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~Cu.kurovalı ! Kurtuluş bayramın Kutlu olsun 
ıEÇIT RESMi 
KOL ORDU 

ÖNÜNDE 
YAPILACAK 

Bugün, 
Büyük 

Kurtuluş Yıldönümümüzü çok !TUNUS KORSIKA MESELES~ 
bir Tezahuratla Kutlayacağız ıDALADYE TUNU TA 

-----1BiR NUTUK s·ovLE.Ji 
MERASiME AiD TAFSiLAT 
Bugün bütün Çukurovalı , Kurtuluş gününü Ünye· J 

nci Yıldönümünü ve bu münasebetle 17 inci bayra
ını kutluyor . 

Bugünün ehemmiyet ve manbını çok ıyi bilen Çu· 
ırovalılar, bu bayramı hararetle karşılamışlardır . 

Son günlerde havaların yağışlı gitmesi dolayısiyle 

saat kulesi önünde bayrak çekme merasiminden sonra 
yapılması lazımge'en büyük resmigeçit Kolordu önünde 
yapılacaktır . 

JAPONYA 
KABiHESi 

"ŞUNA EMiN OLMALUI FRANSANIN TUNUSU 
MÜDAFAA EDECEK KUVVETi HER ZAMAN MEVCUTTUR 

'iSTiF A ETTi Tunuslular fransaya sadıktır 
Bu sabahtan gece yarısıtna kadar şehrimizcie ve 

Jtün Çukurovada tezahürat yapılaçaktır. 

Hemşehrilerimizin merasime vaktinde iştirak ede
bilmesi için tören programını bugün de neşrediyoruz Tokyo : 4 ( Radyo ) - Japonya 

başvekili Konoye, bugiin krala, kabi
nenin kollcklif istifasını vermişlir. j 

Bu istifanın sebebleri hakkında 
şimdilık bir malümat alınmamıştır. 

Parıs: 4 (Radyo)- Fıansız başvc 
kili bay Dal ad ye Tunuslulaı ın büyü~ 
ıezahüralı ile karşılandı. Tunus yem 
Fran<ı z başvekilinin şerefine ~iyafctlerı 
wıdi ve bir resmi kabul lerlıp ellı. 

-Tunııs daima Fransaya bajrlı ka 
l•caktır. Şuna emin olmaliki Fransa
nın Tunıısu nıudafaa edecek kuvvet 
heı 7aman mevcnddur!• 

( Prnwamı içPride bıılncnkmıız ) 

Suriyede 

Federalist bir hükumet 
kurmalıdır 

i iNGiLiZ KRALININ 
1
KANADA SEY AHATi 

1 

Londra : 4 ( Radyo ) 
FraMıZ parlamentosu hariciye en· - lngiliz hükilmdarı 

cümeııi katibi ve Fransız • Suriye mu önümüzdeki lıkbahaıda 
ahedesi raportörü olaı Ardeş saylavı 1 Kanadayı ziyaret ede· 
Gaslon Ritn Bcrutta çıkan Löjur ga-j erklerdir . 
zetesinin Paris muhabirine şu bcya · 

1 
Kral ve Krnlıçe se-

natıa bulunmuşlür: kiz Mayısla Londıacl"" 

· - Bugünne kadar lam bır mel· 
1 

h"<ek.ı edeceklrr ve 22 
re murabbaı :yer ıuıan ve.ika lopla- Haziranda a vdet ede · 
dım. lfo vcsil..aların tetkikinden uloş· ! cekleıdir. Kral ve Kral 
tığım •vicdani. kan aaı şuduı: çenin bu sey:,lnlı ehem 

1935 da yap_ ıl_mış olan Suriye · j ıniyetle kaışıl.ınm"~t.ı · 
F h d dır. Çünkü t rilıle h ı r 

ransa muı c esının tatbik mevkiine /' 
b · i · lr.gıl z Kralının bır do· geçe ıJmesı çın yap~lacak bütün ıığ I 

tatmalar tatsızdır, ııra 0 muahedenin minyonu ıiy .re' ı ilk def 
esas'3rı ile bir «doğru ve adilane a vuku bulmaktadır • 
muahede• yapmak mümkün değildir, Kanada dominyonun· 
· · ·7 Z d"d da daha şimdiden büyük nıçın nıı ıra; « u yanın enaz bir-

lık ifade eden milleti. ile tam birlik hazırlıklara başlanmış ır, 
"f d d ili t · ' Kral ve Kralçeyi karşı· 
ı a c e en m c ımiş gibi bir mua· 
hede akdetmek istenmişti;. lama merasimi çok mun 

B ı h tazam olacaktır . inaena ey muah<'denin esasları 
d lngiliz Kralı 24 Ma. 

n~ h_ak~a,_ ne _e adelcıe •I• uygun 
o abılmışıır. Surıyedc birçok millet· yısta Oktava'da mühim 
1 d 

bir nutuk söyliyeceklir. 
er yaşamakta ır. flöyle bir • Mıllet-J Sarayda bu seyahat için 
er cemiyeti• için federalist bir rejim şimdiden hazırlır.lara 

kurmak lazımdır. 
başlanmıştır . 

Bence Suriyede bir milli istiklal 

YAHUDi 

-
lııgili: Kral re Kralçesi 

MUHACERETi 
değil ancak bi' «müstakil koofede· 
rasyon. kurulabilir. Evet, bir muahe- 1 
de lazımdır. Fakat bu şartlara uygun 
olacak bir muahede ... Ôyle bir mua· 
hede kı hem «Şam milleti nin hem 1 

~~·~~~- ~~~ti:o:ir~üh~~rı:~ıe~Lm~~~ NOEL YORTULARINA RAGMEN 
de "Cezi~e ·~illctı» nin mcnİaatlerini MÜZAKERELERE DEVAM EDiLDi 
ayrı duşunmuş ve lemın eımış ola- j 
caktır. 

Karadenizde 

30 senedir görül
miyen fırtına 

Batan kayıklar 

lstanbui 4 - Karadcnizdc çok 

şiddetli bir fırtına hüküm sürmek· 

teıiir, •Millet. vapuru da Karade 

nizde batmıştır. içinde yolcu yoklu 

Mü•ettcbat hakkında da henüz hiç 

bir malumat alınamamıştır. Millet 

Ereğli açıklarında, Eregli limanından 
koınür almak için bekliyordu. j 

Gene lstanbul'a verilen maluma· 

t;ı göre Mete, ikbal, Tan, Kaplan, 

Galata ve Yunan bandıralı Sutcr 

v~Purlariyle isimleri öğrcnilmiyen 
dığer üç vapur Karadcııizde karaya 

oturmuştur. Bunlardan başka deni· 

ze açıldığı bilinen dokuz yclkenlıdcn 
de hiçbir haber alınamamıştır. 

Biltnlcrin söylediifinc göre Ka 
•ad•niz otuz sencdenberi bu kadar 

akıır ve tehlikeli bir fırtına görme· 

mişti. . " 

ALMANY ADAKI YAHU DİLER DÖViZ ALAMIY ACAK; 
ALMANYA IHRACATINI KARŞILIK VERECEK 

Berlin : 4 - Noel yorlileri mü· 
nasebeliyle Berlin dairelerin sükünet· 
le g~cm '•İne rağme ı Yahudı miiha
ceratı meselesi ı .. kkında e'rafh~a 

miiz•kerelcıe devam edilm 'şlir. Hiç 
şübhe yokturki , Alman{a. Yahudile· 
rinin ınühaceıaliııi temin etmek için 
elinden gelen her kuvveti istimal ede
cek tır. 

Yahucüleı in ne suretle ycrleşdir · 

me müşkülalından sarfı nazar, bütün 
1.üclüklerin en büyüı!'ü, Yahudi ser
mayelerin laşirması için icap eden 
dövisinin lcdarikidir. Bu yüzden do
ğan mescl!ler hakkında Evian Yahu
dı muhacirler komisyonile yapılacak 
müzakerelerde her halde bir çareihal 
bulunacağına şüphe yoktur. 

Yahudilerin muhaceretini lemin 
etmek üıerr. hariçten bir istikraz 
yapılması hususunda Almanya'nın 
şimdiye kadar aldıgı vaziyet buna 
mütemayil olmadığını göstermekte· 
dir. 

Bir çok ecnebi gayatclcrin enter 
nasional Yahudi organisyonların Al
ınanya'ya yapılmak istenilen büyük 
bir kredi hususundaki neşriyata da 
irde henüz Bcrlinden bir malumat 
elde dmek kabil olamamıştır. 

Almanya 'nın m aksadı YahudiıLıe 

Dcıvisin yerine ihracat nıallaıı ver· 
ın ek "ıreliyle muhacerallcrini !cır.in 

etmekdir. Bunun iki türlii muhassa· 

natı vardır; biri, Almanya yani bir 
borça girmeyec~k ve ecnebi nıcınlc· 

kellere bağlı olmayacaktır, Diğeride, 
alacaklılar, paralarını emin bir suret· 
le ellerine geçirmiş olacaklarc:ır. 

