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SAHlP ve BAŞMUHARRiRi ~ 
( 

Kuruluı Tarihi 

Kinunusani - 1924 

Çarşamba ··- 4 Kanunusani 939 

ADANA: Telefon : 315 GONDELIK SiY ASI GAZETE Ulucamiyakınında hususi daire Pk. 44 

SA CiBUTi'YE 
ER YOLLUYOR 

Dün korsikadan hareket eden Fransa baş 
vekili B. Daladye bugün Tunusta olacak 

ROMA GAZEl ELERINlN ASABİ NEŞRIY A Ti 
Paris : 3 (Radyo )-Dört krova. 

zör ve üç destroyerin refakat ettiti 1 
bir zırhlı ile Korsik ayn geJcn Fransız 1 
baş vekili Bay Daladiye bu sabah O· 

radnn Tunusa hareket etmiştir. Dün 
Dalndiye Kors)a garnizonunu teftiş 
etmiş ve Korsika ölülüeri anıtına ç~
lenk koymuştur. 

ve Korsika seyahatmın büyük bir en
teresan takip etmektedir. 

rl~ö~ii~ü·;Miii;:-r 
• ! 
i te Teşekkürü t 
• • 
ı Milli Şef Vatandaş- i 
! ların Yeni Yılını i 
• • i Kutlamaktadır · • • • i Ankara : 3 (Riyaseti- ! 

cUmhur Umumi Kltlbll61n· t 
den)- Yeni Yll mUnasebe- ! 
tlyle ReyealcUmhur ismet ! 
lnUnU Yurdun her kö•••ln ! 
de · bulunan Vatandaflarm ! 
yUksek ve eamlml duygu. t 

i larını blldlren bir çok telg. i 
i raf ve mektup almakta· i 
i dlr. Bundan pek mutha•- i 
i •I• olan ismet lnönU Sev- i 
i gl ve Te,ekkUrlerlyle Sa- i 
i adet ve Rafah dlleklerlnin • 
i lletllmeelne Anadolu ajansı · i 
i nı memur etmi,ıerdlr. ! 
:41t .... •~·~· ......... .,, ..... ~ ............ . ~ .... , 

o 
D -Bay hilmiUrao parti 

grup'u reis vekili seçildi 

Adliye vekaletini kamutay reis vekille
rinden Tevfik Fikret Sılay istihlaf etti 

A 
'· • 

4 
( abalıa kar§I telefonla ) -Adli}e ı r.kılı Seyhan mebusu Jlil-

n,.ara · s · kil~· · ·ı b d'ld · · (} b" ,"k millet mer.ltsi Parti gurı bu re.ıs ı;e ı ıoıne ıntıııa e ı ığınden 
mı tan U)U • l')" _, ıı·ıı ıı ı· . R .. Vı '·'lle 

cll 
ı.•t · de ısti"a etmİ§ ı•e rerıne 1U) Ut! mı et ıt ec iSi eı.st eM • 

A ,,e ve11a elırı n 'J' ~ 1 . · -k k d ı. ·1. · · . d K l1 busu Tcııfiıli Fıkrct .Sı a) ırı ta) ını )"Ll ·se · tas ı~e ı,.ııran etmı§ 
rın en 011ytı 1 e 1. K . . R. . c·· l "mu mi ktitipliğıne bo§ t er..tılet muste§arı emal Gudelecın 
tır. ıraseıı um ıur u· , b - ;.r. . . "k k dike iktıran etmi§tir. Kemal Gııdelece ugun vazııe.sıne ba§la· 
ın..,·ını :> u se tas 1 
mıştır · d'l · · 

• • "' J lu 01·ansı ıaraftndarı da teyıt e t mıştır. 
/Ju malumat .-ına•.ıO Daladiye yarın sabah ( bu sabc.h) 1 

Tunusa varacaktıı .)aladiye'ye iki ge 
neral ve bir amiral refakat etmekte· 
dir. 

Daladiye'nin Torpido ve deniz 
tayyaresi refakatinde olarak bir harp 

gemisiyle. yapdı~ı bu nümayişi İtalya 1 
gazetelerı doğru bulmadığı gibi, Al
man gazeteleride ayni fikre iştirak 1 
ectiyorlar. Berlin her ne fedarlık yapıl 
mak lazım gelirse gelsin İtalya 'ile bir 
uıaklaşma siyaseti takip edileceği 

yerde Fransada Faşist eleyhdarı bulu· 
nan kimselerin cervanlaı ından müteve 
llid Daladiyc'nin Tunu-; ve Korsika 1 
seyahallarmı terviç için yapılan nüma 
yiş ve hareketleri çok şayan teessüf 
bulmaktadır. Almanya, Fransa hariciye 
vekili Bonenin, Fransa topraklarının 

bir karışı bile vcrilemiyeceğine dair 
verdiği beyanatına rağmen yakınlarda 
Çemberlainin Romaya ziyaretiyle bir 
inkişafa meydan veren Fransa ve hal 
ya münasebetini kesmek üzere bu fır 
satı katiyen kaçırılmasını tavsiye edi
yor. Gaydasın L<ıval mukavelesi fes 

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

BANKALAR FAALiVETi Haber alındığına gör(', Tunusta 
l•alyan)ara verilen bütün imtiyazların 
geri alınması teşe!lbüsleri vardır. 

Marsilyn : 3 .( Radyo )- Şamliyi 1 
ve sibcnko posta vapurları dün asker· 
yüklü olarak Marsilyadan cibutiye ha 
reket etmiştir, iki vapurda 111 inci 
alp alayı ve senegalfi kıtaat bulunmak 
tadır. Bunlar· cibufdcki Fransı kıta 
atını takviye edecektir. 

Bay Doladye 

Berlin : : ( Radyo )- Almanya 
Fransa baş vekili Dnladiye'nin Tunus 

l_B_u_· ı_tı_n_Ç_u_k __ u_r_o_v_a_d_a--'I ı 
edildikten sonra ltalya ve Fransa is-1 

tatuskosile eski vaziyetin doğ'duğu ve l 
Gerisi üçüncü sahifede - 1 

KURTULUŞUN 
17 iNCi YILI 

Yarın büyük bir 
tezahürat içinde 

tören ve 
kutlanacak 

Adana Kurıuluş1.1nun Onyediııci 

Yıldönümünü yarın büyük bir törenle 1 
kutlayacağız. Kurtuluş Bayramımızda 
yapılan şenliklere ait programı aynen 
aşağıya koyuyoruz : 

1-4 ikinci kanun saat (24) te 

saat kulesi ve fabrikaların düdükleri 

(5) dakika mü.idetle çalmak suıetiy 

le kurtuluş kününün başlangıcı ilan 

edileck ve 5 Kanunusani skbahı, Be 

lediye tarafından top attırılmak su· 

rctiyle ba~lanacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Çin partisi ikinci şefi
f ena hareketleri • 

nın 

Partinin reyini almadan Japonlarla 
anlaşmak için yola çıkmış bulunyor 

VANG·ÇING·VEY MiLLİ KOMiTEDEN HIYANET 
SUÇIYLE MÜEBBEDEN TARDDEDILMIŞTİR 

Çin 6 milyarlık bir bütçe hazırladı 

Şangh•Y : 3 (Radyo) - Çin ajansının verdl61 malOmata göre 
Çin hUkUm•tl 939 bUtçealnl geçen yıldan bir mllyar f azlaslyle 
6,ooo,oo0,000 yen olarak teablt etmlf tir. ıcabeder•e, ayrıca 
-- daha be• mllyarhk fevkalade 

İngilterede yeni 
bir siyasi grev 

Londra: 3 (Radyo) - Burada yeni 

bir siyasi teşekkül vücut bulmakt~ 
tadır. Bu teşkile Avam kama~asının 
rnühim s:maları da girmektcdır. ~u 
ltşekkül, Çemberlayn hükumetme 

karşı sarsılmaz bir muhalefet cephe 

si olrnaktadır. 

bir bUtçe yapllacaktır. BUtçe
ntn bUyUk bir kıam1nı harp ıe 
vazım1na earfedllecektlr. 

. Çin komintang ikinci reisi Vang· 
Ç_ınıs Ver_ Japonlar ile münasebete 
gırmek uzere Çin yüksek makamla· 
rının haberi olmadan ve bu makam
ların arzusu hılafma Çini terkeımiş 
olmasından dolayı parti daimi komi · 
t~sinden müebbedcn tardcdilmiş par· 
tı ve devleıçerçevesi dahilindeki bü 
tün vazifelerinden çıkarılmıştır. 

Milli Çin hükumeti millete hiya• 
net etmiş t:lckki olunacak bütün şa· 

\S-'JsJ~H~ ynkalanmasını emretmiştir. 

Fransız-Y oguslav 
yeni ticaret paktı 1 

Fransada, Almanya gibi --
Yoguslavya'ya bir çok 

avantajlar vaad ediyor 

Paris : 3 ( Radyo ) - Fransız -
Yoguslav yeni ticaret müıakerclcr i 
Paristc Kanunsııninin 10 uncu günü 
başlayacaktır. Bu müzakereler, Frnn
sa - Yoguslavya ticareti üzerinde 
mühim esaslara dayanmaktadır . 

