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t
* Ankara : 29 (TurksözU - Telefon) - Mevsuk olarak öğrenildiği· i 

ne göre, C. H. Partisinin dört yılda bir mutat olarak toplanan ve Ö· 

$ 11UmUzdedcki baharda da beşinci taplantısını _yapması llzımgelen umu· 
• mi Kurultay, Genbaşkurun gördUğtı }Uzum Uzerine daha önce toplana· • 
' cakbr. t 

: Bu toplantı tarihinin Birincikanun içinde olması kuvvetli tahminler * 
* cUmlesindendir, Toplantı An.karada ~lacakbr. . • * Buyuk Kurultayın vaktınden bırkaç ay evvel toplanmasını ıcap i 
• eden ~~şlı~~ se.b~p, Partinin Genel Başkanlığının açılmış olmasıdır. 
$ Bılındıği gıbı Parti tuzUğUnUn esaslarından ikincisi Parti,Yİ kuran * .U~u Ônder Kemal Ataturk'un Partide değişmez Genel Başkan olması $ 

* ıdı. * 
: 

Buyuk ve ebedi Şefin fanı ve maddi hayata veda etmesiyle Parti i 
tuzugunun Genel Başkana verdiği ödevleri yerine getirecek bir zab 

• göstermede zaruret hasıl olmnştur. İşte Buyuk Kurultay Ebedi Şefin i ~~r~i tUzUğUnde ve Partililerin dimal ve yUreklerinde ebedi olan mev· 
1 i kıını muhafaza etmkle beraber, Partinin Ataturk makamında Genel ı 
1 i B~kanlık va~ifelerini görecek zatı seçecek Vl' hiç şUphesiz bu vazife,yi 

$ daımi ve deiışmez Başkanlık sıfatiyle RcisirUmhur İsmet lnönU olacak· * 
$ tır. • 
t Bu_yult Kurultn_y1n Uyeleri şunlardır: i 

1 * A) Genyönkurul Uveleri, • 
$ B) Partiye Bağlı butun Saylavlar, $ 
$ C) İlyönkurul başkanları, i 
$ Ç) İlk kongrC"lerince seçilen delegeler, ı 
i . Genyön~urul Uyeleri içinde saylav olmıya.n yalnız bir zat vardır 

I t kı o da e~kı ~ahiliye Mus'teşan Bay Vc:hbidir; şu halde (a) ve (b) $ 

~~ . 1 

: 

Kongrelerındekı kurultay Uyeleri butun saylavlardan ibarettir denile· ı 

ilk matemimiz tO birinci . .llyönkurul başluınl~kları. da, genb8.1kurum11n karariyle valilere ve· 
kadar devam edecek t rılmış olduğundan Partı teşkılatı olan vila,Yetler valileri de Buvuk Ku- * 

! 
rultayda tabii Uye olarak hazır bulunac:ıllardır. ~ i 

4._~ . il del~ele~İne gt:lince: Bunlar son yapılan il kongrelerince seçil- t 
ıra : 29 ( Telefonla ) - mış zatlerdır kı, yedek) ri de v:ırdır, * 

riyet Halk Pat tisi Büyük $ Buyuk. Kurultaya i~tirak için yeniden delege seçilecek değildir. i 
"'Meclisi Grupu bugün Trab $ Bunlar tayın olunan gunde hareket edebilecek haldedirler. * 

busu Hasan Sakanın Baş. * Buyuk Kurultayın vaktinden önce toplanması ,yazılan sebepten ol- $ 
da toplandı Söz alan sayan $ malda beraber, Kurultayın bu toplanışı, yine mutat bir toplaııış oldu- * 

kil' . .. * ğundan Buyuk Kurultay Genel Ba,kanlık ödevlerini görece~i zati tttzU· • 
...... ._ ıoıız Celil Bayar Ebedi • k ' dı· .. . . h t ge yazaca değişikliği yaptıktan başka, il kongrelerinden gelen dilekle· * 

. •mı ıstıra at mahallinin ta- * rin Buyuk Kurultayın kararına bagh bulunanlarını ve tuzuk ve prog- $ 
ijt yıptıulacak anıt için ttşkil • ram Uzerine konuşulacak Parti meselelerini mUzakere edecektir. $ 
~ rnutahassis komisyonun tan· $ Buyuk Kurultay Bap·ekil Celal BaJ ar tarafından açılacak ve t 
tccği raporun gurubun tasvi· * kapanırken Genel Başkan Buyuk Kurultayın açılmasından ehle edilen $ 
•rzedildıkten ıonra tatbikata $ sonuçlarla Partiye verilen yeni yönet h:ıkkındn bir söyle,· verecektir. * 

iini beyan etmiş ve bu beya ! İ be 1 ' [ Parti Kurultayının taplenmaaıne IUzum haaıl t 

~Ye~i ~mumiycde ittifakla tas * oldulunu Sayın Bafvekll Ceıaı Bayar dUn Parti $ 
'-a rnııtır. 1 i grubu toplenlıaınde •llrl•ml•l•rdlr. * 

'ldan sonra başbakanımız, !.--------------------•• " -"-------! 
~1 ~cfu, üfulı)!e. ?•.disa. ~lan 

: u:r.a:n r. ıslığinın ınhhap 
nııı halli için parti kurulta 

Ytlcında toplanmasma lüzum 
01~tunu bildirmiştir. Ruzna· I 

al ltıuzakere ediltct k başka mad ı 

Amerika, Antillerde 
üssü kuruyor deniz 

:~dıtından toplantıya nihayet 
1ttir. 

~:ka~a: 29 (Ttldonla)- Ebedijjaponların Büyük Okyanus kıyıların-
) •zız tabutunun mevzu olaca d k• •• ti • k 
'\ hakkında ~imdiye kadar a 1 serguzeş erıne son verme ... 

1 menabiden sızan ha • 
tahakkuk etmtmiştir. Htnüz 

.kün tbedi medfeni taanün 
1~ bu'uııuyor. Şimdiye kadar 
'-•rnresnır teşekküllerden ve 

halktan birçok teklifle, p · 

ve krokiler göndrilmiştir. 
tıınif olunarak teşkil olunan 

rk ebedi anıtı komisyonunda 

l~l_unacakhr. 
~ffer ve bu f ıkirler tetkik 

ktan sonra ebedi medf en 

•cıbit olunacak ve bunu rı Ü· !c yaplacak amt için bir 
ı açılacaktır. 

Of llriisabaka beynemilel mıhi. 
~ "-a lc:alc tı r 1 

ıı bu anıt da tabutun mevzu 

kaidenin zemin sathından 
bir İrtifada bulunması caaıı 

ate alınacak ve müsaba 

Ceriai ikinci sabifeJe -

(Y•flnglon Tetrlnlaanl) 
Amerikanıo deniz harp tahsisatını 

çoğaltmasının sebeblerinden birisi de 
Atlas denizinde birçok harp gemileri 
bulundurmağa karar vermesidir. Ame· 
rikanın bu kararı dünya deniz kuv· 
vetleri muvazenesini esas itibariyle 
tadil etmektedir. 