Yahııdı organizasiyonların finans 
ledbirlerile ve diğek entressc eden 
devletlerin işlirakile yapılmak isle· 

nilen bir i~tikrazın şartlarıda, kezalik 
vadenin hitamında verilen para'nın 
mikdarı Dövis'le değil Almanya 

islihsalaliyle olması icap eder. Çünkü 
Almanya'nın tamirat i'tikrazı namı 
altında yaptdığı istikrazm Amortis · 
man ve faizlerini ödemek lazımdır. 

TÜRK.SÖZÜ 

Kurtulu• Bayramımız mU
neaebetlyle bugUn tam yap 
lıj)ından yarın çıkmaya 
caktır. 

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

Cibuti limanı 
Brlşvekil Daladye Tunus~a. Tu· 

nıısluldfa hitaben bir nutuk soylemış \ 
ve Fransanın silahlarını tunuslulara ı 
tebliğ etmiştir. Başvekil ezcümle şöy · 
le demiştir. 

Daladyenin bu nutkuna bir nu
tukla cevap veren Tunus beği demiş 

tirki: 
-«Tunus Fransa ya bağlıdır. Tu. 

nuslular bir kalp, bir vücud halinde 
Fransanın emrinde çalı~acaklardır, 

ltalyanın Tunus ve Korsikadan 
başka ;Cibutiyi istediğinden bahse ----- ------------ - -

diliyor. Cibudi Aden körfezi sahilin 1 
de mühim bir limandır. Fıansız So 

ınaiisinin merkezidir. 100 serıa ev 1 
vel burası hali arazi idı. 1839 sene 

sinde Fransanın Mu•avva konsolosu 

HerıcOuıt buıasının ehtmıniyctini 

t;,kdir cdeırk boş uaziııin Fransa 

ya trrki İçin Aabeşislanla nıüzakc 
reye giıişmiş 1842 de bir mukavele 

imzalamıştır. 

Fakat o cıvardaki kabileler Fran 

iLK TÜRt\ BAKiRi 
ERGANİ MADENİBUGÜNLER
DE İŞLETİLMEYE BAŞLIYA CAK 

[ •
• ANKARA KANUNSANI ) modern nakliye VHılalaıı ile st 0 

1 silo ve mağazaların inşaatı da ikmal 

Er ani bakır mağdeni tesisatı, i~ e k 
. g k b. şekilde tek- edilmiş Lulunma tadır. Halen inşası. 

mesını temın edece ır . " na ç~lrşılan tesısat arasınğa amele 
cmmül elmiş bulunmaklanır. 

M 
. · gu""çlu"klerine rağmen, bürolarıda bulunmaktadır. Bu müna-

el'sımın . . 
geri kal•n ve tali ehemiyeti haız bır sebetle şunu da kaydedelim ki ; ma 

1 nasın• da aza d d 1 t 1 k 1 • k f kısım inşaatın tamam anı en c ça ış ırı aca anı~ enın on or. 
mi bir gayretle çaıışılmaktadı~. . fu bir hayat geçirebilnırsini temin 

H•bcr verildiğine göre mağdenın için sinemaya varıncıya kadar her 

s . .tın yerleşmesine mani oldukların 

dan epeyce kanlı çarpışmalar vukua 

gelmiştir. Fran~.1 1862 de bu yeılc 

re tan .. 'Tlcn sahip olmuş ve Lugün 

Cibuti denilen yerde bir şehir kur 

mağa başlamıştır. 1884 de burada 

güzel bir lim1n yapılmış, Fransız 

vapuriarı burava uğramağa başla

mıştır. 

işletme tecrübelerine ~.u;~nl~:d~u~:~. şey en ince teferruatına kadar düşü 
, lanmış olacaktır· Te ru e er .1 •• 

k 
_ Etibank tarafından seçı en nülmüşlur, 

Bugün Cibuti 20 bin nüfuzlu 

bir şehirdir. Geniş caddeleri, mey· 

danları, büyük antrcpalaıı vardır. 

Cibuti şimendiferlc Adisababaya 

bağlı olduğundan Hab~şistanın bü · 

tün ticareti bu limm vasıtasiylc ya 

pılmaktadır. 

iktisat Vekaleti 
yeni teşkilatı 

Muhtelif daireler ar; sın· 

da vazifeler ayrıl ıcak 

Ankara : 4 Ôğrenildigine 
göre, iktisat vekaleti teşkilatına ye· 

ııi bir şekil verilmesi ve bugünün 

ihtiyaçlarına uydurulması İçın bır 
ı roje üzerinde meşgul olunmakta· 
dır . 

Esasen bundan evvel, iktisat 

Vekaleti teşkilatında 1Ju genışlemc 
yapılma" ve tl"şkilatın mııhtelıf kol 

larının biribirine karışmış olan va 

zifclcriııin ayrılması için bazı pro· 

jcler hazırlanmıştı. Bunlar vckale 

tin umumi teşkilat değişikliğine e· 

sas tl"şkil edecekti. Fakat, şimdiye 

kadar bu cihet ele alınamamıştır . 

Yeni iktisat Vekilimiz Hüsnü 

Çakır Vekalet teşkilatı işile bilhas 
sa alakadar o 1arak bizzat tetkikler 
yapmağa başlamıştır. Eski projeler 
de nazarı dikkate alınırak görüle 
cek lüzuma göre yeni teşkilatın c · 

saslarının purulacağı anlaşılmakta. 
dır . 

Şimdiye kadar, bu hususta ya 

pılmış olan tetkiklerde bilhassa ve 

kalcı deniz ve hava yolları müste 

şarlığının latvi, bütiın vekalet iş· 

ına uzere bugünler· E · b k d · · • J nıütehassıs bir h yel gen rganı a ır ma cnının .eme at 
de Ergani'ye g dec ktir. .. _ nıa merasimi cümhuriyetin on üçün 

apılacak tecrübeler her buyukbİ cü yıldönümünde yapılmış olduğuna 
ve yeni izabe ıesis~tında olduğ·~!ı göre, bu bii)ük eser çok kısa bir za. 
üç ay kadar sürecek ve bu mub , manda başarılmış sayılacak bir rad. 

b. "klarda ••" içinde ancak az ır ını deye gelmiş bulunyor demektir. Ma 
istihsal edil< ceklir. denin bulunduğu havalınin tabiaten ·· ı bakı dokuz 

1939 senesınin mu r · ne kadar gayri müsait şartlar arzett•ı ı kapasıteye ya 
ayında gi!tık~e ~ı ma arttırılacak- ği diişünülürsı-; bu büyük eserin bu 
klaşmak uzcııne ıslıhsal . . ı· 

1 
doğru ıstıhsa alın kadar kısa bir zamanda nı.1dana ge 

tır. Sene soıı aıına ıle 
ııorın d kapasiteyi bulacağı kuvve tirilebilmesini Türk yapıcılığı hesabı 
umulm ıkladır. . 

8 
kır Maden na büyük ve yeni bir muvaffakiyet 

Bilindiği gibi Erganı .
1 

ek stan· olarak kaydetnırk yerinde olur. 
lerinden senevi istihsal ed•. ec d· 
darı hakır miktarı 8-IO bın ton ra 

desinde olacaktır. · letilen 
Gene Eıibı nk taı afından ış . 

bakır modeninden senevı 
Kuvarshanc . 0· b eş yüz 
istihsal edilmekte olan ~~~·e ııırdılirse 
lon bakır bu nııkdaıa . ıslihsaliilı · 
1939 sen~si sonunda b.ıkır · . 

b
. tonu aşmış olacak lır Bu 

ınız on ın . . · e kadar 
nuııda memleketinıız ıçın ıı . 

' k . "ı açafiı aw 
mühim bir dövız •) n"6 

kardır. - · ı ,-e bu· 
E 'd ücude gelırı en 
rğanı e ~ 1 k tesisat ara 

günlerde işlemıye açı aca 
sında ezcümle şııolar vardır: 

3000 kilovatlrk buhar santralı, 
h 

. k·mülc etmiye mahsus 
tuz cev erı a ı f · 
büyük akinıülasyon tesisatı: . ra ınaı . 

.. d ·· rezervelı ızabt 1< 
fırınlar, yuz c yuz 

sisatı. 
Bunlardan başka nıuazzaın ve 

1 
. . b. tek müsteşar !ık elinde 

erının ır .. d .. 

ı deniz ticaret mu ur · 
top ~oması, . 

1 ..• il .. umum müdürlük halıne 
ug nun .. 
getirılınesi, iç ticaret um~~ mu 
dürlüğü teşkilatının tavsıı ıle bu· 

gün Türkofis tara~ın.dan_ alııım'.~ .. o 
lan kısım vazifclerının ıadesı, ı ur· 

kofisi 1 yalnız harici ticaret i~lcrile 
meşgul olur bir hale ifrağı da bu· 

lunnıaktadır • 

Cebelüttarik 
boğazı 

Civarında ispanya hükumctçileri 

ile Franko deniz kuvvetleri arasında 
bir deniz muharebesi vukua geldiği 
bif,lirilen Cebelüttarık boğazı Ak· 

denizin garp nıüntehasında 50 mil 

uzunluğunda ve 8,5 23 mil geniş. 
fiğinde bir boğaıdu , 

Boğn ismini Cebelüttarık şeh
rınden alır. Burası 1704 senesinden. 

beri İııgilizleıindir . Şehrin nüfusu 

20,638 kişiden ibarettir . Yanıba. 
şınJaki lspanyol şehri La Linea 

daha Lüyük olup nüfusu 63,236 
ki~idir. Cebelüttaııkta lngilizler bir 

müstahkem mevki ve bir de bahri 

üs kurnıuşl:udır . Bir taraftan Sü

veyş kanalına , diger taraftan da 

Cebclüttarık'a hakim olamaları sa· 

yesindc AkdenizJrki lngiliz hege

monyasını temin etmişlerdir . 

