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ünyadaki bütün devlet reisleri Türk mille 
taziyetlerini 

lu ., , 
l'k mllletinln fkl sevgili çocu§u : Atatürk ve ismet lnönU son latanbul seyahattnda 

Ulu Önderlmizle garda konufurlarken 

Urdun üstündeki ağır matem 
\Tası hala çözülmemiş bulunuyor ! 

Türk yurdu siyahlara büründü 
sefareti erkanı dün Ulu Sefin heykeline 

Önderin gömülmesinde görülmemiş 
merasimle çelenk koydu. 
bir tören yapılacaktır 

Ankara : 12 [ Husus1 ] - AtatUrkUn tilUmU mUnasebetlle 
bUtUn Devlet ve hUkOmet Reisleri taziyede bulunmuşlardır 

.. , 
tün Vurtda' Adanamızda 

11
'd: 1'! (Telefonla) Brııün Arık.cırcı lıfıl,\ biiyiik 
~ 'ldedir. Her taraf büyük şef /.,1 ılürklin portre 

'•ş, asılmıştır. V.ıtandaşlaı bu p01 heler nııiindc 

1
11 dııı111dl.tc1 \e gozy.şlrııı dokınekled;r 
haf s yah nr ı burunmuş rnziyette buhınuy. r. 

8iitürı ) uı 1 gibi, üç gündcnbcri göıya~ı dok en Çu
kur<n•ıılı, hfilii ağlamaktadu. Şehrimiz h Hası büyük ma· 
lemle hcrg-üıı bııc.ız daha rığırlaşmaktadır . Eıı urali: bir 
tc..hessiinı bıle gösteı en tek bir yüz gôrmiyoruz. 

qrd lkı mağaı.a vılrinleri siyahlarla k.ıpııt.lııııı;; 
r ltıne bu yük ~cf ın poı lreleı i \'crlcşt:rılmişl ir. 

: 12 (Telefonl.ı) Ankara Fı ansız sefarethanesı 

Şehirde hemen herkes siyahlar<ı, koyu elbiselere bü
, iinınüş, okul talcbekri siyahlar giymiş, kız talebeler baş· 
larına kaı a koı dclalaı bağlamıştu . 

1 
bugin Türk ınılletinin aziz ölüsü Atatürkün 

•ıe bu yük ınerasımle bir çelenk koymuşlaı dır. 
•a· 11 (felefonla) - Büyük şefimi1, sevgili ala· 
~kün naışının goınülmesi hakkında tıcııuz bir 
ilzırlanmamıştır. Çok sevgili ölümiiziin gömül· 

~uti: şimdiye k-ıcfar eşi görülmemiş bir şekilde, 
~ı luğünc yaraşır şekilde olacaktır. 

Şehrin bütün mağazalarındaki vitrinler siyahlarla do· 
natılınış ve sevgili Babamızın portreleri siyah çerçivcler 
içerisinde vitrinlere yerleştirilmiştir . Şehrin hiçbir köşe
sinde en ufak bir müzik sesi bile işidilnıemekte , yalnız 
halkımızın Ankara radyosu neşriyatını dikkatle lakibet
mekte olduğu görülüyor . 

~ie ınerasiminde bulunacak dünya milletleri heyrt 

1
.tndiden yerler hazırlanmıştır. 
i ~k rnahirn olan diğer bir şey varsa, oda Ulu 
ıın naşınırı Ankaranın neresine yerJeştirileceğidir. 

Okullarda, talebelerin gögüslerine takılmak üzere , 
Büyük Şefimizin resimlerini havi madalyonlar yaptırılma· 
sına karar verilmiştir . Şehrin matemi tasvir cdeıniyece· 
gimiz kadar büyüktür . 

• 

müstemlekat nezaretine 

iR NOTA VERiLDi 
nların müstemleke talebi arifesinde 
ilizlerin idaresi tenkit ediliyor 
;cı: 12 -İngilicc "Reyaolds,, j 
'llloınatik muhabiri şöyle 
it: 

tirıni üçünde Almanyanm 
G ernır.ke ıaleplt:rini gözden 
b ıere Parise gidecek olan 

t aşvekifi ile hariciye nazırı 
Ct' 

tıt~ 1rıe hazırlık olmak üzere 
:steınleka t nezareti, sabık 

\oc;lılerinden Lort Heyli ta· 
t •lıniş gayet açık ve tefer· 

1t1~oru tetkik etmektedir. 
b llZerınde bir tetkik» adı· 

le u rapor, lngilterenin Af· 
1 .. llll~kelerindeki idaresini 
Poşbır mahiyetindedir. 
~ltı~a &öre Ingilterenin Af
" ekeJerinin hemen hepsin· 

11.b~ şekilde kölelik elan 
1 1dare "stcdiği zaman yer 

ttbcr cdib istediği yerde 
er. 

Yüzlerce ufak çocuk, altın saha
larında işletilmektedir. Bazı 12 saala 
yakın çalışıyorlar. 

Afrika maden ocaklarında ça
lışanların ne ayda aldıkları para, ye 
mekle birlikte 2,5 sterl:n kadardır. 
Halbuki Avrupada, aynı işe mukabil 
ay de 31 sterlin verilmek kdir. İşçile· 
rin çekleri bir takım kaydlar altındil 
dır. 

Cenubi Afrikada yerliler içeri· 
sinde yaşadıkları topraktan başka a· 
ı aıi sahibz olamazlar. Bunun için u
mumi valinin ancak fevkalade ahval· 
de verdiği müsaade şarttır. 

