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Hey kahpe , hey felek denilen kaltaban karı ! 1 
Milyonla bağrı delmeğe arlanmadın mı hiç ? 
Diz çökde af dile, gel yaslı ülkeden , 
Lanet senin bu oynuna , lanet zamane ,pıç. 

Şemsi izzet GUnal 

"1TATÜRKÜMÜZ, DÜN SABAH 
UôzLERİNİ HAY ATA YUMDU 
~ lltnhurreisi 
tihabı bugün 

~kbrl 
Fakat onun mübarek ruhu onyedi 
milyon içinde tek tek yaşayacak 

C:umhurreisi vekilinin ve hükumetin beyannameleri 
DÜN MEMLEKETiMiZDEKi BÜTÜN DEVLETLER MÜMESSiLLERi HÜKÜMETIMIZE 
VE TÜRK MiLLETiNE TAZiYEDE BULUNDULAR. BAŞVEKiL ANKARAYA GELDi 

l', .... 
, .. blerln verdlll r•por 

~kara: 10 (A.A.) Atatiirk'ün 
~ 1 .ve müşavir tabibleri tarafın· 
-~1.l~n rapor suretidir : 

Cısı Cümhur Atatürk 'ün umu· 

mi hallerindeki vaha.met, dün gece 1 
saat 24 de neşredilen tebliiden son 
ra her an artarak bugün (10 ikinci 
teşrin 938 P~rıembe sabahı) saat do· ı 
kuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin 
humma içinde terki hayal etmişlerdir , 

Müdavi tabibler: Profesör doktor 
Neşe t Oıner İrdclp, Profesör doktor 
Miın KcııMI Öke, doktor Nılıat Re· 
şat Belger Müşavir tabibler: Profesör 

Gerisi ikinci sahifede -

BÜTÜN DÜNYA 
Büyük matemimize iştirakte 

Dost Y ugoslavyada dün matem 
tutuldu; dini ayinler yapıldı 

Dün gece ve sabaha karşı bütün j 
dünya raclyo istasyonlarındaki ajans · 
servislerini al.ika ile takip ettik, Bü 1 
tiin Radyolar Ulu Ôndeı imiz Ata 
türk'ü kaybettiğimizden dola}i Türk 

1 
Milletine derin taziyetlerde bulun· 
Ju. Dost Yugoslavyada daka dün 
sabahtan itibaren büyük matemimize 
iştirak hareketi olduğu bildiriliyor
du. 

Dün gece Belgrad Radyosunun 
bu husu$ta verdiği malumatı aşağı · 
ya alıyoruz: 

Belgrad : 10 - Bugün bütün 
Yugo~lavya dost Türk Milleti .~ in 
büyük nıetemine İştirak elti. 

Yirminci asrın büyük dabisi 
Atatürk'ün ölümü burada çok büyük 
bir acı uyandırdı. Bu münasebetle 

Radyomuz uu geceki neşriyatını 

müttefik ve Biiyük Dost Milletin 
Ulu Önderinin ruhunu taziz ve ma· 
temine iştirak etmek · üzere Kamal 
Atalürk'ün ~ayatına ait neşriyatta 
bulunacaktır. 

Dedikten sonra Atatürk'iin ha· 
yatına ait kısaca bir tarihçe yapmış 
ve Aleksandrın Kardeşi Kama! 
Atatürk'ün hayata gözlerini kapa· 
ması dolayısıyle Yugoslavyadaki 
bütün resmi daireler in, Belediyeierin 
ve birçok binalarnı bayraklarının 

yanya çekilmiş olduğunu, kordiplo· 
mati'in bu elim ziyadan dolayı Bel · 
graddaki Türk elçisine taziyede bu 
lunduğunu birçok mabetlerde isti 
rahatı ruhu için ayinler yapıldığını 

Gerisi ikinci sahifede-

1 

BÜYÜK 
MATEM 

Yediden yetmişe, bütün 
J-\chlndlıların gözyaşları 

içinde devam ediyor 

8iiyiik öııd c ıi ı niz At,ılli kıiıı ılıın 

s alı;ılı hayala j(Örlerini yııııınııış 

lı;ı\ıe ıı , l ı ülıiıı ynrtJ•ı olduğu ;:ıhi 

A-ldndda J,ı çok büyiik bır tesir y;ıp 
lı. 

Dtin, çoluk çocuk uüıü ı A l~ııt· 
lı :ağladı . Şehir lıaşlaıılıaşa yarıya 

~·c kilııı iş mat em. 
13ayraklarıylc donandı. Evlcr.lr, 

mağazalarda , gazinolarda, her yenir 
lllllllk susmıı~. kalıvclcrdc, 0 / 1111 a 
ldleri kalkıııı~ , sııı ın ·ıldr. liyatıolar 

k.ıpannıı)lır. 

'{o larcl;ı köşr başlarınd,ı biıyiik 

lıalk kıtlrlrri radyoların başında top 
!anını~ . /\"kara radyosunun buraı:;ı 

111< vzu ctrafınJaki neşriyatını göz 
yaşları aıa~ ıoda dinliyorlardı. 

- Gemi lıçiincü sahifede -

BUyUk Şefi kaybettiğimiz 

günün yakın bir 11rifeainde 
Fransızlar onun için ne yazdı 

j Sulhun büyük 
kapısı Türkiye 

Fransada bile bir dikda 

törlük idaresi taraftar

ları bulunduğa halde 

genç Türkiye cümhuri

yetinin banisi bu sıfatı 

kendisini tahkir eden 

bir kelime telakki ede

rek daima reddetmiştir 

Pariste çıkan Paris -Orienit ga· 
zetesindc "sulhun ali kapısı. baş. 

lığı altında çok şayanıdıkkat bir ma • 
kale gördük. Bu makalede Türkiye 
nin ehemmiyetli mevkiinden ve kuv· 
vetinden uzun uzun : bahsettikten 
sonra biiyük Şefimiz Atatürk ve 
milleti için şöyle denmektedir. 

