 

ftf' - Rusları aşkı (Vals) 3 - Glınka 
Uvertüıij 

4 
\'c Judmilla operasının 

~ •odj ı - {) - Ph, Gaubert - Rap
u~- ağda 2- Eğlentiler 5-

j dürlüğünden : 
' 937 senesi mahsulünden ·Ala.rnn 
yalı Mt!hmet Recebe ait 12 denkte 
579 kilo yaprak tütün 3437 No. lu 
kanunun 46 ıncı mıddesi mucibince· 
anbarda kalma ınüddetini ikmal et
tiki için 15 gün müddetle ve açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Tali~ o.1.a~.ların 15 - Mayıs-939 l 
Pazartesı gunu saat on beşle lnhi- l 
sarlar Başmüdiirlüğünde rnüteşekkil 
Komisyona müracaatları. 

10571 30- 4-8-12 

Rımsky - Korsakow - Arının uçu 
şu. 

22,00 Anadolu ajansı ( Spor 
servisi ) 

22, 10 Müzik ( Cazband- PJ. ) 
22,45 - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

------------------------------------------------------59 
61 
65 
55157 
67/J 
67/2 
6713 
67/4 
6715 

Dükkan Hükümet içi 
.. .. 
" .. 
.. " 
Yazıhane üst kat 
.. .. " .. .. " 
" " " 
" " " 

100 00 
100 
100 
150 
50 
50 
50 
50 
50 

Jandarma eratlarının bulundu 
ğu bina Hükümet içi. 125 

1 Kulube Belediye önü 75 
2 .. Yağca mi yanı 7 5 

Saban Y f'ri Hayvau pazarı 25 
173 kerpiç ahır Şakir paşa C. 25 
1 77 Çinko " es f stasyonda 25 
175 ,. baraka,. " 25 

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

1 Dükkan Saat Kulesi Yanında3()0 ' -

2 " " .. • 250 
3 Dükkan .Saat kulesi yanında 250 

4 " ,. " 250 
5 ,, " •. 250 
6 •• " " 250 
7 " " " 300 

10567 30 - 4-9-13 

7 50 
7 50 
7 50 

11 25 
3 75 
3 75 
3 75 
3 75 
3 75 

9 40 
5 65 
5 65 
1 90 
1 90 
ı 90 
1 90 

1 90 
22 50 
18 75 

18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
22 50 

Bugüne Kadar Görülen En Müthiş, En 
Muazıam Ve Emsalsjz Film 

ZORO 
( Kamçılı Adam) 

Binlerce Figüran ve milyonlar sarfile vücude getirilen 

Bir sinema abidesi 
30 kısımlık seriyal şahaserler şaheseri 

TAN SiNEMASINDA 
Bu akşam 

( liösteriliyo: ) 

Dikkat: Filmin çok uzun olması dolayısile sinema tam H d 
başlıyacctktır. Biletlerinizi evvtlden aldırmanız r"ıca ' e o unur 

10560 

------------------------------------.....! 
Seyhan vakıflar 
müdü!'lüğünden: 

29 nisan 939 tarihli gazetemiz 
de çıkan aşaği ilan da bazi yan ' 
lışlıklar olduğundan düzelerek ilin 
ediyo. uz: 

Keşif bedeli 
Lira K. 

485 32 
498 75 

Kala kapısında vakıf furnn 
arası üzerine yeniden yaptırılacak 

l ve 2 numaralı dükkanların ke~ if 
bedelleri yukarda gfüterilmiştir. iha 
lesi 4 5 939 perşembe günü saat 
11 de Seyhan vakıflar müdürlüjü 
binasmda pr.zarlıkla yapılacaktır. 

Alsa ray 
Sinemasında 

Bu akşam 
Afrikanın insan ayağa değmemiş 
ormanlarında büyük maddi ve ma 

nevi feJakarlıklarla vücude getirilen 

Vahşi ormanlar 
~srarı 

30 kısımlık aşk macera sergüzeşt 
filminde 

Noah Brry Jr 
William Desmod 

ı Leslia Parker 
takdim eder 

isteklilerin ve keıif, projelerini ve 1 DiKKAT: 30 kısmın hepsi birden 
şartnamesini görmek isteyenlerin % · göıterilecetinden sinema tam 
yedi buçuk teminat akçalarile vakıf ı' 8,30 da başlar 
lar idaresine müracaatlan ilin olu ı 0557 

nur. 10565 --------------= 

• 
3 

Pek yakında.... Pek yakında ..... Pek yakında ..... 
Marthaları, Jannetleri unutturan ... Bütün musiki aletlerini şaşırtan ses ... 

