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üyük Millet 
inile ve derin 

Meclisi dün mukaddes kaybın ele- !'. 
Ağla Türk, Ağla! bir matem havası içinde yaşadı 

Türk milleti 
BUyUk bir olgunluk 
la yeni başınr seçti 

A.TAMIZIN AZIZ RUHU 
ŞAD OLSUN 1. 

NEVZAD GÜVEN 

~ lin. Türk milletı büyük bir 
'=J} imtihan geçırdı . En aziz 
ı . varlığını kayeden milletı 

•çını dolduran derin acıya 

ben büyük bir realito ve tarihin· 
. r dönüm noktası teşkıl eden 
tı ~ir vazife ıle karşı karşıya kal-

~endisine yeni bir baş seçme!< .. 
1 namına, bu büyük va7.ifeyi ı 

1
6k üzere dün, Büyük millet 
181 toplandığı zaman. bir taraf
bOyük olüsüne ağlayan Türk 1 

1 
• n. 1 

• 
1 

• 
ı~ 

Yenik 
yideB. C 
bayar ku1r u etınin gBzü ve kalbi Ankaraya 

ll dönmüş, Türk yurdunun içini 
liran hava bir heyecan halini 
1•~1 • Türk milletinin, vekillerinin 

11 bir itimadı, ve onların vere· 
, kararın mutlak kendi arzusu

. ıfadesi olacağına kanaati var· 

Hariciye ve Dahiliye 
vekilleri değişti 

~itekim radyo, rey puslalarının 
~ neticesi ilan edildiği zaman 
1
'. Türk milfetinın aldığı geniş 
ın, matem içinde yüzen yur· Meclisimiz 
Gzerinde bir teselli halinde do· 
1 işidilmişti . Türk milletinin 
an tek bir kelime, tek bir isim 

't ve biran bile tereddüt etme·' 
~&ni başını seçmişti . 

Mukaddes 

kaybımızı 

şükranlarla 
1fl&ha birgün evvel bu sütunda, 
OrkümOzün, çocuklarını yetiştir· sevgilerle 
j hayata hazırlamış bir baba ra
ıaiyle ve gönül ferahlığiyle dün-, minnetlerle 
' Veda ettiCini ve gözlerinin ar· 
t~~a. kalmadığını söylemiştik • 1 ve göz 

1 tnılleti, dün yaptığı intihapla yaşlariyl e 
~ QUnluğunu isbat etmiş ve Ata-

1 
1 
n en yakınını kendine baş seç- andı ! 
'· onun inkilabına ve eserle· j 
ile kadar derinden bağlı oldu· -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ReislcUmhurumuz ismet lnönU 

1 
~e mukaddes gaye uğrunda 

b bır ve birlik olduğunu rlünya-
11tkere daha göstermiştir. 

Büyük mlllet mecllsl bir toplantı halinde 

Kan dejll, sade figandır •u nab ızl•rda Atan 
Yeniden doOmıyacek gUndUr ufuklerda batan 
Oydu Türk ojlunu dünyalara arelan tanıtan 

A§la ey Türk, seni öksUz bırakıp gitti, Atan. 
DlhllnUp göz yaşı dökmez de ne yapmaz bu Yatan. 

Y~rdum.Jn her taşı, h9r tojırajı feryad ediyor 
O saj oıs11ydl da, Türk genci, ben ölsemdl diyor 
Ne kadar kandtm1 tı.Jtsam yUreölm kan gldlyor. 

Ajla ey Türk, seni iSksUz bır~kıp gitti Atan 
DövUnUp gö~ya,ı dökmez de ne yapmaz bu vat•an 

Atadan kaldı emanet sana CUmhurlyet 
Oğ.11, en kutlu vazifen ona mer butiyet . 
Alhok rtthbarln oldukça duacın Millet . 

AOla o~lam, sanı öksUz bırakıp gitti, Atan, 
Dö'IUnUp gözya,ı dökmez de na yapmaz bu vatan 

Atan öldüyse onun mllletl. sen ssğ olasm 
Jırakıp gltllğl varlıklara hep b•ğ ola•ın 
Vatan üatthde dikllmı, koca bi r dal olasın 

Ağla ey TUrk, seni öksUz bırakıp gitti, Atan 
Dövünüp gözy••• dökmez de ne yapmaz bu vatan 

Adana: JO. J J. 93 

Sulh Hakimi 

Ali Hadi Okan 
_J 

Yabancı dünyalarda da 
aynı büyük teessür 

Birçok milletler 
gönderecekleri 
48 saattanberi bütün dünya rad

yoları Türkün Ulu Önderi Atatürkün 
hayata veda edişinden doğan bey
nelmilel tesiri uzun uzun izahettiler . 

Bütün dünya radyoları dün,Dev
Jet Reislerinin Türkiyenin Büyük Şefi 
hakkında büyüklerimize izhar ettik
leri tesirleri ve milletlerinin matem. 
!erini geniş tafsilatla bildirdiler. Dün· 
ya radyolarının dün geceki neşriya

tından not ettiğimiz paıçalarını aşa· 

ğıya alıyoruz : 
( Atine - 11 Rrldyo ) - Balkcın 

antantının lideri ve büyük Türk mil· 
!etinin Önderi Atatürkün vefatı ha· 

memleketimize 
heyetleri seçti 
Kralı Boris Atatürkün ölümü münn· 
sebetile Cümhur Başkanı ismet lno· 
nüne samimi taziyetlerini bildirmiş

lerdir. Kral sarayındaki bayrak da 
yarıya indirilmiştir . 

( Tahran : 11 Radyo )- Seya· 
batta bulunan Şehinşah lranın kar· 
<leşleri Atatürkün vefatı haberini 
f ran Meclis Reisinin bildirmesi üze· 
rine fevkalade müteessir bulunan 

1slmeft lnönü. adını taşıdığı ilk /·-------· YENı· KABı.NEMı·z ... --------·"'~ ~· a erle Türk milletinin ve Türk ı "ı 
11'1in içine girmiş ve müteaki- • beri Ynnanistanı derin bir elem ve 
Büyük Şefin yanıbaşında Türk : : kedere sevketm iştir. Bu münasebetle 

Şehinşah lran Pehlevi Hazretleri ken 
di namına Türk Elçiliğine teessür 
ve taziyetlerinin derhal bildirilmt"· 
sini emretmişlerdir. 