F ansa bundan böyle Yoguslav· 
ya'ya Almanyanın gösterdi~i kolay• 
lıkların ayni ve daha fazlasını gös· 
terecektir . 

Istanbul'da 
Amerikan Kız Koleji 

Açlık grevi 
İstanbul : 3 - Dün Akşam bir 

talebe babası Sabah gazetesine şöy· 
le telefon etmiştir: 

- Kızım' Aınavutköy kıı kolejin· 
de leyli talebedir. Mektep idaresi 
son zamanlarda her nedense yt!mek· 
!eri bozmuş, talebeye yenemiyecek 
derecede fena yemek vermcğc baş
lamış. Talebeler bir müddet buna 
tahammül etmemişler, fakat son gün. 
]erde bu, o hale gelmiş ki açlık 
grevi illin ctmeğe mecbur olmuşlar. 

Şimdi hiç bir talebe yemekhane· 
ye girip yemek yemiyormuş. Nazarı 
dikkati celbetmeniıi rica ederim. 

Bu havadisin ne dereceye kadar 
hakikat oldukunu bilmiyoruz. Şehri· 
mizin bu en pahalı ecnebi mektebin · 
de talebeleri aclık grevi ilan etmeğe 
mecbur edecek kadar kötü yemek ' 
vermeleri çok garip bir harekettir. 

Maarif müfettişlerinin mektepler· 
de dersleri kontrol ettikleri gibi ye
meklerini de kontrol etmeleri icabet· 
tiğinc göre nazarı dikkati cclbedcr 
ve bu Amerikan müessesesindeki, 
çocukların sıhhatleriyle alakadar bu 
nevi grevlere meydan verilmemesini 
temenni cdcriı. 

Milli 
Yeniden muhtelif büyük 
bazı fabrik ıar ur 

SÜMERBANK EŞ VILDA 
PA VE NE KADAR 

• 
Mt mlckctımizde her 

yıl yrni yeni büyük fab· 

rık.ılaı kun:lmal.ta de 

vanı cdıyor. Bugün Sü· 
ıncı baıık fadlİ) etıne nıt 

verdığınıız maıümat çok 
Şdyanı dıkkilltır. 

Yaııd,.kı ı csım P .. şa 
ı bahçedeki Lıüyiık c.ıın 

1 

ve şişe faı ıkamızın ıı: n· 

den biı kısmını göster· 

mektedir. 
Hu modern fabri"-aın.· 

zın cam ve şışe imalatı 
her yıl biraz daha nrl· 
makta ve tekamül etmek· 

tedir. 

• 

AKDENiZ iŞiNi~I 
HALLi ~~~ESELESı 

Laval paktı 
niçin feah 
edllmlf? 

• • 
Londra ParısıJ! 
danışıklı jest! -· Frangaya tavsiyeler! 

1 nın ıafiyeli de· 
hud Stresa anlaşma aıı · d bahs 

Berlin: 3 (Radyo) - Almanyanın 1 • F Akdenıı en 
telakkisine nazaran, Fransa baş\•ekili gilmidirkı, ransa 1 ).;asd et· 

ettiTri halde orta A vrupay 
Tunusa olan teftiş seyahatı nazarı dik 6 

k Jb d b
. f hr.. 1 mıştir. · t ' atı ce e en ır evsa ı cıiz oma· . . d. Avrupnuın vazıye ı 

dığını izahctmiş olursa birdevlet adamı Halbukı şım 
1 

kk"lü ile kati "k Almanyanın teşt' u . 
anlayışında olduğunu isbat eder. Ber· buyu . · Serim ve Roma mıh 1 

b. kle gırmış, . 
linin kanaatince, Çemberlaynın Roma ır .şe lce yapılan siyasi hernevı 
ya !leyahatından evvel Fransa tnrı:ıfın· :verıyle c\'ve nihayet verilmiştir. 
d b' 1 • hareketlere . . ı k an ır est yapılması ıtalya ile ya· I ~ den Fransa ıçın yapı aca 
pılacak müzakereleri evvelden ihlale b~ıe bu yaurısa lıalya ile akdeniz mesc 

b b 1 b·ı· Al ır şey v • . se e o a ı ır. man gazeteleri, bu· 
1 

• . .ddi olarak hal etmektır. 
nunla ala~adar olan meselelere meş esınAı 

1
c
10

1 

80
.,

81 
İtalya tarnfından Lava! 

gul olup ltalyanın ak denizdeki real J ı 
bir şekil almış olan hakkını Fr:-nsa ınukavclcs nin fcshile, düzene giri ınc 
tanımak istcyecekmi? diye sonı}orlaı? si lazııngelen yeni bir yolun açılması 
.. Serliner Tageblatt,. gaıelesi şu su:ct surcti:ıde telckki ve bu suretle her 

le yazıyor: Lava) mukavelesi ve ya· - Gerisi üçüncü sahifede -

J "" uır encmmıyet aticdılmcktedır 

PTI 
? 
• 

[ ra - Kanunusani 
Siimerbank umumi heyeti bugün· 
)erde toplanarak 1937 senesinin ida 

1
. • re 

mec ısı raporu ve bilançosunu tetl· 'k 
ve kabul edecektir. .ı 

Hiikumctimizin sanayileşme lan 
\'e programının büyük bir kıs p 
.. . 1 k b - mım 
uıerıne ıı ara ugun filen tah ' ·k k 

· b · ıı· b ar. u ettırcn u mı ı ankJmız ilk b . . 
1 

·ı. 1 • eşıncı 
yı mı ı,.;ma ctmış bulunmnkt d 

B 
" b 

1 
a ır. 

u munase et c milli Bank 
1 

" amııın 
kuru duktJ gunden bugüne k d 

. d' . fh a ar geçır ığı sa alan , başardı,,.1 • 1 • 
1 k 

. 6 ış erı 
'e meme · etın son senelerdeki k 
n~mi faaliyeti ve bu faaliyet iç~n;~ 
Sumerbankın rolünün bir hüliısasını 
yapmağ'ı faydalı buiduk • 

Sümerbank 11-6-1933 tarih ve 
2262 numaralı kanunla t~~kkül et· 
miş bir milli Bankadır. Sumerbankın 

- Gerisi üçüncü sayfedc _ 

BlUJ ~D 
= 

iç sahlfelerlmlzde 

Bir yılbaşı gecesi 
( Jlt/..ôJC) 

939 da neler olacak? 

( 4trupa nıektub 

• 



-2 ;---...... --------1 
! Ankara mektubu ! ·-------------··· 

YENi YILIMIZDA 
NELER OLACAK? 

il Şehir h .ab• Der i 
\ ( GCACŞLER 

YARIN ,l ____________________ llllİllİ ______ ..._ ...... ____________ _, 

1 Piyango 

939 Almanya 
hiç iyi 

ve ltalya için 
görülmiiyor 

talihlisi 
parasını aldı 

Her yeni yıl girer
ken ecnebi gazeteler
de, bilhassa, Fransa, 
la11ltere, Yunanistan 
gibi memleketlerde gi · 
rılcn yılın neler getire
ceği haklctnda, bir ta
kım nfşriyat baılar . 

Yılbaşı tayyare piyangosunun 
büyük ihrarniyelerinden 70,000, 
60,000 ve 30,000 liranın şehrimiz 
de olduğunu dün yazmıştık. 

Musolini bir suikasd atlatacak, 1 Piyangonun talihlilerinbrn bay 

ı 'd f · k l cak· ko Ferhad Fıstıkçı dün, biletini aldı a manya a aşızm yı ı a , - A k k' . .. . l 1 ğı ltın olu ışesıne: muracaat e 
munızm kalkacak, tayyare ere I derek derhal hissesine isabet aden 

karşı yeni bir top keşfedilecek- j l parayı almıştır. 
• Ferhat çok memnundur. Ve se 

mış. ı 

Bunun halt ile i manası, biraz da H 

lciye inanmış olan insan kütlelrri 
nin, ruhi ihtiyaçlarına ve itiyadla 
rma cevap vermektir . 

Nitekim son günlerdr, hrm de 
bazı fale1 tipleri yaratarak 'e bun· 
lara fevkalade kıymetin verrrclc, 
muhtelif gozdelnde neşriyata &,aş · 

lanmışhr • 
Bunların, evveli f af cı1ık oldu· 

Aur u dü~ünmelidir. Saniyen, han· 
gı miUrte mnsup insanlar tara 
f ndau, ne makaadla söylendiğini 

de unutmamahdır . 
Bir Fransız gautesinde, gene 

bu şekildl .. , bir yauya tesadüf et
tik. Fikir edinnıett> vssile olur dü· 
tüncnile, iktibas ediyoruz : 

lar kara bulutların gök yüzünden 
sıynlmasiyle hasıl olan aydınlık 

ı pnler gibi bize zarar vermeden 
sükun bulacaklardır . 

İspanyada yavaş yavaş harp bi 
trcek; fakat bu devlet , bir zaman 
için müstakil beyliklere ayrılarak 
yaşamıya başlıyacaktır . 