Cebelüttarık şehri ve boğazı 

Gerisi üçüncü sahifede -

ır 1 S ndan bund;1 n .. 
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MEVZUU su EYŞ 1 Ş eh fi ır h a lb> e r D e r ı 
Almanya ba21 

m uhadedelerin 
tadilini istiyor ,,...._~~~~!!!!!!!!'~~----~----·----~---__, 

Bu karıal nasıl açıldı ? 
Bu kanahn sahibi kimdir? 

Milli mücadelenin Büyük, l<ıırtuluş yıldönümümüzü çok Umumi harbin çakma unda başlı 
ça amil ; Almanya K.yserliği iJe in 
giliz lm,.ratorlutu ara•da birbırin 
den daha •.netli ve dalaa çolc barb 
gemisi inşası için çıkan yarış ve re
kabet tir. Umumi harpten sonra da 
lngiltere ile Almanyayı biribirine ilk 
yalwılqtaran şey Almanyamn bahıi 
relciabetten kendilitinden ferıat efm~ 
olmasıdır. Hitler Almanya11 silahlan 
dftinı mey4•a çilcardıtı zaman bü
tün galib devletler Almanyayı te'ba 
ffuzi bir harb ile silahlnnmaktan ve 
Verıay muahedesini bozmaktan men 
etiDrje baalanmeşludı. 

bir emektarı büyük b. tezalmratla Kutlayacağız 

Şap drnizi ile Akdrniz arasında ı 
doğru bir muvasala yolunun vücu· 1 
da getirilmesindeki zihniyet, ilk de 
fa fır avun lar tarafından takdir ec'il 
miştir. 

On ü çüncü sülale zamanında 
kraliçf" Hatşepsut, Teb şehrinden 

Şap denizinin ağzında bulunan Punt 
tarafında beş gemi göndermişti. 81; 
seyahat Nil nehri ile deniz arasında 1 
bir su yolu teıiı etmiş oloyordu. Bu 
yol, Kahire yanından Tumilat vadi 
sini takip ediyor. Oradan lsmailiye 
yakınındaki Acı gül vasıtasiyle Sü 
ven körfezine vanyordu. 

firaunlar tarafından vücude ge 
tirilmiş olan bu kanal uzun müddet 
kullanılmış, nihayet miliddan sonra j 
776 senesinde, 'isyan eden Arabista 
na erzak gönderilmt-sine mini ol· 1 
mak maksa 1iyle kapatılmıştı. 

Bununla bt-rabf'r karadan arap 
1 ar, denizde de Venediklilu tarafın 
dan olmak üzere bu sahadaki tica 
ret on beşinci asrın sonlarmda Hin 
diıtana gidı-n Kap yolu keşfedilin ... i ı 
ye kadar işlemcğe devam etmiştir. 

1869 St'nesinde isf" kanal, bir 
çok devJetlerin gemileri bulunduğu 
halde açıldı . 

1875 stnesinrle kanalın mali du 
rumu yeniden tetkik olunmc.k lazım 
geldi. Çünkü masraf, günden güne 
bindiriyordu. Bu tarihlerde de he
nü~ lngiliz s~rmayesinin iştiraki ih 
mal edilebilir bir miktarda idi . 
Fakat ondan sonra Hidiv fsmail 
Paşa kendi hisselerini 4 076.662 ln
giliz lirasına fngiltereye sattı . O 
tarihtenbr-ri fng:liz hazinesi 
40.000.000 İngiliz lirası dı>ğerinde 
tahvilat ve hisse ~enedi satın al · 
mıştır . Bu miktar geçen martta 
46.000000 lirayı bulmuştur . 

Süvcyş kanalının imtiyazı 16 
Sontt'ş•in 1968 de nihayet bula· 
caktır. O zaman, bütün tesisatın 

bedelini ödemek mukabilindı- Mı 
sır hükOmeti Süyt'yşe sahip ola 
caktır . 

Ceyhanda 

Şahinin ölümü 

Adana Kurtuluş savaşının tanın 
mış fedaka,larından birisini dırha 
kaybettik. Bir haha evvel mesane 
ameliyatı yaptırmak üz~re Adanayı 
gelmiş olan Şahin, yapılan ameliyat 
ve tedaviye rağmen maalestf kur
tulamıyarak pazar günü hayata göz 
)t'rini kapamıştır. 

Cenazesi pız,.rtesi gijnü birçok 
doitları ve silah arkada~ları tara· 
fından kaldırılmıştır . Şahin ; henüz 
genç denilecıak bir çağda idi . H:l
yatının yarısınd •n fazlasını yedek 
subay olarak vatan müdafaasında 

geçirmiş bilh:ıs!\a Adana cephe· 
sindrki yararlıklariyle bütün Ada· 
nalıların sevgi:sini kuanmış bir 
gençli. Kardeşlcriııe ve r-şine baş 

sağlığı dileriz. 

İstikraz akdedecek 
belediyelerimiz 

G- .. h k'' s j Lüleburgaz, umuş acı oy, an 
1 

1-5 ikinci Kanun saat (9) da 
başta balkevi bandosu olduğu halde 
kurtul9Ş sıvaıında :döt\ite0 kahra
m lnlar, kuaumlar esnaf te~ekkülle
rioirı delegeleri, kız ve erkek izci 
ler: eliyle beledi yeden alınacak ve 
doğruc ı kapalıçarşı yolu ile saat ku 
lesine götürülec~ktir. 

2 - Saat (9,30) da hükümct ve 
ordu büyükleri; Jandarma ve polis 
kıtaları ve bütün kurumlar ve parti 
yönetim kurulları saat kulesi önün
de kendilerine ayrılmış o!an yerleri 
alınış bulunacak ve bu saatle istik
lal marşı ile törene başlanacaktır. 
Bundan sonra (Dıkkat) kumandasiy
le bir askeri manga havaya atr-ş 
edecek, bayralc selamlanacaktır . 

Aynı zamanda saat kulesi ve 
f abı ikalar düdükltrini çalacak ve 
(3) dakika sürecek olan düdük cal · 
ma müddetince bütün halk fani ha 
yata veda eden Ebedi Şefimız bü 
yük atamızın vt kurtuluş savaşmda 
şehit düşen kahramanların aziz batı 
ralarma oldukları yerde kalmak ve 
susmak su.etiyle saygı göıtejecek 

Bu müddet zarfında nki yolu tele . Kurtuluş bayramı bugün 
rar ihya etnıek :çin liıtakım proje 1 hararetle kutlanacak 

dı1dı, Kar abiğa, Denizli, Malkara ve 
k k tir. 

Gürele belediyeleri su, de tiri ve 1 3 _ Bayrak çekildikten aonra 
ler öne sürülmüşse de muvaffakiyet 
elvermemiıti. ı Ceyhan: 4 (Hususi mu ha birimiz 

1789 sesesinde Napolyon Le· 

1 

den) Ceyhanda kurtuluşunun onye 
per ismindeki FrarıSlz rrıühendisine dinci yıl dönümünü kutlamak için 
böyle bir iş havale etmişse de gerek bundan birkaç gün önce hazırlığa 

imar işleri için belediyeler bankaşın ~ bayrak hakkında bir nutuk söylrne 
dao istikraz akdine teşebbüs etmiş c~k ve bir kız talebe tarafından bir 
terdir. Bu belediyelerin istikrat istek bayrak manzumesi okunıcaktar. 
leri iç Bakanlıkça tetkik olunmakta 

4 - Bayrak çekme töreni bittik 
dır. ten sonrA ATATÜRK heykeline 

Fransızlarm arazi iıtifaını on metre ı başhrnmışlı. 
Belediye hisseleri 5 Kanunusanı hütün Çukurova hatalı heıaplamalaı ı, sonra da Nil 

nın oldu~u gibi Ceyhanında kurtulu· mubarebeıine müteakip Framıızların 
şunun onyedinci yıl dönümüne rast buradan çrlciJmcltri dolayısiyle bu 

da aıtim kalmıştı. 1 lar. Bu n utlu günü tam manasiyle iç bakanlık gilmriik tahsilatın · 
b 1 

tr-s'it edebilmek alakadarlarca bu dan belediyeler hissesine ayrılan fakat bundan sonra burada ir 
hususta proğramlar tertip edilmiştir. ·· de ları her u··ç ayda bir beledi deniz yolu ya-pınak hrm fen adam yuz on 

d I j Tertip edilen proğrama göre yarın ydere tevzi etmekteydi. Bakanlık 1 larıoı, hem e siyaset mensup arını ki mrraı imde bulunacak ve eslci kı J h b ı 
düşündüren bir mesele haline gelmiş gümrük yiizı e onlarının n av e 
· 1 yafetli l irçok milislerin merasime İş lediyelere ıevziinc karar' vermiştir. h. 