( Tas ajansı : 11 Radyo ) -
Türkiye Cümhurreisi Atatürkün ve· 
fatı Sovyetler Birliğinde derin bir 
teesııür ve heyecan urandırmışzır . 
Bu münasebetle Sovyet Sosyalist 
Şuralar Birliği Reisi Kalenin Yoldaş 
Reisicümhur vekili ve Millet Mec. 

tbınırı ve cOmhuriyetin adımla· * Başv'!kil : Celal Bayar Maarif Vekili : Saffet Arı kan ı bütün resmiğ daireler ve binalar bay-
t ki sağlamlığı, hızını temin eden • rakları yarıya kadar çekmişlerdir . 
t;f olmuştur. Hiç şüphe yok ki, ; Adliye Vekili : Hilmi Uran (Seyhan ) Nafia ,, : Ali Çetirıkaya : 1 Bütün Yunanistan matem içindedir. 

1 r~arı en büyük, -en kiymetli * M. Müdafaa : Kazım Özalp İktisat : Şakir Kesebir Cenaze merasiminde bulunmak üzere 
&~ınden, Türk milletine bırak- t . . . . . " ! 1 bir heyet yakında hareket edecektir. 

1ıtıılli servetlerden birisi .de ~iz- 1 t Dahıhye vekıh: Refık Saydam Sıhhat ,, : Hulusi Ala taş ! 1 ( Belgrat : 11 Radyo ) _ Dost 

~et 1 nönüdOr. Türk mılletı bu, * Hariciye " : Şükrü Saracoğlu İnhisarlar : Rana Tarhan * ve müttefik büyük Türk milletinin 
Ilı şansta da faydalanmasını j * . ._ . . " . ._ * Cümhurreisi Atatürkün vefatı haberi 
1
1
• ve büyük siyasi bir rüşt ese- * Mahye ,, : Fuat Agralı Zıraat ,, : Faık Kurdoglu ıl üzerine Başvekil Stoyadinoviç Bel-

lisi Reisi Abdülhalik Rendrtya ; icra 
Vekilleri Reisi Molotof Başbakan 
Bay Celal Bayara ; Hariciye Komi· 
seri Litvinof da Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arasa samimi teessür
lerini ve taziyelerini bildiren telgraf· 

~tak onu başına geçirmiştir. • , o-rattaki Biiyük Türk Elçisine giderek 
•ıtıeı 1 K " 'il" " d 1 d ·--------------------··------------------··---··-··---· b Q~ nunu, mı ı muca e e e bu elim ziyadan dolayı teessürlerini 
b kahramanlıklariyle nasıl eş- Aııkaa:: 11 - Biiyük millet mec- R . . .. h nutku beyan etmiştir. Birinci ve ikinci Na-
~ kumandan ve Lozan zaferiy· lisı buğun Saa 11 de toµlcındı. Büyüt eısı cum urum uzun ipler de Türk sefaretine giderek ta-

~I büyük bir diplomat oldu. mılıet meclisi salonunda ağır bir ma I - - - - - - --- - · · · - - ·- ... -- - - - ..__. - _. - - - - - - ziyetlerini bildirmişleı dır . 
ısbat etmiş ise, on yıllık hü- tem ha\ ası vardı. But ün millet vekil ı Sof ya : 11 ( Radyo ) - Bulgar 

~ t reisliği esnasında Türk mil· ferinin gozlerı yaşlı idi. 
~ kazandırdığı nımefü~rle dü· Kamutayda mutat yoklama yapıl· Büylik Millet Meclisinin dünkü toplantısında Cümhur Reisliğine in· 

- Gerisi ikinci sahifede-

'd dar değerli ve büyük bir dev- dıktan sonra, büyük şefımin Atatür· tihab olunan İsmet İnönü, yemin ettikten s0nra meclisin şiddetli ve sürek· 
ilrtıı olduğunu inkar kabul et· kün hayata vedama dair ol.m tabib li alkışları ve tesvib sedaları ile karşılanan aşağıdaki nutku irad buyur· 
bir şekilde milletine göster· ler rar>oru okundu. d 

t, r muş ur. 

'illet lnOnü, şimdiye kadar Ata. Bunu müteakip kürsüye gelen Büyiık Türk Milletinin Muhterem V~killeri. 
rı meclis reisimiz Abdnlhalik Renda bu 

en ayrılmaz bir yoldaşı, mu· elim h<ldiseden dolayı Büyük Mıllet Arkadaşlığınızla muftehir olan Şerefli vazifenizde kendi nefsi için 
~:~ fikirlerinin en yorulmaz bir Gerisi ikinci sahifede _ bahtiyarlık bulan bu arkadaşınıza: Devletin en yüksek vazifesini tevdi 
~si, harp meydanlarında, poli· etmek teveccühü lÜ gö.5terdıniz. s:zlere şimdiden çok samimi şük-
&ydanlarırıda, inkilap hamle· 

' onun başkumandanı, en sev ranımı taktim ederim. Omuzlarımda his.:ıetdigim ağır vazife> i ifa ederken 
~adaşı oldu. Bundan sonra da Dün, eğer onyedi milyona birer, tek iRlinadım, Biiyük l iirk Milletinin itimadı ve bunun sizin yardımınızla 
'G lllifletinin başında, o ebedi birer arzusu sorulmak imkanı bu· ve sizin dilinizden ifadesı olacaktır. Bu anda Atatürkün hatırası teselli 

ırı en layik mümessili olacak- lunsaydı, alınacak netice bundan bulmaz acılarla dolu olan kalbimizirı aziz timsalidir. Atatürkün fevkalade 

~"nun ı'çı'ndı'r k'ı, Tu'"rk mı'lletı' başka birşey olmıyacaktı · hizmetlerini bugiinkü Tiirk Devletinin biinyesınde tanı ve temiz eserler 
,, Dün tarihinin bir dönüm nokta· 
llu, Millet meclisi kürsüsünde sında buıunan Türk milletinin ve· olarak tecessüm etmiş gö üyoruz. Kadir hilen ve büyük evlat }etiştiren 

et en, onun sesinde, onun ida- killeri, memleketin arzusuna mutlak milletimizin yürt-ğinde Kemal Atatürk adı sevgi ve hürmet içinde ebedi 
' Atatürkün ruhunu bulmuş, bir isabetle tercüman olmak sure olarak yaşayacaktır. Şükr.ln ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan sözleri 

~· dolu olan kalbine derin bir tiyle vıızifelerini tamamiyle müdrik min sizin muhabbet ve takdir duygularınızıda aksettirdiğine emin. 
tlQ't Ve ferahlık çökmüştOr. olduklarını parlak bir surette isbat 
b Büyük millet meclisinin yap- etmişlerdir. Bu da b;zim için çok 
~ ll seçımin, Bütün Türkiyede sevinilecek bir hadise, ve mill~t 

:__•k bir plebisit'den hiçbir mukadderatı için büyük bir garan-
•Qktur. tidir. 