"Türkiyenin ideolojisi büyük de 
mokrasilere yakındır ve Fransada 
bile bir diktatprlük idaresi taraftar 
ları bulunabildiği halJe Türkiye cüm 
hu•iyetinin Banisi bu sıfatı kendisini 
tahkir eden bir keline telakki ederek 
daima reddetmiştir. O, Atatürktür. 
Türkiyetin babası vatanın kuıta· 

rıcısıcır. 

Çekoslovakya demokrasilerin 
şarktaki bir temel direği idi, diyor 
lar. Fakat bu temel direği sahte idi 
ve diğer devletlerin daimi bir hima 
yesine ihtiyacı vardı. Bu himaye 
kesilir kesilmez de derhal çöküver
di. 

Türkiye başkalarına muhtaç de 
ğildir Münakaşa kabul etmez bir as 
keri kuvvette sahip bulunuyor. is
tediği takdirde dünya sulhune kati 
bir yardımda bulunabilir. 



--- 2 

l GtaRCJŞLfER ) 

ATATÜRK ÖLMEDi : 
iÇiMiZDE -y AŞIYOR 

1 
' ~~~~~~~~~~~~_;__...;......=--~~~~ t 

T arih, hiçbir in j ! 

s~.nın .. arkasınd~.n 1 Dünkü gözyaşlarının seli,dünkü 1
1 dunku kadar goz •• .• 

d ··k··ıd .. ğ .. ·· k hıçkırıkların tesanudu kadar kuv- 1 yaşı o u u unu ay· 
detmedi. vetli bir matem temposunu ne bir j 

Düu l Taşile, topra· millet tuttu, ne de bir tarih gördü ı 
ğile, büyükten , beşik- •• 
teki çocuğuna kadar T ANOUNER----
bütün Türkiye , bütün 
Anadolu ağladı; ~ızladı: Babası Ata r 
tür k öldü diye 1 

Dünkü gözyaşlaımın seli , dünkü 
hı1,;knıldaım tesanüdü kadar \..uv 
vetli bir mattm lemı:o~uru ne tarih 
gör n. üştür , ne de bir millet tut 
muştur. 

Düııkü f şsiz t lemin Türk milleti 
üzer indtki tesiri, izcıh im~anının dı 
şında kalan l üyük bir e it m sahnesi 
olc~u. Dün , bşlı bşıra bir tarih 
kapandı; dün ' rütün hr millet ağ. 
ladı . 

Nasıl kalbimiz dağlanmasın, nası] 
onun için ağlanmasın ki ... 

O, daha cün,çöp kadar çıra ale· 
vi ile kara boh~ımızı aydınlatmış , 
krınımızla , cönımızla ülhmize şa
faklar örerdi ! Atcıtürkü laribin lur· 

cuna dikmiştik • Ve o bayralda iıa
kdapların yalçın zirvesine yükseldik. 

O, şerefımizden kim5eye Arslan 
pa)'l vermedi ; herşeyi , hepimizin 
yaptı Zaferi bize, in~ ılabı bize, sa
rayları bize, kendini de bize verdi . 
Herşey, heı in: izin oldu . 

Ve o, rıihayet dün, Cümhuriyetin 
idamtsini de tamamen genç vatan
daşın, gt nç ordur;un şuurlu vicda 
nının , mukaddt s heyecanının ve 
sarsıfmaz imar mm emin btkçiliğine 
terketti. 

Şimdi biz , bu aziz emanetlerirı 

bekçisiyiz ! 
O biz dtmekti; biz de o deme 

kiz. Bunun için o ölmedi; o yaşıyor, 
o ölmiyt Ct k o rcşayacaktır : Kal 
bimizde . 

l 
F rankocular hükiimetçi- ı 

leri iki kısma . böldü 
Asi kuvvetler 

vasıtalarla 

son derece modern 
harp etmektedir 

1 
1 

Gandeza : 10 ( Radyo ) - Ebr 
cephesinde ıaanuı. bitmiştir. ırnku· 

met kuvveti. ti ikiye bölünmüş ayrı 

ayı ı iki yerde muha!ıara edilmişlerdir 

Barsclon : 10 ( Radyo) - Cep
heden gelen hı.beı ler, Frank o lruvvet. 

ininin son derece modern h<ırp alet-

leri ve malzemesi kullanmağa başla- 1 
dıklarmı teyid ediyor. 

Frankonun tayyare kuvvetleri bir j 
m' H daha artmıştır. Frankocular son 
taarruzda ltalyanların Habeş seferin· 
de kullanmış oldukl;ırı tipte küçük 
tanklat kullanmağa başlamışlardır. 

A! atü~k~müz dün sa~ah j 
gozlerını hayata yumdu ı 

- Birinci sahifeden artan -

dı>ktor Akıl Muhtar ÔZden, Profesör 
doktor Süreyya Serter, doktor, M. 
Kamil Beı k, doktor Abrevaya Mar
maralı. 

HükOmetimizfn resmi tabllğl 

Ankııra : 10 - (Türkiye Cümhu
ıiycti Hüı..umet inin ıesmi tebliğidir.) 