Amerikanın her tarafında aynı sıh 
hi yaşayış ve hastalık çoktur. Bazı 
mıntakalarda ahalinin yüzde doksanı 
veremdir. Bundan başka zührevi has 
talıklarda almış yürümüştür. Buna 
sebel' yerli amelenin kendi mıntaka· 

- Gerisi ikinci sahifede-

Harri Bor 
fstanbulda 

lstanbul : 12 (~ususi) - Bu sa. 
bah şehrimize ekspresle gelecek 
olan aktör Harri Bor ve arkadaş· 
ları Bükreşten sonra Sof yada üç 
piyesi oynamışlar dır : 

(Bethoven) (Siyah gözler), (Mos· 
kova geceleri) .. Filimleriyle şehri 
mizde çok iyi tanınan artist Sofyada 
Bulgar gazetecilerine vukubulan be 
yanalında şunları söylemiştir : 

"Balkan memleketler.ni• ilk ola· 
rak ziyaret ediyorum . Sofyadan 
Türkiyeye gidiyorum .• 

Demiş ve gazetecilerin : 
"Son çevirdiğiniz film hangisidir?., 

Sualine de (Patriyot) vatanperver 
filmi olduğunu ve halihazırda Paris· 
te Consorıun yazdığı Volpon~. pi· 
yesini filme almakta olduklarını 
söylemiştir. 

Son siyasi hadiselerden bahse
derken, oğlunun silah altına alındı· 
ğmı ve Gazi Osman Paşanın Plevoe 
.rnüdafaasına dair eserleri okudu· 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Bu hususta etraflı 
tetkikat yapılıyor 

Ankara : 12 ( Hususi muhalıi· 
rimiz.d"n ) - Hükumetimiz 1 ir köy 

baııkası tesisi etrafında tetkikler 
yaptırmaktadır. Ünümüzdeki yıl için 

de kurulması muhtemel olan ve pro 
jesinin ana hatları tesbit ebilen ban, 
ka, nümune köyterinden başlamak 
ve su işleri önde olmak iizere köy· 

)erde pro~ramlı işlerin tatbikine ge · 

çecektir. 

Bu suretle iktisadi bünye vazi. 
yeti itibariyle büyük ve seri inki. 

şaflara namzed olan köy birlikleri
nin kalkınması temin edilmiş ola · 
caktır. 

IÇBAKANLIK 
MÜSTEŞARLICI · 

Vehbi Durukan 
tayin edildi 

Dahiliye Müsteşarımız 
Vehbi Durukan 

Ankara : 12 ( Telefonla ) -

Eski Dahiliye Müsteşarı Bay Vehbi 

D•Jrukan yeniden Dagiliye Vekaleti 

Müsteşarlığına tayin edilmişlerdir. 

Çiğit spekülasyonumu 
var? 

IO iirı 1111, ıırıbe:ı inı;a ıle ~·ıjtçilc
rimi:.den lıir mekwp aldık. !Ju 

mektııbım meali ·Fıılur : 
·• Adarıada lıir firma. Mer.:.111 alı

cılariyle a11ia§aral. onların pqusadarı 

çel.ilmesmi remin fdf're/. !Jğıt fıatları 

üudndc ~[lekiilas) on ) apuwlıta ıe çi-
ğıt Jıallaı ı ıı ıstedigı ;ıekildc ıesbıı el
me/.tPdir. /Ju ı al. ·a . deı let clrmiryol· 

[arı ı:asıtası) le yapılan 11al li)atla, 
borsa ı•r /abril.alarm l.a)ıdlarındarı 
kolaylıkla <111la.şılabılir . .. 

/Ji:., bu ı§i dcrinle§t1T1ııe[!,' va!.it 
/Jıılamadıl, bul.ımadı/; Fakat lıadiserıin 

ehemmi} etırıc bızkaruk dcdıal dikkatr· 
rıa:.arwı ceibetme}i fo)dalı bulu)oruz. 

fi llıakıka ticaret tam amirle. serbest 
bır ıştir. Fakat ka11u11lwı111ı :: bu §ah-
sırı veya bir :ümrcrıirı lclıi11e olarak 
büJ ül. bır l'-'tlerım :ararım mucip ola· 
cal. hiçbir harekete ızirı ıcrenıez . 

Bir veya birka~ fabrılw11ırı karı 
için zaten ı-a:ı~ etı pek dii:.giiıı ulma· 
yatı çijtçinin zararına olaral. bu i~e 
sürat/e l.ıır ~oıı vc:.rmı.;k Nı ır Jır 

J 

• • • • • 
INONU! 

f okat attın da Şll toprakları bir gün bozana 

fnönünden açarak bayrağı çıktın Lozana 

Kalem oldun koca tarihini baştan yazana 

Atadan sonra. bu millet tapar elbette Sana! 
Adana: 11-11-938 - Sulh hAkimi 

ALI HADi OKAN 

Vekili er heyetimiz dün 

Cümhurreisi 
• 
in önü 

Başkanlığında toplandı 

Muhtelif işler üzerinde müzakereler yapıldı 

Ankara : 12 ( Hususi ) - BugUn saat 15 de başta başvekil 
CelAI Bayar oldufiu halde yeni lcraveklllerl heyeti toplu ola-
rak relslcUmhur ismet lnönUnUn köfklerlne giderek kendlla
rlne göeterllen IUmaddan ve kabineye tayinrerlnden dolayı 
mınnet ve fUkranlarını arzetmı,ıerdlr. 

Ankara • 12 ( Telefonla ) - CUmhurrel imiz ismet lnönU, 
bugUn bafvekAlet dairesine gelerek heyetlveklle lçUmaına 

riyaset etmı,ıerdlr. Vekiller heyeti içtimaı bir saatten fazla 
devam etmlf ve ruznamedekf muhtelif işler üzerinde mUzake· 
r ıer gapılmıştır. 

Almanya da 
aleyhdarlığı 

Yahudi 
büyüdü 

Yahudi bankaları dün 
arilerin eline geçti! 

Berlin: 12 (Radyo) - Bütün Al 
manyada, Yahudi ateyhdarlığı, haf. 
kın önüne durulmaz bir derecede 
büyümüş ve fiili bir safhaya girmiş 
tır. Diin akşam ve bugün ber taraf 
ta büyük nümayişler yapılmıştır. 