Herytrde silahlanma yarışna 
devam olunacağı gibi şehir müda. 
faaları için kadınlar faal bir sahaya 
gireceklerdir . 

YENi BiR iHTiRA 

Bf'şeriyet için yeni bir ihtira 
bu yıl da dünyamızı şereflendire 
cektir. Bu ihtira, tayyarelere karşı 
keşfedilf'cek olan dafıi bir silahtır . 

1 

1 

1 

vincine payan yoktur. Bu para ile ti 
caret yapaca~ını söylemektedir. 

Çok feci bir 
kaza oldu 

Bir adam damdan 
düşerek öldü 

Halil oğlu Hasan adında birisi 
dlin kömiircü Hüseyioin evinin da· 
mında çalışmakla iken muvazenesini 
kaybederek aşağı düpnüş ve ağ1r 

yaralanmıştır. Saçakla yerin mesafe 
si J8 metre vardır. Hasan hastaha 9 

neye nakledilmitşcde kurtarmak 
mümkün olamamış ve ölmü~tür. 

Elektriğe çarpılan çocuk Madam Marion Klod Fransa
nın rn kuvvdli falcı kadınlarından 
birisidir. Bu icadın 1942 yılır.a l<a 
dar dünya ahvaline dair bazı tefe' 
üller yapmış ve bir kısmında da 
şayanı hayret dentcek derecede 
muvaffak olmuştur . 

Kolaylıkla tedarik edilecek olan 
ve her memleketin tedarik edebi 
Jeceği şekilde basit hulunan bu alet 
sayesindt> tayyareler şehirleri bom 
bardıman edemiyeceklerdir . 1 

Hasan isminde bir çocuğun ev · 
velki gün elektirik cereyanına kapı· 
larak fena bir hale geldiğini ve has 
tahaneye kaldınldığını yazmıştık.Dün 

Madarr Morion Klod Almanya 
ve ltalyamn isteklerini evvelden ha 
ber vermiş oldutu gibi münih konfe 
ransının dünyayı endişeye sevkeden il 

havasını da üç ay önce lct,f ctmişti. 
Y ılnız beş on safdili detil, F ran 1 

sanm münevverlerini de meşgul eden 
falcı madamı biz de ziy<1 let etmek iı 
tedik Madam Maroin Klod çok sa - ! 
de bir evde oturuyor. Onun fa1 leva j 
zımı ne kıhvP, ne de ekmektir ! 

Madam Klod çiçeklerle fala bak 
maktadır. Oııun 1939 yılı haı.kındaki 
noktıi nazarlatrJIU aynen karilenmize 
~uz: 1 

8u sıralarda tekrar Alman hu· 
dudunda ve merkezi Avrupada bazı 
karışıklıklar olacağı gibi, merkezi Av 
rupadaki bugünkü hududlar, birkaç 
yıl içinde hiç te aynı yerlerini muha 
faza etmiyeceklerdir. 

lngiliz Hindistanda, Mısırda ve 
Japonyada oldukça mühim surette 
güçlüklerle karşılaşacaklardır. Ôyle 
~anıyorum ki bu yıl lngiliz hanedan 
kralisi yeni bir matem görecektir, 
Dük Vindsor kıırısından ayrılmıya-

1 
caktır. 

.. ITALYADA 

Bu yıl halyada ~dqp boşoudi 
gittikçe çoğalacaktır ltalya, Alman 
ya ile haşladığı siyaseti kısmen de 
tiştirecektir. Mussoliniye yapılacak 
ola11 cb'tmmiyetli bir suikastı o bu 
defa da savuşturacaktır. 

halya hanedanı kralisindc bazı 
- Gerisi üçüncü sahifede -

aldığımız malUmata göre, Hüse)İn 
yapılan tedavi sayesinde kurtulmuş 
tur. 

Tutulan humarcılar 

Mm;tafa oğlu Lütfi, Salih oğlu 
Basri ve Ali oğlu Rrctp adında 
üç kumarcı lstanbul otelinde kumar 
oynarlarken cürmüm,.şhut halinde 
yakalanmışlıırJır. Kumar aletleri ve 
önluindeki paralar müsadere edil· 

mi')tir. 

' 
3 SON KANUN SANI 939 

Gök yüıü açık. Hava hafif ruz 
garlı. Geceleri en az sıcak 2 dere 
re . 

Kurtuluşun 17 ci yılı 
- Birinci sJhifeden artan -

2-S ikinci Kanan saat (9) da 
b'.qta halkevi bandosu olduğu halde 
kartuluı aavaşmda '.dötüten ka .... 
manlar, kuaumlar esnaf te~ekkülle 
rinin deltgeleri, kız ve erkek izci 
ler eliyle belediyeden alınaçak ve 
döğruc ı kapahçarşı yolu ile saat ku 
ı~sine götürülecektir. 

3 - Saat (9,30) da hükümet ve 
ordu büyükleri; Jandarma ve poliı 
kıtaları ve bütün kurumlar ve parti 
)'Önetim kurulları saat kulesi önün
de kendilerine ayrılmış o!an yerleri 
almış bulunacak ve bu soatte istik· 
lal marşı ile törene başlanacaktır. 
Bundan sonra (Dikkat) kumandasiy
le bir askeri manga havaya ateş 
edecek, bayrak selamlanacaktır. 

Aynı zamanda saat kulesi ve 
fabtikalar düdüklrrini çalacak ve 
(3) dakika sürecek olan düdük tal· 
ma müddetince bütün halk fani ha 
yata veda eden Ebedi Şefinuz bü. 
yük atamızın v~ kurtuluş savaşında 
şehit düşen kahramanların aziz hata 
ralarına oldukları yerde kılmak ye 

ttşekkür için komutanlığa gidecek· 
tir . 

11- Saat ( lS,30) da büyük 
poün onuruna belediyede bir ka
bul töreni yapılacakllr. Bir saat sü 
recek olan bu törene şehirde bulu· 
rıan her teşekkülün delegeleri ve 
halktan isteyenler gelt Ct k ve şeh· 
rin kurtuluş gününü kutlayacaktır. 

12- Saat ( 16,30) dan-(17,30) 
a kadar Halkevi hrafmdan halkı· 
mıza müzik yayımı yapılacak ve 
kurtuluş bayramı yönünden nutuk 
lar söyltnecektir . 

13- Saat ( 17,30) dan- (18,30) 
a kadar Halkevi bandosu Belediye 
önünde çalacak ve Belediyece bava 

' fişdderi ablacakbr : 
14- Saat ( 18\30 ) da önde Hal 

kevi bmdosu oldatu halde fener 
alayı yapacaktır . Fener alayı Be
lediye öalacttn yürüyecek, saat ku· 
teıi 7ola illr hiikam•t caddesinden 
ıeçenk Abidinı-P addeai-Borsa 
öai - Kaualraprii - Aaıi sinema, 
ICe.çc... cadde.inden Belediye 
öa8ne dönecek • alay burıdo son 
balaaktar • ... susmak suretiyle saygı gösteıecei 

t. Fener alayına Lir kıta asker , iz· 
ır. 

4- Bayrak çekildikten sonra ciler ve itfaiye iştirak edecektir. 
bayrak hakkında bir nutuk aöylene 15-Büyük günün onuruna bütü 
cek ve bir kız talebe tarafandan bir dükkin1ar, resmi ve hususi daireler 
bayrak manzumesi okunacaktır. 1 gündüz bayraklarla donatılacak ve 

' 5 - Bayrak çekme töreni bittik gece ıtddandınlecakbr. 
ten sonra ATA TÜRK heykeline 16- Ha1kevi tarehodaa bu P 
çelenkler konacaktır. nün onuruna bir kurtu1uş gecesi ter· 

6- Atatürk heyke11ne çelenkler tip edilecek ve bu geceye ait program 
konduktan sonra bütün askeri kıta 1 Halkeviode hasuai çatfdihlara gölt~ 
lar mektepler ve Halk toplanh yeri• : terilecektir. 
ne gidectktir. 1 17-Kurtuluş ba) ramına köyler 

7 - Toplantı yerindeki törene d< n st>çilmit yititler İştir.le ettiril~cek 
saat 11 de lstilclil marşiyle başlana' ve bunlır belediye ve Halkevi tara. 
cak ve bu adaki töreni kültür direk fan 1an ağırlanaktır, 

töıü, . Jan~.a~·m·a komutanı v~ emni· 1 18-Kurtuluş bayramı töneni 
yel dırrktoru ıdare edecektrr. (X) : ic,;in kimse.ye davetiye gönderilmemiş 

8- istiklal marşından sonra A· tir. Bu protram davetiye yerine 
dana kurtuıuş savaşına dai uir nutuk 

1 
geçer. 

söylenecek ve bir erkek talebe tara 
fından bir kurtuluş manzumesi oku NOT 

nacaktır. ( + ) Tir en yeı I k a•u • • -
9 - Nutuklarean sonra geçiş tö h •81thr 

renine başlanacaktır. Alanda ki du · 
rum \IC halkın yer alması işidin düze 
ne konması emniyet direktörlütünün 
vazifesidir. 