On senedenberi bütün Amerika
nın donanması Büyük Okyanusta bi· 
rikmiş bulunuyor, büyük manevralan
nı orada yapıyordu. Manevralar es
nasında, donanmaya mensup birçok 
gemiler, Panama kanalından sür'atle 
geçerek Atlas denizine çıkıyor, tek
rar yerine dönüyordu. 
U Bu adetlerden vazgeçilmesi, Va· 
lşingtonun, strateijk görüşlerini ehem

miyetli surette detiştirdifini isbat 
ediyor. 

Amerikanın Atlas Okyanusunda 
donanma bulundurmasına sebep Ja
~nyarıın zayıflaması detildir. 

Bununla beraber Japonlar, Bü )Ük 

Okyanusun öte kıyılarında bir sergü· 
zeşt hareketinde bulunmamayı düşün
miyecekler gibi görünüyor. Çünkü 
Çin'le fazla meşguldürler. O halde, 
Amerikada gittikçe büyüyen bir taar· 
!11Z . '!leydana getiren şey Avrupa 
ışlerıdır. 

Amerikanın Avrupa işleriyle ali· 
kadar olması Eyh11 ayanda cereyan 
eden hadiselerden dolaya detildir. 
Geçen Mayastanberi Amerikan gazete· 
leri Amerika donanmaSJnın 1939 son 
kanun monevralarının Atlas denizinde 
olacatanı yazdılar. durdular. Gazete
lerin yapdacak manevralar hakkında 

verditi malümata göre, sonkinun ma
nevrülan ne Panama civannda, ne de 
Küba adosman müstahkem bir deniz 
üssü olan Guantanomodd yapılacak
tır. 1939 Amerikan deniz manevralan 
Amerikanın şirk sahillerinden 1 .000 
kilometre açaklannda, Nevyorkton hat· 
tı üstüva rmnbkalanna kadar uzana· 

- Gerisi ildllli ubifede 

inOnD arasında 
-· 

UZAK ŞARKTA 

Japonlar 
kaçıyor ! 
10,000 Japon 

imha edildi 

Bil' seyalıotındu ismet lnönü köy cklikanlısiyle honuşuyor 

Honkong: 29 (Radyo) - Yunk 
şovda Çiııliler muvaffakiyetler kaza. 
n •yor. Japon takviyeleri Çin bava 

kuvvetleri tarafından durduruldu. 

Büyük bir Japon kolu imha edildi. 

Üç cephede Çinliler umumi taarru· 
za başladılar. 

Ankara ; 29 (Telefonla) - Ankaradaki derin acı devam etmekte· 
dir. Batün şehrin hcryatında hazin bir sessizlik vardır. Bu matemin tek 
bir tesellisi, Cumhur reisimiz ismet lnönünün sokaklarda, halk arasında 
sık sık görüşen sevimli ve rnetin çehresidir. Bu popüler Şefi sık sık 
arasında gören halkımızın içini derin bir emniyet ve sevinç doldur· 
maktadır, 

Japon kuvvetleri ricat ediyor. 
Çinliler bir büyük şehri istirdat et. 

tiler. Japonlann asli kuvvetleri Kan· 
tonda top13nmaktadır. Birkaç günkü 
çarpışmalarda Japon zayiatı 10,000 
dir. 

Bir Benzin 
Fabrikası 
Kuracağız 

Adana bölgesindeki araş
tırmalar devam edecektir 

Ankara 29 : -Toprakaltı çalış 

maJarımızda memleketin beklediği en 
müjdeli haber petrolün bulundukudur: 

lktiMt Vekiletine relen malikmata l 
röre, bu müjdeli ve mesut hadise 1 
tahakkuk etmiş gibidır. Adana Van 
Mardin, Urfa havalisinde yapılmak 
ta olan petraJ ar.ıştlrmalan faaliyetle 
devam ederken dijter ıarafıtan Ercğli

de Alacaatıı ve Armutçok mıntıka· 

sının cenup kısımlarındaki kalker le· 
şekküllerinde petrol belirtileri te~bit 

edilmiş, jeolojik vaziyete göre, bu 
petrol tezahürlerinin geniş bir sahada 
yayıldığı tcsbit edilmiştir. 

Petrol kaynaklarının bulunduğ'u 
mıtakalarda vuku bulmuş olan kuvvet
li an.i harekr:tlcrin tesiriyle pe:rolün 
kalkelere nüfuz etmiş olması ihtimali 
müşahede edilmiştir. 

Burada ilk etüdü, Havıa maden 
direk törlülü vazifesine bakan maden
ler başmühendisi Hamdi Ayson ile 
Kandilli maden ocakları işletme direk
torü Vorona yapmıştır. Getirilen kaı.1 
ker ve petrol nümunelcri üzerinde 
bu mühendislerin yaptığı tetkikler 
müsbet neticeler verince, ekonomi 
bakanlığı madenler genel direktörü 
Kemal Balkar Havzayana gitmiş, 

tetkikler yapmıştır. 
Bu tetkiklerde müsbet neticeye 

dvğru giden <·ereyan kuvvetlendirilince 
alınan örnekler iktisat Vekaletine 
gönderilmiştir. Maden tetkik ve :ırama 
Enıstitüsü, sat.ada yeniden tetkikler 
yapacaktır. 

Maden tetkik ve arama Fnst ılüsü, 
bu seneki petrol arama ve çaJışma 

programına dahil ol .. n Urfa, Mardin, 
Hınıs, Basbün, Bürzaı, Adanadaki 
araştırmalarına devam edecektir. 

Tabii petrol aramalJı ı devam 
ederken, hükumet, yeni hc.21rlanmış 
olan dört senelik kalkınma projtramı· 
nıı sentetik benzin fabrikaları kurmak 
maddesi de ilave edilmiştir. 

Petrol, hr.r şeyden evvel, bir en· 
düstri bir milli müdafaa meselesidir. 

Bu itibarla hükumet, tabii kaynak 
)ardan temin edilinceye kadar ve 
müsbet netict: çok büyük bir kuvvetle 
mevzuu bahsolmakla beraber her ih· 
timale karşı sentetik istihsal yapstn 
fabrikalar inşasını muvafık görmüştür. 

Bu fabrikalar, Kütahyadaki 1reniş 
linyit havzasında kurulacaktır. 

İngiliz Başvekilinin Roma ziyareti 

Almanyanın müstemle
ke· işi konuşulacakmış 

Ç~mberlôyn-Musollni mftla
katı I. kanunun haftasındadır 

Londra : 29 ( R~ d 
yo ) - Başvekil Bay 
Çemberlaynin Roma zi
yareti Kanunusaninin ilk 
haftasında vukubulacak
tır. Bu ziyaret esnasında 
Musolini ile çok mühim 
bir mevzuda müzakere. 
!er yapılaca~ı söylen
mektedir • 

INGILIZ BA' 

VEKiLi ÇEM 

BEllLlYN 

Paris : 29 (Radyo)
lngiliz liaşvekili 8, y 
Çemberlaynin önümüz
deki ay ıçinde Romaya 
yapacağı seyöhat ve Mu 
solıni ile vukua gelecek 
mülakat hakkında gerek 
sıyasi mahafıl ve gerek
se gazeteler mulıtelıf 

mutalaaJar serdetmekte
dır . Parıs gazetelerinın 

yazdığına gort:, bu mu
ıakatın başlıca men.uunu 
Almanyaya verılecek ınus 
temlekeler meselesı teş

kil etmektedir.Keza Ya· 

hudiler meselesi de ikin· 
ci planda gelmektedir . 
Çemberlaynin daha bir 
kaç mesele etrafında Duçe ile fikir teatisinde bulunacağı söylenmektedir . 