Bütün Yahudi dükkanları kapan 
nıış ve birçokları boşalhlmış üzerle 
rine "kiralıktır. levhaları asılmıştır. 
Yahudi bankalarıda evvela muame· 

leyi tatil ederek kapanmış ve bilahara 

açmış isede çok geçmeden bankalar 
Arılerın eline geçmiştir. 

Hükumet, daha büyük galeyan 

ların vukuna meydan vermemek ü. 
zere derhal Yahudiler mıntakasının 

tesisi hazırlıklarına başlamıştır. Bü
tün zabıta kuvvetleri harekete geti 

rilmiş ve kanlı hadiselerin önü 
alınmak için halkı teskine davet 
etmeğe memur edilmiştir. 

Japon 
Ordusu 
Ricatte 

Çin Askerlerinin 
muvaff akiyetleri 

, 

muharebede 155,000 Son 
Japon askeri ölnıüştür 

Dünde 2000 kişilik bir 
kuvveti ihata ve imha 

Japon 
edildi 

Şanghany : 12 (Radyo) - Han· 
kovun sukutundan beri ilk defa ola
rak, bugün, Çin kıtaatı Ojey cenubun
da büyük bir muvaffakiyct kazanmış
tır. Bu bölgede ikibin kişilik bir Ja
pon kuvveti Çinliler tarafından ani 
bir muhasara nltına alınmış ve kısa-

~ 

Japonların ileri hareketi durmuş· 

bir zaıııand.ı ınılıu cdi im htiı 

tur. Bir Jnpaıı Kumandannın ı;öy

diğinc gore son iki aylık muharebe
lerden 140 bin Japon askeri ölmuş
tür. Bunların içinde 6 General, üçyüz 
Zabit vardı. Ayrıca Japonlar Cenub 
cephesinde son yirmi gün içerisinde 
ı fi bın ı ı ı kayıp clmışlcrdı 
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,.----------....... -----------------------,_..~ 
örmedi ! Ölmiyecek ! c 

R ııhlar perişan, dım;ı~lar p<'rı~an , benliğimiz alıüst oldu 1 Acı 
bir haber bütün T ık mı lefni • Türk gençliğini en zız verın

den, can r.ok la ır dr. n y< ıal< dı Du h, bert' inanrımıl oı uz . ha\ sa , mıza 
sığmı}or. ŞL~kın hır halde} 2 1 f, k< t ~uuıumuz yeıindedir . O, ölme
mışt r ! 

Ôlüm 1 • Koıhnç 'e n lldhış l ok'uk 1 Yine mi kendini göster
din , yine mi pençeleı ıni açm1ş sırı il) orsun ? Fakat tlnU anımızdan 
fılamazs n; o , onyed mıl}Orıt.n krı b dır , İmanıdır. O, yok olamaz . 

1 O daıma vardır . Yer çckrr.ed kçe, gckler }ıkı1madıkçıı o da milletıle 
birlıkte yaşay cııl. \;e ıulıu Pe)gtımber ruhu g bi eıı kudsi bir varlık 

1 
olarak Türk benlığinın ebedi m:ını olacaı lır . Bel hude sırılma ey 
canavar 1 Bu defa galiµ değılsıı ? Hnydi bol nunu kır ! Çünkü onu 1 
öldüıemt>zsın. Çtnl Ü o ölmıycceld Maddesine goz dıkerek aramı7.dan 
aldın l . undan ne çıkar ? Onun ıç kuvvetlen onyedi milyonun iç 
kuvvetleı inı yarattı, b. sledi ve çelıkleştirdi . Eseılerıle o arnmızdadır. 
Dünya durdukca eserlerile berııber mıllelinin kalbinde )aşayacaktır 1 

. . . . . . . . . . . 
Ulu Tamı J Türk milleııne bu derin acılı lattirdı~ına sen de 

memnun aeğils"n değ 1 mı ? 
VEHB) EViNÇ 

Bey e e z r 
•• •• • • goz n 

Charles H· Shevril Hester Donaltson George Bennet 

Hans Froembgcn Herberl Melziğ 

Raymond Carti~r onun için 

Carel Hautrnan 

neler söylediler 

"Bü}ük ad<ımlar yetiştiırn bir 
ırk, her halde büyük bir ıı ktır. 

Bir kavmi anlamak için onun 
liderlerini tetkik etmekten daha iyi 
bir vasıta yoktur. Buğün harhangi 
bir yerde kendisinden iistün devlet 
adamı bulunmayan Mustafa Kemal 
kadar büyük liyakatli bir zah,Türk 
ler nadirl"n yPtiştirmişlerdir. Binaen· 
aleyh ür kiye'yi trtkik etmek :ç in 
ayıracağımız en i} i } ol, onun siyasi 
heyetinin başındaki zatla İşe başla. 
mak ve halaskar, münci, milli kah· 
raman ve cihanşümul devlet adamı 
olan Cümhur reisini tetkik etmektir. 

" .. , Mustafa Kemal'lt>, hiç biıisi 
iki srıaltt n ~rsa olmam. k şartiyle 
yaptığım müteaddit ve yorucu müla· 
katlar bana, karşımdaki zatın hari· 
kulade kuvvete ve mükemmel sıhat. 
te bir adam olduğuna şahadet ede
bilecek kanaati vermişti. Akıllara 
hayret verecek kadar keskin ve ça
lışkan olan dimağ faaliyeti, cihan 
harbinden beri geçen yorucu yıllarda 
milleti için kayretlere şayan netice 
ler elde etmiş ve hiç şüphesiz daha 
birçok srne ler de devam edecekt ır., 

Charles H. Sh rrll 
Amerik nın s. bık 

Türkiye büyük Elçısi 

" Şarli Avrupa'nın en ucunda 
yaşıyan milletlc:rin, sulh içinde yaşa
maları ile beraber, inkişaf ve terak 
kilerini de temin edecek olan Balkan 
say ve gayretinin başında bulunan 
en kuvvetli simalarrnd n biri Kem 1 
Atatürk'tür.,, 

Kemal Atatürk'ün vaziyet 
hayran lığa değer 

" Atatürk şimdi hem memleketi 
nin kalkınma ve yeniden imarını amir 
bir siyasa, hem de geı ek komşuları 
gerekse Lütün dünyf' ile dostça 
münasebetler tutma yo'unu tutma 
l hdır. Proğramı şudur. 