10 - Saat ( 14,30) da Belediye 
adına seçilecek bir heyet orduya 

Yollar çamurlu olursa ( Yani bir 
veya iki gün evvel fazla yağmur 
yağmışsa ) tören ve geçit resmi or 
duevi önünde yapı1acı~br. Tören 
sırasında yağmur yıtdığı takdirde 
nutuklar asri tinamrda vtriltcektir. 

-Fransa, 1939 yılı içinde şöyle 
ittinhat edecektir. Nekahat içinde 
olan bu hastanın aras1ra harareti de 
rWkcektir ki, buna ehemmiyet ver 
meyiz. Hasta olan Fransa er gf'Ç ya 
tatından kRlkacak ve ha)·attan neşe 
duymata baılıyacaktır. ------------------------------------------~------... ----------------------------------........................ .-ıııiılııiııi ... .... 

Franuda başlıyacatı kuvvetli 
bir ihtimalle kestirilen içtimai düzen 
siılik yavaş yavaş sükun bulacaktır. 

Amele sınıfı eski fikirlerden vız 
ıeçecek ve içtimai nizam muvazene 
yi korumak için elindtn geleni yapa· 
caktıı. 

Şunu da haber vereyim ki arasıra 
~iddetli geçecek olan amele grevleri 
biraz şiddetli geçec,.k >t"de ehemmi· 
yet li bir feliket kaydetmiyecdctir. 

Bu yıl kabinede yeniJrn dt"tişik 
liklf'r olacaktır. Eski bir başvekil tek 

rar iktidar mevlciine gelecekti~. Bu 
başvrkil sol partisinden olmıyacaktı 

Fakat memleketin bütünlütü 
için çalışacak olan bu adam , bazı 
tuilcastlarm da önünü alacak ; ve 
memlekf'tte azami bir hürriyetin 
d<>tması için çaf11acaktır . 

Fransa bu yıl içinde ne bir 
diktatörlükte, ne de askeri bir oto· 
rite ile idare edilmiyecektir. Ancak 
P .. ~lannda ve idare ştkillerinde 
bsraz detişiklikler olacaktır . 

Münib anlaşmaaana rağmen Al· 
manya ile İtalya gene ortahtı ka 
rışhrmak istiyecekler ve b11tti Fran 
ıa ıle lngiltere g ·ne bir harp ari· 
f eıind mit aibi hazırlıklar yap 

H lş.ık.larda~ . ürken yarasalar 
f gıbı k~nd1nı. kar;::nhta çekİ)'Or 

Grcenın bu ılerlemif saatinde 

1 

K bu yıpranmış gece adamı kim 
A bilir niçin geniş adımhrla a 

Y deta koşuyor. Az daha yürü 
E dü ve az daha kendini karan

lı~a gömdü. 

MYhakkak ki, bu .sessiz kaldı 
rımlar ve karınlık gece çok iyi ta· 
nıyor onu .. 

ilerledi ve gündiizden tasarladı
tı köşkün demir parmaklıklı bahçe 
kapusuna gelince durdu. Etrafına 
baktı, tasavvurunu biran evvel yap 
mak hırsıyle sabırsızlanıyordu. Q . 
kadar ki·bahçeye atlamak için- de· 
mir parmaklıklara sarıldığı zaman 
zehirli souğun parmak uçlarından 
içine sızdığım hissetmedi. 

Yürürken ince kum döşeli yolda 
hafıf basan ayakları garip bir ses 
çıkarıyor, nöbet bekliyor hissini ve· 
ren yol boyunca sıralanmış iki ta· 
raflı ağaçlar onu korkutmuyordu .. 

Gecderin buralara allığı bu yıp 
r anmış adamın çok hakir bir ömrü 
olduğu belli .. Bütün bir şehrin çal 
kandığı, çırpındığı bu gec~ de, bu 
anda o; her zamanki gibi yine ha-

VILBAŞI GECESi 

yatiyle cynıyarak brş on günlük bir 
boğaz tok luğu için bir şe;ler çal· 
mak istiyor. 

Bundan başka hh; bir yeni ve 
uzak bir ihtira sı }Oktur ve onun i 
çindir ki, iişünıüş başını yaka1;ınm 

içine çekerken dişleri arasından: 

Ne souk ve manasız gec,., di 
ye mırıldandı . 

Evet.. Belki de bu sebepten ge 
ce. onun diışüncrsi ve hakir sanah 
kadar man :: sız olabilirdi. Köşkün 
ilk zeminini aşan l>ir duvar peı vazı 
na basıııca kf'ndinı her tarafı karan
lık köşkün bu yegane ışık sızan pen 
ceresi önünde buldu. 

Pr.rdeler aralıktı, Ürkek İçeriye 
göz attı . Garip şey, Durdukça sa
kinleşiyor, yaşamak ihtirasının boğ· 

Juğu gözlerinin bakışları yumuşar 
gibi oluyordu. içeride ılılc havanın 
ve bol ışıkların altındaki dekor., onun 
ömründe ilk gördüğü bir şeydi. 

iki sevişen kumıu gibi ncş'eli bir 
kadınl4A bir erlceğio döşeli odmın 
masasma konmuş bir çam dalına 

Yazan : TerıkÖmer 

bir takım zarif uf .. cık eşyalar ası· 
yarlar, henüz yetişmemiş bir kız ço 
cutu da onlara yardım ederk.:n da
lın şurasına burasına konmuş rt>nkli 
mumları tutu~turuyordu 

Az ileıide gece yarısına pekaz 
vaktin bldı~ını gö .. tnen guguklu 
büyük duvar saatinin altında yaşlı 
bir kadın bu telaşı hazla seyrediyor 
ve hiç konuşmiyordu. Odayı adeta 
urarh bir hava sarmış gibiydi. Bu 
s1rada yetişmit kız çocuğu daha he 
yrcan göstererek: 

- Baha , diye söylendi . Çabuk 
olalım. Vakıt yaklaştı . Ve küçücük 
bebeği yapraklar arasına sıkıştırır

ktn ilave etti : 
- Diğer odada kardeşlerimi ıör 

meyin bah<t .. Gönül • çoktan uyu
du. Fakat öbür iki yaramazlar şöyle 
dursun .. Sabırsızliktan yerlerinde 
duramıyorlar . 

Anne gülerek kızana yaklaştı : 
- Sen de küçükken öyleydin 

yavrum, dedi. ve onun başını ok
şayarak öptü . Koltukta büyük ın.I 

nenin çizgili yüzü tebessümle do
luydu. Maküı bir başın camlardan 
seyrettiti bu hariku1ide dekor ODU 

irileımiş gözlerle uddağı pencere 
parmaklığında donmuş bir taş gibi 
yapmıştı . Ve sonra neden biline· 
mez .. Bu oda , bu yuva onun mu. 
hayyelesini köylere çekerken şuu
runun karanlıkları aydınlandı . Ve 
birden atlas perdeleriyle, ceviz bü 
fesi1•le, muhteşem avizesiyle , lüks 
döşenmiş bu oda, basit bir dekor 
içerisine gir.:li, ufaldı ve gözbebek· 
ltrinde toplandı. Bir dam alta odaaa.A 
Kendisi, karısı ve üç çc,cu~u .. Kim 
bilir ikisinin çoktan toprak o1dutun 
duyduiu bu çocuklardın biriyle 
kalan kansı nerelerdeydi ve hangi 
bir prbet taşım bekliyordu. şimdi 
Belki onlar da ölıniiftüler •. Veya 
beiki de genç bedbaht kadm taliini 
bir ikinci erkekte deniyordu . On 
dördünde severek kaçırdıtı ve üç 
evlit yetiştiren kızcağızı senelerden 
ıonra nasal yüzüstü bırakbtını ve 
uzaklaştıtmı habrladı . Kendi kötü 
taliinin kör ettiği yuvasını bozunca ; 
şüphesiz bay at ona biç yar olma 
maş, aradatı derbeder yalmz hayat-

-Gerisi dşrdüncü sahifede-
acaklardır . Lakin hun 

_____ .._ ______________________ .,_~ ............... llPJIP,l!_. .................. ~---.. .... --..., ..................................... IİllİIİ ............... -

T T r ~• 

O n yedi s~ öncenin 
ve acı olduitJ kadar 
meaud bir gününün y t ki 

yaldönümilmü kutlaJaCliaz. Onye 
yıl evvel bugü• Adana Ye bütün 9ı;:.~}ı 
kurova esirdi; yarın kurtulacaktı; v~ 
L&tilklu. :ı 3 

Oayedi yıl önce bugün, bu k ' 
ca ıelarin biç bir çabamda Türkİ n 
bayrajı dalgalanmıyor, bu güzel şt 
rin sakinleri geniş bir nefes alamı 
)Ordu. Zulüm, işkence, istibdadın 
her nevi tam manisiyle ve büıüı .... -""'11 

ıiddetiyle büküm sürüyordu. 
Zaten asularca saltanatın bir 

üvey çocuğu vaziyetinde kalmış ve 
muamele gör.müt olan Çukurovanın 
bağrı yanık toprağı ve bağnyanık 
insanlan son zamanlarda da düşıııaı 
çizmeleri altında bulunuyordu. 