F ransada büyük hadi
seler çıkması muhtemel ! 
Parls gazeteleri çıkmıyor! 

Parla: 29 (Radyo)- Grev aalgıne bUyUmektedlr. Bugllnde 
matbaa ve gazele mUretttplerl federaaronu aalı ak .. mından 
itibaren çarfanbe akfamına k•dar çelıfmamaıa k•rar ve r· 
mıfllr. Dah• t0,000 keder lf · 
çl grev llln ederek ı,ıerını bı Son 
rakmıtlardır. 

Paris (Bugün) bütün paris gaıete 

leri mürettipsizlik yüzünden çıkma

mak mecburiyetindedirler. 

Dakika 
Seyid Ômer'dc olan bu linyit, 

kalite itibarile çok yüksek olmamakla 
beraber. miktar itibarile büyük elek 
trik santraJJarı kurmaya ve 8entetik 
ben1in istihsal etmete elverişlidir. 

Elektrik itleri etüd idaresi, bu 

- Gerili ikinci salıif ede -

Hükümet ciddi tedbirlt>r ittihaıiylc 

hararetle meşguldür. Yarın büyük ha· 

dı ~eler olması çok muhtemeldir . 

Paris : 30 ( Radyo )- Um11mi 
i§ konfeckrasyonu toplanaraJı bir 
mekt.up yaznuı, grevın hükü.meıçe si· 
yasi ulakki ediliıini prausıo etmi§tir. 

Kuvvetle ~öy~ndigine ıöre Dala· 
,Ji)•e kabinesinin istifaya mecbur kalması 
içın her "6reye 6a, 111UulacalııAT. 
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·-- .. .. .. ----··· 1 Komşuların gözüyle! ·--------------··-· 
Türkiyenin uyuyan ener 
•• • • 
JISID uyandıran adam 
Atatürk gibi bir adam bir asırda 

defa yetişebilir ancak bir 

Yazan : 
Başka türlü düşünmek imkan· 

sızdır: Türk milletinin kendi~ine bir ! 
şükran nişanesi olarak Gazi AtC\türk YQRDAN MEÇKAROFi 
adını verdiği Mustafa Kt malın ölü
mü haberi, komşu memlekette fele
ğin müthiş bir darbesi gibi karşı 

landı. Çünkü ; bu fevkalade adam , 
talıin suikatJarma karşı durabilmek 
için 1 ürk milletinin Lütün kudret 
!erini şahsında toplamış bulunuyordu. 

Mil Jetlerin hayatlarında hayrete 
şayan anlar vardır.Herhangi bir fe
laket yüzünden herşeyin ~·ıkılmakta 

olduğu büyük acı ve keder günle· 
rinde, milletler, bu Jelaketlere karşı 
durmak kudretini bulmaktadır.Türk 
milleti de büyük Süleyman tArafın
dan kurulan asırlık imparatorluk 
farının Şarklılara lias bir hayalpe-

ıestlikle parçalanmakta olduğunu 
nevmit bir halde seyrederken o fe 
laketli anda karşısına Mustafa Ke
mal çıkmış ve yabancı istilasına 

karşı mücadeleye atılmak emrini 
vermişti. Ferit paşanın uydurma si 
yasetini reddederek memlekette her 
türlü sevgi ve tesiri kaybetmiş olan 
ve her türlü zilleti kabule amade 
bulunan sultana biat eylemiyen 
Mustafa Kemal, yurdunu ve mille· 
tini kurtarmak için ihtilal bayrağını 
çekmişti . Mustafa Kemal sevrde 
Osmanlı devletini merhametsi2ce 
parçalamakta olan cerrahların elin· 
deki bıçağı Çt'kip alan adamdır . 
Parish~ Dörtler meclisinin büyük 
bir entrika vt-. nadanlık atmosferi 
içinde şikarını parçalamakta olduğu 
bir and& Mustafa Kema\ uyuyan 
milli enerjiyi uyandırdı ve milletinin 
ruhi haletinde yrni bir idare mey 
dana getirerek tarihin seyrini de 
ğiştirdi. Osmanlı devletinin merkezi 

--- j 
maarif, tkonomi , ordu , bah·iye , 
sağlık, diplomasi ... Gibi herşeyde 

yapılan muazzam teceddüt ve in. 
kılaplar , hep onun hiç birşey ön:fo 

de durmayan ve eğilmeyen idaresi· 
nin eseridir . 

Fransanın eski Ankara sefiri G
raf dö Şanbrön büyük petrodan son 
ra yapılan islahat arasıııda Türkiye· 
deki kadar muazzam bir inkilabın 

yapılmamış olduğunu itiraftan çekin
memiştir. Harem ağalarını ve imam 
ları bertaraf eden Mustafa Kemal 
Türk milletine yeni hir ruh aşıla· 
mak için fevkalbeşer bir gayret sar 
fetmiş ve Türk milletini yepyeni bir 
millet haline getirmeye muvaffak 
olmuştu. Maslafa Kemal milJetinin 
mukadderatına körü körüne inanı· 

yordu. Bir müddet evvel kendisine 1 

nasyonalistler mağlup olduğu taktir ı 
de ne yapmayı düşündü~ünü soran 
bir Amerikalıya şu cevabı v~rmiş· 1 

tir: 1 
Kendi istiklali u~runda hiçbir 

fedakarlıktan çekinmeyen bir millet 1 

hiçbir zamarı mağlup edilemez. Mağ· 
liip edilirse, ölmüş demektir. ı 

Atatürk yarattığı Türkiyenin ı 
yeni yolunu işte bu inanla çizmiştir 
Diktatörler ricat tanımadıkları için 1 

bütün memleket kendisini bila tered · 
düt takip etmektedir. Atatürk bu 
inkılap yolunda Türk milletini nefes 
aldırmadan yürüttü. Çünkü birkaç 
asırlık bir devreyi birden aşmak ve 
Türk milletinf', ehliyetsiz idareciler 
yüzün :len uğradığı zararları telafi 
ettirmek istiyordu. 

Bugün onun bu sf'finenin düme 
nindeki yerini kim işgal edecek? 
Atatürk gibi bir adam, bir asırda 

ancak bir defa yetişebilir. 
Mu )tafa Kemalin biyografisini 

yapan lngilterenin eski Türkiye ata
şemiliteri Kapiten Amstrong. büyük 
eserinin son kısmında şu mühim söz 

, _________________________ .............................. --·~ 
ş ~lhl Ü ır 1 

'9. ................................. !1111!1!1!!1!1!!!!111!!~~~-~~~ı-.~---' 

Nahiye kongresi 

Yapıldı ve yeni idare 
hey eti seçildi 

Cümhuriyet halk partisi mahal· 
le ocakları kongresinin bitmesi üze 
rine nahiye kongresi de parti bina· 
sında otuz dokuz delege bulunduğu 
halde yapılmıştır. 