"içeride barış ve dışa:ıda barış 
esas prensiplerimizden biridir.,, 

Atatürk barışı samimi olarak is
tiyor. Mazideki aavaşların, mf'mlc· 
ketinin başına hesapsız ziyanlar ge 
tirmiş olduğunu bildiği gıLi bu savaş 
bahsi hususunda da bu derece hns 
sas ve müdrik olan yegane dudrelli 
önder görünmektedir.,, 

Hester Donaldson Jenklns 
Nevyork - Times'den 

"Bugun dünyanın hiçbiF yerind 

Tür~iye'nin karşılaştığı pedagejık 
mrselelerden daha büyüğü olmadığı 
gibi hiçbir yerde de kimse tarafın 
dan l u hususta Cünılıur l~eisi Kemal 
Atatürk'ten daha kati ve eessur te· 
şebbüslere giri~ilmemektedir . ., 

Hester Donalpson Jenklns 
Nevyork - Tımes'den 

Kemal Atatürk 
"Tarihte büyük bir diplomatın 

veya m,.şhur bir kumandanın haya· 
tını okuduğumuz zaman onun yüzü 
nü, sözünü, bakışlarını tahayyül et· 
mekten zevk du} ar v e krndi 
kendimizr: ''Onu görsek ve tanısak 
n'! i}'i olurdu." deriz. 

Bugün Türkiye'nin mukadderatı
nı idare eden büyük inkilapçı Kemal 
Atatürk'ün heyecanlı hayatını yıllaı· 
geçtikten sonra hayranlıkla öğren 

dikleri zaman, hiç şüphesiz çocuk· 
lanm•z da böyle dü~iineceklerdir. 

Ateşli bir inkilapçı olduğu için 
haftalarca müddet sultanların 7.İn· 
danlarında yatan, kumandanlık yap 
tığı zaman galip gelerek ülkesine 
istiklalini kazat.dıran. devlet reisi sı· 
htiyle Cümhuriyeti ilan edip kurum. 
!andıran Atatürk'ün hayatı elbette 
ki heyecanlıdır .. 

" Fakat Kemal Atatürk'ün 
karakter:nin bir cephesini göster. 
mek itibariyle bir noktayı hatırlat. 
maıc isterim Bize savaşlarından bi 
rini anlatıyordu. Birdenbire durdu: 

"Görüyorsunuz ya, dedi, birçok 
zaferler kazandım Fakat bunların 

en büyüğünden sonra bile her ak 
şanı, savaş alanlarında ölen bütlin 
askerleri düşüııerek İçimde derin 
bir keder duyuyorum ,, 

Cesaret ve zekasından başka 
yüreği bu kadar alicenap olan böy 
le bir Şefin. yurdu için mucizeler 
yaratmış olmasınA aşılabilir mi? n 

George Benneb 
Vu'den 

Türkiye'nin Atatürk'e 
borcu 

'Büyük harp, birçok şöhretleıin 
meyd na çıkmasına veya ölmesine 
sebep olmuştur; fakat ba umumi fe· 
laketin el uzatmadığı şöhretler ara 
sında beynelmilel bir ileri gelme 
mevkiine yükselen ve bilhassa da 
bundan sonra diinya nazarındaki 

prestı ·ırıi büsbütün yükseltenlerin 

Çif çi erimizin 
borçları 

Tecili. hakkında, şehrimiz 
Ziraat bankasn a bu 
hu~usta emiı: verildi 

Yağmurlardan zarar gören vila. 
} etimiz meı kez kazasına bağlı köy 
ler çifçilerinin ziraat hankasına olan 
borçlarının tecil edilmt'si hakkında 

Ziraat vek aft tinden Ziraat bankası 
umum müdi r lüğüne emır verildiği 

ni yazmıştık, 
Heb~r aldığımıza göre zarar 

gören hu gibi çifçilerimizin baııka. 

ya olan borçlarının tecili lıususunda 
ziraat bankası umum müdürlüğün· 
drn şehrimiz şubesine emir veril • 
miştir. 

Çeltik mütehassısı geldi 

Mıntıkamızın çeltik müt .. hassısı 
Harun Osnık tetkikatta bulunmak 
üzere dün Mersinden şehrimize gel· 
miştir Mütehassıs mıntıkamızdaki 

tt>tkıkatını bitirdiktf'n sonra Diyar 
bakıra gidecektir. 

Odun ve kömür 
fiatlari 

Belediyr-nin yaptığı tenhihat ve 
koyduğu n;u h hı lafına olarak bir kı· 
sım satıcılar odun ve kömürleri is
tedikleri fiat üzerinden satm kta 
devam etmekte ve hatta müşterile· 
re kafa bil .. tutmakta ve ba suretle 
bunların zararlarına çalışmakta ol 
dukları haber verilmektedir. Beledi· 
ye zabıtasının naı.arıoikkcıtinı celb 
ederiz • 

= 
en başında gelen ve bunların m şüp. 

hesiz ki modern Türkiye'nin kurla · 
rıcısı olan Gazi Mustafa Kemaldir." 

Hans Froembgen 
western Mnıl'derı 

Atatürk eserinden bazı 
istinsahlar 

"Kemal Atatürk ile yüzlerce 
askerin derinliğinden kahraman bir 
ruh aydınlığa yükseliyor ve bu ruh, 
dünyanın, esarete düşmüş kısımla· 

rındaki milletlere hürriyet ve ku:tu 
luş yolunu gösteriyor. 

Onun hüviyeti, Nil sahiller indtn 
eski Çın denizlerine kad~r uzanan 
bir efsane olmu$tur. 