Bukadar büyük bir zulme tıhın 
mül etmek, bu kadar elim bir talih 
sizli:ıı.e daha fazla boyun ejmek o· 

a d ser lamaz ı. .1 
Çukurovalı bütün kuvvet ve ıı' ~~t 

miyle bugün bir isyan, bir ibtilil rıtm 
çıkarmıştı. Bu revo1t haksızhtı, ta yes· 
libsizliii yenmek içindi. Muvaffakda 19 
olundu. 193 

Ve beş kanunusani 1922 Saba Tü 

hı, arblc makUs talihle, zulmun, Çu 
kurovabnm gücü lcarşısmda yenildi 
ti rörüldü. 

Oü tm• koplmu,tu. Çukurova 
ile Çu'<urovab, yıllardır mütehassir 
o1dutu hürriyetine, bayratını kavuş 
muştu. 

Ogiinden bugüne kadar tam on 
yedi yıl, Çukurovalı daima saadet sc 

istihaleleri geçirmekle meşgul r 
işte, yann 'kutlanacak •Beşkanu 

ausani. böyle büJiik bir mana ile 
dolu pndür. 

TAN&ONER 

------------------\""---~ 

RADYO 
• BugUnkU -ragram • 

Türkire Radyo dıfi:iyotı posta ları 
Tiir~iye Radyosu - ;Ankara Rad') osu 

12. 30 Müzik ( bir konseı to - Pi ' 
13.00 Saat ajans haberleri ve Me 

teor -Ankara 
13.10 Türk müziki ( halk türkü· 

leri - Pi ) 
13. 45. 14. Müzik hafif parçalar. 
18 30 Türk müzıki ( şarkılar ve 

saz estrleri ) 
Okuyan : ( Sadi Hoşses ) Çalanlar 
( Vecihr, Fah:re Fersan, Refik Fersa 
n 1 -Ferahnih peşrevi ( Zeki Mch· 
met at• ) 2 Eviç beste hallcai zül. 
fü ıiyahırı ( Rauf Yekta ) 3- Şarkı 
-gez, dolaş -( Zeki Arif ) 4 - Şar 
ki- ey benim mestaae gözlü .. (Is 
mail dede 5 - sevdim bir gönca ra 
na 6 - lerzan ediyor ( Lemi ) 7-
Evıç s. semaisi { Se::Jad Ôıtoprak ) 

19.00 Komışma 
19.lS Saat ajıM, meteoroloii ve 

ziraat borsası haberleri. 
Türle müzilci- ( hicaz faslı - ) 

SSaz heyeti : Tahsin Karakuş, Hak. 
kı Derman Etref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Ofter, Haradi Tokay. 

20.30 Konuşma ( Mizah saati ) 
20.45 Müzik ( küçük orkestra ) 

1- Şen kardeı ( R. V.o1sted ) 2-
Eleji ( Çaykovski l 3 - Pablo - or 
feo ( Rosıi ) , 4 - Hofbal dan11 
( j. Lanner ) 5 - Şımpanya-galop 
( Lümbi ) 

21. 20 Saat, esham. tahyi1at. ka-
mbiyo - nukut bortaıı ( fiyat) 

21. 30 Temsil - Verter - yazan 
( Gont&Je) 
Türkçeye çevire" ( Ekrem Raşit ) 
küçük orkestra rdakatiyle 

22,30 Müzik ( bir senfoninin talc 
dimi ) 
takdim eden ( Cemal Rrşil ) 

23.20 Müzik ( etlenceli plaklar ) 
23. 45. 24. Son ı jans haberleri 

ve yaanki protram. 



Görmedik diyenlere ••• 
R ASRI 

Telefon 
250 ---ı-~--"'!---...-..----~---------------------------------------------~~--------------~~-------------------------