Muhterem arkadaşlar, devlet ve milletimizin insaniyet ve medeniye 
tin asıl hedeflerine doğru durmayan ilerleyip yukseleceğine kati İrrnn· 
cı n vardır. Büyük ve kahramaı. bir milletin hızmetinde bulunuyonlz Türk 
vatanının bölünmez hiçbir tecavüze tahammül etmez biçbir zor karşısın 

da milli haklarından vaz geçmez mahiyeti her zamandan ziyade taze 
ve canlıdır. Terk milleti devlet kurmak vatan korumak kudretinde 
kendi cevherindeki kıymet ve faziletlere: istinad eden yapıcı ve yaratıcı 
bir millettir sulh ve terekki yoluna bütün gayretlerini asıl bir serctte 
vakfetmiş olan milletimiz mecbur olursa kendisi ve şanlı ordusu geç
miş kahramanların hayranlığını celbedecek yeni kahramanlarla dolu olan 
fedakar göğsünü en parlak vazifelerle siislemeğe hazırdır. Türk milleti· 
tini az zamanda biiyük bir meceniyet seviyesine yüksetlmiş Türk mil 
letine en kısa yoldan cemiyet hayatını feyizli terekki yollarını aç 
mış o1an inkilaplar kalb ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır. 

Arkadaşlarım millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel e· 
dinmek başlıca kaygımızdır. Sükun istikrar ve emniyet içinde çalışmak· 
tan başka arzusu olmiyan milletimizi anarşiden ve cebirden uzak, bü
tün vatandaşlar için müsavi l:ir rmniyet havası içinde bulundurmağı 
cümhuriy,etin en kıymetli nimeti biliyoruz. Vatandaşlar arasında muhab· 
beti genişletmek ve derinleşdirmcği en şerefli vazife sayıyoruz. 

Arkadaşlar! Türk milletinin en feyizli hazinesi büyük millet mec 
!isidir. Geçmişte büyük zorlukları yenmiş olan Türkiye büyük millet mec· 
lisi gelecektede büyük saadetlerin zaf u ve muvaffakiyetlerin başlıca kay 
nağı olacaktır. (a. a.) 



---------- ...... . 
' ' 1 Politik bahisler 1 ·--------..... ş ~h n ır 

Paktlardan şatolar 
birer birer yıkılıyor 

r 
~= ................................................................... , 

Maliye mesl':!k mektebine 
kabul edildiler 

---Yaz n--

Şehir meclisi 
dün toplandı 

Yapılan imtihanda Ankaradaki 
maliye meslek mektebine vi!ayeti. 
miz defterdarlığı tahakkuk memur
larından Reş:ıd Akhunlar, Gaffar 
Sami Çopuroğlu ve Ceyhan muha
sebe katibi Alı Ulvi kabul edilmiş 
ve bu üç memur Anksraya gitmiş· 
lerdir. 

Stefan 
Pakt şatoları korucuları tees~ür . l 

içindedirler. 'I ezgahları iflas tehlıkesı' 
geçiyor. Bunu gözeterek ağlıyorlar, \ 
inliyorlar gelip geçt nlerin merhame· 
tini celbe çalışıyorlar. 

- lnsr- f t din, dendilerim. yar
dımsız F şan; ırr- z .. Şurada burada, 
karşılık ve mtcl uri yardımla~ma 
paktlarını malik olmazsa Fransa'nın 
hali nice olur? Bir küçük tecrübecik 
daha, mer hamf'tli efrndilerım, hadi 
bir kü\ük tecıül-ecık daha. 

Bu diJ,.r.cileri ografyayı tetkike 
gcncneFm. Kaışılıklı yardım pak
tları hususurıda hüküm veren odur. 

Tecavüze uğrıvcn bir memlekete 
yardım ve müzalır.-rette lulunabilmek 
için, hiç olmazsa bu memltketin sı· 
nırdaş komşunuz olması icap eder: 

Mesela Belçika Hya lngiltere 
ile biı askeri yardımlaşma paktı 
tasavvur olunabilir: fakat sizden 
binlerce kilometre uzakta bulunan 
\e - Çtkos lovak)a için kaziye 
buydu-ve kendisine d&ha bir foka 

imdat göndermeden mahvolmak 
tehlikesine maıuz buh.nan rnemle 
ketlerle askeri yardımlaşma paklan 
yapmak tasavvur edilemez. 

Fransa bu hususta kendi~ini 

düşündürme· i icap edecek bir ihtarla 
karşıla~mışh. 920 de, Polonza kızıl 
Rusya tarafından tecavüze maruz 
kaldığı ve istila edildiği zaman, ona 
silah ve crphc:fle geçiıebilmek için 
dünyanın sıkıntısını Çt"ktik. Almanya 
reddrlli. fsviçre reddetti Çeko~fo
vakya reddetti. Pek uzak yolardan 
dolaşmak icap etti. 

Hal1'uki Fraıısa o zam;ınlar Av· 
rupayı asktri tahaHün ü altında tu · 
tuyordu ... Fu der~in bize hiç bir 
faydası dokur.madı Ve Fransa sı· 
rasiyle Polonya,ya, Ç ekesJovakya 
ya Fusya'ya lecrvliz takdirinde yar 
drm ve müıahrrette 1'ulurm~k le
ahhüdü altıra girdi. Ntreden geçe
ceğim:zi bize kimse söylemedi. 

• * * 
Pakt şatoları amatörlerini ~kh 

selimi tetkika da gönderelim. iki 
memleket kavgaya tutuştukları ve 
biz her ikisine de yardım vadinde 
bulunmuş olduğumuz takdirde ne 
yapaçaktım? ... 