Bununla beraber o gence kendi 
Milletinin ortasındadır. Olgun ve 
kemale ermiş zekasiyle, münevver 
ve ileri gençliğin yorulmak bilmez 
kudret ve ciyadetine mazhar olan 
kendi milleti ve beşeriyet alemi için 
beslediği muhabbetle bir dahinin 
nder yarattığına dair cihana fevka 
iade heyecanlı bir sahne seyrettir· 
mektedir.,, 

, H rbert Melzlg 

Atatürk sönmüş b r 
imp.:ıralorluğun küllerin
den modern bir Türkiye 

yarattı 

"Bugün Kf'mal Atatürk, yarat 
mış olduğu eserlere bakarak pek 
h klı olarak kendisir.e muvaffak ol 
muş bir adam nazariyle bakabilir, 
çtinkü At"türk, her şeyden üstün 
olarak, Türk nıilletine şimdiye ka· 
dar mazhar olmadığı bir saadet ge 
tirmiştir" 

Carel Hautman 
Belfat Telegraph 'dun 

1 unlukı imli anları 
Sualler vekaletçe tesbit olundu 

938 - 939 ders yılı haziran ve 
eylfıl devrelerinde olgunluk imtihan. 
farında sorulacak bahisler maarif 
vekaleti tarafından tesbit edilmiştir. 

Fizik kimya guı ubu : 

A - Fizikten ı Lise sınıflarının 
eski programlara gö. e okutulan bü 
tün bahisleı ve bahislrre aid mese
leler. 

B - Kimyadan : Lise ikinci sı 
nıfta okutulan maden ve teorik ba· 
hisler 

2 _ Riyaziye gurubu : 

A - Lise sınıflarında eski prog 
ramlara göre okutulan bütün cebir 

bahisleri, fen ko1unda eski müfre-
1 

Vali rahatsız 

dat programına göre okutulan ölçü 
bahisleri . 

Edebiyat kolundan girecekler: 
1 - Tarih, coğrafya • 
A - Liselerde okutulan tarih 

kitaplarının 3 ve d ödüncü cildleri. 
B - Coğrafya, Türkiye, ltalya, 

Bulgaristan, fsviçre, Yuanistan coğ· 
rafya vaziyetleri . 

2 - Edebiyat : 
A - Edebiyat tarihi, tanzimat 

edebiyatı ve ondan sonraki devirler, 
Türk edebiyatı tarihi . 

3 - Felsefe, içtimaiyat ; 
Lise ikinci ve üçüncü sınıf ede 

biyat kolunda gösterilen bütün ba
hisler. 

sahtekarlığı 
davası 

Vali ve Cümhııriyet Halk Par 
tisi Başkanı Tevfik Hadi Baysal 
iki gündenberi rahatsız bulundu· 
ğundan makamlarına gelememek· 
tedirler . 

1 Dün müddeiumumi suçlu
latın cezalandırılma 

larını istrdi 

Ekmek fiatleri 

Üzerinde belediyece 
tetkikat yapıtırılıyor 

Belediyenin kasaplarla yaptığı 

temas üzerine koyun etinin kilosu 
kırk kurustan otuzyedi buçuk kuru 
şa indirildi~ini dün yazmıştık . 

Belediyrce şimdi de ekmek fiat 
lari üzerine tetkikat yapılmaktadır. 

Çocuk esirgeme kurumu) 
dan yardım gören 1 

talebeler 

Çoçuk esirgem~ kurumu tarafın 
dan bakılmakta ve öğle yemeği 
yedirilmekte olan ilk okul talebele 
rinin adcdf beşyüz elliyi geçmiştir. 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6, 14 de 

doğacaktır. Öğle tzanı saat 
11,40 d,., ikindi ezanı saat 

14,24 de, akşam ezanı 16,42 

de, yatsı ezanı ~ 18,9 de oku· 
nacaktır. imsak saat 4,26 de bi. 
tecektir. 

Büyük, İnkilap eseri 

"- Devrin yüksek şahsiyetleri 
kitaplaıda, konferanslarda Türkiye'. 
nin asla değişmiyeceğini ve değiş· 
meden öleceğini ilan etmi~lerdi. 

Halbuki ölmeden, değişti. Hem· 
de kökündt:n ve baştan aşağı değiş
ti itikatlar; adetler, usuller tama
men yıkıldı. Son döküntülerini de 
ecnebi zırhlıları ve karitülasynlar 
gibi memleketten sürüp attılar. 

Türkiye ruhunu değiştirmişti: 
Tumamen ve tasavvur edilmesi 
mümkün olduğu kadar .• 

Bu nasıl oldu? Sadece oradan 
bir iıısan geçti. Orta boylu, herkes 
gibi yürüyen, bakışları ve gözleri· 
nin ışığı müstesna bir insan ... Onun 
ismi "Mustafa Kemal,, dir . ., 

Raymond Cartlar 
"I e Nouvcllistc" len 

Sahte Çek tanzimi surctile zira 
at bankasından sekizyüz küsür lira 
almaktan suçlu ve mevkuf defterdar· 
darlık muhasebe müdürlüğü şabık 
memurlarından ihsan Özer, Ömer, 
Rağıp ve arabacı Himmet ile gayri 
mevkuf Saraç Ali Kibrttin duruşma 
!arına dün ağır ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Cümhuriyet müddeiumumı mua 
vini Şeref gökmen; esas hakkında 
iddi ~namesini yaparak suçlulardan 
ihsanın Türk cua kanununun 339, 
Himmetin 342 ve Ömer, Ragıp ve 
Kioıit Alinin de 3112 numaralı ka
nunla tadil edilen kanunla ceza 
kanununun 235 inci maddesi muci 
bince cezalandınlmalarını istedi. 

Duruşma; vekillerin müdafaala· 
rının yapmaları için 17 ikinci teşri• 
938 perşenbe gününe bırakılmışhr. 