Müdavi ve Müşavir tabib!erinin neş 

tedi!en son ıaroıu, J\tatürk'ün dün
y.ıya gözlerini kcıpadıgını bildiı mck
lcdir. Hu acı hadise ile Tüık varanı, 

Hüyük yar ıcısını. Türk Milleti Ulu 
Şefini, insanlık Büyiik evlad:nı kay
betti. Milletimize içimiz yanarak bu 

tarife sığmtyan ziyaından dolayı en 

derin taziyetlcriınizi sunar, kederleri
mizin tesellisini ancak onun büyük 
eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın 
kiymetinde ararız. 

Şurasını da he• şeyden· evvel 
beyan etmeliyiz ki, ölmez olan, onun 

Büyük eseri Cümhuriyet Türkiyesi
dir. 

Hukumetiniz, içinde bulunduğu· 
muz bu mühim anda bugüne kadar 

nlduğu gibi di~ katle vC:ızifc başında
dır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti 

idame hu:nısun , Jıı tlüyük Türk MilJc 
linin, hükümeti ile tek vücut olarak 

teyit ve lemin edeceğine şüphe yok· 
1 ur. 

Teşkila hesasiyc kanunun 3 üncü 
maddesi mucibince Büyük Millet Me
dısi Reisi Abdulhalik Renda Reisi 
Cumhur vekalet i vazifesini derııhtc 
etmişlerdir. 

Yine teşktlitı 
34 düncu madd 
Millet mecl si de l y Dl 

lıuru intıhap ede ektı . 
Tiirkiycn·n en büyük kakamına, 

teşkilatı esas·ve kan nuna göre geçe· 
rck olau zatın etrafında, hükuınetiyl 
şanlı ordusiyle ve bütün kudret ve 
kuvvetile Türk milleti .sarsılmaz bir 
varlık olarak loplanacnk ve yüksel· 
mesirıde devcırn cdeccktır. 

Bugün ayr1ldığına ağladığımız 

Büyük Şefim İL A 'atiirk her vakıt Türk 
milletine güvendi. 

Eserlerini bu gü\'enlc yaptı. 

İdamesi eEasını da istıkmal ederek 
güvenle büyük millelinıiz<~ bıraktı. 

E ~ edi Türk milleti, onun eserle· 
rini ebediyetle yaşay:ıcaktır. 

Türk gcnçligi, onun kıymetli ve· 
diası olan Türkiye Cumhuriyet'ni da
ima koruyacak ve onun izinde yüı ü 
y~cektir. · , 

Kemal Atatürk, Türkün tarihinde 
ve gönlüdne daima yaşayacaktır. . 

Kamutay Bafkanm tebliği 

Ankarö: 10 ( Reisi Cümhu·· Vekili 
ve Büyük Millet Meclisi Reisinin Teb-
liği ) -Reisi Cumhur Atatürkün, 
milleti mateme gark cyliyen elim zi
yaı dolayısiyle Teşkilatı EsC\siye ka-

numınun 35 üncü maddesi mucibince' 
yeni Reisi Cumrnır intihap edilmek 
üıcrc Te~rini saninin llinci Cuma gü. 
nü saat 11 de Büyük Millet l\foclisi· 
ni içtimaa davet ederim. 

Reisi Cumhur Vekili ve Büyfü 
Millet Meclisi Reisi 

AbdUlhallk Rende 

Şehür 
Büyük 
mate 

Kültür Direktörlü- Feci bir kaza Şeker fiatleri 
1 

ğünün tavzihi 

8/ 11/938 tarih ve 4278 sayılı 
Gazetenizin birinci sayife.sinin (4)cü 
sütununda ( 40) talebe sokaletamı 
kalacdk) başlığı ile yazılan ya;ı:ı hak 
kında gereken incele.me'lr yapt1'81l 
br. 

Esasen dairemizce a '8kip edi 
fen bu durumun tavzihan neşrini 

rica ederim. 
1 - Geçen ders yılı Maarif 

Cemiyetince tamir edilen Hacı bay
' ;ım medresesinin (30) kadlr talebe 
çocuk esirgeme kurumunca iaşe e 
dilmiştir. Bu sene Mai.rif Cemiyeti 
kadrosunu gt'nişleterek yeniden 
( 40) talebe almış ve (80) kişilik 
p,nsiyonunu birir.ci Ortaokul bina 
sında açmıştır. 

2 - Geçen sene Medresede 
kalan talebenin muhtaç olanlarını 
ve okuma dereceleri iyi olanları 
Mauif Cemiyeti Pansiyonuna alın 
mıştır. 

3 -- Bu sene Medresede kalan 
talebenin bir kısmının mali yaziyet
leı inin müsait olduğu ve bir kısmı· 
nm da okuma durumlarının zayii 
olduğu tesbit edilmiştir. 

4 - Me1resede bu:unan H \tay 
lı talebelere yardım yapılmak ta ol· 

duğu ve bu yardımın daha esaslı 
bir şekle- konulmak üzere olduğu an 
laşılmıştır, 

5 - Fakir talebe ile ilgili olan 
Türk Maarif Cemiyt:ti ·Çocuk Esir -
geme kurumu ve Halkevi Sosyal 
yardım kolu maddi imkan nisbetin 
rle yoksul talebeye yemek, Elbise 
ve kitap yrırdımı yapmaktadır. 

ilimiz okullarındaki fakir talebe· 
ye yapılan yardım Umumi ihtiyr..cı 

karşılamaktadır. 

Kültür Direktcıü 
(Ekrem Gürsel) 

Türkaözü: Küftür direktörlüğünün 
tavsiyesini aynen yukarıya koyduk. 
Biı; matbaamıza gelen onbeş kadar 
talebenin sızlanışını ve buna bir ça 
re bulunmasını yazmıştık. Temenni 
ederizki o talebelerin müracaatları 

yanılış olsun!... 