Yeni büyü Yıldız 

( 

( E r 

Asri 
n a Sack)ı 

sinemada 
( Nis Çiçekleri ) 

Hüyük operetinde dinleyerek hayran kalacaksınız. H ızırlanınız . 

30-Nisan -Pazar gündüz 2,30 matinesinden 

itibaren 

Büyük, küçük her ktsin merak ve alaka ile seyredecekleri 

Kasırga Ekspresi 
Büyük macera filmi 30 büyük kısım tekmili birden 

Telefon Asri 250 

) 

10559 

-------------------.;.;.----------------------------------
Adana belediye Adana Belediye Riya-

riyasetinden , setinden : 
ı Belediye zabita memurlarız 1 - Atatürk parkı içinde yap· 

k 1 tırılacak olan Tenis kortu inşaatı 
için yaptmlacak olan otuz ta ım ya 1 

1 lık elbise , otuz çift kundura otuz açık ehiltmeye koııulmuştur. 
1 adet kolonyal şabka açık eksiltmeye 2 - Keşif bedeli, 1 )07 lira 56 

konulmuştur. kuruştur. 
j b 3 - Muvakkat teminatı : 98 

2- Elbiselerin muhammen e- l 
ı deli (480) lira ve kunduraların mu·. lira 67 kuruştur. 

hammen bedeli (165) lira ve ko· 1 4 - ihalesi Mayısın 4 üncü 
lonyal şapkaların muhammen bedeli \ Perşembe günü saat on beşte Be-

(90) liradır. • lediye encümenirıde yapılacaktır. 
3- Elbiselerin muvakkat temi 

natı 37 lira kundoraların muvakkat ' 
teminatı 13 lira ve şapkaların mu 
vakkat teminatı (7) hradır. 

4 - ihale-si mayi~in 15 inci pa 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameler kumaş ve kun 
dura numunesi )azı işlrri müdürlü 
ğündedir. isteyenler orada görebi · 
lirler. 

6 - 1$lekllicrin ihale günü mu 
vakkat teminat makbuzlarile birl:kte 
belediye encümenine müracutları 
ilin olunur. 28· 1 5·9 10558 

5 - Şartname, keşif ve proje· 
leri belediye Fen müdürlüğündedir. 
isteyenler oradan parasız alabilir. 
ler. 

6 - Eksiltmtye girmek istiyen · 
!erin bu işin ehli olduklarına dair 
belediye fen işleri müdürlüğünden 
bir vesika alarak ihalegüniinde ib
raz etmeleri lazımdır. 

7 - isteklilerin ihale günii mu
ayyen zamanda c:>hliyet vesik;tsı ve 
teminat makbuzlarile belediye cncü · 
menine müracaatla11 il:ln olunur. 

19 23-27 1 10517 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif kuauma 
Nizamnamesi 

2 
l\ıuuıııunıı; ı\11: /O(JHU 

_ Uünden artan · 

Madde 6 __ Vilayet pasif korunma ko~ısyonları Valinin başkanl_ı~ı 

it ..J k • · lan yerlerde Garnızon Komutanı veya yekılı, 
a ınna as era garmıon o .. . · · D f N f M"" 
Ask l.k ş ı.. • R · · Cu .. mhuriyet Muddeıumumısı, e terdar, a ıa u-

er 1 U1-1csı cısı, " .... M "f M'" r· .. T" t s 
d "" ·· S hh 1 •. • Muavenet Muduru, aarı uc uru, ıcare ve a· 

uru, ı at ve çllmaı .. .. .. z· M··d·· ·· s f b l'k 
· ,.. · M""d"" ·· Veterine Muduru, ıraat u urıı, e er er ı 

nayı ve •vıesaı u uru, d ... G"" ··k · ! · ı B 
M-d .. ·· p T 1 ,.f ve Telefon mü uru, uınru ve ırı ıısar ar aş . 