1330 senr-sine kadcır Kaptaki tirak edtlıilmelni için tr-rtibat alın ~~,.,,__,,__ _____ ~-----

Ümit burnu }Olu daha ziyade İngiliz dı. 5 Kaııumısani günü hava yağmur Ankara T oros 
gemilerinin inhis· rı altında bulunu lu o'duğu takdirdt, ogün çok mu · 

1 
yordu. azzam tören _yapılacakt·ı·r. . . jgençlerı·nı·n tebrı·kı· Bu inhisar dolayısiyle bilhassa 

Hatta koylerden torene ı~lırak f ransada bir kanal vücude getirmek 
ı edenlert- kasalı tarafından ziyafdler fikri almı'i vürümüşlü. Öte taraftan 

I I verilecek ve ikramlar yapılacaktır. Ankara : 4 _ Kıufuluşunun 17 da böyle bir kanalın açılmasiy e KÖY BÜTCELERI 
ticaret prestijinin Fransızların sline ı' inci ) ıldönümüoü burada bir bay-
geçmesinden korkanlar da bu'unu. Ceyhan: 4ı (Türksözü muhabirin ram sevinci içinde kutluladığımız 

çelenkler konacaktır. 

5- Atatürk heykeline çelenkler 
kondulc tan sonra bütün askeri kıta 

lar mektepler ve Halk toplanb yeri· 
ne gidrcektir. 

6 - Toplantı yerindrli törene 
saat 11 de istiklal marşiyle başlana 
cak ve buradaki töreni kültür direk 
törü, Jandarma komutanı ve emni· 
) el dirrktörü idare edecektir. 

7 - istiklal marşından sonra A 
dana kurtuıuş savaşına dai bir nutuk 
söylenr-cek ve bir erkek talebe tara 
frndan bir kurtuluş manzumesi oku 
rıacaktır. 

8 - Nutuklardan sonra grçiş tö 
renine başl11nacakhr. f lındaki du· 
rum ve halkın yer alması işinin düze 
ne konması emniyet direktörlütünün 
vazif eıidir. yordu. 1 den) c~yhan köylerinde ve köy sevgili Adanamıza yurdun kalbin· 

Süveyş boyun noktasınJa ilk de· kanunu t~tbik edilen köylerin 939 den selam ve se-.giler sunuyoruz. 9 - Saat ( 14,30) da Belediye 
fa bir kanal vücude getirilebılecf"ği ı varid11t ve mesar:flerini gösterir lıüt Ankara 'T"'oros Gençlerbiıliği Baş adına seçilecek bir h~yrt orduya 

tir . 
10- Saat ( 15,30) da büyük 

günün onuruna bclediy,cde bir ka
bul töreni yaplacalcbr. Bir saı.t sü. 
recek olan bu törene şehirde bulu· 
nan her teşekkülün delegeleri ve 
halktan isteyenler geltcfk ve şeh· 
rin kurtuluş gününü kutlayacaktır. 

11- Saat ( 16,30) dan-(17,30) 
a kadar Hılkevi tarafından halkı 
mızı müzik yayımı yapılacak ve 
kurtuluş bayramı yönünden nutuk 
lar söylenecektir . 

12- Saat ( 17,30) dan-(18,30) 
a kadar Halkevi bandosu Belediye 
önünde çalacak ve Bele~iyece bava 
fiş!kleri ablacaktır . 

13- Saat \ 18,30 ) da önde Hal· 
kevi bandosu olduğu halde fener 
alayı yapılacaktar . Fener alayı Be
lediye önünden yürüyecek, saat ku
lesi )·olu ile hükumet caddesinden 
geçerek Abidinpaşa caddesi-Borsa 
önü - Kuru köprü - Asri sinema, 
Keçeciler caddesinden Belediye 
önüne dönecek ve alay burado son 
bulacaktır • 

fener alayma bir kıta asker , iz. 
ciler w ithliye iştirak edecektir. 

t 4-liyik günün onuıuna hütün 
dük...._ resmi ve hususi daireler 
pdiı ... raklarla donatılacak ve 
pce .-kt.darılacakhr. 

15- Halkevi tarafından bu gü 
niia a.rma bir kurtuluş gecesi ter· , 
tip edileeek ve bu geceye ait program 
Halknmde hususi çatrıhhlara göste· ' 
terilecektir. 1 

16-Kurtuluş ba) ramma köyler 
d, n ıt-.çilmiş yititler iştirak ettiril~cek 
ve bunlar belediye ve Hallrevi tar•· ı 
fm1an atırlana\dır, 

17 Kuıtuluş bayramı töncni 1 
i1ııin kimstye davetiye gönderilmemiş 
tir. Bu proğram davetiye yerine ı 
geçer. .,,,, ı 
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Likin fngittere bo hıreltfte i~ti 
ralc etmeğe tarrfdar olmadıtını an· 
lattıtından bu harb tasavwru suya 
düşmüştü. Niçin ? çünkü Almanya 
Bahriye Nezareti ile lngiltere Bahriye 
Nezareti anlatm1şlarda. 1935 senesi 
nde yapılan bu anlaşma ile Alman· 
ya kenndi donanmasanm bütün lnliz 
f mparatorl1ı1tu deniz kuvvetlerinin 
üçte birini tecavüz etmiyecctini teah 
hü:j etmişti. 

Artık lngiltere umumi harpten 
sonra ko~ktuğu en bfiyük tehlikeden 
kurtulmuştu. Bunun için Almaaya ile 
yapılan böyle bir bahıi anlaşma ile. 
Versay muahedesinin ilk defa kendı 
tarafandan bozulmuş olma11na bile 
razı olmuştur. f ransa şimdi lnrltere 
nin müttefiki olduğu halde bu bahri 
anlaşmayı bir türlü affedememelcte
dir. 

1937 senesinde yapılan başka 
bir anlaşma ile de Almanya harp 
gemilerinin hacım ve top çaplarını 
tahdit etmeğe rıza olmuştu. Japon
yanın asli yanaşmadıtı ve ltalyanın 
ancak İnfiliı - ltal yan Roma an 
laşmasının tatbik mevkiine konul· 
masından sonra muvaf akıt ettiği 

bu anlaş na dahi lngiltere için ç<tk 
kıymettardır. 

Likin şimdi Almanya birdent>i,e 
her iki muahedenin tadil edilmesini 
istemiştir. Almanya tahtelbahir ci
hetinden Almanya iie lngiliz lmpa· 
ratorlutu arasında müsavat olma
sını istemiştir. Mezkur muahedelere 
bazı ahval fevkalade de Almanyanm 
böyle bir tadil talebinde ~ ulunma· 
sına cevaz vrren bazı ka)'ltlar ko
lmuştu. Esas itibariy!e tahtelbahirler 
hirler hakkında üçte bir nisbtti ka· 
bul edilmemişti . 

ni düşünen Mehmet Ali Papa olmuş .celeri tanzim edilmrğe başlamıştır. kanı - NEt:ATI lt'ş .. kkür için komutanlıta gidtcek· 

tur. Sait Paşanın hidiv o
1

masından ! ---------------··----------••••••••••-••••••••••!1111111!!!-
sonra, bu imtiyaz verilmiş ve 1856 1---·-----·--· •'*"r=-·---------.. ----.. ------------~----------------------

Gökyüzii açık , hava hafıf rüz 
girh. En çok sıcak 16 derece. G ce 
c n az ncc;k 1 dence. 

----- - .. 

~merikanın Almanyayı sebep 
göstererek donanmasını son dtre 
arttırmakta olmasını Almanya; mu 
tadil hedeyi tadil edtcrk tevkalide 
ahva.ldt-n saymıştır'. lngiltne Bah 
riye N~zareti muahedrluin lıüsl ii 
tün bozulmamuı için tadili kabul 
ederek müulcere içi"" Btrline ami· 
rallerini gönd,.rmiştir . 

senesinde meşhur Fransız mühendisi 
Les scps munzam bir imtiyaz ile 1 
Süveyş kanalını açmak iş :ni üzerine 
almıştır Hisse senetltri vasairenin 1 
satışa çıkarılması gibi bir takım mu 
amelderin tamarr.lanmasını b"klemek 
için Portsaidde bu bii yük işe başla 1 

mak, 1859 s•nesi nisan ayında müm 
lcün olmuştur. 1 

Hila lngilizler bu fıkirJe projeye 
muhalıf bulunuyoı lardı. Bu iki imti 
yatı ı da tatbik vaziyetine geçebil 
ıııe~i için lstanbulda Babıali tarafın 
dan tasdik ve tasvibi icabediyor<lu. 

alina balığı avına çıkan 
grmilerin birde ana ge · 

"lJIZtl!' mi i vardır. Bu ana gt·mi 
.. si balık kaynatma tesisa-

tiyle adeta yüzen bir fabrikaya ben 
zer, Balinanın ya.ğ ını çıkarmak için 
lazımgelen kazanlardan başka yüz 
!erce kişi}i a} larca br-sliyt'ct·k ve 
barındıracak tr-sisata da maliktir 
Bir ana gemiııiııe birçok balıkçı ge 
nlisi refakat eder. Balinayı tutan 
asıl bu gemilerdir. Fakat tutulan ha 
lıkları ılna gemisi iş!er. Kutuplaıda 

baline avı ile meşgul olan ana gemi 
leriyle balıkçı gemileri arasında rad 
yo ile irtibat temin edilir. Fakat 
av ile ınr.şgul olan gemiler avladık 

Jarı balıkları ana gemiye muntazam 
suret le tt-slim edemezler .. 