Bugün, her ikisine birer paktla 
bağlı olduğumuz Polonya ve Rusya 
için kaziye budur. Yarın bu iki mem. 
leket kavga eder ve mücade1e baş 
!arlarsa, bu paktlar nasıl tatbik e 
dilecek tir? 

Hangisine sadık kalacağız? 

Fransız kanı hangisi uğrunda 
akıtılacaktır? 

Fransa'ııın müttefiklerinden biriııin 

saflarında diğer bir müttefike kar 
şı harbetmesi gibi tezadlı bir vazi· 
yetle mi karşılaşaca~ız? 

Yahut da, B. Jan Misl,.r'in müs 
tehziyane sorduğu gibi, Fransıı or 
dusunun bir kısmı Polanya'nın yar
dımına koşarken, bir diğer kısmı da 
Rusya'yı müdafaaya mı şitap ede. 
cektir? 

Hem sonra, Fransız orduşu ne· 
reden gf'çrcektir? 

Bu sarih suallt>re cevap veril
mesi lazımdır. 

Şu son günlerden, Alman baş 
vekilliginde Bismark 'ı İstiblaf etmiş 
olan şıansölye Fon Kaprivi'nin bir 
sözü hatırlanıyordu. 

Fon Kaprivi iktidar mevkiine 
gelince, kendisine bir sıra Avrupa 
memleketleriyle bir sıra paktlar tek 
lik ediliyordu. 

Baş vekil şu cevabı vermi~ti: 

Lozan 
- Kuvvet canba zları daima ho 

şuma gitmiştir, fok at l unlar beni 
korkuturlar. iki gülle ile oynarlar· 
ken büyük bir alaka ile seyrede 
rım. 

Üç gülle ile oynarlarken, biraz 
endişe duyaı ım. 

Döı t giille ile oyna ı larken göz· 
lerimi kaparım, çünkü bu gülleler 
den biri burnunun tepesine düşecek. 

miş gibi gelir bana .. 
Yirmi senedenberi, Fransa her 

tenkten ve her boydan on kadar 
gülle ile oynamaktadır. 

Bunlardan biri şimdi burnuna 
düşmüştür. Bu tecrübe kafidir: De 
vam etmiye niyeti }'Oktur. Artık 
tasfiye ediyor, 

yardımlaşma canbazlarını şoma· 

ja kaydetmeli Aynı zamanda pakt 
şatoları kuı ucularını oa, 

Yeni Cumhurreisimize 
taziy t! ve tebrik telg· 

rafları çekildi 

Şehir meclisi diin saat 15 de 
birinci devre üçüncü topl.rntısmı 

reis Yusuf Ziya Ôzhakanın başkan. 
lığında yapmıştır. 

Yoklama yapıldıktan sonra ek· 
seri yet olduğu anla~ıldığından reis; 
celsryi açtığım, taziye ve tebrik 
telgrafları oulunduğundan bunların 

okunacağını, ve Büyük yaratıcı ve 
Büyük Kurtarıc nın hayata gözlerini 
yumması dolayısiyle bütün kalblerde 
büyük bir acı duyulduğunu ve Bü
yük Atamızın aramızdan ayrılması 

dolayısiyle hürmeten bir dakika 
ayakta durulması teklif etti ve bir 
dakika duruldu. 

Bundan sonra yeoi Reisicumhu 
rumuz ismet lnönüne, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdulhalik Rendaya 
Başvekil Bayara Dahiliye vekili C H 

Üçü bir olarak bir 
ameleyi yaraladılar 

Küçükkapılı köyünde oturan 
elci Diyap, oğlu Cumali ve Abdur 
rahman ortada hiçbir sabep yok 

iken ayni köyde bir çıftlikte ame 
lelik eden Adanamn Güneşli ma 
hallesinden Süleyman oğlu Sadığl 

sopa ile başından yaraladığından ya 
kalanmış ve h -ıklarında kanuni mu 
amele yJpılmıştır. 

B. M. meclisi dün 
matem havası için

de yaşadı 

1 partisi genel sekreteri Şükrü Kaya· 
ya gönderilecek taziye ve tebrik 
telegrafları okunarak kal>ul edildi. 

Bir alacak yüzünden 
yaralamış 

Acıdere köyünde oturan Yusuf 
oğlu Mustafa adında birisi ayni köy 
de oturan Durmuş oğlu Koçayı bir 
alacak meselesinden yaraladığından 
yakalanmış ve hakkında kanuni mu
amele yapılmıştır. -Birinci sahifeden artan -

vekillerini beş dakika ayakla süküta 
davet etmiştir. 

Müteakiben meclis reisimiz, teş-
1 

kilatı esasi} c karıununun 34 üncü mad 
desi mucibince millet vekillerini reisi-1 
cümhur intihabına davet etmiş, Ve> 

bu arada Ulu önderin kaybından 

doğan hudutsuz yasını izhar etmişt'r. 
Büyük meclis, mevcut 348 azanın 

ittifakla Malatya mebusu İsmet lnönü 1 
ciimhurreisimiz olarak intihap etmiş · 

Cümhurreisi seçimini müteakib 
id imaa 20 dakika bir fasıla verilmiş 

ve bu esnade seçilen bir heyet, gidip 
Büyük millet meclisinin reisi ismet 
İnönü ne tebliğ etmiş ve onu meclise 
davet etmiştir. 

Ycırım saat sonra meclis kürsü
süne gelen reisi ümhıır ismet lnönü 
Ulu önderimizin kaybından doğ ~n 
acının, yasın, elemin payansız oldu
ğunu büyük dahi Atatürkün 'nkilabı 

tam olarak yarattığım v ~ her türlü 
vastalarla onu takviye ettiğini, vata
nın istik halini \'e milletin refahını ve 
saadetini temin eden hkıl5.p rejiminin 
Atatürkün kurduğu esaslar dairesinde 
devam edeceğini ve memleket selame 
tinin de ancak bu ~ olcla olduğunu 
söyledikten .sonra, t. tat ürk rejiminin 
iktisadi, içtimai terakkilerini mütevali 
haınleleı ;n misallarının tezahür ettir· 
diğini kaydetmiş ve Türk ordusunun 
müstesna ve mümtaz vaziyetini Türk 
gencliği için yapılan fedakarlık, dev
letin harici, dahili ve iktisadi siyase
tindeki inkişafların ehemmiyetini te
min etmiş ve Türk milletinin bir tek 
vücud halinde bu rejimin yolunda yü· 
rüyeceğini ve kendisininde bu rejimin 
yolunda ca!ışacağını sürekli alkışlar 

arasuda izhar ederek and içmiş ve 
kendisine gösterilen büyük itimatdan 
dolayı asıl Türk milletinin büyük mec 
liste şükranlarını bileirmiştir . ı 