u uru osta ve e gr h d E · t ··d·· ·· "f '"d·· ' M""d" .. E ·yet Müdürü veya u mnıye mu uru VJZı e· 
mu ur veya u urun, mnı K B ı d" R 
· · "f . . · kaim .>!anlar Jandarma onıutanı, e e ıye e· 

sını ı a etm: k ıçın yerıne ... "b" K ı R · · d · · · r · · QJ Reisi vtya Başkatı ı, ızı ay cısı, emıryo-
ısı, ıcaret ve sanayı ..ıası .... - h"I ·ı· ı d L" 
1 

· ı de istasyon muduru ve sa ı vı ayet er e t· 
u ıstasyonu bulunan yer er 

man Reislerinden mürekkebdir. . 1 '- ·· d" 
V 

· - ·· d"kl · takdirde istişari mahıyette o maıc uzere ığcr 
alıler !uzum gor u erı · b"I'. . 

.. . • • . I · · de ıaplanmalara da\ıct elle 11\rıer. 
mumessese vt'şkılat amır erını . k . 

M P 
·f k runma bakımından komısyonca yapılaca ışl e r 

adde 7 - ası o 1 k . d"I b"I· M"" 
V 1

. .
1 

·ı · göre komisyon aza arına ta sım e ı ~ ı ır. uş· 
a ı tarafından ı gı enne · · k ·· ı · 

t k 
. . ları arasın ~an teşkıl edılec~ encuınen ere verı· 

ere ışler kornısyon aza 

lebilir. ki . 1 b·ı·h k . 
A 

·· •nlerin hazırlayaca arı ış er ı a ara ·om ısyon· 
zaların veya encum~ . f · .. 

k 1 K m·ısyonların yazı ışlere se erberlık burolarınca 
ca arar altına • ınır. o. 

yapılır. 1 d b" d f 1 
Madde 

8 
_ Pasif korunma komisyon arı, en a7 &ıy a ır e a top a· 

R 
· .. - d··ıı.- zamımlar aırıca toplanmaya davet eder. 

nır cıs luzum gor UgU • I . · 
M d P 

"f korunma komııyon arının vazıfelerı şunlardır: 
a de 9 - c1sı · . 

A 
·f k planlarını ve talımatlarını yapma le ve şehır ve ka. 

) Pası orun:na . .. d . . 1· 1 
"d pılan ve tadıle(l vucu e getırılen p an arını ve yaı'ı 

sabaların y~nı en ya . ·ı k d' k "f 1 .. 
h 

• · amnamesıne ve verı ece ııe tı ere gore havadan 
şartlarını u.susı nız 

k b kımından tetkik etmek, 
orunma a . . "'D 1 12 r 

8) Haber alma hizmeti ı~ın · " ta.ıınatını mahalli kolordu veya 
tümen ve bulunulan yerde mustalıkem mcvkı varsa komutanile anla:;;aıcı k 

tatbik ettirmek, 
C) Korunma teşkillerini kadrolaştırmak, mütehassıs ve yardımcıları 

seçmek, techiz etmek, malzemderini hazırlamak ve muhafaza dmek ve· 
şehrin müteaddit korunma bölgelerine ayrılmasına lüzum görülürse bölgeleri 

(Sonu Var} 9583 
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Adana Belediye Riyasetinden 
Buğday Pazarındaki Sebze Dükkanları Kiraya Ve
riliyor. 

1 - Belediy! emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muhammen 
bede! icarı ve muvakkat teminatları yazılı Buğday Pazarındaki 28 dük 
kan 1/Haziran/939 taı ihinden 31/Mayıs 940 h rihine kadar bir sene müd
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 15 Mayıs 939 Pazartesi günü sa~t 15 de Belediye bina
sındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvd muvakkat teminatları yatırmak ve 
şartnameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatla
ilan olunur. 