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

daireler 
Rarti evleri halkevleri bayraklarını 

yarıya indir.mişlerdir. 
Memleketimizdeki bütün ecnebi 

devlet mümessilleri hariciye vekili· 
miıe milli matemimize samimi işti . 

raklaımı bildiren taziyet mektuplan 
göndermiilerdir. 

Bugün bütün ecı1ebi devlet mü 
messilleri Reiııicumhur vekili ve 
Büyük millet meclisi reisi An.fülhalik 
Rcofayı ziyaret ederek ıleftai mah 
susu irıızalaınışlardır. 

Duayen bulunan Afgan büyük 
elçisi Ekselans sultan Ahmet l· anın 

ı iyaselinde top1anan 'cnebi devlet 
mümt"ssilleri bugünden itibaren ce 
naze merasımının hitamına kadar 
ziyafet vermtği kalıul resimleri 
yapmamağı elçiliklere yarı bayrak 
çekmeği ve teessürlerine bir nişane 
olmak üzere bu akşam lstanbuldan 
avdet dmtkte olan Başvekil Celal 
Bayarıistasyonda heyet halinde ka 
rşılamağı ve büyük mıllet mec!isirıin 

yarinki toplantısında Lulunmaklığı 

kar arlaşlırmışlardır. 
Bugün saat 17 de hariciye ve 

kili doktor Aras Ankatadaki f'cne 
bi diplomatlarını heyet halinde ka
bul etmiştir. 

Duayen bulunan afgan büyük 
elçisi Ekselons sultan Ahmet hen 

Bir amele lokomotif 
altında 1 kalarak iki 

J 

bacağı kesildi 

Yeni ista·syon~-t amelelik yapan 
Niğdenin Çukur köyünden Şammah 
otbı ~ehm.ci lat~şy<>ftda q,aoewa 

•pmafda olad lokolilotifin altında 
kaltratc iki bacata kWfdıi§tir. Zabı J 
taca hu feci kaza hakfcıncfa tahki. 
k1ta devam ohmmoktadır. 

Bir kısım esn~f hirkaç günden
beri neden ileri geldiği anlaşılamı· 
yan bir sebebten dolayı şeker fiat· 
lerine ikişer kuruş zam yapmak su· 
retiyle • toz şekerin kilosunu 30 ve 
kesme şekerin kilosunu 34 kuruştan 
satmağa başlamışlardır. Alakadar· 

larm -dikkatnazarlarını çekeriz. . ' 

.Encümen Başkatipliği 

Bir dolandırıcılık 
Vilayet Daimi Encümen Başka 

bbi Sırrı Gökmenin Vilayetimiz ma 
halli idareler Müfettişliğine tayin 

f edıldiğini yaznııştık. Sırrı Gökmen; 
Mehmet oğlu Yusui adında bir.i- ~yni zamanda Daimi Encümen Baş 

sinin baş~ası adına Mansu oğlu Sa· katipliğini de yapacaktır. 
idden dört lira para dolandırdıi• 
iddia ve şikayet edilmesi üzerin~ 

suçlu yakalanmış ve hakkında taki l 
bata başlanmıştır. 

1 Yağmurlar dindi, 

hava açtı 1 
Bir müddettenberi şehrimize ve 

ovaya sürekli bir sur!lte yağmakta 
olan yağmurlar dinmiş ve hava iki 
gündenberi açmıştır . Soğuklar d11 
hafiflemiştir . 

Mirzaçelebi okulu 

M!rzaçelebi halk tarafmdan kira 
ile tutulan ilkokul binasında tedri 
sata başlanmıştır. 

Otomobilini bir çocuğa 

çarptırdı 

Şöför Abdullah oğlu Ali idare 
etmekte olduğu otomol:.ilini altı yaş

laranda : Nazmiyeye çarptırarak mı 
gün sor)ra tekrar muayenesine lüzum 
göriileC:Ck derecede yaralanmasına 
ıebeLiyet verdiğinden yakalanmış 

Ye hakkında kanuni muamele yapıl 
1111ttİı. 

akı He başından ve 
kolundan yaraladı 

Mehmet oğlu Mehmet Ali Der 
~ adında birisi Osman oğlu Re

Savaşı bir gün sonra tekrar mu 

Yüzlerce vatandaş bu d 
berin acısına tahammül e e 
bayılmıştı. ..ı. . L,.ytJ• 

Dün türk milleti~· 
~j;,i izhar ve taziyetltrİ~fll 
derı telgraflar· hazır~~ 

cumhur vekili, hıeclis reıst 
Rendaya, başvekil Celal Ba~. 
kurm.ay başkanımıza ve "e 
çekilmiştir. d 

Her akşam :saat 24 e 

normal olarak devam ede~ 
hayatındct dün gece bir f~ 
vardı. Evlerin her tarafın 3

•1 k .•• yanmıyordu. Htr evde 1 

araya toplanarak büyük 
..-,a..,rı,_ 

tutmakta olduğu anlaşılı 

Caddeler hareketsizdi ' 
yerler, dertleşen vatanda~• 
Fakat çok matemli ı bir 
arzediyerdu. Dün gece saııt 
kadar devam eden Anka~~ 
sunu binlerce halk muhte 

gözyaşlariyle takibetti · 
Ankara radyosu prO 

Büyük Şefimizin hayatı ı ş:i 
eserleri , dehası hakkınd• ~ 
bir konferansla başladı · 

l·f fasıladan sonra muhte 1 

n: şriyat yJpılmış ve lıuntJ j(İ 
Ulus gazetesi Başmuha!'. 
Rıfkı Atayın ve Hasan A'' 
Onderimizin ölümü hakk A 
zıları okunmuş ve bunu • 