Sebze pazarı 

Son yağmurlar colayısiyle hal· 
cıvarına nakledile"n sebze pazarı yi· 
ne eski yerine nakil edilmiştir. Bura j 
da inşaata devam olunmaktadır. 

• 

Manda arabasını şehre 
girdirdiğinden 

Akkapı mahallesinde oturan 
Ramazan oğlu Mahmut karar hila
fına olarak manda arabasiyle şehre 
ebze getirdiğinden hakkında kanu· 

ni muamele yapılmıştır. 

Sopa ile yaralamış 

Akkapı mahallesinde oturan 
Abbas oğlu Ahmet bir kavga ne· 
ticcsinde aym mahallede oturan 
Mehriz kızı Safiyeyi sopa ile yara· 
ladığında'n yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılnıışh:-. 

Bir köyde beş 
yandı 

ev 

Bahçecik köyünde Arif Cingö · 
zün evinin samanlığ111da çıkan yan· 
gın etrafına sirayet etmiş ve bu su· 
retle dört ev daha yanmışıır. Jan 
darmaca yangının ne suretle çıkh 

ğı tahkik edilmektedir. 

Onsuz 
SabablB' 

)betle 

S abahlar gecelerden e 
daha neşelidir. fakat 
dünkü sabahımızın > 

en kabuslu geceler daha aı ~ 
oldu! _ k ~ 

Kendini bilelidenberi, Tur 5ıı: 
liği ilk defa yaşlı gözlerini orı 
bahlara açtı! 

Ne en sevgili hir ananırıı 

aziz bir babanın ölümü, dürıt t 
hakikatlı evladına bile dünkıı. 
mikaplaşan bir ıstırap çeştıı 
verememiştir! SC 

Ne Napolyonu Frans?, ıı; 
Roma, ne de efsanelenn . 
Romeo, bizim onu sevdiğiı:n1ı 
sevmemişti; bizim ona ağladı 
dar, onlar onlara ağlamadı 
kak! . ~ 

Dün ve bugün, onsuz ılk 1 

yaşadık. Yarın sabah ta onsuı.; 
Bununla beraber, onun ° 

h ·ı · "'ıı hala inanamıyoruz; a a 
yor hakikat bizi! 

Bütün manasiyle müke01
8 insan, bir fevkalbcşerdi O! ·p 

inkilap, dünya nizamında s~rU 
zaferlerle en yüksek bır 
Atatürk! 

Ona Şarkın "Dinaınosıı,,oJ; 
Garp. Fakat o, bu vasfın 7 
üstünde yer alan müstesna bı{e, 

o ihtilalcı, o inkilii.bçı, be', 
idareci, politikacı, asker ve b 
ve aynı zamanda bütün bil 
çilmez meziyetleri kadar da 
bir sulhçu! dıJ 

Onu bizle berab~r, sta' 
öyle tanıdı; tarih d<! boyle . ~ 

Atatürk, herşeyi yenend1
• 

değiştirendi. Yalnız ömründ~ 
şeyi yenemedi, bir tek şeY' 
remedi: 

Tabiat 
Onun 

budur! 

lngiltere müste~ 
kat nezaretine 

nota verildi 

B. . . b"f d artııO - ırıncı sa ı e en 
rıtıı~ 

!arından alınıp :başka m: 
çalıştırılması ve bu suret~ 

11 
izdivaçlara yol açılarak fu ş 
sıdır. 5 

Ugan':la deki. ~e~li olaflh8c 
Kişiden 140,000 kışının bu 0 
la malUI olduğu görülmd t~ 

-rıı 
Ayrıca ırk ayrılığı .. ~o efS 

hassa bu milletlerde, unıv 
çabucak göze çarpıyor .. dt 

Yerli zencilerin ellerırı ıı" 
1 ol!; yetnameler heme o ursa . 

11 
gene bir beyaz şefin emrı 
şamağa mecburdur. \ 

Mahkemelerde dayn1' 
0 Sabık lngiliz valisi Lor ,,,ı 

. .. stew bu raporu lngıllere · ~ ll 
zaretinde büyük bir aıak3 

. bll 
Lord Heyli, verdığı e c 

bazı ınütalealar ve teldıfl.ıı 
etmiş isede bunlar çok gı 
tadır. 

YENi NEŞRIY AT 
951 

Ana mecınll 

Çocuk Esirgeme J{u~ 
ncl Merkezi tarafından çı 

1 .,,s 
mecmuanın 1 O uncu saı ıı'' 
tır. Bu sayı çok güzel yadt 

. e 
ludur. Ailelere tavsıye 

12 ikinci teşrin 938 

Gökyüzü açık. Havli de 
garlı, en çok sıcak gölge; 

G 1 . sı rece . ece erı en az 
rece. 
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tek et müfettişi 
Yetiştirilecek 

ı Bulgaristan da 

,~let Demiryolları 
sabaka imtihanı 

açıldı 
uı !ı/c 

~ra 12 : ( Radyo ) Devlet 
rl .

0 ları idaresi, hareket müfet-
t# 'ltirrııek ·· ·· b k ·ı · uzere musa a a ı e 

llıuavini almağa karar ver-

'lendis mektebi yüksek iktisat 
ıt lllektebi' mülkiye mektebi 

1
'Ya fen fakültesi mezunları 

Kabine ile parlamento 
arasında ihtilaf çıktı 

Sofya : 12 ( Radyo ) - Bul· 
garistanda, kabine ile parlamento 
arasında ihtilaf çıkmıştır . Başvekil 
Kös! lvanof vaziyeti Krala arzet· 
miştir . Kuvvetle söyl.-ndiğine göre 

Kral Boris, kabine ile parlamento 
arasındaki bu ihtilafı hal için ha. 

kemlik rolünü ifa edrcektir. 