Kongrede bulunanlar ebedi şefimi 
zin hatırlarına hürmeten üç dakika 
ayakta sükut etmek suretile tazim 
nişanesini gösteı diler. 

Bundan sonra 937 yılı raporu 
okunmuş ve idare heyeti ile kaza 
kongresinde lrnlunacak olan def,.ge 
inin seçirnine geçilmiştir. 

• 
idare heyetine seçllenler: 

SiileymC!n Sergici, Salih Zeki 
Buğalı, lbrahim Burduroğlu, Hazım 
Savcı, Gani Girici, 

Yedek: Rağıp S,.pici, Nabi Me 
nemencioğlu, Hamza Nacı Ekici, 
Doktor Alinaim, Osman Altıkulaç 

Kaza kongresine girecek dele
geler: 

Süleyman Sergici, Müveddet Al· 
tıkufaç, Memduh Pekbilgin, doktor 
Ekrem Baltacı, Hulusi Akdağ, ibra 
him Burduroğlu, Hazım Savcı, Ha· 
san Ateş, Hamza Naci Ekici, Kerim 
Ulusçu Türk, Gani Girici koPgre 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Ücı etler verildi 

Ücretli memurların ikinci t~şrin 
maaşları tamamen vrrilmiştir. 

Tekaüt ve dulların 
üç ayhldarı 

Şehirde soygunlar 1 AD ANA Ticaret 
yapan bir şebeke Odasıdan: 
meydana çıkarıldı 

Şebekeye yataklık eden 
Yeni Adana gazetesinin 

makinisti imiş!.. 

Şehrimizde son zamanlarda mü. 
teaddit hırsızlıklar olmakta ve bunla 
rın birçoklarının failleri meçhul kal 
makta idi. ZaLıta; en son 15-11-
938 de yapılan ve faili meçhul ka
lan bir hırsızlık vakasının izi üzerin 
de ehemmiyetle yürümüş ve nihayet 
hırsızlardan birinin Yeni Adana ga 
zetesinin makinisti Ömer olduğunu 
anlıyarak bunu yakalamıştır. Evinde 
yapılan araştırmada müteaddit ~ş· 
hasa ait muhtelif eşyalar bulunarak 
musadere edilmiştir. 

Zabıta; bunun daha diğer bazı 
hırsızlıklarla alakası olup olmadığını 
ve arkadaşları bulunup bulunmadı· 
ğını ehemmiyetle araştırmaktadır. 
Emniyyet müdür}ilğü; bulunan eşya 
ları sahip1erine tes'im etmt'ktrdir. 

29 lklnclte,rln 938 

Gökyüzü açık. Hava hafif rüz
garlı. En çok sıcak gölgede 2'i de· 
rece. Gecelc-ri enaz sıcak 12 derece 

Parti gurubunda 

Ticaret ve Sanayi Odaları ni· 
zamnamesinin 46 ıncı maddesi mu 
cibince Oda idare heyetinie miidde 
ti hitam bulmak üzeredir. Oda inti 
babı iki dereceli olduğundan Oda 
da fevkalade birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflarda mukayyet 
Tüccarlarımız nizamnamenin 31 inci 
maddesi mucibince üçüncü sınıf da 
bil olarak 24 müntahibi sani intihap 

ederler. Bunlar da tayin ol ... nacak 
günde 12 Oda azasını seçerler. 
Müntahibi saniler intihabı 30112/ 
] 938 Cuma günü saat 9 dan 12 ye 
kadar ficaret Odası salonunda ya· 
pılacaktır. 

Tüccarlarimızca malum'it husu 
lü ve muayyen günde Odaya gele
rek reylerini istimal etmeleri ilan 
olunur. 10012 

Bir hırsız daha yakalandı 

Köylüoğlu köyünde oturan Dur
muş oğlu Hamidin evinden dokuz 
parça eşyasını çalı.n Palolu Süley 
man o~lu lbrahim çaldıgı eşyalarla 
birlikte yakalanmış ve Adliyeye 
teslim edilmi~tir. 

Rezalet çıkarmış 

Mehmet o~lu Dursun adında • i · 
rinin rezalet çıkaracak derecede 
serhoş olduğu görülerek yakalan
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Uç NUMARALI SANA YI 

Şehrimizde bir 
şeker fabrika 

Vekalet tetkikler ya 
O\ 

Ankara: 29 (Telefonla) -
maralı sanayi planı mucibince ye 
açılacak şeker fabrikalarından 
Bandırma ile Balıkesir ara5lnd3 

- · t' F b 'ıkanıtı sı takarur elmış ır. a r 
bugünlerde tesbit editecektir .. 

Diğer iki fabrikadan birinııı 
nada, diğerinin Erzurumda 8

: 

kuvvetle muhtemeldir. Bu 
tetkiklere devam olunuyor. 

Fethi Okyar 

Londra elçimiz hakkı ~ 
çıkanlan şayial'' 

Ankara: 29 (Telefonla) .... 
büyük Elçimiz Fethi Okyar 
da bazı lstanbul gazeteleri ıt1 
şayialar çıkarmıştır. Anadolııt 
bugün bu şayiaları resl11en 
etmiştir. 

Ankara : 29 (Telefonla); 
· kongresi için hazırlanacak 1' 

tihsal vasıtaları sergisinde ~ 
caret bankasının köylü için 

5 

'k vas manlarda yaptığı pratı 

rabaların modelleri de bulu bil 
Çok ucuz ve kullanışlı olan 
balarırı bütün memlekete Y' 
için karar alınması muhteıtl 

İzmir Fuarı 

Bu yıl Almanya se~ Takaut, dul ve yetimlerin üçer 
aylık maaş yoklamalarının müddeti 
bugün bitecek ve maaşlar önümüz 
deki ayın beşincı gününden itibaren 
verilmeğe başlanacaktır. 

( Birinci sahifeden artan ) 

ka) a vaıolunacak anıt için bir 
esas talimatname hazırranacaktır. 

Atamız aziz tabutu ebedi met 
fenine vazolunacağı zamana kadar 
gerek Ulus meydan.oda ve gerekse 
halkevi ve Atatürıı.. bu:varı heykel 
leri etrafındaki meşaleler sönmiyecek 
tir. 

Amerika ,Antillerde 
1 

o~niz üssü kuruyor 

. . ,... k d ktl' ışhra e ece 

Ankara : 29 (fdefonl9
\ 

ber aldığıma göre, Alma~ ~~ 
ti 1939 lzmir fuarına iştır3 

ge karar vermiştir. Bun~ 0 
Türk-Alman ticaretinin guıı Evvelki günkü yağmur 

Evve:ki gece ve dün sabah şeh 
rimiz ve civarına yağmur yağmıştır. 

Habeşi standa 

Atanın ebedi medfenine vaz'ı 

münasebetiyle bir tören yapılacak ve 
bunun için de önceden bir talimatna 
me ihzar olunacaktır. 

- Birinci sahifeden artan -

cakhr. 

1 

ne inkişafıdır. 