IALSARAY 
Telefon 

212 
ırn 

ıdardJ A s r i·- -A 1 s a r a y 
~~j lkinçi kanun 
~~~ ;cSalı gündüz 
pu kc2,30 matine
Türk· d •t•b 

Sinemaları beraber çalışmalarına devamla sayın halkımızdan göremiyenlerin de görmelerini temin için senenin en muazzam, eıı muhteşem, Tiiıkç • söz/ii, şnkılı, yrni ve eski 
... ürk mnsikisinin en enfes parçalariyle süslenmiş ( 25 ) kısımdan ibaret Hint diyarının Binbir Gece hikayelerindeki debdebe ve Mihracelerin ha}atlaııııı ;,ynen görmek için 

3 f kinci kanun 
salı gündüz 
2,30 matine. 
sinden itiba-

~eJ Şl'ın en ı ı a-
( Mihracenin Gözdesi ve Hint Mezarı) 

J 1-~------ ren 11lamı 

fa dm ren 
~ÜIÜıı----------

Şaheser filmlerinin ikisini birden sunarak sayın müşterilerini davet ediyorlar 10141 

Y ı • • • L } k • d F l d k Sinemalar müteaddit 
bir er erınız1 ve oca arınızı er en temın e iniz. iyat ar a zam yo tur sobalarla ısıdılmaktatır. 
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an 

o· 

Milli bankalar 
faaliyeti 

- Birinci sahifeden artan -

sermayesi ilk teşekkül yılında 20 
ar• milyon lira idi . Fakat Bankanın iş
• ı leri genişledikçe sermayesinin artı

rılmasına lüzum hasıl oldu . Serma. 
ta yesi 1934 Temmuzunda 62 mtlyon , 
a 1936 birinci kanunda 66,5 milyon ve 

1937 Temmuzunda da 80,5 milyon 
a Türk lirasına çıkarıldı. 

Milli Bankamızın elindeki büyük 
tesis işlerine rağmen senelik kı\rı 
1935 te J ,l rnılyorı, 1936 da 724 bin, 
1937 de de 1,138.581 lira .Sol kuruşu 
bulmuştur . 

Süınerbank teşekkülü sırasında 
ş şu fabrikııları devir almıştır : 

1- Bakırköy bez fabriknşı , iğ 
.adedi lO bin, amele mevzudc 400 , 
senelik bez imalatı bir milyon kllo. 

2- Herekd yünlü menşucaf fab
rikası , amele adedi 500 , s !nelik 
yiinlü kumaş imalatı 400 bin metre
dir • 

3 - Fesane yünlü mensucat fab· 
rikasr, amele adedi 1000, seneJık ku
maş imalatı bir milyon metre. 

4- Beykoz deri ve kundura fah
rika .. ı , amele adedi 1000,senelik ima
latı dört milyon Türk lirası kıyme
tinde deri ve kundura . 

5- Uşak şeker fabrikası , şeker 
imalatı 3 bin ton, .. mele miktarı 300, 

Uşak şeker fabrikası bilahare 1936 
da t~şekkül etmiş olan Türkiye şeker 
fabrikaları anonin. şirketin~ devre· 1 

dilmiş ve Sümerbank bu şiı kete 7,3 
milyon Türk iiıa~iyle iştırak etmiştir. 

Süınerbank l 934 yılından itiba
r.en beş yıllık enrfüstri programının 
tatbiki işi ile vaıifelcndirilmiştir. Bi· , 
rinci beş yıllık plan şu endüstri şü· 
helerinin tesisini derpiş etmekte. 
dir: 

1 - Mensucat sanaii (pamuklu, 
kendir, yün). 

2 - Maden sanayii (demir, söm 
iko~. kömür ınüştakları, o!lkı ve 
kükürt). 

3 - ...,clıüloz (Sellülor., kağıt ve 
karton sunhipek), 

5 - Seramik (şişe, cam ve pors 
el~n) 

5 - Kimya sanayii (zaçyağı, klo 
r, sütkostük, süperfosfat). 1 

Bunludan sömikok ile serami~e , 
dahil cam ve şişe fabrikaları iş Ban· 
kası tarafından tesis tesis edilmiş· ı .. . 
.tır. 

Sümeebank taraf ıydan İnşa edi. 
!encek fabrikalar şunlardır: 

Zaçyaiı, sükerfost, seramik ve 
porselen fabrikalarıdır. 

Banka devir aldığı fabrikaları 
-..anonim şirket haline gitmiştir. Bun· 
larda bankanın hissesi yüzde yüz
dür. Diker kurduğu ve kurmakta 
olduğu fabrikaları halen doğrudan 
doğruya işlctmekt edir. 

Tenisçi Hasan öldü 
1 

Kan1utayda 
Bazı kanun layihalatı 
konuşuldu, tasvib edildi 

Ankara : 3 ( l'elefonla ) - Bü· 
yük Millet Meclisinin son toplantı 
sında mübadde ve tefviz işlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 
kanuna ek kanun layihasiyle Mec 
lis mP.murlarının teşkilatına a id ka 
nun layihası tasvib edilmiş ve Kır
Şr"hir - Y ozgad ve Keskin mınta. 
ıkalarında yer sarsıntı ından yıkılan I 
ve harab olan binaların inşaat ve 

tamiratında kullanılmak üzere Kı- 1 
zılay tarafından sevkedilecek inşaat 1 
malz~m,.sinin Devlet Demiryolların· : 

da parasız nakil edilme'iine daır 1 
ka.ıun layihasının bir ini müzakere-
si yapılmıştır . 

Maraşta • 'V 

ıgmar 

Maraş; 3 {A.A.) - Maraşın iğma 
" yolundaki faaliyc!t yürümektedir. 
Şt'hird~ yeni bir sinema binası, İç · 
me suyu, tesisatı, bir park ve elek 
tir;k tt!sisotı yapılmaktadır. 

yeni yılımızda 

neler olacak 
- ikinci sahifeden artan -

tebeddij)Jer olacak; kral, oğlu Pie 
mone terki saltanat edtcektir. 

ALMANYADA 

Almanyada da faşizm yavaş ya· 
vaş sarsılacak; bilhassa Hitlerin nü 
fuz ve ehrnımiyeti gittikçe kaybo· 
lacaktır, 

Mösyö Hitlerin sonunu çok fena 
f..öıüyorum. Çünkü o, bütün arka. 
daşları tarafından ferkedifecek; ve 
birkaç sene içinde hasta ve bitkin 
olarak ıktiuar me\ kiinden dü~ecck· 
tir. 

Bundan sonra Almanya tekrar 
karışacak ve tekrar paı ti kavğaları 
bu memleketi doldurac1ktrr 

Rus}'kda l3olşevizm rf'jin;i yıkı 
lacaktır . Bütün bu karışık havalara 
rağmen, dünyamız İçin 1939 yılı fe 
laketli bir }'ıl olmıyacaktır. ı 

Fransa sulhün idamesine var kuv· ı 
vctiyle çalışacaktır. 

Sabatet Benller I 

Koca karı 1 

ilacının akibeti! 

Maktu muamele 
tabi • • 

vergısıne 

tutulan ınüessesat 
. 

Fransa 
asker 

Cibutiyeyi 
yolluyor 

- Bırinci sahifeden artan -

YENi NEŞRIYA T 

ÇOCUK 

Izmirde Zelzele Bazı müessesatın maktu muanıe bunların ancak Tunus lıalyanların ~a-
Je vergisine tabi tutulması hak kında metin" duzelten müstemlekece ~er~.j 

Çocuk Mecmuasırın 1 19 uncu sa -

yısı çıkmıştır . Bu sayıda geçen 
sayılar gibi pek fevkaladedir. Ço
cuklarımız için tavsiye ederiz . 

Kurun - Vakıt 

fzmir: 3 (Telefonla ) - Bu sa· 

bah lzmirde Altıyı kırk üç geçe 

şiddt:tli ve siirekli bir yer sarsın 

tısı olmtı{ıtur. Zayiat yoktur . 

Maliye vekaleti alakadarlara gönder •m gelen bazı haklarla ·a 1 

diği bir tebliğJe şöyle demektedir. .ı dair beyanatı. Ahna~ya.nın Son zamanlarda " Kurun ,, adı. 
nı takmış olan " Vakıt ,. arkadaşı
mız tekrar " Yakıt,, adını almıştır. 
Ve bir Kanunsaniden itibaren bu 
adla intişara başlamıştır . 

ı ıdıkkalini celp etmışciır. Muharrik kuvvet beş be}'giı i b ı a 
deıı Faşist nleylıdarı ıı 11? . 

geçmiyen sınai nıüessı selerdcn yıllık 
11 

aldığı vaziyete ıiicu edıldı 
maktu muamele vergisine bı ğlan ğinde ..... ım.ırıyanın nokıai nazarı, Fra 
malan muvafık görülenler bir tebliğ ' ld '· :ıt'ın içlımaları ve)•a 
1 b'ld' ·ı · · mrn so:-ı eıno.ıo.ı . 
e ı ırı mıştı. 1 J' , , loslarınııı aldığı ,;azıyet 

B 'IA 1 d kA A )mmuıı\e< ol • 

azı vı ayet eı e nl<.Z ur umumı 11 1 11 
red etme nıahıye· 

deniz işinin 
halli 

Yeni Fransız sefiri 
yakında gelecek 

ltalvn meta ı >a ıı . 
tebliğde sayılanladau bcışka tamir Lınde ve bilhnssa Roma Berlin mıhve 
hanelerle otomobil yayı, ölçek, soda 

1 
me dol unmıık kasdıle yapılmış oı~.u· 

Ak 
ve çamAşır suyu imal eden miiesse O'\I tecelli e Jer Bcrlın öyle. zan edılı-

. k · d - l " . 1 Al nnya'ile f ransn ya· selcrın de ma ·tu \Crgıye bağla.ı ıgı ;orkı bun ıır m d~şü 
1 k k . ı d ti k ani şmasını sU) n u anlaşılmış ve yapı an tel ·r ·at netıce pılmış os u ' 

1 
c 

5
;,.a.setinin Birincı sahıfcden ar tan 

İstanbul: 3 (Te:efonla) - fstanbul 

da beklenmiş olan ınütrkait Fransız 

sefiri M. Ponsot, Ankaradan hare 

kelinden evvel lıafıf lıir grihe tutul 
muştur. 

. .. 1 . d il k 1 k Bonenın uırı ı "' sınde bu muessese eı ın e yı ı · ver· ı mc ' . 1 . .. ~ .. d be ındırınek ısteyor ar. gıye bağlanması muvafık gonı muş _:a:r.:.:. ___________ _ 
tür. 1 -----------·--j 

ıki taraf arasında her halde bir anlaş 
manın kabil oldukunu zan ediyor. Ya 
lınız, sosial demokratların içtimaları · Bu müesseselerde işmdiyt':kadar ı 

beyanname usulüne göre verg.lerini 

Fransız sefirinin halefi öııümüz 

deki ayın oı tatarına doğru Türkiye 

ye muvdsalat etmiş olacaktır. Yeni 

Fransız s"fıri, lstanbulda bir iki gün 

kaldıktan sonra Ankaraya gidecek 

ve itimatnaınesini Tüı kiye cünıh~rre 

isine takdim ec'.eccktir. 

ödemiş olanlar l Kanunuevvel 1938 
tarihinden itibaren seııei mali> e ni· 