1. d . bil• genç ığe yaz ığı vecız 

kibetmiştir. ~ 
Dün, büyük kara ha 

Ekmekler hamur çıkıyo?Ja~~t:.:> sine lüzum görülecek {den c ·'- 1 
;fakı :ile kolundan ve başından 

şehrimiz okullarınd1 da ç 
ve muztarip tezahürlere .. 
Bu eşsiz matemin gt>nçlik 
tesiri de iz~hedemiyeceğiıol 
hüyük bir elem tablosu. d~,ıı Şu birkaç gün içinde bazı fm 

_.lalliriil•adığından yakalanmış ve hak· 

cılar ekmekleri yf'nilemiyecek der 
kanuni muamele yapılmıştır. 

cede hamur çıkarmata başlam.şla 
dır. Zabıtai Belediye Müdürlüğün .. ·-·.a.·.,~. 

etnirle başından 
yaralamışlar 

nazarı dikkatini celbederiz . 

10 Te,rlnlsanl 938 

diplomatlar heyeti namına atideki 
beyanatta bulunmuştur. 

Bayvekil 

Gerek kendi namıma gerekse 
duayeni bulundugum diplomatlar 
heyeti ve temsil ettigirniz memleket . 
)er namına zali l•evlc:tinize bu büyük 
mateminizden doi, yı derin teessür 
J,.. rimizle samimi taziyelerimizi arze
dnir. •• u 1 J da ?a.tı devletinize arıet 
mek istt'rimki bu büyük dünya ada· 
mıoın ziyaı sizin milletiniz gibi her 
birimizin mille.tini de son derece 
müteessir etmiştir. Bütün kalbimiz. 
le! bu payansız kec'erinile iştirak edi 
yoıuz. 

Haıiciyt: vekili doktor Aras ce· 
vab olarak demiştir ki. 

Bay duayen . 

NEŞRlYAtT 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 1 l l inci 
sayısı çıkmıştır. Bu sayı çok istifa
deli yazılarla ve güze\ resimkrle 
doludur . Çocuklarımız için , çocuk 
bahalarına tavsiye ederiz. 

Bugiinkü lınsakiye 

Bugµn gürıtş saat 6, 1 O de 

doğacaktır. Öğle c. zanı saat 
11,39 d,., ikindi ezanı saat 

14,26 de, akşam ezanı 16,45 

de, yatsı ezam 18, 11 de oku
nacaktır. imsak saat 4,20 de bi. 

tecektir. 

Dün bu kara haber• a 
okul talebeleri acı acı ağl~e 
Yaşları dökmüşlerdir · fa 

to' · smda bayılanlar o)nıuŞ 
mekteplerde Ôğrdmenle.r · 
fimizin hayatı, ve mater11'~t 
nası hakkında uzun u1.u0 

, l le 
bıı lunmu~lar ve talebe er 

ı 
1 

mişlerdir . I• 
Dün gece, dost Yu~osl~ 

yosunun neşriyatını da ~11 

bir alaka ile takibetnıiştıl'~~ 
lav milletinin acımızıt . ı 
büyük ~laka hakkındaki 
ayı ı bir başlık altında t;lll 

Fransad~ , 
. d' ~ 

İtalya aleyh111. ; 

çalışan Y ahud• 

Roma: 1 O (Radyo) - ~ f 
zeteleri Hitleıin nutku.ıu G 
ınekte devam ediyorlar.do 
aynı zım1n ia Pariste K<1 ~ 
zetelerle, İtalya, Al ı~a·ı)'~ 
faaliyette bulunan bir } 

. •' nisi mevcut olduğun:J ıŞ 

te ı . 

Beyaz 

Filistin 

Büyük elçiler orta elçiler masla 
hatgüzarl.ır mumtaz m~messilleri 
bulun iuğunuz dost memleketler na 
mına gerek kaybettiğimiz Ulu Şt'fi· 

Bütün dünyay bü-1 
.. . . l ikiye ayırmaktan vazgrÇ 

yuk matemımıze araplarla ko:nşularıııın ~j.r 

Lonrfra; 10 (Radyo)...r 
da lrngün öğleden sonr9 

beyaz kitapta fngılter 

miz. Gerek onun ölmaz eserli olan 
Türkiye Cümburiyeti hakkında gö-

sterdiğiniz bu derin ve müesir sem 
pati tezahürü türk milletinin ve 
Cumhuriyeu hükürnetinin ruhunda 
menkus kalacaktır samimi taziyet 
lerinizden dolayı bülü11 kalbimle 
teşekkür ederim. 

iş tir ak t e 1 dav• t edil ec' ki eri biidııt1 

' 

- Birinci sa~ifeden• artan -

ve mumlar yakıldığını, bütün Yu 
goslav geçliğinin kızlarının ve hal 
kının kollarma maten alameti olarak 
siyah kurdelalar taktığını söylemiş l 
tir. 

• ıt:&I 
Radyo, ayın onsekı 

akşamı Atatüıkıün haY9~ 
ğı inkiliplar hakkmd1t 
Yugoslav dılinde büyük 
rans verecek, ve bu k 
onbeş gün miiddetle de~' 
tir. 



ALMAN -FRANSIZ 

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

1~ illi matemimiz dolayı 
sile sinemamız kapalı · 
dır. Tan sineması Direktörlüğü 

.............................................. 