Hayvanlar nerede rast gelini1se 

orada Üzerlerine karpun denilen 

Her ne lcadar Osmanlı hükum~
ti bu imtiyazı ve kurulan şirketi 
tanımak istemedi ise de LessPps 
hafriyatına devam etti. işçiler ö 
lüyor, bin bir türlü müşkülat çıkıyor, 
Amerikan harbı dolayısiyle iklisa 
di buhranlar baş gösteriyor, fakat 
o hafriyatına devam ediyordu . 

Bir taraftan da siyasi mücade 
leler oluyordu . Nıhayet Osmanlı 
Padişahı 1866 martında imtiyazı 
tasdik etti. Bu tarihten sonra f ngil· 
ter.! de bu yeni deniz yol~ndan 
stratejı ve ticaret bakımlarından 

istıf ade etmenin imkanlarını araş

• oklar atılarak yakalanır. Balinaı ın 
göydesi hava ile şişirilir, gövdenin 
üzerine hangi şirket tarafından av 
lanmışsa o şirketin mülki)'etini ifade 
eden bir bayrak dilcilir. ve av ma 
hallinde kendi haline terkolunur. 

tırm1 I• batlımııtır • 

""1e UIU"!C 8' uı ı•ıa 

Avcı gemisinin bunu ana gemiye 
kadar çekmeğe vaktı yoktur. Çünkü 
genıi yenı avlar peşinde koşmatı 

.,, . . ... 

BALiNA- RADYO 
mecburdt.r. A•ıa gemi avlanan bali 
nayı arar ve bulur güvntrsine çe 
kcrek orada işler. 

Kutup meıkrzlf•ıinde sisli hava 
!arda ölii halinalrırı Lulmak hazan 
mümkün ol;.mıycr. Halhki bir 
balinanın kıymeti 2500 ' iradır. 

Avlanan balinalaı ı hulnıdyı kat 
iyctle temin P.derı bir alet icad edil 
mesi zahmetine dr.ğdiği için çoktan 
beri düşünülüyordu. 

Bunuıı her şeydrn evvel bir rad
yo aitti olabilecrRi hatıra gel yor 
du. Çüı ı kü ana gemi ile avcı gemi. 
fer arasında da esasen ra{İyo irti 
batı mevcut bulunuyordu. Bu irti
bat, diger ticaret vapurlarında ol 
duğu gibi, : c nt a!'ma gittiği liman. 
ları Vt! yolda vaziyetini hildirnıeğe 
inhisar etmiyor, ana gemi ile avcı 
g~miler arasındaki nv safelni ve 
vaziyetleri de haber verert k her 
ik; tarafın en kısa > o!dc-n giderek 
deniz ortasında birbirini bulmasını 
da temin ediyordu . 

Şimdi Hendrık OLono ısm'ndc 

Norveçli bir oaline avcısı avlaPan 
halinarı bulmak için yeni bir rad
yo a 'r ti icad t.lmiştir. Bu ilet bu 
ıw mt"v~iminde kuılanılmağa baş· 
lanmıştır . 

Bir şamandıra şeklinde olan 
lıu radyo aleti mülkiyet bayratını 
taşıyan okun altırıa bağlanmakta 

dır . Bu küçük gcnderici iletin 
kutru 30 santim ve boyu da 50 
santimetredir. Alet hava ve hava· 
y;:a karşı m.:ahfuz ve pulanmaz çe 
likten mamul bir kalıh içindedir, 
dalgalar ~işirilmiş balina balığının 
gövdesi iizerinden aşsalar bile alet 
mütassir olmaz. Radyo aitti için 
lazım olan elt ktrik cereyanı elek
trik pilll"r i!e tfmin edilmiştiı. Bu 
piller otuz sarıt ça 1ışmağa mukte· 
rtird r. Otomatik surette işlemesi 
için trrtibatı da vardır . 

Radyo iletinin 6 metre uzunlu · 
kundaki anteni de mülkiyet bay
rağının okuna raptedilmiştir .. An
ten ile radyo aleti orasındaki isti· 
lıat ışlemeğ ba~lar baılamaz:, oto· 

matik tertibat da derhal faaliyete 
geçmektedir. fşliyf'n bir saat her 
dakikada bir kerre verici sinyalı 
harekete getirmektedir. J'u sinyal 
avcı grupu arasında kararlaştırılan 

hususi bir işarettir. Oııun için işa
retlerin birbirine karışmasına İm· 

kan yoktur. Bu suretle her avcı 
şiı keli, avlanan balina balığının 

mülkiyetini is'>at eden bayraktan 
başka bir de o balinanın kendiıine 
ait oldutunu isbat eJtn bir radyo 
İşaretine malik bulunmuş oluyor. Ba 

lina balılclarının Üzerlerine konulan 
bu aletlerin dalga uzunlukları 500 
ile 100 metre arasındadır. 

Şimdiye kadar kullanıl'" iletlar 
de 650 metreye kadar dalga uzun 
lutu tatbik edilmiştir. 

Bu yeni radyo aleti deniz Sf'fer 
lerinde bilumum vapurlar için yeni 
bir yardımcı cihaz teşkil ediyor . 
Seknitin rn asri tipi olan bu radyo 
aleti sayesinde ölü bir Balina balı 
tının kendisini öldürenlere bulun· 
dutu yeri haber verdij'ioi ve • Ge 
liniz beni parçalayınız ! Deditini 
haber alınca insanda pek garip bir 
brs hasd olu) or • 

RADYO 
• BugUnkU program • 

Tiirldyr. UaJyo dı/t:İ)<11t po.~tıılt1rı 
Türkiye lfodynsu - Ankara Uadyom 

PERŞEMBE 5/ 1/939 
12,30 Türk 111üzi~i ( - Pi ) 
13,00 Saat, ajans hıherlerı v ~ 

meteo-Ankan 
13.10, 14 Müzik ( Küçük orhs

tra ) 1 - Zampa - U\letfir ( He 
rald ) 2 - Küçük Dük opr r .:tinden 
potpuri ( Lekok ) 3 - ValzerlieJ 
( Mamel ) 4- Bal - ayı ( W. No 
ak ) 5- Krallar-Askeri marş ( R. 
Katnit ) 6 - Liebesleid ( Anjel 
Berjer ) 

18,30 Türk müziği - ( Karışık 
program ) Saz heyeti - Hakkı 
Derman, EŞrd Kadri , Hasan. G~İ!_ !.. 
Basri Üfler, Ahmet Tokay . fi'.;.~ 

19,00 Konusm! ( Ziraat s..ati ) 
!~,2o Saat : ajans , meteorofojı 
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I TORK SÖZÜNÜN KÜÇ~K HIK~ YES~ Cebelüttarik 
Boğazı 

Halkevi başkanlığından: 
Adanamızın kurtuluş gününe ta 

sadüf eden 5- lkinci kanun- 939 
perşt<mb.:: günü saat (20,30) da e· 
vimizde . müzikli, konfeı anslı uir gece 
töreni yapılacağı ve bu tören için 
Halkevinde hususi giriş kartı v~ rı· 

~:.~~:.~ isl•~:~:.~İ~n ~· \ 
kika mrsafedc gayet mumbıt hın 
btş yüz döniimdür. Ayrıca vao;i otla 

kiyesi de vardır . Talip olanlar Ada · 

nada Kalağo~lu fabrikası karşısın · 

da 49 numaralı evemuracaatları. 

aç Kaç! Birinci sahifeden artan 

<~J 
- Dur! dedi· 

k 
aç k.ç;ı 
lındal yaz 
aylarının 

- • •• • • Yazan ... w ••• 

! 'ltaıngü neır j 
ler. 

bu ismi kumandan Zeyyad oğlu 
Tanktan almışlardır • Tarık 711 
senesinde ispanyayı istila ve zap· 
teltiği zaman burada istihkamlar 
kurmuştu. lspanyollar orasını ancak 
1462 senesinde geri alabildiler . • çok sıcak 

lgünü .. Su boy 
Fransız' kara. Cebelüttarık İspanyadaki vertıset 6 •• ·e o o ·e ++ •· ·o o· e· eo • 

~ndaki söğüt ağaçları dallarını 1 

yvermiş: kır çiçeklerinin rt"nkleri 
ık. hurmalar daha baygın .. 

DuJ~ğı çatlak tarlalar yanından 
'<'n çaycıklar bir ark suyu kadar 
elemiş, yol boylarındaki çeşmeler, 
fü kesilmiş memeler gibi. damla
yorlar .. 

Böyle bir günün öğlesindt", bir 
lü kadın, kan ter içinde ta~lala 
sınırları boyunda hızlı hızlı, dü· 

t
kalka yüriiyor, nt fes nt>fese ko· 
or ... 
. TarlalaT yalnız".lı, ortalıkta kim 
ıkler yoktu, Kaç kaç gHnleri, kim 

nin başına gelehiıiyordu ki . 