1 ~e frasızca' almanca, ingi 

/Ya İtalyanca lisanlarını iyi Harri Bor f stanbulda 
ın?Ier arasında yapılacak bu 
. ~Usabaka imtihanında kaza 
ı~· 1 senelik bir staja tabi tutu 
· Bu staj müddetinin deva· 

;!ıençlere 130 lira aylık verile· 
·r f~laj lıitince müfettişliğe ter

' rcek maaşları 151 liraya 
~ktır. 
Ilı baka imtih ırıı bu ayın 28 
~ıtesı günü yapılacaktır. 
bakanın yapılacağı yerler 

11
. tayin edilmemiştir. 
1

1
blerin adedi ve müracaat 

b1t1 ına göre işletme müdür. 

1
° Uoaıı yerlerde imtihan açı 

f ı~ J ~ ~k ınekteb mezunu genç· 

- Birinci sahifeden artan -

ğunu, binaenaleyh Plevne yanından 
trenle geçerken birçok abideleri 
göreceğini zannettiği küçük bir top· 
tan başka birşey !göremediğini söy
lemiş ve karısı hakkında da: 

"Fakat, siz biliyor musunuz ki, 
benim karım Rusçuklu bir Türkün 
kızıdır ve Rusçukta doğmuştur. lşt;ı 
Eıu alaka dolayısiyle Balkanlılara 

olan münasebetim Je çok kuvvetli· 
dir. demiştir. 

Perdedeki Hariburla 
va,ıyan Harlbur 

,J n bır isti11.bal hazırlayan bu 
~ \Çok talib olacağı muhakkak Bulgar gazetelerine göre , yüzü· 

t ·C~tedir. 1 nün çizikleri perdede göründüğü 
llııe • gibi değildir. Harri Bor nazik bir 

kan imtihana girenlerden ne adamdır. Derisinin rengi güzeldir. 
1 lanan olursa olsun hepsi 
ıtır, Karakteristik tarafları bittabi bur· 

t bir çay Hinterlandı 
' Yapılacak 

but 12 : ( Hususi ) Rizede 
lltn Çay ekim neticeleri fevka
~ı'.ic~ler verdiğinden Vekalet 

llııne muadil olan Ege tara· 
e ~a bir çay mıntakası tesis I 

~·ı arar vermiştir. 
; ec:k çaylardan alınacak rıe. j 
ı/'0re burada çay hinterlandı 
ıleektir. 

)()tk •• d b" .. ti sergısın e utun 
~~retçilere teşhir 

ef' edilecek 
.~~ ~ 
ııı~ 1anb ~' Uf: 12 (Hususi) - Ayasot 

nu , ve yüzüdür. 

Fakat, umumiyet itibariyle konu
şurken insana ferahlık veren ve çok 
genç görünen sesi vardır. 

Hani Bor .:iofyada (Samson) , 
(Caz) ve (Koca) piyeslerini oyna· 
mıştır. 

(Sarnson) psikolojik, Caz ise 
edebi kabiliyeti ölçücü bir piyestir. 
Üçüncü piyes ise eğlendiricidir. 

Harri Bor dram muharrirlerine 
tavsiyede bulunarak şunları söyle
miştir: 

"Dikkat ediniz ve eserlerinizi 
içerisi boş, dışarısı parlak olmasrn· 
dan ziyade, idealci ve mücadeleci, 
muhteviyatı dolgun olarak vermeğe 
bakınız ... 

Ankara radyo neşriyatı 
~e. ,, \ k1nde uzun zaman.:lanberi 

~ da ta oları tarihi mozayikler 
,ıel n~ki ınesairıin sorı yedi aylık 

[ile 200 ilfı 2000 metredeki] 
1 bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

ı)'1 n 
1 ~.Yetlenmiştir. Meydana çı · 

~ ~'.bu yük mozayiklerin birer 
ıj 11 alınmıştır. Bu kopyalar 39 
b~%nda Nevyorkta açılacak 

~ Uyük sergide teşhir edilecek· . 
"'ı ııı·· 
~ Unasebetle tarihi çalışmala 

~~et eden profesör yakında 
ı/ a gidecek ve bu tabloları 
~b seyredecek olan ziyaretçile 
dı~~en tesiri yapabilmeai için 

iJ y 1 bulundukları şekilde tar 
,f~. trleştirecekiir. 

~iizeler umum 
tnüdürliiğü 

~ta b 
~ n ul: 12 (Hususi)- Müze!er 
olııı llıüdürlüğü sırf kendisine 
rııı ak üzere bir labo•atuva{ 

itQ 'Ya karar vermiş ve bu la 
~~~~:tın askeri müze karşısında 
~r a açılmasını münasip gör· 

f 
~~~anın on on iki bin iira sarfiy. 

~:~ 1an~ğı ümit~dil~ktedir 
l.~1 seııe başına kadar bitiri
ır, 

iıe 
ninleyiniz! 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güzel 

(5 la:nba kudretinde 3 a o.el çift va 
zifeli lambalar:a mücehhez) Radyo· 
dur. 

MORA~!:, Rıza Salih Saray 

No: 11 A, BeLekli kilise sokağı 
8-30 996-4 _,. 

Seyhan Vilayetinden: 

Hususi muhasebe tahsil şübe· 

sinde ( 40 ) lira ücretli bir yaya 
tahsildar lığı açıktır. 

Orta mektep mezunlarından 
istekli olanların evrakı müsbitelerile 
Vilayete müracaatları ve bu ayın on 
yedinci perşembe günü umumi mec 
lis salonunda yapılacak müsabaka 
inıtihanında hazır bulunmaları ilan 
olunur. 9977 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlamıştır. 
6-7 9943 

-----------------------------~----------------~! 
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
11

1 
ahizelerini görmek için istical ediniz . 

Raşit Ener müessesesi 1 

8-16 

Belediye 
9431 

caddesi Telefon: 117 
S. Pş. Ce. P. 1 

l 

--------------------------·----------! 