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

Ademi tecavüz paktı meselesi 

la~iyettar ma hafil böyle pa ı\:t için beyanname 
lltıın edilmek Üzere olduğuı u tekzip ediyor 

'·-----------------------------------------------------. 
Asri Sinema 

direktörlüğünden: 
taıis: 10 (Radyo)- S<ı!ahiyettar 
111~'1. ınahafili Münih itilafının fer 
a a bay Çeınberlayn ile bay Hi. / 
,';~1nda neşredilmiş bl"yen11Cıme ! 
&d .a~s.ı ile Almanya arasında ı 
'tt~rtı~.ıecavüz beyennarrıesi tanzim 
ır, Ilı.ere o!duğunu tekzip etmek 1 

~ıtier· V d ·· 1 d.ğ. k l ın arrnay a soy e ı ı nutu 
da alaka ile karşılanmıştır. Bu 

:~~.Havas ajansının Berlindeki 
• .tı Şunlaı ı kayd ediyor: 
tijıtlerin nutku dış po.itikada ye 
Şey kayd el•neıniştir. Bununla 

Sil~ harbi tahrik edenler evvelemir 
rı a~larını bırakmak şarlile Alman· 
t sılah\arını bırakmağa amade 
il hakkındaki kısımı kayda layik 

tir. 
Buna mukab 1, Berlindeki yabancı 

mahfiller nutkun ba1i kısıml;ırinın çok 
~iddetli olduğunu ve bu bakıır.dan sar 
bruk nutkuna benzediğ'İni bydediyo 
rlar. 

Bilhassa lngiliz politika adamla 
rı doğrudan doğruya yapılan hücumu 
ayrıca tebarüz ettirmekte ve Komin 
tern aleyhir.Jeki pa~tin ) ıl dönümü l 
gücünde Alman Japon do~tluğun- j 
dan hiç bahsedilmemesi kayda layik 
göı ülmektedir. j 

Epok gazete.side şöyle yazmakta' 
dır: "Hitler, Fransaya elini uzatma l 
mıştır n 1 

--------

Bulgaristanın 
U.nih itilafından 
edelerin tadili 

emeli 

sonra mua · 
umuluyor 

~lgar matbuatının yanlış tefsirleri 
,,, . 

Ya : 10 ( Radyo ) - Münlh ltlUHmdan sonra muahede . 
._dll edlleceljlne dair Bulgarfstanda kuvvetll ümitler 

1•tır. Mamafih hUkOmet mahafm, Bulgarlstamn dost sl
•ayeslnde temin ettl~i dostlukları korumak lstedtOlnden 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule baş\aınıştır. 

5-7 9943 

Adana Ziraat mektebi -müdürlü
ğünden: 

• 
1-Adana Ziraat mektebi talebesine yaptııılacak haricı elbise için 216 

metre 510 kalite numarolu lacivert renkte ve her metresi 450 kuruş mu 
hammen bedelli kumaş ile seksen takım haricı elbisenin kol astarı tela ve 
seteni ile diğer malzemesi te• ziye ait olmak üzere beher takımın 500 ku
ruş nıuhammen nedeli olmak üzeıe 28 - 10 - 938 taıibinden itib< rt n 
14 - 11 - 938 Pcı:-.ırtesi günü saat 14 de ayrı ayrı ihaleleı i yapılmak 
üzere 18 gün mü ldetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Vilayet Ziraat Müdüriüğünde toplanacak komisyon tara· 
fından yapılacaktır. 

3 - Kumaş' teld, astar seten ile iskarpin ve kumaş numuneleri ve 
şartnameler mektepte ıncv.;ut olduğundan istekliler bu müddet zarfında 
pazardan mada her gün mtktep müdür li.iğüne müracaat edip r. unıur e ve 
şartnameyi görebilırler. 

4 - lsıekli olanlar 2490 sayılı kanunun 2-3 ncü maddelerindeki ve 
saik ile "" 7.5 nisbetinde muvakkat drpozito paralarının mal sandığına 
yatırarak ihale saatında komisyonda hazır bulunmalaıı icap eder. 

29-3 8-12 9421 

• 

Büyük kurtarıcımız, goz bebe-
ğimiz , babamız Ulu atamımızın 

1 beklenilmeyen ölümü dolayısiyle 
aziz hatıralarına hürmeten 

Sinemamız 
kapal•dır · 

·----------·-------------
or. Muzaffer Lokman 

fç hastalıkları mütehassısı 

,"'-lgar gazetetertnln bu I - - , 
,,~ı Yanhş tefslr1erlne ma. j Halkevi BaşkanlıC: ından: -------------- 1 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
---------, başldmıştır. 

&k için gazeteleri bu 0 1939 d } 
' neşriyattan menetmiş- ı - mo e i 

Evimiz, İkinci teşrinin 15 inde 

,&atkan deniz i 
~aret kanunları 1 

1~Vhit edilecek 

aşağıdaki Kursları H<ılkın istifadesi 
ne açacaktır. Derslere parasız de 
vaın edilir. Arzu edenler Halkevine 
veya Namıkkemal okulu Baş öğret 
menliğine müracaat ederek yazılma. 
lıdırlar. 

l - Erkeklere Türkçe gece 
dersleri. 

~rı~ 
ar: 10 - Balkan anlatı 

lik ik konseyinin deniz l..oınitesi 
nıutat içtimaırı geçen a} Yu. 