Etrafın bu kadar tenha olması · 

kolu kumandanının muharebelerinde bir defa 1726 da 
odasına geldiklP.ri zaman hiç titre- ve bir defa da ı 779 dan 1783 se· 
miyor, korukmuyordu. Gözlerinde nesine kadar lspanyolların muha. 
duıu bir parıltı vardı. Hiç bir şey sarasına mukavemet etmiştir . Bu 
söylemiyordu. Esa~en sorulanl_arı an ı1 sonucu muhasara tarihin kaydettiği 
larnıyordu . Yalnız kollarındakı kun· en uzun muhasaradır. · 
dagı git tikçe artan bir kuvvetle sık· - - · --
t . ğı görülüyordu. 1 . . . 

Biraz sc.nra, askerler onun üze . Adana Beledıye Rıyasehn 
1 

rini aramak ic;io davrandılar. O da· den: 
ha t:vvel hart-ket t-derek, kucağında. 1 

ki kundağı onlara uzattı: 
- Bunu mu istiyorsunuz, dedi. 
Fakat onu vermedi. Havaya kal · 

dırarak olanca hızı i:e y~ı e vurdu! 
istila or ıJ ıı-uı un kumandan ve 

neferleri , çocuğunu } ere! fırlatan bir 
anaya gösterilmt>sİ muhakkak olan 
hayreti ızhl'ra biran bulamadılar: 
Biitün karakol havaya uçmuştu. 

Çıinkü, Halimt"nin nasırlı ellcriy 
le. kucakladığı kundakta, çocuk de· 

ğil, koca bir bo nba vardı. 

1- Y eni mezarlık muhafaza duva 
rı ile şose arasındaki ht!ndeğin dol - 1 
durulması işi açık olarak eksiltme>·e 

1 konulmuştur . 
2-Kt-şif bedeli 71 l ,56 liradır. 1 
3-Muvakkat teminatı 53,36 lıra 

dır. Teminatihale tarihinden bir gün 
cvel mal s:ındığına yatı. ılmış olmalı 1 

dır. l 

8 - 10 10121 

BEŞ KANUNSAN! KURTULUŞ BA YRAMl~IZ ŞEREFiNE 

leceği ilan olunur, 10147 TAN Sinemasında 
BU İçel pamuk ve yağ 

T. A. şirketinden: 

AKŞAM 
ŞEREF GALt\SI OLL\RAK 

NEFiS ÇIGANLARI, Baş Döndürücii Daıısları, H-1•ikula ~-c- ŞA.RKILARI 

E 1 . M .1 St.nenin En Büyük Eıı Mu~tesna ve 
1- 142162 lira keşifli iplik fab Ve msa sız evzuıı 1 e İ , . 

d k 'I FevkalaAde Fı·ım·ı olan Büvük Muharriı PRESPORESMER ME nın rikası vahidi kıyasi üzerin t'n e sı t J KTEB 
"'ARMEN ROMANINDAN MU meğe konmuştur. "' 

2-lnşaasına talep olanlar keşif • ~~~~~~~~~""'":-0-ft+t------------:,~.~.~ 
name ile diğer evral-ı Mersindeki şir Mi 1 ·· ı ·· G 1 . m 
kd müdüriyetindrn veya lstanlmlda ~! Endu us ece erı '" 
Bahçt"kapıda Taşhanda t-ndüstri ve f!i. ~ 
tecim anonim şirketinden 20 lira ı _J~ - ' . . r kd' Ed' 
muhabilinde hleu edebilirler. (işin 1 Alman Sinemacılığının En Büyük Şahesrrını a · ım ıyor 
müstaccliyetine binaen posta ile hu BAŞ ROLDE· B D ·· ·· 
bedel gönderildiği 'takdirde arzu 1 BERLfN ,,e PARIS Bliyük I Opt.raları aş ansozu 
edilen adrest' evrak derhal gönderi BILLÜR SESL J 
lir. tMPERIO /\RGENT NA 

. k'· Bu Harikulade Şaheser Mevsimin 3- Bu işe talip olanlar vaktiyle 
asgari 150.000 liı alık bir fabrika 
inşaatı yapmış olduklarına dair ve
saik ibraz etmelrri şarttır. 

Katiyetle iddia edıyoruuz 1
' 

En Büyük Filmi olarak kalacaktır. 

AY R 1 C A: WALl'ER BAYRON 
OCHELE HUDSON ve 

R 1 ihtiraslı bir tarzda yaratılan 
Tarafından Heyecan 1 ve 

Tarzanın Kızı 
ı rağmen köylü kadın gizli bir iş 
pıyor gibiydi. Sık sık kollarında 

'lşıdrtı kundağa sarılmış çocuğuna 
akıyor, çalılıklardan geçe,kcn düş 
ıemek için hü}'ük bir dikkat gös· 
eriyordu. Beş on adımda bir, sağı· 
a soluna dönüyor. etrafı tarassud 
diyordu. 

1 O, t'n büyük fed-.karlığı, en iyi 
1 bi.~ hed:fte . kull_anrnış~ı. O bomba 

1 
T urk mucahıtlerının elıylc: sipeı le re 

4- lhalesi ikinci karı un 23 cü pa 
zartesi günü saat onbeşte belediye . 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Bu İŞ! ait şartname, keşif ve 
sair evrakı Fen işleri müdütlüğünrle 
dir. lstiycnln orada görebili.·lt:r. 

4 Münakasaya gi ·ebilmek için 
istekliler teklifleriyle 0 ,,7,5 ilk temi 
nat akçalarını Mersin iş bankasına 
yatırmış ve makbuz ihraz etmiş ol 
maları lazımdır. 

5 - Münakasa netict>sin le hakkı 
tercih müessf'SC}'e aiti ir. 

P~ \ Yakı~d~ ---~-P--~~k---:::Y-:a--:k;----ında 
e < ·· yüK SES KRALI ŞARKIN EN BU 

ABDULVEHAP 

1 

atılsa daha mı fazla düşman öldü
recekti ?! 

6-İsteklilerin ihale günü muvak· 
kat teminat makbuzlariyle birlıkte 
Belediye encümnnine müracaatları 
ilan olunur. 10149 

6- Teklif mektupları ( n geç 
20· 1.939 tarihinde MersinrJe şirket 
müdüriyetine gelmiş olması lazımdır 

2-3 10143 

Köyündeıı çok uzak bir mevki 
e bulunuyordu. Ve köyden çıkalı 
a tam onbeş gün olmuştu . Onun 
etki köyü terkettiğinin farkında o 
:.n bile bulunmazdı. Çünkü hiç kim· 
esi yoktu. Ne kocası, ne anası, ne 

1 

le çocukları.. Bahtsız bir duldu; 
(ılfardır yalnız yaşıyordu. 

Arşidük Otto 1 3 - 8- 11 - 15 

Halime ablayı, tanıdıkları, ~u vazi 
ıctte görseler şaşırırlardı. Kucağın · 1 

fa bir kundakla böyle ıssız yollarda 
ne İşi vardı? ve sonra birçocuk !.. 1 

Bu ne demekti? Onun çocuğu yok 
tu kil 

Hiç dinlenmeksizin, yürümt!kle 
akşamı etmişti .. Ve hala da yürüyof 
du. Fkat, daha yürüınek istediği, da 
h:ı yü üyecek yolu bulundu~u anla 
şılıyorclu . 

Sular kararırken, Akçay köyünün 
köprüsü başına gelmişti, fundalık · ı 
far atasından yola inince birdenbire 1 

Şaşaladı • 
iki Fransız askeri köprü başın 

da dolaşıyordu. Geri kaçmak iste 
di. Fakat onu görmüşlerdi: 

ve Ziraat borsası haberleri . 
19,30 Türk ıııÜl iği - ( f ncesaz 

here ti - Mahur faslı ) 

20, 15 Konuşma 
k 20,30 Saat , t-sham , tahvilat , 
aınbiyo-nııkut borsası ( fiyat ) 

20,40 Müzik ( Oda mbziği ) Çalan 
lar : Piyanist ( Fnhunde Erkin ) v· 1Yolonist ( Necdet Atak ) Beste· 
kar piyanist ( Ulvi Cemal Erkin ) 
Pıyano ve keman için sonat ( Ulvi 
C. E:rkin ve Necil Kazım ) piyano 
Sf'.sleri piyano solo sonat . 

21 ,40 Saat , t-sham , tahvilat , 
kambiyo - nukut borsası fiatları . 

21 ,50 Türk müziği - ( Yurt 
havaları ) Okuyan ( Mahmut Ka· 
' 1ndaş ) Çalanlar - Kemal Niyazi 
Seyhıın, Ruşen F. Kam ' S;ıdi Ya 
ve r Ataman . 