hayeline kadar olan allık aylık müd 
dete ait vergilerinin evvelki talimat 
dairesinde resen takdir koınİS}'Onla 
rının takdir edeceği matrah üzerin 
den maktuiyete bağlananların ade-
diyle matrah miktarla• mm bildiri!. 
mesi ve bu umumi t~bliğden evvel 
maktuiyetc hağ:anmış olanların ha 
liyle ipkası İcabeder, 

l3EŞ KANUNSANI KURTULUŞ BAYRAMIMIZ ŞEREFiNE 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

ŞEREF GALASI OLARAK 

NEFiS ÇIGANLARI, Baş Döndürücii Dansları, Ha1ikulad<' ŞARKILARI 
Ve Emsalsiz Mevzuu ile Senenin En Büyük En Mii lesna ve 

Fevkalade Filmi olıın Biiyük Muharrir PRESPOR MERIME'rıin 
KARMEN ROMANlNDAN MUKTEBES 

ij( ı· -o--o-+-o-
~ Endülüs Geceleri 

,~ 

1 ' . ' 
'1 
•• . 
'! 

Alman Sinemacılığının En Bü> ük Şahes~ı ini l'akdim Edi) oı 
BAŞROL DE: 

BERLIN ve PA RIS Büyük Operal?.ıı Baş Dansöziı 
BILLÜR SESLi 

1rv1PERİO ,'\RGENTİNA 
Katiyetle iddi' eJiyoruuzki: Bu HarikulaJe Şahe.!ıer Mevsıınin 

Eıı Biiyük Filmi olarak kn!acaktır. 
AYRICA: 

ROCHELE HUDSON ve WALTER BAYRON 
Tarafıııdan Heyfcarılı ve ihtiraslı bir tarıda yaratılan 

Tarzanın IZa 
Pek Yakında: Pek Yakında 

ŞARKlN EN BÜYÜK SES KRAL! 

ABDULVEHAP 
in Harikulade Sesile Süsledigı Mevsımın Ral<ıpsiz ve 

·ı ÜRKÇE SÖZLÜ YE ARAPÇA ŞAl<KILI 
Şaheseri 

f Aşkın Göz Yaşlan] 

En Büyük 

Bu gece nöbetçi eczane 
Iliıkumet civarında 

İstikamet eczahanedir 

\ e Llon Blum gibi faşist nleyhdarı bu 
lunan kimselerin hareketi o derecede 
ileri vaımıştırk~ Daladiye "e Bonenin 
harici siy;ısetinde yapılması liizımge• 
fen anlaşma politikasının ıhla! edil~c 
ıehlı~csinı his ettirmektedir. 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Toprak Mahsulleri 

J\.rırıı•rı '\11· 3 J<JJ 

Ofisi Kanunu 
/\abu/ tarılıi: 2Jt6/ l<J~H 

'\e rı tarılu: 11171 J<.J:JH 

Dünden artan · 

. . I r de bu işler fktisad Vekaletinin göster"cetı 
Lüzum ve ıhtı} aç ıa ın 1 

d. b k Itır tarafından da yapı ır. . 1 'f . . 
ığer an a Q(' . tİ al mr"VZUUUa gıren mu llefı iŞier IÇin muay-

Madde 24 -
1~ 1~. g z ruhsatnameleri, ihtira beratlarına da dev 

'< n aliinıı tı farikalar, ını ıya 

rı deLilir. { .· ü:ıtah ilden yapacağı mübayaalara aid bilü lllım 
Maddt' 25 - Od ı.sın mkuyud def atir ve hülasai heııabiyeler ve men 

'k Df' at Vt' ' 
evrak, ves. ı ı St' 

1 
. J ga noter han;ları, muamele \'ergısi ve sair 

kul ıehni muamele eıı, lanı ' 
. killi( ve riisumdan, muaftır. . . . 

her n vı te d'I k ve gerrk ıntıkal c:.decek olan gayrımenkul-
of .-.k devre ı c:c" ,. 

ıse gen leleri hiç bır harı; ve resme tai)i değildir. 
1 . . 't kili \e ferağ m ıame . . . . 
eı ın ını . d . . ket ve müesseseler ın t,.şkılıne aıd muamele. 

Of. . t k 1 t eceğı şır 
ısın eş 1 

• ve dığer resim ve harçlara tabi değildir. k damga resmrne 
fer ve evre d h'I' ıe •şhas ve mütsscsatı resmiye ve hususiye ve . . T" k ·ye a ı ınu ' 

Ofısın uı 1 
•
1 1 kıymetsiz mektub, kart ve paket irsalatından 

b . nsları ı e o an . . .ı 1 . • 
~u e ve aı . h b tından Oevlr:t daırelf'rıınen a ın ın m k:farlar da 
telgraf ve. sııır mu ı era 

ücıet alınır. Of' . ·ştıga' mevıuunı girno işlerin ifası 11 muktazi 
d 26 ısın ı • • 

Mad e b' 1 fktısat Vekaletinin tasvibile u)ulünc tevfıkan 
arazi ve arsalarla ına ar 

istimlak edilebilir. f k . . .. 
Y barıcı 11wmleketlere ham a yonun ıyınetının uç 

M dde 27 - a ı k .. 3 
1 ld beş yüz liradan aşağı o mama uzere para ceza· 

mislinden 'e her ıa e • 
hkı'.im edılirler. .. 

sına ma hracına teş,.bbüs edenler altı aydan uç seneye kadar 
Haın af ,on 1 

• • b' · ı· · b · d 
1 k ·srenen af yonun kıymetının ır mıs ı nıs ctın e ağır 

h 's ve kaçırı ma ı d . 
apı .1 za'andırılırlar Tutulan af yonun mu sa ertısıne de hük-

na r a c za 1 e ce ,. 
ınolunur. k k . ı·ı · ı f on ihracı kaçakçılıgı y:.pma ma ·sauı c ıcra vasıta ....... , n 

Ham a } k . 'h d' I . - . 

Seyhan- Adana Spor Kulübünün 

kıymetli gençlerinden birisi olan ı' 
tenisçi Bay Hesaıı 2-1 - 1939 
günü uzun devam eden bir hastalık 
rıetic~si ölmüştür • Cenaze Seyhan 

1 

Spor Kulübü tarafu;adan törenle 
kaldırılmıştır . Genç Sporcunun ke· 
derdide ailrsinc taziyette bulunu

ruz • 

Umumi ev kadınlarından Hasan 
kızı Nazıniyf', kebabçı Serif oğlu 
Mehmet adanda Lir is ı in veıdigi 
bir ilacı içerek fena halde sarsılmış 
tır. Fakat yapılan acil teJavi sayesin 
de kurtarılmıştır. Mehmet hakkın 

da kanuni takibat yapı lmaktadı. 

D IK K A 1 : Bu Akşam için' Loca isti yen Sayın Müşlerileı im izin 
acele etmelerini ve kalabalığa meydcrn vermemek için biletlerin erken 
aldırılması bilhassa rica olunur. KIŞE erken açılacaktır. LOCALARINlZI 1 
TELEFONLA DA ayırtabilirsiniz. TELEFON T A N NO. 266 11 

1 ve kendi feragatilc olm lyara , ıttı z e ı mış manı tedbır-
hazır anması . .. 

b b·ıe fiilin hu)ule ge!menı sı teşcbbus sayılır. 1 r s · e ı • 
Madde 28 18 inci maddeye göre Hükumetçe tayin ve ilan olu-

nacak nıınt k8 hır haricinde haşhaş ektnl~rden v ya af yon sütu toplayan· 
IJrd 11 br<; liradan yıiz liraya k ıdar hafıl para cccası alınır ve mahsul IJ , _ 10145 

1 (Sonu Var) 95&l 
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Yılbaşı gecesi 

- ikinci sahifeden m tan - • dılar .. Birbir !erini .sıkıp öperken , 
büyük anne sevincinden ağlamaya 

lan s1mra ancak bu en süfli yaşa· başlamıştı • Ömrü hakir yıpranmış 
yışı kendine lı ..ıhl etmişti . Gözleri adam; bu atHa görünce, alt üst ol-
tekrar odanın rn:ınzarasıoı topla. muş düşük ruhu biraz daha acı ze· 
yınca : delendi. Tatlı, muhayyel bir hissin , 

- Ben de insan olsaydım, diye sızlattığı yürek acısına dayanamadı. 
söyleııdi. Bunlar gibi değilsem de Hıçkırnrak kendini bıraktı . Şimdi 
hiç olmazsa bir dam altında yuvam sıcak gözyaşları bir yağmur gibi 

olur · gözlerinden boşanıyor , durmadan 
Sonra .. Birden kötü damarına dudak uçlarınJa toplanıyordu . fık 

basılmış gibi, kendine , bahtına sö defa gözyaşlarının Lu kadar sıcak 
ğerck l;\net etti . Şimdi biran ara· ve yakıcı olduğunu hissetti. Taharn 
dığı mazisine dönmek İştiyakını duy mülü kalmamış gibiydi . Artık mü 
du. Acaba mümkünmüydü '?.. temadiyen ağlıyordu . insan olmak 

Uzakların yeı.i yılı müjdele.yen / tadını bir Yılbaşı gecesinde, bu me-
sesleriyle , içerideki Gugglu duvar sut seremonide tatmış gibiydi . Ve 

saatının muttarit vuruşu, odadakilerin bu hisle az sonrn oradaki fozlalığı 
telaşı onu bu mevhum rüyadan çrkti. anlad ı.Onların saadetini paylaşmak 
Yetişmiş kız çocuğu kardeşlerini zevki ona henüz haram olmadan 
almak için odadan çıkarken; büyük buradan gitmeliydi. Belki de göriir 
anne rahatlad ı ğı koltukta doğrul lerdi. Başını çevirdi . Hala yaşı dın-
rnuş, elindeki nüel babayı saklamak meyt>n gözleriyle uzakfara,yıld ızlara 
için yer arayor görünüyordu. Anne baktı. Uzun uzun etrafı dinledi . 
ve baba ışıklarla donanmış çam da Gece bir yeni dünya oğultu lariyle 
lının nı ka,,ına çekilmiş çocuklarının dolup taşıyordu Düşünürhn ; işini 
girec< kleri kapıyı gözlüyorlardı. Az görmüş, alacağını almış kadar kay 
arkada henüz ku rulmuş bir çocuk gusuzdu. Ömründe ilk duyduğu bu 
gramofonu tatlı oynak bir müzik temiz garip hislerle, hayatta yaşa-
çnlıyordu . mak hakkı veren çok doğru geçitler 

Hakir ömüı lü yıpranmış adam . var olduğunu da düşündü . Man u 
Artık temamiyle geceyi , soğuku , temiz bir insan olmuş denilebilirdi . 
kendini , herşeyi unutmuştu . Bitaz Elinin tersiyle gözlerini sildi ve 
daha onlara karışmak, bu şahit ol birden içeriye bakmadan ge ldiği 
duğu, hrısıetini çektiği saadeti pay- yerden sessize'! döndü. Karanlıkta , 
laşm1k ister gibi ytizünü bütün bü- kaldırımlarda h ızlı hızlı , heyecanla 
tün soğuk cama dayamış , İç<' riden yürüyordu. Bahtiyar bir kul gibi o 
görülür kokusunu unutuvermişti . da sevinçli görün 'jyordu ve hiç 

Guguklu duvar saati birdaha korkmuyordu da artık .. Belki de 