· Y&tıın Split şehrinde yapmış 
eye hükumetimiz nanına deniz 

b~ ~ Utnum müdüıii Ayet Altuğ 
r ~lbank. umum m;idür muavini 
• Cvkep iştirak etmişti. Mura· 

dC ı.. döntnüşlerd:r. 
rı l\()llf • di ~ ıtenın aldığı kararlara göre 

* C\'lı:tler deniz nakliye müesse. 
tas d k •tı .a kullanılmakta olan di 

~llıl 0nsunentoiar ve müm(' .. ~ili 

t. arı ayni şekilde tanzim edi· 
ır D 
1 

•• eniz ticaret kanunlarının 
t 'çirı daimi bir komisyon 

8iı c g 4 çe ceklir. 

~.Yıl başindan itibaren !~oman 
~~hıi'e re mi milli şehalelna 
lile · 

Ilı rınden tahsil edilecek ve 
:saha usulüne göre alınmış 

.tlisürn varsa farki iade edi· 
·Yugoslavya tarafınden tc

~, ~ balk.ın hattı olarak tanına 
di alerı ayda bir yapılan bu 
b ğer üç devletin ayka bir Ye!· 
~ s.ef er diğer üç devletin tah. 
~~1 g milerle hertada bir 

ıttır ' . ~Yolculara gü nruk ve po· 
~ tn:si esnasında deha çok 

Rosterilecektir. 

~~Ce ""b · 'y . no etçı eczane 
\~~ıotd civarında 

tıı eczahanedir 

2 - Kadınlara Türkçe gündüz 
dersleri. 

3 
4 
5 
6 -
7 
8 

Erkeklern Motör Kursu, 
Kızlara Mo\ör Kursu. 
Daktilografi dersleri. 
Muhasebe dersleri. 
logilizcc Jersll"ri. 
f ransızca dersleri. 

1 - .3 9966 

rAnkara radyo neşrİy:-ltı 
lİle 200 ila 2000 ınelredöki] 
bü,iin dünya neşriyalını 

MIKA RADYO 

iıe 
ciinleyinİ7.J 

35 Lira 
En ııcuz, en temiz ve en güzel 

(5 lamba kudretinde 3 a o.et çiıt va 
zifeli laıııbalar:a ınücehheı.) Radyo 
dur. 

MÜR~'!; Rı:ıı Su/ılı Sıııuy 
No: 1 ı. A, aelıckli kilise sok(lğı 

6-30 9964 

SeyhanZitaat Direktör
lüğünden: 

Kudusden getirtilecek ?artakal 
çeşitleri sipariş e Jil mek üzeredir. 
Bu fı lanlar ağaç dikme mevsimi 
olan ŞubatJa Adanada bulundurul· 
mak üzere şimdiden tertibat alın
mıştır. İsteklilerin Ttşrinisaninin yir 
minci günl.İııe kadar Ziraat Miidür 
lliğiine mürecaatları kabul edilecek
tir. 

8 11-15 9955 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli n1uhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener 
.. . 

muessesesı 

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

BÜYÜK Bir Filmde BÜYÜK Bir Roman 

(TAN Sineması ) 
. 

PEK Yakında 
- - -- -

BÜYÜK FRANSIZ EDiBİ MAURICE DECOBRA'ın Bütün Dünya 

' Lisanlarına Tercüme edilen emsalsiz Romanı ve Sencıyosu CLAUD 
FARRERE Tarafırdan yazılan 

EN MÜESSİR EN ACIKLI VE EN HİSSI 
BİR MEVZUA SAHİP 

·-------------------~ i * 
!YOŞiVARAl 
··---------------------·· 

HARİKULADE FRANSI2C \ Sözlü Şaheseri Takdim Edecektir. 

(MADAM BUTTEkf-'LEY) den çok daha Romantik ve (HARP) 
filrninden çok daha kuvvetli olan bu film ayarında bu son seneler 

zarfında hiç bir eser görülmemiştir. 

Bu Şaheserin Baş Rollerinde : 

Japonyanın En Büyük İki Artisti 

SESSUE Hayakava fVlİCHİKO Tanaka 

Ve En Güzel Jönprömiye 

(PİEl<RE RICHARD WiLLM) 

Bulunmaktadır 

~957 

. Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Mahrukat 
Kanurı l\o: :117.J 

Kanunu 
/\ ııbul tıırilıi: :!:116/ l!J:-Jn 

ı\'p~ri tarihi: 9/7/ l<J3R 

- Dünden artan -

Madd(' 5 - Bu kanurıla yakılması mecburiyet altına konan mahrukat 
ile teshin vasıtalarının ve malzemesinin nakil, tahmil ve tahliuesinde Dev· 
Jet, husu;i idare ve Belediyelere aid tren, vapor, lim1n ve iskelelerin as 
gari tarifelerinde Nafıı V! lktis1d Vekillerinin teklifı ve icra Vekilleri 
H.:yeti kararile yüzde elliye kadar tenzilat yapılabilir. 

Madde 6 - - Kanunun tatbik edilecı>ğİ ilan edilen yerlerde ihtiyaca 
kafi mahrukat, soba va sair teshin vasıtaları bulunduğu halde bu kanuna 
muhalif hareket edenler sulh mahkemelerince 10 liradan aşağı olmamak 
üzere hafıf para cnasile cezalandırılır. Bu muhalefet hükmi şahsiyeti haiz 
müesseseler tarafından vukua getirilmiş ise ceza bu ıniiesseselerin idare
sinden mes'ul olar.ık mü iür h1kkında tatbik olunur 

Madd:: 7 - B ı k ınu ıu 1 neşrinden itibaren altı ay içinde kanunun 
ıatbikina dair bir_nizamname yapılır. 