?.2,25 Temsil - bir- Jram - UYU 
'r'.~N KADIN _ Yazan ( Andre 
do Lor ) T~ k çeviren (Ekrem R . ur çeye 

toşıt ) 

22,'10 Müzik( Radyo or kest.ras~ -
şef: Hasarı F Aloar ) 1 - Ümı~ 
\'ere rı ( B h · ) 2 _ Balet ~üıtı 
( L il et ovo U 

•• 
11 i Motı ) 3- Presi yoza - ı1er 

tur - ( Vcber ) 4- Eger ben kral 
ol~aydıın ( Adam ) 5 - Kayzer 
Valzer ( J 

23 45 . Strauss ) haberleri 
' ,24 Son a jcıns 

' e y a ııtıki program. 

j 1 

Seyhan Defterdarlığından 
İlan 

Yeni bir teşkilat 
kuracat< mış 

Deyli Harald gazetisi yazıyor: 
Avusturya tacının eski varisi 

Arşidük Otto, yeni bir tt-şkilat kur . 
mayı kararlaştırdıktan sonra, Patis 
tt.n hıneket dmiştir. Arşidükün 
kurmayı düşündüğü bu teşkilatın 

heddi, Habsbu ·gları'l Avrupadaki 
menfaatlerini korumak olacaktır. 

Ôğrcndi~imize göre Arşidük 
Pdriste kraliyetçilerle ve sağ cenah 
mahafili ile tema~larda b .. ıunmuş 
ve onlardan kendisine yardıın i:;te· 
miştir. Ottonun bu tema~ları F ran 
sız krallık tahtına hak iddia eden 
ve Belçikad~ bulunan Giz dükasın ·n 
delaletiyle temin edilmiştir. 

Avusturyanın naziler tarafından 
işgali üurine Ottonun mali vaziye. 
ti çok müşkülleşmiştir. Arşidük Ot 
tonun yeni giriştiği mücadd~ Ma· 
caristanın da nazilerin dine gt'çme. 
sine mani olmak hedefini taşımak 
tadır. 

Çünkü, Be!çik:. la Sten.:>keruel'. 
de Arşidük O ı to, annesi imparato
riçe Zita ve diğer kardeşlerinin o· 
turdu'<ları küçük sarayın masrafını 
temin ed enl .: r Mac ır kraliyetçileti 
dir. 

Arşidük Otto Pariste "Bardü. 
kası" diye bir namı müstearla bu 
Junmuş ve orada Avu:ıturyalı bazı 

kimselerle görüştürmüştiir. Bunlar 
arasın la uillıassa t>şki Viyana vali 
muavini Lahr vardır. Lahr. Şuşnig 
hükumeti dt vrilmek üzereyken Vi· 
yana valisi tayin t-dilrnişti . 

Seyhan Def terdarhğından 

Türksiizü Gazetesinin 1 Kanunu 
evvel 938 tarihli nushasıntn dördün 1 

cü sahifesinde intişar eden ve Cey· 
h,m kazas· dahilindeki kazanç ver· 
gisi ınükelleflcrindt-n ikameti meçhul 
bulunanlara aiyit ila. ıın yukarısına 
( Ceyhan Malmüdütlü~iinden) deni · 1 

lecek yerde yanlı~lıkla (Seyhan Od 
terdarlığından) di)1e yazılmış oldu 1 
ğundan ke) fıyeti taııh•han il ~n olu
nur. 10148 

1 - Bir sı-ne kullaı . ılmış 20 at 

Memuru Hasta bulunan 20 lira 
, kadro maaşlı tahakkuk şübesi katik 

~ kuvvetinde çapa, mibzeriyle beraber 
bir adet F ormil traktoru. 

1 
1 

fiğine müşavir maaşı emsali hasılınm 
üçte ikisi olan kırk lira ile bir vekil ı 

tayin olunacaktır, Talip olanların ev-
1 

1 

rakı müsbiteleriyle birlikte tu ayın 

9 ncu pazartesi günü açılacak imti
hana girmek üzere müracaat eyleme 
ı~ri ilan olunur. 

10150 

2 - Altı ök~zlü döner çift kullak 
1ı hiç kullanılmamış Rudsak markalı 
Braban pulluğu satılıktır, isti)"enler 
Yeni otel'e müracaatı . 2-5 

10142 

Zayi Asl<erlik tezkeresi 

Erzin Belediye Reisliğin
ı den: 
1 B 1 d. . . h b · ı · . 

932 Senesinde Adana istihkam 
tabuıundan aldığım terhis tezkrrem 
Adana ve Eminönü Askerlik şube · 
leri arasında kaybolmuştur. Tnke · 
remin yt-nisini alacakınıdan zayi 
olan tezkerenin hükmii kalmadığı - ' 

• e e ıycmızın mu ase ecı ığı 

münhaldir. 938 yılı aylık üçreti ( 44 ) 
liradır. Muhasipliğe talip olanlorrn 
1- 20 -939 gününe kadar Belediye 
mize CVfakı müsbiteleriyle birlikde 

oı ilan edt-rim 2 - 3 

müracaatları ilan olıınur. 

Adana Postant-si 
Gişe memuru 

Nurettin Gönen 
10151 10146 

DiKKAT DiKKAT 
M 0 H 1 M 1 LAN 

TAN SiNEMASI 
PEK YAKINDA 

Türk Sinemacılık Aleminde 25 seııedenberi ilk defa olarn'< Hiçbir 
filmın kaz .. naınadığı Emsalsiz bir muvaffakiyetle lstanbııl Taksim Si· 
nem ısında 120,000 Azak ve Ferah Sin~malarında 65,00C> lzmir ve 
Allkara Sıneınal.ırında Binince kişiniıı seyrettikleri bugüne kadar 

gi)rülrn filmlerin en acıklı sı ve en h:ssi olanı 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 
ı_ 

1 ~~ Aşkın Göz Yaşları 
- - - -----,..------ - r 

Bilhassa Genç Kızlar ve Genç Erkekler için bir ibret teşk 1 edecek 
olan mevsimin En müstesna Şahesnini Takdim edec~ktir 

l3u fevkalade fıl nin Baş rolinde: ŞARKIN ve MISIRIN EN 
BÜYÜK MUGANNJSI 

ABDULVAHAP 
YARDIR 

Mevsinıın En büyük Sınama Hadısesini teşkil edecek olan bu 
şaha seri sabır:mlıkla bekloyinı z . 

Pek Yakında Pek Yakında 
10)40 

1 

. .. di~ i Mevsimin Rakipsiz ve En Büyük 
in Harikulade Sesıle SSôuZslLeU_ VE ARAPÇA ŞAKKILI 

·ıORKÇE . 
Şahescrı 

[ Aşkın Göz Yaşları J 
1 

rken aldıralmaaı rica olunur. 
Bu Akşam için Biletler ~ .. - -

tertterlnl "URTULUŞ BAYRAMINI 
SINEMAMIZ Sayın ~:~dan Kutlular 

10145 

Y 
. k 0 kanun ve nizamlar 

enı çı a 
--
Mahsulleri Ofisi Kanunu 

Toprak 
f\,1111111 ı\o: :J J<ıJ 

}\tlblll (t11rlıı . 2.J ı6/ l93lJ 

~ç;;-tanlıı: ı ·11;-1 J<rm . ~ 

_ Dünden artan · 

.... 
1
.. • hasına ve mahsul elde edilmişse miisa-

d·ı . . se soku up ıın ·ı b b b' ht-rıüz elde < ı mımış . . . .. hıılinde pua cezası e era er ır haf· 
. h .. k luour 1 ekerruru · ı · 

dcresı!'le u mo · f h . ccınsı ela verı ır. 
tadan iki aya kad ır h-tfı apı . il uıhkeınel e t ince hükmolunur. 

d ı ct"zalar su ı 11 

Uu madde e yazı 1 ta.sbiki hakkında nizamnameler yap · lır. 
Madde 2-J - işbu kanu3nıSın .1 ve 2l53 3 Vll 1932 tarih ve 2056 

3 V 19 tarı ı . • 
Maddr: 30 - . 1 

0
·3 .

1 
ılı kanuni uldı karılmıştır. 

ve 1 l IVI 1933 tarıh ve 23 . S c y 
FASIL : 5 

Muvakkat hükiimler 

_ lfaliye, lktısctd, Ziraat V ekaletlerile Tür-
. · · kbt madde n dd 1 · h" · J • Bırıııcı mııva · k yu turucu ına ~r ın ısar ı-.ıaresı ve . . z· t ban ası, il • .. • • 

kiye Cümhurıy~tı ıraa b. 1 "uın .. ssillt"rden mu rekkeb bır devır ko · ı · ş ırer n .... 
ofis taraflarından stçıın mı 

mitt-!-i kur ulur. . ·c··· k" , Ciıııılııırı "di Ziraat Bank (jsının ve u 
· ifrsı ur ı}e 2 · 1d Bu ko111u 1.,; nın vaz . ' 'd inin ellerinde bulunup l ncı mau ede 

dd 1 inhısar ı ares 1 .. 1 • d 
yuşturucu rna t' f'f . • ayesini tt-şkıl eden unsur ar cum esın en 

'd hile ofısın serm . 'b" h' yazılıuğu O• veç .k. . 111 vakkat ınaıJd~ mucı ınce tes ıt et-
buluııan malları ve hakları ı ıocı ıı , 

mt-ktir. 1 _ Dr.vi 1 komitesi, Tiiı k İ )' t' Ciiııı lıııı iyl'ti Zi · 
1 · kkatde rnacı 1 fd · · · b k kıncı ınuva Mal !eler ııh isarı art>sının ış u anıın 

v· Utu~turııcu h k 
raat Uan<asının c ki . rıı l'nlcul ve gcı yri menkul malların ve a · · 