\9 . Zonguldakta yapı 
1 

amele okuma od9 

olan İstanbul her türlü m~daf aa 
kabiliyetlerini kaybetmiş ve tam 
manasiyle sefahata dalmıştı . Mus 
tafa Kemal Türk milletinin damar. 
larmda ve ru~undaki hayat özünü 
bulmak için bir gece bu payıtaht· 
tan bir firari gibi kaçarak Anada· 
luda organize ettiği milli ordu ile 
Sakaryadaki zaferi yarattı . Miilha· 
katta vazife görmekte olan bu gay 
ri maruf zabit , daha küçük yaşta 
Moltki'yi büyük bir ibtirasla oku 
muş ve Napolyon harplerinin ver· 
diği ibret v~ intibah derslerini dik· 
katle tetkik etmişti. Umumi harpte 
Ermenistandan uriyeye , oradan 
Bulayire kadar bütün cephelerde 
bulunan hu kudretli asker,Anadolu 
seforinde büyük ve popüler bir ku· 

lerl yazmaktadır: 1 • • • . 
- Dostsuz, ailesiz ve kimsesiz Platın ve altun ıstıhsalı 

Atanın sembolik matemi 10 bi 
rincikanuna kadar devam edecektir. 

Aynı zamanda vesikalara isti· 
nat eden bazı makalelere göre A· 
merikanın 1916 senesinde Dani· 
maakadan satın aldığı Sentoma 
adasında bir deniz üssü meydana 
getirilecektir, Bu adanın limanı An 
til limanlarının en müsaididir. Burada 
deniz harp gemileri ve tayyareler 
için emniyetli ve mükemmel bir sı · 
ğınak olduğu gibi, büyük batarya 
)arın yerleştirilmeıi icın de kolaylık ' 
temin edebektir. 

Ankara: 29 \Telefonla) 
bank Zonguld;ıkta, sayısı .gı 
ğ 1 k.. .. l 1 'ı ıÇ ço a an omur ame ~ er 

mandan olarak meydana çıktı. Bu
nunla beraber Mustafa Kemal yal· 
nız bir silah kahramanı olmakla kal. 
madı. Yurdunu kurtararak onu zen 
gin, hür ve müs~akil bir vatan ha
li•1e koydu Bütün Milleti tarafından 
L.r kahramanlık sembolü olarak 
sevilen ve bütün insani faziletleri 
kendisinde toplamış bulunan Mus 
tafa Kemal askeri zaferlerini mü· 
teakip, yine onlar kadar çetin ve 
diier bir mücadeleye girişmişti . 
Bu, sosyal inkılaplar mücadelesiydi 
ve Cümhuriyetin tesis e.dildigi gün· 
denberi bu büyük hareket büyük 
bir hızla devam etmektedir . Türk 
inkılap tarihinde Atatü.'k devri, bü· 
tün emellerin tahakkuk ettiği de· 
virdir.Yapbğı inkılaplar gerek dev 
let hayatının ve gerek milli hayatın 
bütün dehalarına teşmil edilmiştir . 
Fesin yırtılmasından ve kadınların 
çarşaf ve peçeden kurtulmasından 
tutunuz da politik ve idari hayata, 

olan Mustafa Kemal, idaresine ve j 
bütün şahsi servetine Türk milletini 
varis yaptı. Onun yaptığı di:Ctatör 
lüğün rıevi, şahsına münhasırdır. 
Türkiyede ondan sonra ikinci bir dik 
tatörün meydana çıkmasına imkan 
yoktur. 

Papanın hastalığt I 
Roma: 29 (Radyo) - Papanın ı 

rahatsızlığı devam etmektedir. Papa 
dün geceyi ı abat geçirmiş ise de 
umumi halde zafiyet vardır. 

İhraç mallarımızın 
standardizasyonu 

Ankara: 29 (Telefonla) - lh. 
raç mallarımızın standardizasyonu 
üzer inde alınan devlet tedbirlerinin 
bu mallarla alakalı olarak iş gören 
firmalar vasıtasiyle tatbik edilmesi 
çok iyi neticeler vermiştir. 

Bu arada en büyüıe:: ihraç mer· 
kezimiz olan fstanbulda Ürün Türk 
ticaret limited şirketinin memleket 
dışına satmış olduğu mallar ıçın 

kullandığı şekil Türkofisçe çok 
beğenilmiştir. 

Mayland: 29 ( Radyo ) - Bu 
sene Juldo havalisinde pilatin istih 
sali 120 kilogramı bulmuş! ur. ftal 
yanın bir senelik ihtiyacına kafi gel 
mektedir. Gelecek sene hükiimı:tin 
yardımı ile bu mikdar 200 kilog 
rama çıkarılacaktır. Alman ve ltat· 
yan maden şirketlt"rinin Alman mü· 
tehassısları vasıtasiylc altın elde et 
mek Ü.ere 1000 den fazla burgu 
vurulmuş ve 800,000 ton mikcia· 
rında altın toprakları çıkarılmıştır. 

Vasati olarak bu toprakların 

bir tonuna 12 gram altın isabet et· 
mektedir. Tonda 1,35 kilogram al 
tun ihtiva ed~n topraklara da rast· 
gelinmektedir. 

Ankarada suvareler yapılmakdır. 
Bugiiıı dahi ebedi Atanın mev 

zu bulundu~u Etnografya müzesi 
önünde birçok halk ona ağlıyarak 

son tazim leı ini yapmaktadırlar. 

mekteplerde 
ziraat dersi 

Ankara : 29 (Telefonla ) - Ha· 
ber aldığıma göre, Maarif vekaleti 
çocukların ziraat hakkındaki bilgi· 
!erini çoğaltmak ve ziraat sevgisini 
kökleştirrr.ek için gerek öğrt'tmen 
okullarında ve gerekse 'diğer okul-

Bir Benzin 
larda ziraat dersleri konulması hak. 
ı..ında tetkikler yapılmaktadır. 

fabrikası Mahmut Esat Bozkurdun 

kuracağız 

- Birinci sahifeden artan -

mıntc;kada kurulacak olan büyük san
tralların etüdünü hazırlıyarak iktisat 
Vekaletine vermiştir. 

Sentetik benzin fabrikaları için de 
Karabük tesisatını yapan fngiliz füos 
sert firması mütehassıs bir heyet gön
dererek mahalJinde tetkikler yapacak 
ve bir avan proje hazırlıyacaktır. 

inkılap dersleri 

Ankara : 29 ( Telefonla ) - Es
ki Adliye Vekili Bay Mahmut Esat 
Bozkurt inkılap derslerine başla· 
mıştır . Dün Ankara Halkevinde 
başlayan bu derslerden ilkini Ata· 
türkün hayatı mevzuu tf'şkil edi
yordu . Hal.kevi salonu münevver 
bir dinleyici kütlesi ile hıncahınç 
dolmuştu. 

Stratej noktasından düşünenlerin 
fıkirlerine göre, St"ntoma adasında 
tesis edilecek bir deniz Üssü istik' 
balde yalnız Amerikanın müdafaası 
na yarıyacak bir nöbetçi değil, bü. 
tün Amerika kıtasının müdafaasını 
Jahi temin edecektir. Söylendiğine 
gşrc bu mesele, gelecek ilkkanunda 
Limada toplanacal( olan Pan Ame· 
-rikan kongresinde mevzuu bahis 
edilecek ve şarkton veya garpteri 
gelecek herhangi bir tecavüze karsı 
iki okyanus arasında bulunan dev
letlerin askeri ve iktisadi men bala· 
rını müşterek kılacak mukaveleler 
yapılacaktır. 