Numarası Cinsi Mevki 

Dükkan Kolordu 

" " 
" " 

" " . " . " . " 
" . . " 
" . 
• • 
" . 
• " 
" • 
• " 
" " 
• " 
• " 

28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
54 
62 
64 
68 

70 

• Buğday P. Ciheti 

• " " 
• • • 
• . " 
• " " 

72 • 
" • 

74 " • • 
76 • 

" " 
78180 • • " 

10547 

Muvakkat teminat 

L. K. 

11 25 
11 25 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 

15 00 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 .~o 

7 50 
7 50 
9 40 
9 40 

18 75 
11 25 
11 25 
11 25 

11 25 
11 25 
11 25 
18 75 
18 75 

26-30 --3-7 

Muhammen icar 
bedeli 

L. K. 

150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
250 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 
250 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yrni işleri öğrrnm• k ister misiniz? 

Şirkttimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocagı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, mü~ssesemizin gösterdigi bu feda
karlıktan azami derectde istifade edebiltceğinizden yukarda bildirdi
ğimiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılaıımızla dileriz. 

Naumann Makinaları Satış Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
30 TELEFON : 168 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden 

Adana memleket hastanesinin 
939 haziranından 940 mayıs sonuna 

kadar ihtiyacı olan bir senelik erzak 
ve mahrukatı açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Adana memleket hastane5inin 
bir senelik ilaç ve tıbbi malzeme 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Muhammen bedeli 4318 lira 55 
kuruştur. 

ihale 18.5.939 perşembe günü 
saat 9,30 da daimi encümende ya
pılacaktır. 

Açık eksiltme 939 mayısının 18 
inci perşembe günü saat onbirbe 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde 

yapılacağından, İs\eklilerin evvelce 
pey akçalarını yatırmış bulundukla 
rı halde ayni gün ve saatte encüme 
ne ve şartnameleri görmek üzere de 
her gün hastaneye uğramaları. 

30-4-8-12 10569 

isteklilerin şartname ve listeyi 
görmek üzere her gün hastaneye ve 
ihale günü de yüzde yedi buçuk mu 
vakkat teminat akçalarile vaktmda 
seyhan vilayeti daimi encümenine 
müracaatları. 

30.4.8.12 10570 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Sebze Halindeki Dükkanlar Kiraya Veriliyor 

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

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

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

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar bedeli Muvakkat Teminat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Dükkan Sebze Hali 

" 
,. 

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

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

w " .. , . 
" " .. " .. " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" .. 
" " 
" " .. " 
" " 

10540 

L. K. 

300 00 
300 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
125 00 
1~5 Q() 

100 00 
100 00 
100 00 
100 o.o 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
125 00 
125 00 
50 00 

150 00 
100 00 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 ou 
100 00 
lOO oo 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 oo 
100 oo 
150 oo 
150 00 
250 Oo 
200 00 

23 - 27-30-4 

L. K. 

22 
22 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

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

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

1 ı 

1 1 
18 
15 

50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5'l 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5Q 
50 
75 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
75 
oo 

Sıhhat ve içtimai ınua
venet müdürlüğünden: 

Seyhan vilayetinden: 

Sıra No: l 
Mahallesi : Kahyaoğlu 
Tahrir No: 2864 
Cinsi : Tarla 

Adana memleket hastanesine 
g~rekli 40 adet yün batlaniy~. 20 
adet demir somyalı karyola, 10 a
det demir etajer ile 2 adet por
tatif sedye alınmak üzere açık ek
siltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 11 Mayıs 939 perşem
be günü saat 10 da Seyhan vila
yeti daimi rncümeninde yapılaca· 

ğından talip olanların şartname ve 
numuneleri görmek üzere her gün 
hastaneye ve ihale gün\l de 64 lira 
50 kuruşluk m .vakkat teminat ak· 
çası veya teminat mektubiyle Sey. 
han vilayet daimi encümenine mü-
racaatları il'n olunur. 10537 

22-26-30-3 

Seyhan P. T. 1. Mü
dürlüğünden : 

Miktar : AR 30 MR 
Kıymd: Lira 240 
Sahibinin adı: Antakyalı Zeki 

Yukarıda evs3fı yazılı (!) bir par-
ça araziye 2901 sayılı kanun hük
müne göre Tahrir Komi .. yonunca 
tesfıit olunan kıymetlere ait ihbar
nameler hizal•rında adı yazılı mu
tasarrıfına , mahallı ikameti biline· 
mediği için tebliğ edilememiştir . 

ikinci arui tahrir talimatnamesi
nin y~dinci maddesi hükmüne göre 
işbu ilan tarihind~n itibaren alaka· 
darın bir ay içinde pulsuz bir arzu. 
halle itirazda bulunabileceği ilanen 
tebliğ olunur. 10:68 

nü saat 15 te Seyhan P. T. T. mü
dürlüğü binasında alım satım komis
yc.nu tarafından yapılacaktır. 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyareleri 
le Yolcu, Posta ve Bagaj nakliyatına başla 
caktır . 