Madde 8 - Bu k rnunun hiikü ıılc:ri neşri tarihindt>n itibaren yiirüme· 

ğe başlar. 
Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini İcra Vc::kilıeri Heydi yüriilür. 

1 7 1938 

(SON) 

Damga Resmi Kanununun bazı ınaddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklennıesine dair kanun 
Kanun \'u: 34/H Kn.bııf tari!ıı: :.!2ıt>I l'J38 

NP§rİ trırılıi: 9/7/19JH 

Madde 1 - 23 5 11928 tarih ve 132'1 sayılı Damga Resmi Kanuın 
nun 11 inci maddesinin ı3, 15, 16, 28, 32, 51, 53, 59, 68, 71, 72, 74, 
76 ve 84 iincü numaraları aşağıdaki şekılde değiştirilmiştir: 

L. K. --13 - Anonim şirketleiıı esas mukavelenamelerinin Hükumet· 
çe kabul ve tasdik edilmiş olan niishalardan her biri 6 

15 - Unvanı her ne olursa sermayeyi temsil etmeyen ve 
sahibine intifa temin eden her türlü aksiyonlar 4r 

(Sonu Var) 958~ .. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
~-~---~~~--- ~---~-~-~· 

KİLO FIATI 
CiNSi ·---

En az ı En çok 
K. S. K. S. 

Koza- -=-=7;95- 8,10-
Piyasa parlağ'I ,. 33 -35,50-
Piyasa temizi " 32,50 -
iane I. 

-Ianell-. ------ ı-
-E.kspres ----- -_--=-_-_-_-_-

Klevland 38,50 1 42 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

_Beyaz ___ 1-- -1---1----
Siyah . 

çtGIT 
Ekspres ı ı 

- -·-----
-ıa;;e - -

Yerli "Yemlik,, ı 3 -, 
" "Tohumluk_"_ --- -

------

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

- .. -Yerli ---
1 3 75 ---- -

.. Men tane Arpa _____ _ 

_Fasulya ___ _ 
Yulaf 

--D-e-li-ce ______ ----

-=-=---~---- - -~-- -
Kuş yemi ----'--=------- -- . ----
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16:'50 

UN -----c----.,..--==-=·------
__ Dört yıldız Salih -- ·-

... üç " " 
:O ~ Dört yıldız Doğruluk 
.:t a:: 
..E c üç " R 

~ ~ Simit ., 
!L ;, ::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
~· V" ı- üç " " 

Simit •• 
Liverpol Telgrafları 

10 ! 11 I 1938 
l'm 1 

Kambiyo ~e Para 

S<ırıtiırı 
iş Bau kaı.ıııdan alınmıştır. 

~-,r-----,-=._-=._s-~-0-1 -,-"rf-, ___ 1 _ -=--
Rayişmark 1 

1. Teşrin Va. 4 69 F k (v - -- - 1 -·---'------- ---- ran rransız) 3 ., 
2. Kanıın " _4 _ _2.!_ Sterlin ( ingiliı.) - - 5 98 

_H_i_nd_h_a1_ır ____ ·ı--3 ı'~ Dolar ( A"incrika) ! ~çı-68 
Nevyork 1 8 35 Frank ( is'>içtc) ·-- OU -öl} 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist< n, Sey !arı, Çin 'e Cc;vac1an c'o~ı ul< n c'ogı U) a n üc..:s<se na . 

mına getiıi!rn rn mürıtdıap. t.ze ve kdrnlu ça~la1d:11 \t.kuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Hn ztvke göre c'ekişı n mmıaıalı lntiploi vaıdır. 
Muhtelif c : İı s Vf' i Ü)üklükt<' ~ulu ve pahtler içrıisinde satılır. Ambalaj . 

ıarındıki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi ııefast t ve halisiyetinin lf'nıİnatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal sataıı 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kuı~kahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İste nbul . C. 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

• 

Ht'r gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde 125 nu-

marala nıuayenehanesinde kabul ile teşhis 1 
ve tedavi eder 

9877 9- 26 g. a. 

~~----------.--~------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 
det asistanlık yapmışbr. Hastalarını Hilaliahmr.r civarında Müslüm apar. 
tımananda hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 6·-2 ye kadar 

ı kabul eder . 9598 g. a. 

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

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler· 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu karşısıı~da 

hastalarını kabul 
9-15 

1

43 numaralı muayenehanede 
etmektedir. 9434 

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

9959 2 - 15 

'" 

,. 

Beklenilen 
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a 
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"Ateş ,, 
Sobalan 

Geldi 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikt\sının 

Ateş 
Marka .soba 

ve o~al<l<uını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesi nd en alabilirsiniz 

Hiiklımet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

Y490 25-90 

1 

1 

1 

R aleigh Bisiklc lİ~ıin .. l litiin dünyad.a 
kazandıgı şohıct dayanıklıgı 

say~sindedir . 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri g 
ÇUKUROVA UMUM ACEN 1 f.Sl 
ASFALT CADDEDE DEDEobl.U 

BlSİKLF.T TECIMEVl 

13 26 

- . -. 

99{) 1 

• 
TURXIYE 

ZIRAAlfBANKASi 

----------------------------------------
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış mt>şhur ADLER 
maıkalı bisikletl .. riıniz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletl~rinin bütün teferrüatı 

1 

1 

KRO.\ı1 •>lduğu için kat'iyyen pas-
, l tıl'n H: u~ ız, ş 1<: )~s~k arabalarımızı 

1 

1 

Adler ve ~in ger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin salış yerimiz 

Hükumet Caddesind8 

Ömer Başeğmez Ticaretf1 
Telgraf : B•f 

, 
Telefon 168 

9490 24 -90 