· ı . f' ·e devreclect' rrı . . 1·· d . . d 
mucı nnce o ı~ 

1 
•• vr hakiki kı met!Nını usu u aırcsın e 

. ke\ fıyd t'r ı nı ..ı 
ların krmı)'rt ve . . rdil ~cek poğram ve t ızin o1un'1 acak mü 

ık t' d Vc:kaletıııce tanzı rıı 
ve ısa L · ı ue ofise devreder. 
d d hT le t"'.sm et a 1 ın · . - . , . ·n ofis i J.ue meclisin~~ k rarlaştırılııcak iicıt'l · 

D . komıtesı ;ıza :s ı ıçı . . f 1·· 
evır t." t 1111 .... • e ;İ i ..; i ı t d ::vir ko nı tcsınce sar ına umzu 

ti ı devir ve l<!~ ·, , ın ~· .. · 
re ere . .. ti ve. mısraflıir ofıs tuc1fınlrn oienır . .. .1 k ·aır uctc er 
ğost~rı .:c~. :. kkat rııadde - 13 ı k.ınurıun mer'ıyetindeo itibaren ll· 

U · ııncu muva · ı 1 · ı b" l"k f" ' d J ı inhi .;arı. bütıiıı hu1<U
1
\: ve vec ı lr. Nı c ır ı le o ıse 

yuşturııcu mı • e er 

intikal eder. z n k r ·· k" .. .... , ı. ı . ,t ındl· - Mig• •rctat urn · ası ve ur ·ıye 
Do:duncıı m ıv .h-.. . . 

C.. h · · z d.tt g,. 1lcası t uafın j •n Hat.me h ·satJına tedvır olunan 
unı u ı ıyc:tı ır · . . 

buğday ve c;ilo işlerinin ikiııc m ıv ıkko1t m •ide 1'! yaı•lı devrın ıcrasını 
/ 1.._' (A- \ T \ U . ....., ... , 11 u.ııyçı Cl~ıecrı ıuCKtOO ır 
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ASRI Görmedik diyenle e müjde ••• 
AL,.SARAY 

Tel fon 

s 
Telefon 

212 250 A •• r 
A 

1 - - - 1 s • a a r B gun 
gündüz 

Sınemala•ı berab n;alışmalaıına devamla sayın halkımızdan göremiyenlerin de rormelerini temın ıçin senenin en muazzam, eıı ml htrşem, Türkçe sözlü, şarkılı, ye,i ve eski 
Turk n: ısıkisıı:" en rnfes parçafaıiyle suslcnmiş ( 25 ) k sımdan ibaret Hint diyarının Binbir Gece hikayelerindeki debdebe ve Mihracelerin hayatlarını aynen goımck ıç•n 

Bugün 
gündüz 
ve bu bu ( Mihracenin Gözdesi ve Hint ezarı ) 

'-------------------- gece 
10141 gece Şaheser filmlerinin ikisini birden sunarak sayın müşterilerini davet ediyorlar 

Y l • • ' L } k t • d" • F" ti d ktu Sinemalar müteaddıt er erınızl ve oca arınızı er en emın e ınız. ıya ar a zam yo r sobalarla ısıdı!maktalır. 

Kurtuluş bayramı şerefine 
Yalnız bugün saat ıki matinesinde göruhıf'miş muvaffakiyd , Türkçe sôzlii, şarkılı üç büyük şaheser birden 

1- Aynaroz kadısı (son defa olarak ) 2- Mihracenin gözdesi 3- Hint mezarı 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----- ----- -- -- -----
KIL.O FIATI 

CiNSi En az 1 
K. S. 

• 

Koza 8,50 

En çok 
K. S 
8,95 

Satıl an Mikdar 

Kilo 

-Piya'a parlağı • ~ 33 315 , --
Piyasa temizi - • ---ı-=27~- -- - -- - -- ----

-------

·-----1 

------ -- - - ----- ------·--
- Kıevı·-an'd,------

YAPAGI 
_ lleya7. Sivah _ ___ _ - --1 --ı-

ÇIGIT -=-~---ı---
_ Yetli "Yemlik-;---- ·-ı --

• "Tohumluk.. - ---U:'.l' 5 

HUBUBAT 
- fü,ğtlay Kıbrıs-- - - ı --- f ---

- .. · -Yerlı - -- - 4 -12 4.so- ---- ---
- ,, - Mentane~- - --

-Arpa --- -
-Fasulya .--- ----1-

Yulaf 
- -Delice ---~----

Kuş yenıı ----- -- -- --
KC'ten To~h-ııı-nn ___ - -
l\1tı cinı ek-- -

1 

1 

UN 
_ ri: rt >ı'<!ız Salih 

üç ., H 

-ÖÖri}-İ ~d,-11.'D~<ı~ğ-ru..,..lu..,..k __ _ 

üç .. .. 
-Siırıit " 

Dört yıldız Cu-"-m-,-lm-ri~v-e-~t - -
~ - -- - - -·-
uç " ,, 
Simit 

. -- -----
-~-----

' -----

ı - -----

Liverpol Telgrafları 
4/1 /1938 

K ;; n ıl•İ)O ~ e Para -, 
• 'i<uı tırıı 

iş ll aııkn•ıı,dan alınmıştır . 

Ham 5 24 --------- -- --2. Kanun Va. 4 88 
Mart -- 4 - 85 ___ _:•.:_.• ----- -- -- -

_Hind hazır 4 ı 10 
- - - Efı33 

-----·--- ·--- ------- -----
Dr. 

İç ha stalıkları mütehassısı 
1 He< g ün m na yen eh a ne.h\de h astala: . n, h abu le 
başlamıştı r. 

Ateşçi us tas alınacak: 
A skeri fabrikalar Umum Müdürh.iğünde n : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevrr.iy<> ile İ<t i hrl arı ı edilmek üzere iki ıı ı ü
t elıas.>ıs e teşçi ustası alınacaktır. Emddi drniz rııakina oub~yldrından veya 
tica ret i bahriye makin~ mektebinden ı · e~'et ve Tiirk donanmasında ihti
yat subaylığım ifa ve ikmal etmiş ve liman dair esind en ehliyet ş e had t t 
namesi almış olanlar terc ı h edilec(kt ir . I"alip olanların istenilen vesika
la rla Urrurn Müdürlüı{e mürac.:ıatlatı. 10136 3,5,8, 12, 15, 18,21 ,24,27,31 

AN SiNE Si DA 

ı 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

10-156 10116 Numara: 200 

.'KUmbarett biri 
1 

• 

TlıRXIY! 

ZIRAAlfıiQNKASf 

Diinya.yı 939 model SABA 
radyolariyle Dinleyiniz 

ı f evkalade Yüksek 

- . 
ltına 

Sene leıce !• kil edi!. ıı ~ABA ~öl ıı li. lS '.18- 1939 s ı nes i mevsimindt 1 

d<l ıi ") r'i ı elııti td 1( ' 11 ,,, , Cıııl Ecl:ık u l' " k lv. ı hıık nck· 1 

ta la rı ııda son der< ce hassaslık. 1 

Saba radyolarında kullanıl• n madde cinsi sayesinde l>ir dünya 
ra ğJ, etı kazanmaya muvaffak olmuştur . 

HALiHAZIRDA TAKRiBEN SATILA N VE S AYISI BiR 

-

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn , Seylan , Çin ve Cavadan doğıudhn dogıuya müe&sese na. 

mına getir ilen tn rr. ünt~ hap, taze ve kl kulu çaylaıd~ıı \Ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zrvl.e göre değişrn null'aralı ttrt i pltı i vaıdır. 

Muhtelif cins ve Lü) üL l iıkte lutu ve pahtlrr içeıi.>inde sa tılır . Ambalaj• 

ıa rında ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve ha lisiyetin in trminatıdır. 

Adan2da : Al i Riza Ke l !eşr ker ticar e tlırnrs i ve iyi cins mal salan 
b;;kkaliyelerde sa tılır. 

Umumi depolan ; lt t ı r.l ul Tol mi: r ı . ü l'-'o. 74 ( Kurukahveci han ı 
a ltında) 

Bahçehpı Dördüncü vak ı f lıanı k a rş ı sında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İ s ırnlıul . C. 

..-...----------------~ ' ~-----~· 

ifi\U!~f11~~AJ~A 
CAN VC UD.TAQ.10. 

J 

DOKTOR 
lsmail Kemal Satır 

MiLYONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHiPLERİN i K l - d 1 k" d · ı· 
SON DERECE MEMNUN E ' MIŞTIR ızı ay cıvarın a s . an aıres 1 il Müslüm apartımanında 

yanında 

Sızde memnun olursunrn bir Saba radyosu evinizi şen lendi rir 1 Has talarını h ergü ıı sabahtan akşa ma k<dar kabul eder . 

ve size daima neşe grtirır. J-----------------------
Satış yeri - Hükumet caddesinde 

11 - 26 ı ro ~o 

Ömer Başeğmez Umumi neşriyat müdürü 

68 90 

------~------------~------------...;;. 

Ticuethaııe si Telefon - 168 
9490 

Macid Güçlü 
Adana Türlcsözü matbaası 

Türkçe sözlü 
~ ' -.. ı fa' r ikamızın 1 May ıs 7JU la•,., .. ...... _ 1 ----· 

• 