Bu haberler herhangi bir Av· 
rupa harbinin intaç edc~ği vaziye
te karşı cekhe 'Blmak için Ameri· 
katıların hazır olması lazımgeldiğini 

gösteriyor. Amı:rikadan gelen bu 
haberler, muhtemel düşman lcim 
olacaktır, iste bunu kati olarak 
gös rcmiyor. 

Amerikan donanması kuvvet 
itibariyle birinci safta değildir. Yal· 
nız bir sene sonra donanma mü· 
kemmel bir hale gelmiş olacaklar. 

takhaneler, okuma odaları, >
1 

hane ve mühim binalar yaP 
kararlaştırrnıştır. Bu yapıla' , 
ce bu tip binaları inşa et~; 
Titaş firmasına ihale:e-lilıt>'~ 
naların inşaatı pek yakınd 11 

caktır. 

1 Futbol Dipfoıı1 
Hakem Kllr 

Açılacak 
1301 

T. S. K. Seyhan ~ 
Futbol Ajanlığılld" 

S E . . . 0eı1 por ğıtmenıınız 

tında Diplomalı Futb01 

Kursu açılacaktır. ,1 
Evvelce Kulüplere yıtP" 

liğatı teki 1en hu kursa d~ 
mek isteyenleri isimleri~~ 
Ajanlığına bildirilmesi l(ıı 11 

cilerinden rica olunur. 

.. b . eCj Bu gece no etçı 
Balediye civarıod• 

Yeni ecza ha11e 



. -
ararmış 

~~)l. t l t1-;11LJ 
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Karton 1 

1 

BÜTÜN ADANALILAR 

Sinemasına ) (TAN 
Akın, Akın gitmekde ve Ebedi Şef 

•• 
)ıı! Sizinle 

• eııı deyin· 
~il: 

01 rııaz d d" ı e ı. 

1 
HiKAYECİ 
Yazan~, ti. Elimdeki resim, 1 

o zaman hatıra 1 

olsun diyeçektirdi 1 
ğimiz resimlerden 

ATATURK'ün 
ı _ 

Muazzam Cenaze Törenini Büyük bir teessür 
''rş 1 sempatiden daha kuv 
it his ~eslediğinizi ümit edi 

f btn Bedia. Bunda da yanıl 
~dan eminim. Öyle ise bu 
·vab 

ınızdan hirşey anlıyamı-

J~ lat . 
( en sıze karşı böyle bir his 

ıı ~tıı iç" d" k" 'ııı'J ın ır ı, .. 
1 Şaşırarak duraklayınca 

•niat • b . d ıtıaga aşla ı: 

tveı, fakat iş bu şekle dö
~ Size küçük bir sır tevdi e· 
· 1930 da - dikkat ediniz 
~~nı bu sözlerde tarihle: 

1 it rol oynıyacaktır.· 17 ya· 
•dar bir genç kızdım. Ta 
nııı,. d .. k. r < arasın a yırmı 1 1 ya· 

0 
•ruk isminde bir genç vardı. 
a karşı duyduğu meyli gayet 
•e ayni zamanda mahcup 

ır/ 
a anlatmağa çalışıyordu. 

·oç kızlarırı düşüncelerini aca· 
ır . 

,. 1 nıısiniz? Bu vaziyet karşı· ,, . 
d- h nıın de kalbim çırpııımağa 
ıı~ 'a/ kendimi onun karısı ola· 
ıoP 

1 
llıeğe başladım. Tam bu sı 

.• 
1ta K ııl" lık Ya amuran çıkmaz mı. .. 

lan akrabamız olan Kamu· 
~disinden otuz yaş büy~k o 
ıeçen sene ölen tanıdıkları 

1 
birisiyle evlenmişti. Kamu· 

~el, ve vücudu biçimli idi. Her 
'
1aber ben de bu hususta 

l ır, 11 llı. Yalnız ahlaken o kadar 
, i~ değildi. Ayrıca tam 20 ya 

tgı 'n de (50) yaşındaki bir a 
•
1 

Paraıına taman evlenmıştı. 
ı 1ıa k Q·~ ocasiyle Bursada oturu 
) b·Uyük babanın o taraflarda 1 

1ı~' b' 11 çiftliği olduğundan her 
j~ ~~aç ay giderdik. O zaman 

ı ;ıııuranla beraber vakit ge-
11dıl akat kocasının vefatından 

' sonra İstanbula geldi. Bu 
'Yaşı tam 23 idı 'a . 

ili ~ ruk bizde onu görünce facia 

11
1 

1 
Ben artık unutulmuştum. 1 

'<"hını açarak güzel Kamura
tşısında ellerini kavuşturarak il 

/ d ) Uru yordu. , 
i tab F' . ı 

g_ i . a aruku seviyor miydı? 1 
İÇ 1 ~ k~ı~ Vf·rdiği hir nevi sorhoşluk, 
) ı "tıık lıülyalarııun verdığı bir ı 
ııı 'ieı-r ' •. , .. ., B p ·~ Ge.' Oi•!. una rağmen 

t 
1 

1 >ekmiyor değildim. Hem na· 
tı~il 1il/ı~tırab içinde idim bilseniz. 
·,~ er· 
ı. ~ .. imi param parça ettim. 
rF 1 

11 gözümü tırmık içeri~inrle 
·lııı 
,1. • Ve ağladım, ağladım. Ar· 

1 
ıcesi hep ayni şekilde biten 

~~ h 
~ ayal kuruyordum. 

rJ1 'lıurandan nefret eden Faruk 
ıtak 

' 1, . 1Yo•, Ve ben, hiddetinden 
( .:'' olmuş genç bır kadının ö· 

.. ' sevdiğimin kolunda nikah 
·ı~~e sevinç içerisinde çıkıyor· 

O"I lı 
. ;ıO d Yazık ki bunlar hayaldı, Ha 

ı t F' arukla Karnuran sevişme 
l ı arııı 1 d B .. . ..... 

ıı ıi ş ar ı. u goze go ·unu-
~ ·/ ıekil almıştı. · 

;rı deli bir halde idım. Sabah 
;.ıııı akşam bilmiyordum. bir 
'ne çekmecemde elime rast 

tYleri atıp dururken elime 
•nırı k' b' . . 13 · i~ es ı 11 resmı geçtı. u ı 

~ . i:~ l<amur~n başka bir k!Ya · 
1 ~ ~· O vakıt hatırla}ıverdım. 

\ 
0casının Ölümünden bir se 

,,'~I alınmıştı. O sene bir kos- l 
~<f alo yapılmıştı. Herkesin mil 
ı~~·ııe gelmesi mechuri idi. Ka 

\0,~ .. lıö~le bir elbise olmadığın 1 
\ Uınlu baloyu harpten evvel· i 

~ııa ait bir kıyafetle gel niş · 

biri idi. 