Meclis ayın 14 üncü pazarteı:ıi 

günü toplanocaktır. 1 
Ankara: 11 Reisicıımaur intikabı· 

nı müteakip başvel<il Celal Bayar teş 
kilatı esasiye kanununun mucibince 
hükümetin istifasını Reisicumhur İs
met fnönüne takdim 

0

etmiştir . 
Reisicumhur, icra vekil.erinin va 

zifelerinde vekaleterı devam etmeleri 
ni reca ederek yeni hükumetin teşk !· 
lalını tekr:ır Celal Bayara tevdiğ et· 
miştir. 

Ankara: 11 - Yeni kabine şu 

suretle teşekkül etmiştir. Başveka· 1 

Jete Celal Bayar, Adliye vekaletine l 
Hilmi Uran (Seyhan), Milli müdafaa 
vekaletine Kazim Özalp, Dahiliye 1 

vekaletine Rdık Saydam, Hariciye 
vekaletine Şükrü Saracoğlu, Nafia 

Reis Yusuf Ziya, aziz ölünün 
hatırasına hürmeten önümüzdeki 
pazartesi güoü saat 15 d~ toplanıl 
mak üzere celseyi tat.! ettiğini bil· 
dirdi. 

1 

GRUP MÜSABAKALARI ! 
Bölgeler merkezi 

Samsun · ve 
, Seyhan , 
Aydın oldu 

• 

lzmit 

Seyhan grubu merkez olan Adanada 
Seyh_an, Dıyarbakır, Mardin Konyadır 

Ankara : 11 - Futbol fnderas- f 

yonu, geçen yıl olduğu gibi,bu sene 1 
de milli g;jn haricinde kalan bölge 
birincileri arasın:ia şampiyonluk mü
sabakala rını 26 Teşrinisaniden itiba
ren yapınağa karar vermiştir . Bu 
müsabakalara, lik maçlarını sona er
dirmiş olan 27 bölge birincisi iştirak 

etmektedir. Geçen sen.! bölge sayısı 

ancak 18 iken bu yıl 27 ye yüksel· 
mesi bôlgelcrirr.izde lik maçlarının 

intizam dahilinde yapıldığı göstermek 
itibarile knyde şayandır . 

Federasyon bölgeler birincilerini 
dört grupta tcıplaınak ladır. Bu dört 
grup Kocaeli , Seyhan , Samsun ve 
Aydın bölge merkezleridir. 

Kor;ıeli grudu nH .. rkezi olan 'z
mit'te; Kocaeli, Bursa , Çanakkale , 
Af) on, Edıı ne ve eskişehir; 

Seyhan grupu merk ,,. zi olan Ada- -
nada Seyhan , Diyarbakır , Mardin , 
Kouyu; 

Samsun grupu merkezi ola ı Sam-1 
sun'da; Samsun Gireson Tokat.Kas- J 
tamonu, Rize , Tı abzon ~ . 

Aydın grupu merkezi olan Ay
dın'da; Aydın, Balıkesir, Manisa, De
nizli, Isparta , l\foğla , Antalya böl· 
gelcri birincileri grup şampivonluğu 
için ayın 26,27 ve 28 inde karşıh:na. , 
caklardrr. 

Elenyasyon usuliyle yapılan bu 
müsabakalarda birinciliği alan dört 
şampiyon takım son müsahaka günü 

vekaletine Ali Çetinkaya, Maliye 
vekaletine Fuat Ağralı, İnhisarlar 
vekaleti41e A!i Rana Tarhan, lkti 
sad vekaletine Şakir Kesebir, Zıra· 
at vekaletine Faik Kurdoğlu, Sıhhat 
vekaletine Hulusi Alataş. 

lstarıbul: 11 - Dolmabahçe sa. 
rayında, Büyük Şefimiz Atatürkün 
naaşları başında ordumuzun yüksek 
üniformalT subayları ihtiramla nöbet 
beklemektedirler. 

akşamt Ankaraya hareket edecek
ler ve ayın 30 unda ' 1 ve 2 rıkka 
nunda son maçlarını yapacaklardır. 

Futbol federasyonunun bu mü· 
sabakalar sonunda kazanan takımı 

milli küme final müsabakalarında 
Ankara'da çarpştırmak niyetinde 
olduğu haber verilmektedir. Mam!· 
fih bu karar , bu mesele üzerin~e 
tetkikler yapıldıktan sonra verile
bilecektir . 

Ôğrendığimize göre , geçen se
nenin birincisi Bafra İdman}urdu 
bölgesinin birinciliğini kaybettiği 
içirı müsabakalara giremiyecektir. 

Motörlii tirenler 

Nafia vekaleti altı tiren 
daha ısmarladı 

AııkMa : 11 (feltfonla) - Na· 
fia vekaleti, demiryollarımızın az 
yolcusu olan kısımlarında işletetil 

mek üzere ymiden altı adet motör· 
lü tiren sipariş etmiştir. Bunların 

üçü 1940 senesi mayısında, diğer 

üçü de bir sene sonra teslim edile
cektir. Bu tirenleı in 12 birinci, 39 
ikinci ve 105 iiçüncü mevki olmak 
üzere 156 kişilık oturma yerleri 
vardır. Sürntleri de saatte 120 ki
lometre olacaktır. 

Devlet şurası kanun 
müzakeresi 

Ankara: l 1 (Telefonla)- Büdce 
encümeni dün şuray• devlet kanunu 
nuo müzakeresine başlamıştır. 

Belediye et fiatını 
indirdi 
-·---

40 Kuruştan 37 ,5 

Belediyenin et fiatJarı üzerinde 
yaptığı tetkikat üzerine kasapların J 

bugünden itibaren rızalarila koyun l 
etinin ıLilosunu 37,5 kuruşa satacak 
)arını bir mektupla belediyeye bil· 
dirmişlerdir. Belediye tarafından ya 
pılan tetktkatta bu fiatın şimdilik 

1 normal olduğu anJaşılmış olmakla 
beraber tetkike devam edilmektedir. 