on ikiyi vurunca; yetişmiş kız çocu- bu yılbaşı gecesinde infan olmanın 
ğu ellerinden tuttuğu boyboy üç zevkini tatmış veya belki de na-
kardeşiyle odaya girdi. Anne,baba, muslu bir ömlir sürmeye ahdetmişti. 
b üıük annelerinin kucaklatına atıl Kimbi!ir ???.. ı 

Nazarı dikkate 
Krjrata~la mukim /.ı li oğlu Ha· 

san Sudı i!c aramızda tanzim ve 
b<'ra}ı mutalr;ı krncıi~ine 22 11·938 
tarihirde 'wza ve iacltsıle işe mü 
taşır et ttn t k Üzt re veımi~ oldu 
ğunı natcm: n n ubvelrmıme}i ! u 
glir e kadar imza "e iade etmediği 

gıbi dal) nn işine katiyyen alaka 
göstt rmt yt rek işe ba~lamcı dığı ve 
halrn de Kaıataşta hakkallık:a işti 

ğalde devam etmekte olduğundan 

dolayı hasıl olan mecburiyete bi 
naen esasen hükümsüz olan muka
vcfenam<'nin bir kıymeti kalmad ı 

ğı gibi mumaileyh H3san Sudinin 
dalyanımda hiç hir surf'tle alaka ve 
ilişiği olmadığını bir kere de gaze · 
tenizle ilan edilmesini saygılarımla 
dılerim . 10144 

Ktırataş Dalyanı miistecir ve 
mültezimi Hamit Şadi Dolar 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Ziraat Mektebi ta1t>besine yap. 
tırılacak harici elbiselik 216 metre 
mPk tı>pte mühürlii numunesi mevcut 
herrke fabrikasınin 51 O kalite nu 
maralı lacivert renkte ve beher met· 
resi 450 kuruş muhammen bedelli 
kumaş 231121938 tarihinden itibaren 
9 1 939 Pazartesi günü saat 14 de 
eksiltmesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. EksiltmeVilayet Ziraat Müdür 
lüğünde toplanacak satın alma koıni· 
syonu tarafından yapılacaktır. 

istekliler bu müddet~ zarfında 
mektepte mevcut mühürlü nünıune 
yi ve şartnameyi görebiliıler. fhale 
günii o/o7,5 nisbetınde depozito pa
ralarını mal sandığına yat ı rarak kom
siyonrı müracaatlan ilan olunur. 

22- 28-31-4 10105 

...__ ·-- ·--·--- ..... -·-··-·· 

İçel pamuk ve yağ 
T. A. şirketinden: 

1 - 142162 in a keşifli iplik fab 
ıikası vahidi kıyasi üzerinden eksilt 
ml'ğe konmuştur. 

2-fnşaasına trıltp olanlar keşif 
name ile dığer evrakı Mersindeki şir 
ket müdiiriyetinden veya l.>tanbulda 
Bahçekapıda Taşhanda endüstri ve 

tecim anonim şirketinden 20 lira 
mulıabilinde hleb edebilirler. (işin 
müstaceliyetioe binaen posta ile ~1u 

bedel gönderildiği 'takdirde ar7.u 
edilen adrese evrak derhal gönderi 
lir. 

3 - Bu işe bılip olanlar vaktiyle 
asgari 150.000 l iıa !ık bir fabrika 
in~aatı yapmış olduklarına dair ve· 
saik ibraz etmel t ri şarttır. 

4 Münakasaya gi,.ebilmek için 1 
istekliler teklifleriyle 0 o7,5 ilk temi 
nat akçalarını Mersin iş bankasına 
yatırmış ve makbuz ibraz etmiş ol 

1 
mal:ırı lazımdır. 

5 - Münakasa neticesinde hakkı 
tercih müesseseye aittir. 

6- Teklif mektupları rn geç 
20· 1-939 tarihinde Mersinrle şirket 
mücfüriyetine gelmiş olması lazımdır. 

1-3 10143 

Zayi Askerlik tezkeresi 

932 Senesinde Adana istihkam 
taburundan aldığım terhis tezkerem 
Adan:.t ve Eminönü Askerlik şube
leri arasın d a kaybolmuştur. Tezke · 
remin yenisini alacağımdan zayi 
olan tezkerenin hükmü kalmadığı-
nı ilan ederim . 1 - 3 

10146 

Adana Postanesi 
Gişe memuru 

Nurettin Gönen 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------------------,.. -------------------KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok 

__ K. S. K. S. 
Koza ____ ' ~383,50 - ,::_ 8

36
.95 __ == 

- Piyasa parla~ ., 
___!2yasa temizi_,, 27 I ____ _ 

Satılan Mikdar 

Kilo 

----------- --------'---- -------· ----------------------------- -------1------
Klevland 39,25 1 41 

YAPA GI 

Beyaz ı ı ı - Siyah ___ ----- - ----

ÇIGfT 

--ı---1---ı ------
Yerli "Yemlik" 1------• ---------- .. --.. Tohumluk" 4.12 5 

H UBUBAT 
-Bü°ğ-dayKıbrıs ------ı---:-~---'; ----------Yerli --" --Mentane- -

412 4,50 
.. ' 

_ Arpa 
Fasuly_a _______ -----ı-----• ---------

- Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. " 
Dört yıldız Doğruluk 

üç " .. 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, " __ :..!... _ _!!, _ _ ~----·1--~~--

Simit , ____ _ . " 
Liverpol Telgrafları 

3 I 1 I 1938 
!'ene Santim ·---

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan alınmıştı r. 

Hazır 5 24 .....:;:l,i::..::re_:_t ---=------ı----
----------·ı--4:- -

88 
Rayişmark 

_ 2_. _K_a_n_un_V_a_. _____ - -- - Frank ( Fransız ) - 3- 31 

_M_a_r_t --""'"----·ı--4-:-~ ~ Sterlin ( ingiliz) - 5- 85 
_H_in_d_h_a_zı_r _ ___ _ 

1 
_ _ 4 _ _!Q_ - Dolar (Amerika) -- 126 j 09 

Ncvyork 8 1 33 -Frank( isviçre) 00 . 00 

, 

DiKKAT DiKKAT 
s. 

M 0 H 1 M 1 LAN 

TAN SiNEMASI -
PEK YAKINDA 

Türk Sinemacılık Aleminde 25 senedenberi ilk defa olarak Hiçbir <; 
Filmin kazanamadığı Emsalsiz bir muvaffakiyetle fstanbul Taksim Si· 
nemasında 120,000 Azak ve Ferah Sinemalarında 65,000 lzmir ve 
Ankara Sinemalarında Binl<'rce kişinin seyrettikleri bugüne kadar 

görülen filmlerin en acıklısı ve en hissi olanı 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI -
Aşkın Göz Yaşları '- ~~~ 

~API -
Bilhassa Genç Kızlar ve Genç Erkekler için bir ibret teşkil edecek 

olan mevsimin En müstesna Şaheserini Takdim edecektir 
Bu fevkalade filmin Baş rolinde: ŞARKIN ve- MISIRIN EN 

BÜYÜK MUGANNISI 

ABDULVAHAP 
YARDIR 

Mevsimin En büyük S inema Hadisesini teşk i l edecek olan bu 
şahaseri sabırs ızlıkla bekleyiniz. 

Pek Y akı~da Pek Yakında 
10140 

Bu· 
nci ' 
mı 

Bu 
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B' 
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-----------------------------------------------------
Tornacı alınacaktır ... • 

Ankara A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: fE 
Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacıalınac aktır. Fa1lrikaları

mıza girmek istiy<'nlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
f zmirdekilerin f zmir silah fabrikasına, vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. 

' 27, 29-1- 4-7-10- 13- 16, 19, 22 10119 

cün 
ah~ 

G~ 

------------------------------------------------------- zel 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

9-156 10116 Numara: 200 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Buz nakline mahsus bir adet buz nakliye kamyonu açık eksilt. 

me sureti le satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin beş yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 187 ,50 liradır ve bir gün evvel malsandığı

na yatırılması lazımdır. 
4 - ihalesi ikinci Kanunun 16 ıncı pazarl~si günü saat on beşte Be· 

Jediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri Müdürlü~ündedir isti yenler ora · 
dan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte muayyea saatte B~
lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 - 4 - 7 - 10 10133 

Herkesin çok iyi bildiğini 
•• 

Oriıer Başeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş vE Kok 
Sobaları Kömürü 

na 

re 
d ı 

t ı: 

F 
g 
r 

c 

Zayi diploma r , 
Reklim istemezler 

Kok + Ateş== Ekonomi 534 sayilı miihendislik diploma 
mı zayı ettim, yenisini alacağımdan 
zayi diplomaııın hükmü kalmadığını 
ilan ederim. 

Adana Belediyesi Frn işle r i 

müdür vekili yüksek mühen 
dis Fikri Alpay 

Satlık çiftlik 
Toprakkale istasyonuna on da 

kika mrsafede gayet mümbit hin 
beş yüz döniimdür. Ayrıca va~i otla 
kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada. 
nada Kalağoğlu fabrikası karşısın· 

da 49 numaralı evemuracaatları. 

7-10 10121 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

-- ----
Abone şartları 

l:l Aylık 

6 A> Jık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış meınleketle ı ıçin Abone 
bedeli değ·§ nez ya lnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - llanlar için idaı eyc müra
caat ed ilmelidir. 

Satış yerleri : 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Om er Başeğmez 

9490 67-90 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaa~ 

1 