Ankara - lstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - lzmir 
lstanbul - lzmir 
lstanbul - Adana 
lzmir - Adana 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira 
21 
30 
32 
3j 
35 
34 

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

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

( Pazardan maada her gün ) 

lstanbul Ankara 

a 

Y eşilköyden Hart ket Ankraya muvassalat S 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 

Ankara 
Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 45 

v 
11 30 

Adana 
Adanaya muvassalat 

Saat Dakika 

16 55 

-----------~·--~--------"~ 
Ankara 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

lzmir 1 

lzmire muvassalat 
Saat Dakib _______ _,t 

15 05 17 55 

Adana - Ankara 
' Adanadan Hareket 

1 Saat Dakika 
Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 
---~-

1 9 10 11 :.ıo ----------------
Ankara 

Ankaradan Hareket 
lstanbul 

lstanlıula muvasalat 
Saat Dakike 

16 00 

lzmirden Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

lzmir - Ankara 

Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya muvasafıl 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare Yolcularını Meıdanlara nakledecek 
Otobüsl .rin hareket edeceği mahal ve sat 

lstanbulda 

Saat 8, 15 de Taksim meydanından kalkacak ve Saat /l 30 dı 
köyde yataklı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana t 
lerdir. 

Ankarada 

lzmir ve Adana yolcuları saat 14,20 de ve lstanbul Yolculı 
, 15,30 da merkez P. T. T. binası önünde kalkacak otobüsle mey~ 

deceklerdir. 
Adanada 

Saat 8,50 de Yedi Otel önünden kalkacak otobüsle meydaıı' 
lerdir. 

lzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gidect~ 
Tayyarderimizle meydanlara gelecek yo 'cular derhal Oıobrıl 

naklcdileceklerdir. 

Yalnız lzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir lstasyı" 
dar Otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edece~ 
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara, Y t"Şilköy, Adana, iz mir mrydan müdürlüklerinde ~ı 
lı Vagon Şirketinin tleyoğlu, Karaköy ve Ankara acentalarında 

Fazla tafsilat için Meydan Müdürlükleıimiıle Yataklı Vagrl' 
talarına müracaat edilmesi. 29 - 30 - 2 - 3 .) 

Ramazanoğlu vakfı mütevelliiiğinden 

Kıymeti muhammeııesi 
L i r a 

2000 
400 
110 
80 
30 

HükOmet caddesinde fııın 
" ,, fııın ittisalinde d~ 

Ulucami civarında dükkan 

,. " " 
Memiş Paşa caddesinde dükkan 

Yukarıda yazılı dükkanlar 1 Haziran 939 tarihindro ;ti 
sene müddetle icara verileceğinden talip olanların 5 Mayıs 9)J 
nü saat on dörtte Ulucami karşısındaki yazı evimize mürac3 

1 - Fenni ve hususi şart na· 
mesiııdeki evsafa ve müdürlükte 

mevcut kalıba göre imal edilmek ü 
ze idare ihtiyacı için iki bin adet 
beton künk açık eksiltme suretile 
alınacaktır. 

2 - Künklerin tahmin bedeli 
1800 lira olup muvakkat teminatı 
135 liradır. 

4 - Bu işe ait şartnamelerle 

kıink kalıbını görmek isteyenlerin 
müdürlük kalemi şefliğine ve eksilt 
meye ıştirak edt"ceklerin ihale gün 

ve saatında muvakkat teminat makbuz 
lariyle alım satım komisyonuna mü 
racaatları. 16-20·25 30 10508 

10545 3-4 g. ,. 
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3 - ihale, 2 mayıs 939 salı gü· 

Macid G11' 1t 
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