1 

1 -- ~ - 1 

~'~i. 
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11 ikinci tefrln 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif rüz 
garlı. Ençok sıcak gölgede 21 dere 
ce. Geceleri en az sıcak 11 berece, 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6,10 de 

doğacaktır. Öğle ezanı saat 
11,39 d~, ikindi ezanı saat 

14,26 de, akşam ezanı 16,45 
de, yatsı ezam 18,11 de oku 
nacaktır. İmsak saat 4,20 de bi
tecektir. 

Ceyhan da 
Parti Ocak Kongreleri 

devem ed 'yor 

Ceyhan : 11 - "Hususi Muha
birimizden., - Kazamrzda C.H.P. 
Ocak Kongrele fıne hararetle devam 
edilmekde ve kongre toplantılarıda 
p~k killa~alık olmakdadır. 

Bugüne kadar Ocak kongreleri 
yapılan mahalleler şunlardır. 

Eski hamam mahallesi. Konak· 
oğlu, Muradiye ile Burhaniye ma 
hallesidir. Dünkü günde Türlübaş 
mahallesinin Ocak kongresi yarıl. 
mışdır. 

Ocağın senelik mesai raporu 
okunmuş ve nizamname mucebince 
yeniden idare heyeti ~eçimi yapıl
ması lazımgeldiğir,den. Ocağın 

senelik varidat ve masarifat hüdçe.i 
tesbit ve tanzim edildikten sonra 
idare heyeti seçimi yapıldı. 

Yeni seçilen idare heyeti bi: yıl 
daha metodlu bir şekilde çalışaca 
ğını seçim sonunda söylemiştir. 

Bu ocağın idare heyetini teşkil 
eden şunlardır: Reis fabrikatör Zal 
oğlu lsmail' sekreter Kadir sorguç 
ve sagışmanlığada Ziya Akman se· 
çilmiş olup diğer azalıklarada nal 
bant oğlu Kadir ve Mustafa gozu· 
büyük seçildiler. Bunlardan başka 
idare heyeti yedek aıafarıda ayrılarak 
nahiye delegeliğinede Doktor İhsan 
Balatürk ve tüçcar Sait Akman se
çildiler. 

C. H. P. Ocak kongreleri köy
lerirı]izdede yer. yer yapılmakdadır. 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Hususi muhasebenin ( 177 3) 

lira muhammen bedelli evrakı mat 
buası açık ek~iltmt"ye konulmuştur. 

2 - Tabettirilecek evrakın cins 
ve mikdarile nümune ve şartnamesi 
hususi muhasebe kaleminde. görüle· 
bilir. 

3 - Eksiltme İkinci Tcşıipin 
yirmi beşinci Cuma günü saat (11) 
on birde Vilayet daimi rncümeniu 
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 
(133) liradır. 

9- 12 

Onun • 
eşı 

Sanada bağlıyız 

Muzaffer Loknıarı 

Ağlarken güldük. Kan dolu 
gönlümüze kuvvet bulan bir ima 
nın katılığı yayıldı .. Sendin .. O
nun eşi .. Ölen >nillet babasının 
kardeş sesi .. 

Tok-azim ve iman dolu gür 
sesin milletin gönlünde akisler 
yaratarak dalgalanırken 17 mil
yon sana göz veren bir kitlenin 
sevinç dolu imaniyle kucaklaştın. 

Seni seviyorduk .. Sanada o· 
nun kadar bağlı, Onun kadar 
inanıçlı idik. Ağlamıyorduk. gür. 
vekar dolu sesinle bütün bir 
milletin tek kesilen kulağına hıç
kırıklarımızı içimizde boğa ak 
bize gülmenin ferah dolu sesini 
hatırlattın .. 

Sendin o .. senin sesindi .. in 
1 

önünden kalkıp Türk ülkesinin 
s ınırlarına yayılan emniyet, azim 
inanç doln sesin.. Sanada inanı · 

yoruz .. Seninde ardındayız .. Bü
tün bir nesil; iman dolu göğsünü 
senin önünde kabartarak ardın · 
dan yürüyoruz. 

Bize millet .. Bize insan sev· 
gisi aşılayan sevgiyi, sevmeyi 
hatırla tan büyük başın sevgili 
Hep karşımıza dikildi.. 

içi nur dolu gözlerinden bü· 
tün bir millet ışık aldı .. Ne şef 
kat dolu bakışla bizi kamçıl;yor, 
ne şecaat veren bir kuvvetle bi· 
zi gölgelendiriyordun.. Rahatız 

biz artık .. İçimiz ferah dolu, i
nançla ileriye bakıyoru1 .. Sana 
bağladık bütün gönlümüzü. 

Doktor Mu::offer lokman 

Yabancı . 
dünyalarda 

- Birinci sahifeden artan -

lar çekmi~lerdir.Ceoaze merasimin
de bulunmak üzere bir heyet Tür
kiyeye gidecektir. 

( Havas ajansı : 11 Radyo ) -
Kemal Atatürkün vefatı mifo:ısebe
tile Dahiliye Nazırı Saro Türkiye 
Büyük Elçisi Süat Davazı ziyaretle 
şahsi teı-ssürlerini ve taziyelerini 
bildirmiştir . Birçok yüksek şahsi· 
yetlerle, Ayan Reisi , Belediye Re
isi, Polis Mtidürü Büyük Elçiliğe 
gid~rek Defterimahsusu imza et· 
mişlerdir . 

Berlin: 11 (Radyo) - Reisicum· 
bur Atatürkün vefati üzerine bugün 
bütün gazeteler birinci sahifelerini 
Kemal Atatürkün fotoğrafları ile 
ve hayatına aid makalelerle neşret· 
miştir. Berlin büyük elçiliğine gidi· 
lerek taziyede bulunulmuştur. 

Brüksel: 11 (Rrdyo) - Reisi· 
cumlıur At;ıtürkün vefatı münase
betiyle Başvekil Spak Türkiye elçi· 
liğine giderek h :ikfimetin teessür ve 

taziyelerini bildirmiştir. 
Royter ajansı: 11 {Radyo) -

Reisicumhur Atatürkün vefatını du· 
yan Kral Sa Majeste Jorj derhal 
verdiği emir üzerine Başrııabeynci 
Türkiye büyük elçiliğine giderek 
'teessür ve taziyelerini bildirmiştir. 