Bazan mangalın kül" erini eşeler 
ken bir kıvılcım sıçr~yarak halıya 
düşer ve yangın çıkabilir. Benimde 
zihnimden bir fikir sıçrayıverdi. Ben· 
de bir yangın gibi yakmak istedim. 
Ve yaktım da. Bunu da hiçbir vic· 

dan azabı çekmeden, deli gibi Lir 1 
sevinç ile yaptım. işte bu resmi ala 
rak, altındaki beyaz kartonu çıkar 
dım, Salona geçerek, eski akralıa 
ve taallukatın resimlerinin bulundu 
ğu albümü aldım, Ve içinden karto
nu adam akıllı zamanın tesirile sa
rarmış bir resmi alarak üzerine Kii· 
müranınkini yapıştırdım. Bunu yap 
tıklan sonra Farukun gelmesini bek 
!edim. iki üç gün sonra çıka geldi. 
Yanıma geldiği vakit koltukta otur 
muş elimdeki albüme bakıyordum. 

Neşe ile: 
- Bizimkilerin resinılerine bakı 

yorc'um, dedim. Bakın bunları tanı· 

yor musunuz? işte büyük babam. 
Buda büyük teyzem ... , Ah, işte Ka 
müranla kocasının resimleri. 

Kamüranın kocası 53 yaşında 
1 

ölmüştü. Buraya son defa çıkarttığı 
bir resmi koymuştuk. 

ve heyecan içerisinde seyretmektedirler. 
ÜNiVERSiTE Gençliginin Yaptığı emsalsiz MiTiNG. ISTANBUL, 
ANKARA, IZMIT ve YAVUZDA ve Bütün yollarda yapılan mera· 
sım ve Teessür tezahüratını bütiin teferruatile gö~teren Büyük ve tam 

3500 METROLUK HAKiKi ·vE BAŞTAN BAŞA SÖZLÜ 

ÇOK KIYMETLI FiLM 

AYRICA: 

ULU ÖNDER'İN Mübarek Ruhu için Adanalıların 
ATA 1 ÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük Tören. 

Umumi İstek Üzerine 

iliiUiiiii .. ÇiiiiiiiiiSiiii liiiahş o r lar 1 
DiKKAT: 

Bu Akşam için hiç Loca Kalmamıştır. Yarın Gece 
içind~ ?itmek üzeredir: ~o.ca lstiy~n Sayın Müşterİ·1 1 lerimızın acele etmesını rıca ederız. ! 

10006 

Faruka bakıyordum. Kaşları bir. 1 

den çatılmıştı. Ve bir türlü düzel- rT k •• •• •• miyordu. Zihnimden geçen şeyleri ur sozu· 
düşündüğü belli idi, 

,,,~~~~~~~
Ankara radyo neşriyatı 
[İle 200 ila 2000 metredeki] 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 
Bu kamu"n mı? Daha bu resim 

üzerinde 20 yaşınd1 duruyor. Durun 
bakalım ... Harpten evvel 20 yaşın 

da, Halbuki şimdi 1930 dayız. Öyle 
ise 30 yaşını geçmiş demek. Olur 
şey değil..) 

Yine şöyl" düşündüğüne emın 

idim: 
- Fakat deme~ saçlarını boyı 

yor, takma diş takıyor. 

Bizden ayrıldığı vakit F'aruk'un 
çatık kaşları hala düzelmemişti. 

İ~te dostum, deli gibi düşünmi 
yerek bunu yaptım. 

- Peki sonra ne oldu? 
- Sonra mı? Bakın dinleyin. bu 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3. Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli del!"işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir. 

vakadan bir müddet sonra toplu bir 
halde Atinaya bir seyahat yapmak 
işini Faruk üzerine aldı. Tabii bunun

1

1 ______________ -: 

için de nüfus kağıtlarımızı ona ver 
dik. Kamuranın da nüfus kağıdı bun Bu akşam 
!arın arasında idi. Muhakkakki Fa · Alsaray 
ruk Kamuranın nüfus kağıdına bak 
mıştı... Ve o vakit ela onun esas ya 
şının 23 olduğunu da görmüştü. Bu 
na ra~men onunla evlenmedi Sebe 
bini bilmiyorum. Fakat beni de al-

1 
madı, 1 

Sinemasında 
Artisti Eşsiz Fransız 

Maria Bell 
Tarafından fevka iade bir surette 

oynan~n 

La Garson 

(Erkek Kız) 
1 Aşk His Heyecan Fılmi 

Biiyük Fransız Romancısı 

VIKTOR MARGUERITTE 
Ayni ismi taşıyan eserinden iktibas 
edilen bu fılmi mutlaka görmenizi 

tavsiye ederiz 

Yalnız ortada benim yaptığım 1 
bu delice hareket kaldı. O günden 
beri ktn !imden korkuyordum. Bu 
resmi sarı kartona yapıştır~lığım 

sırada duyduğum kin ile karışık se 
vinci hala düşünüyorum. Ve eğer 

şimdi birisini sevdiğim halde aı tık 

bir kız gibi değil o beni sevmez 
veya az severse, yahutta başka biri
sini sever ise, içimde saklı duran 
bu kinin bana yeniden neler yaptı 1 

racağım kendi kendime soruyordum. 
Ye onun için hiçbir erkek ile ev 11"""!-lii_v_e_o_l_a_ra_k_: -- f 

lenmem ğe kaıar verdim. ı Ebedi Şefimiz Atatürke 

"Nazarı dikkate,, 

Adana Maliye hazinesinden üç 

Sene müddetle isticar eylediğim ka 

rataş dalyanında hiçbir kimseile 

ortaklığım olmadığını i1an ederim. 

H. Şadi Dolar. 

9981 6-tı g.a 

lstanbul,İzmit ve Anka
rada yapılan cenaze 

töreni 

Çarşamba 2,30 da 
1- Atatürkün cenaze 

töreni 
2- Korkunç kuvvet 

10007 

tıe 
rlinleyinizl 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güzel 

(5 lamba kudretinde 3 adet çift va 
zifeli lambalarla mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRA~T: Rıza Salıh Surcıy 
No: J 1 A, Belıekli kilise sokal!"ı 

15-30 996~ 

Adana Baro 
Riyasetinden 

Yeni avukatlık kannnu mucibince 

teşkil ~dilecek Baronun ilk umumi 

toplantısı 5- l 2 - 938- tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de 

Adana ticaret odası salonunda yapı 

lacağından eski baroya mensup olup 

kayıtları yenilenmiş olan avukatların 

toplantıya gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname 

Reis intihabatı 
İdare heyeti intihabı 
duhuliye ve aidatın tesbiti 
938 senesi hesabının tasdiki 

10011 

C.Müddci umumiligınden: 

Adana adliy~siode açılan bin 
kuruş maaşlı zabıt katibliğine imli 

hanla münasibi alınacağından istek 
!ilerin evrakı müsbitelerile birlikde 

imtihan günü olarak tayin olunan 
8-12 - 938 -gününe kadar adliye 

encümeni reisliğine 

ilin olunur, 
müracaatları 

10010 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Ulu Önderimiz, Ebedi Şefimiz Atatürke lstanbul - İzmit - Ankarada 

yapılan ır.uazzam Cenaze Töreni tarihi filmine ilaveten 
Aşk - Şiir-Güzellik-Musiki-Heyecanlı Maceralar şaheseri olan 

( ilahlar Eğleniyor ) 
Baş Rollerde : 