Ankara radyo neşriyatl 
[ile 200 ila 2000 metredeki] 
bü ün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

~ ·, 

~· ---' -·~ 
1 -ı-- -· . . . 
~ ' ~ . ~ . . 'ı -\ 
"" • . ..• J . . 
~ . ... . , 'ı' -

fıe 
ciinleyiniı.I -......... 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güıd 

(5 lamba kudretinde 3 a ,ıet çift va 
zifeli lambalarla mücehhez) Radyo · 
dur. 

MÜRA8AAT: Rıza Salıh Sıırııy 
No~ A, BeLekİi kilise sokağı 

7-30 996-1 
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"lngiltere Af manganın 
vaziyetini kontrolde 
İnğiliz nazırlarının .. ' 

~ . . . 
parıs zıyaretı 

hakkında Oer ün mütaleaları 

Müstemleke meselesinin 
Cenevreye havalesi etra

fında teşebbüsler var 
Paris: 11 (Radyo) - İngiltere na

Ô'larının Paris ziyaretleri hakkında 
Yr gazetesi ~öyle yazmaktadır. 

1 lngiltere hükumeti, Bay Çember· 
Q•Yn ile Lord Halifaksın Parise seya
•tlrrını hatırlatmak için Bay Hender· 
~ndan Berlinde Bay Hitler ve etra-
1~dakiler nezdinde bir anket yapma-
~ı müstacel olarak istemiştir . Anke
a hedefi, Almanya ile demokrasiler 
~:asında müzakerat icrasının mümkün 

up olmıyacağını, tayyareler yüzdesi-

Pazarlıksız satış 
Diğer vilayetlere de 
teşmili düşünülüyor 

r Ankara ı 11 ( Telefonla ) - lk. 

1
11at vekaleti, Ankara, lzmir ve Is. 
•nbulda tatbik edilen pazarlıksız 

, ıa;ış kanununun iyi neticeler verdiği 
,t0tiildüğünden, kanunun diğer vila· 
ıtlle . . d t ·ı · l .. !' rımıze e eşmı ı esas arı uzc 
~ınde tetkiklere başlanmıştır. Bu 
~Susta anketler açılacaktır. 

~eşvikisanayi kanu-)1 
nu değişecek 

ti Ankara : 11 (Telefonla ) - lk 1 
sat v~kaleti, on sene evvelki vazi 1 

itte .. h 1 1 .. 
1 gore azır anmış o an sanayıı 

nin tesbiti ve harbin insanileştirilme· 

si iç!n bir hava itilAfı akdi hakkında 

müzakerelerde bulunmak kabil olup 
olmadığını anlamaktadır. 

Bu suretle Almanyanın hiç olmaz· 
sa Alman müstemlekelerinin iadesi 
meselesini müzakere etmek üzere mil· 
letler cemiyetine dönmesi mevzuu 1 
bahis olacaktır. Filvaki eski Alman 
müstemlekeleri meselesinde lngiltere 
cenevrede müstemlekelere müteallik 
bir müzakere yapılmasını istemektedir. 

Halkevi Başkanlığından: 

Evimiz, ikinci teşrinin 15 inde 
aşağıdaki Kursları Halkın istifadesi 
ne açacaktır. Dersl~re parasız de· 
vam edilir. Arzu edenler Halk evine 
veya Namıkkemal okulu Baş öğret· 
menliğine müracaat ederek yazılma. 
lıdırlar. 

1 - Erkeklere Türkçe gece 
dersleri. 

2 - Kadınlara Türkçe gündüz 
dersleri. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Erkeklere Motör Kursu, 
Kızlara Motör Kursu. 
Daktilografi dersleri. 
Muhasebe dersleri. 
lngilizce <lersleri. 
Fransızca dersleri. 

1 :-- 3 9966 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlamıştır. 
5-7 9943 

YALNIZ Büyük Filmleri için Reklam Yapan 

(TAN Sineması) 
Bu gün 2.30 Matinesinden, İtibaren 

GAYET KIYMETLi ve unutamıyacağınız derecede fevkalade acıklı 
müessir ve feci sahnelerle dolu Büyük Fransız edibi MAURICE DE 

COBRA'nın ölmez roınar ından muktebes 

rv·aş .. ı·v-A-R.AI 
t ............... " il ............................ ~ .......... . 
FRANSIZCA Sözlü Şaheseri Takdim Ediyor 

Aşkı için hayatım feda eden bir kadın, S!vgilisirıini ölümde bile 
y11\nız bırakmıyan bir Delikanlı, Vazife, Aşk , Vatan Sevgisi ve 

bunlar arasında hissi mücadeleler 

SESSUE 

Baş Rollerde : 

İki Büyük Japon Artisti 

Hayakava MİCHIKO 
Ve En Güzel Jönprömiye 

(PIERRE RICHARD w!LLM) 

Tan aka 

KATIYETLE iDDiA EDIYORUZKI: Bu ayarda bir film bu son 
Seneler zarfında memleketimizde görülmemiştir . 

•.. --- ---- ... ... -- .. -... - .. .. -- ... - .. ... 
AYRICA: . 

Bin, Bir Mecera Ve Heyecanlar Filmi 

(Vahşiler Arasında) 
30K1SlML1 K Seryal Şaheserinin 1 ci devresi 

9973 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu karşısında 

Adana asliye 1 ci hukuk 
hakimliğinden 

291 1
43 numar:alı muayenehanede hastalarını kabul 
etmektedir. 9434 10-15 

• 

~IVik kanununu tadile karar ver· 
ti;ltir, Kanun, baştanbaşa değişti. ı 
Ilı ece~ ve bugünkü ihtiyaçlara uy l 
~ n hukümlerle daha iyi işleyen bir 
ı'nun haline getirilecektir. Muafi- 1 

ı:tleıde ne gibi değişiklik olacaca. 1 Adana İnhisarlar idaresinin Ccy. --------------

' 
llıalum değildir. 

Sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden: 
No: 313 

ıt • Devlet dl"mir yolları işletme ida
u~1ııe izafetle vekili avukat Fahri 
~~Urlu ile Adananın çınarlı m.den 
~~na anbarımn eski mevrude mu 
,1 1ıbi 11196 sicil numaralı Nabi 
ı,~1tıda mütehaddis alacak davası· 
1,1/"~ana sulh ikinci hukuk mah 
't esınde davacı vekilinin vicah 

ııı··d 

handa eski inhisar müdürü ölü Hay· 
ri varisi Haluk ve rufakası aleyhine 
tütün nevileri arasındaki muhalefet 
mevcut olmasından naşi 287986 
kuruş zarar, ziyanın tahsili hakkın· 
daki davanın yapılmakta olan du-

1 ruşmasında müddt-aaleyhlerden Ha· 
lukun gösterilen adreste olmadığın 

dan ve mahalli ikameti meçhul bu 
lunduğundan davetiyenin namına 

ilanen tebliğ edilmiş ve tayin kılınan 
günde mahkemeye gelmediğinden 

gıyabında muhakeme icrasına ve 
gıyap kararının kendisine tebliğine 

ve muhakemenin 9/Kanunue~vel/938 

'ıı~ ll deaaleyhin gıyabında yapılan 
ih llıuhakeme sonunda mertebi j 
~~uı'.e görülen meblağı müddeabih 
~. 1 Yırıni dokuz lira doksan üç ku· 
'ı~un müddeaaleyhten bittahsil da 
q ~1 liınendifer idasine itasına temyi 
~tih·bil olmak üzere 17-9-938 
111 

11lde313-255 numara ile gıyaben 
~.~·~ Verilmiş olmakla ilan tarihin· 
11, itibaren sekiz gün zarfında mü. 
~~ ·•aleyhin lt!myiz etmediği takdir 
ı~1Usuıun 437 inci maddesine tev· 
~bı~ hükmün kesbi katiyet edeceği 
~ ~ lllakamın1 kaim olmak üzere 

cuma saat 9,15 talikına karar veril· 
miş olduğundan mezkur gün ve sa· 
alt! mahkemeye gelmediği veya 
bir vekili kanı.ıni göndermediği tak 
dirde gıyabında muhakemeye de· 1 
vam olunacağı maliimu olmak üzere 
ilan olunur . 9971 

0luııur 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicımi civarında· 

Toros ecza hanedir 

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

tlverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
7-16 9431 S. Pş. Ce. P. 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 1 
ve tedavi eder 

9877 10-26 g. a. 

1 lstanbul Halk tiyatrosu 
Sanatkar Kenan Güler ve 

arkadaşları topluluğu 
\ 

Bu akşam 

Asri sinemada 
(Devlet Kuşu) 

Vodvil 3 .perde 
Ayrıca 

( T arzan-Otto) 
Varyete heyeti 

Bu akşam için Varyete numaraları değiştirilmişti r . Büyük Rus Revüleri 
yepyeni numaralar 

İlaveten: ( Bekçi Yusuf ) komedi 1 perde 
Fiatlar: - Numarannı yerle r 50 kuruş, duhuliye 30 kuruş . Loca iki lira 

Kişe her vakıt açıktı r . Locahrınızı telefonla temin edebili rsiniz 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
( Yeraltı Hakimi ) 30 büyük kısmı .tekmili birden 

Telefon ASRİ 250 9969 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinio 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelP.r 

eklenmesine dair kanun 
Kaııun No : 3478 Kabul tarıfıı : :12ı 611 9JH 

Ne§ri tarihi: 9:-:/1938 

- Dünden artan -
L.K. 

16 - Muayyen meblağı havi olmayan veya muayyen meblağa 
matuf bulunmayan taahhüdü mutazammın sen,.tler 40 

(Muayyen meblağı havi veya muayyen meblağa matuf olanları 
12 nci madde mucibince nisbi resme tabidir.) 

28 - Esham, kambiyo ve ticari senetlere aid olarak tanzim 
olunacak her nevi bordrolar, veya bun l arın kuponlarının numara 
bordroları ve borsa emirleri, zahire ve lıdyvan borsalarında kullanı 

lan emtia alış ve satış beyannamele ri 5 
32 - Alelumum ordinolar 10 
5 l - Gerek resmi daireler, gerek hususi iııüe sseseler ve tacir-

ler tarafından hizmetten ayrıla:ı memurlarına veri len iyi hizmet ve· 
sikaları, Divanı Muhasebat ilamlarını taleb üzerine alakadar memur-
lara veıilen suretleri. 30 

53 - Mekteb şehadetnaınderi ve ehliyetnameleri: 
Lise ve mua ilim mektebi şehadetnameleri 50 
Yüksek mekteb şe hadetname ve ehliyetnameleri 1 

(Bu mekteblerin tasdiknamelerinden resmin yar ısı alınır .) 

59 - Makbuz ve ibrananıeler le kabzı mutazammın vazedilen 
imza veya mühürler, yolcuların ve yolculara mahsus eşyanın nakliye 
ücretine dair biletler ve puslalar: 

500 kuruş ve ondan a~ağ ı meblağ ı muta zammın olanlar 2 

500 kuruştan yukarı meblağı mutazam rıı ın olanlarla eşya ve 
kıymetli evrak hakkında teati edilen her nevi makbuzlar 5 

(Bunlardan avans makbuzlarile efratd tar~fmdan muayyen meb 
lağı mutazammın olarak resmi dairelere ita olunan makbuz ve ibra se· 
nedleri ve resmi daireler hesabına tediye olunan mebaliğ h1kkında 

müteaddid nüshaları bankalar, şirlce tl e r , fabr ika ve imalathaneler, 
matbaalar ve alelumum ticarethaneler memur ve müstahdemlerinin 
ve şirketlerde meclısi idare reis ve azalarının ve murakıbların maaş, 
ücret, yevmıye, huzur hakkı , aidat, ihtısas zammı, ikramiye, yemek 
ve mesken bedeli, harcırah, tazminat, tekaüd, yetim ve dul maaşı ve 
temettü ikramiyesi gibi her ne nam ile olursa olsun hizmet mukabili 
aldıkları paralar için verecekleri mak ':>uzlar 12 nci madde mucibince 
ve karzan alınan mebaliğ için verilen makbuzlar da 13 üncü maddenin 
ikinci numarası mucibince nisbi resme tabidir.) 

(Sonu Var) 9583 

TAN Sinemasında : 2,30 (YOŞiVARA) Büyük ve hissi film 9974 
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