Henri Garat 
Armmand Bernard 

Jeanne Boitel 
Florelle Magerite 

Filmini sunuyor 
Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirs_iniz 

Çarşamba gündüz 2,30 matinesinde 
Görmiyenlerin de görebilmeleri ve görenlerin de tekrar görmelerini 

temin için mevsimin en yeni şaheseri 

(Yanık Gönüller) 
ilaveten : Ulu Önderimiz Atatürkümüze yapılan muazzam Cenaze 

Töreninin tekmili birden 
Telefon Asri 250 

10008 

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
13-16 9431 S. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 3478 

- Dünden artan 

Kabul tarihi: 2216/ 1938 

Neşri tarihi: 91711938 

Biletler üzerinden nakden istifa olunaı damga resminin malsandığına 
teslimi müddeti tahsilatın vuku bulduğu ayı takib eden ayın birinci gü 
nünden ba~lamak üzere, Devlet Demiryolları için 75 ve diğer hakiki ve 
hükmi şahıslar ve müesseseler için 45 gündür. Her ay tahsil olunan 
damga resmi, müddeıi;zarfında malsandıklarına teslim edilmediği takdir· 
de, şirket ve müesseselerin müdür ve muhasebecilerinden veya teşebbüs 
sahib ve muhasibleıinden teslime mecbur oldukları resim yüzde on faz 
!asile ve 1 ahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Hususi teşeb· 
büs sahibi, müdür ve muhasebecilerinclen tahsile imkan olmadığı takdir
de resim ve ceza bu müesseselerden tahsil olunur. 

Madde 13 - Ayni Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen· 
miştir: 

ilanlı ve ilansız ceb takvimlerile duvar takvimlerinin damga resmi 
tevzi veya satışa arzedilmeden evvel Üzerlerine pul yapıştırılması sureti . 
le ifa olunur. 

Madde 14 - Ayni Kanunun 44 üncü maddesine aşağıda yazılı 8 ve 
9 uncu fıkralar eklenmiştir: 

8 - 39 uncu maddede yazılı nakliye işlerile meşgul hakiki ve hük
mi şahıslar sattıkları biletleri kısm~n veya tamamen tasJikli Jeflere kay 
detmedikleri takdirde bunlardan biletlerin tabi olduğu damga resminden 
başka beher bilet için elli kuruştan aşağı olmamak üıere, bu resimden 
on misli ceca alınır. 

Bu hal, Dt'vlet müesseselerinde vukua getirildiği takdirde bu ceza 
mezkilr müesseselerin bu işlerle vazifeli memurlarından alınır. 

9 - 24 üncü maddede yazılı sigorta şirketlerile 39 uncu maddede 
yazılı nakliye işlerile meşgul hakiki ve hükmi şahıslar mezkilr maddeler· 
de zikredilen defterleri tutnıadıkla ı veya tasdik ettirmedikleri takdirde, 
defter tutulmayan veya tasdik ettirilmeyen müddet zarfında akdedilmiş 
olan sigortalarla s•tılmış olan biletler, bunların ticari defterlerıle evrakı 
müsbiteleri üzer inden ve ticari defter veya evra.kı müsbite ibraz edilmedi 
ği takdirde 2395 numaralı kanunda yazılı ı~stn takdir heyetlerince ha· , 
rici tahkikata müsteniden tesbit olunarak alınması lazım gelm damga 
resmi on misli cezasile ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --------- ----,--------
K 1 L O FfATI 

En az 1 En çok 
K. S. K. S. 

CiNSi 

Koza = 8 - 8,50 
Piyasa parlağ'ı • - 33;50--1-35 --
Piyasa temizi - • 27 1 

-ıaneı.- ı----

Satılan Mikdar 

Kilo 
~-===-=-<=== 

-ıailen. --·,-----· 
-Ekspres -------
- Klevland 39 --ı 39,50 ------

YAPA G I 
Beyaz ______ , 1----
Siyah 

ÇIGIT ---------,,---=-------0-------
Ekspres ~I 
Iane 

_,...Y~er~li-"~Y-em~l~ik-"~-_::::.~ 3 ,----

,, "Tohumluk., 

HU BU B-A T 
-B°'Uğday Kıbrıs 3 32 

ı-----ı-----
n Yerli 3,32 - - 1-----ı-----· --------Mentane " 

Arpa 
~s-ul_y_a ____ _ 

1-----ı-----· -Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16,50 1 

UN ·------..,,..---:--,=-------· ----------Dört yıldız Salih ------
.... üç .. " 

:.C ~ Dört yıldız Doğruluk 
.!il! :.:: 
...2 c üç ,, .. 
~ .g Simit ,, 
~ ;; Dört yıldız Cumhuriyet 
CN e.>-
r"-- üç ,, " 

Simit ,, 
-----------------------------------------· Liverpol Telgrafları 

29 / 11 / 1938 
Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

·----------,----Hazır ı 5 19 _L_ır_et _______ , ___ _ 

------------ Rayişmark 
ı. Teşrin Va. 4 82 •-F=--------k~( F=----:-)--- --3- -24 •----=---------- ran ransız 

_2_. _K_an_u_n---'-'"---- _i_ ~ Sterlin (İngiliz ) -5- EO 
_H_in_d_ha_z_ır ____ _i_,~ _Dola:_ ( Amerika) - 1

0
25
0 

1 o
0
a
0 

· 
Nevyork 8 41 Frank ( isviçre) 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na

mına getirilrn tn rrünttl.ap. teze ve küuh.ı ça} laıdw \ukuf ve itina ile 

yapılan harmanlardır. Her zevı..e göre değişrn numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve l Ü)ii~lükte ıutu ve pahtler içer\sinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin tt"minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kdleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci ham 
a )tında) 

Babçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H , 

Raleigh 
sayesindedir . 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklıgı 

Meşhur Ralli 

---.. 

R 
A 
L 
E 

G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

24 - 30 9901 __________________ ,;... ________ ..;.;;~-----------------

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık

larından şikayetçi olan zevk erbabı İNCi kolonyalanndan pek memnundurlar. 
Çünkü; lNCl kolonyal arı Paristen hususi olarak celbedilen esanslarla 

imal edilmektedir. 

Bilhassa t 80) dereeclik inci Limon kolonyası'nın 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satu, Yeri: 
,9 - 30 Osmanlı Bankası kar,ı sıra sanda No: 13 

9988 fPeırlhla'lt u lfil<el 

IKıtuifMl.~[:j,A:.1DiA 
CA f'J ll<UQTAQ.IQ 

"·~· :.., , · 
, . 

or. Muzaffer LQkman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

. ~9959 10- 15 

Doktor Operatoı· 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 

j2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a, 

,. 

TURJCiYE 

ZIRAAlif.ANmsf lıis . 

ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
maı kalı bisikletlt:rimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
lanmaz.Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine· 

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticaretha 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : 
37-90 

DOKTOR 
Ziya Rifat TümgöreP 

Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde\ 
maralı muayenehanesinde kabul He tef 

ve tedavi eder 
9877 18 -26 

------------------------------------------
Diş Tabibi 

Nureddin 
Kızılay caddesi Pamukpazarı 
43 numaralı muayenehanede 

Dinlet 
hastalarını 

14-15 1 etmektedir. 9434 

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

~ı ..... .' 

··Jf 
Umumi neşriyat r11ıJ :t 

·· rl" Macid Gu.,. 
Adana Türksöıü ııııt 