1 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı 

" 
" 
• 

Arslanlı 

Tip 

" 
• 
• 
" 

6 
6 
5 
.'i 
2 

Genişlik 

85 Cm. 

90 " 
85 • 
90 • 
90 • 

Top 
36 Metre 
36 • 
36 • 
36 • 
36 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 

,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tedi)elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 'lo 2 

zamyapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen sipari~ler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 May is 938 tarihli temi. 

natına müstenittir. 4 9701 

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 romanından muktebes 
* .................................................................... 1 

jYOŞiVARA 1! 
.............................................................................. 
FRANSIZCA Sözlü Şaheseri Takdim Ediyor 

Aşkı için hayatını feda eden bir kadın, Sevgilisinini ölümde bile 
yalnız bırakmıyan bir Delikanlı, Vazife, Aşk, Vatan Sevgisi ve 

bunlar arasında hissi mücadeleler 

Baş Rollerde : 

İki Büyük Japon r\rtisti 

SESSUE Hayakava MİCHİKO Tanaka 
Ve En Güzel Jönprömiye 

(PIERRE RICHARD wlLLM) 

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

AYRICA: 

Bin, Bir Mecera Ve Heyecanlar Filmi 

(Vahşiler Arasında) 
30 K 1 S l M L 1 K Seryal Şaheserinin 1 ci devresi 

9973 

Memur alınacak 
Fransızcadan Türkçı.'ye ve Türkçeden Fransızcaya tercümeye muk 

tedir ve iyi Türkçe bilen ve Daktiloğrafiyle yazı bilen bir Memur alı 
nacaktır. Taliplerin hal tercüme ve vesika suretlerini ve fotoğraflarını 
adresimize gôndermelcri veya müracaat etmelC'ri ilan olunur. 

Türkiye Yağ ve mamulatı 
Sanayii Ltd. Şirketi Turyağ 
Mersin Şubesi Posta K. 113 

13-15- 17 9979 

Istanbul 1-İalk tiyatrosu 1 
Sanatkar Kenan Güler ve 

arkadaşları topluluğu 
Bu akşam 

Asri sinemada 
(Van Gülü) 

Vodvil 3 perde 
Ayrıca 

Komedi 1 perde 

14/ lkinciteşrin I Pazartesi akşamı lstanbul Şehir Tiyatrosunun 
en güzel Repertuvarı 

( Çifte Keramet ) 
Vodvil : 3 perde 

Yazan : Reşat Nuri 
Adanamızda oynanmayan bu vodvil Kenan Güler ve arkadaşları sayın 
halkımızı layik derecede memnun edebilmek ve teveccüh ve takdirlerini 

kazanmak için çok güzel temsil edeceklerdir 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

( T arzan-Otto) 
Varyete heyeti bu geceler için çok muhteşem ve hiç görülmedik 

yeni numaralar göstereceklerdir 
Numaralı yerler : 50 Kuruş - Duhuliye 30 kuruş - Loca 2 lira. 
Numaralı yerlerinizi ve localarırıızı telefonla istiyebilirsiniz. 

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

Telefon ASRİ 250 9975 

- -
Adana idman Yurdu İsmet inönü ilkokulu baş 
Başkanlığından: öğretmenliğinden: 

20,' ll ,'1938 Pazar günü sa· Okulumuz öğretmenlerine ait ve 
at 9.30 da Senelik Kongremizi 
aktedeceğimizden Sayın üyelerin 

Türk Maarif cemiyeti biletlerinden 

Kulüp binasına gelmeleri rica 2994 sayılı bilet zayi olmuştur. İlan 

olunur. 9976 olunur. c. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinio 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Kaııurı No; 3478 Kabul tarihi: 221611938 

Ne§ri tarihi; 91711938 

- Dünden artan -

P. 
68 - Tevzi olunan matbu ve gayrımatbu ilannameler. 10 
Başka gazete ve mecmualar gibi satışı mutad olmayıp ilanları 

yazısından fazla ve yazıları daha ziyade bazı ilanların muhteviyatı-
na dikkat ve rağbet celbini matuf olan gazete şeklindeki mı>tbualar 
ve ilaveler, üzerinde fiat yazılı olsa bile ilanname sayılır. 

Birinci ve ikinci fıkradaki ilarınameler müteaddid müessese ve 

şahısların ilanlarını muhtevi oldJğu takdirde her şahıs ve müessese. 
ye müteallik olanları da b!ı numara mucibince ayrı ayrı resme ta
bidir. 

L.K. --
71 - Kağıd veya mukavva üzerine tertib olunarak umumi ma

hallere asılan ve~ıa yapıştırılan veya başka suretle teşhir edilen ilan· 
lar ve oynanacak olan filimlere aid sinema fotoğrafları: 

A) Bir metre nıurabbaının yarısı ve ondan aşağı olanlar 1 

B) Bir metre murabbaının yarısından bir metre murabbaına ka· 
daı (dahil) olanlar. 3 

C) Bir metre murabbaından fazla olanlar. 20 

Ayrı ayrı şahıslar tarafından mütenevvi maddeler hakkında ler-
tib edilip aynı kagıd veya mukavva üzerine dercolunan ilanlardan 
her biri dercolurıdukları kağıd veya mukavvanın eb'adına göre bu 
numara mucibince ayrıca resme nabidir. 

72 - Kağıd veya mukavvadan başka maddeler üzerine tertib 
olunarak umumi mahallere asılan veya yapıştırılan veya başka su 
retle teşhir olunan ilanlar: 

Bir metre ınurabbaının yarısı veya bundan aşağı olanlar 30 
Bir metre murabbaının yarısından bir metre murabbaına kadar 

(dahil) olanlar 50 
Bir metre murabbaından 2 ınetie murabbaına kadar (dahil) 

olanlar. 3 
iki metre murabbaından sonra her yarım metre murabbaı ve 

kü~ru~ ~ 

(Sonu Var) 9583 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----------K l L O FIATI 
CiNSi En az 

K. S. l f.n çok 
K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa ten izi -,,---ı 

7,95 
33 --ı 

32,50 

8,10 
35,50--

iane I~-- ------ı 

iane il. -----Ekspres ------· Klevland 

Beyaz 
-Siyah 

----· 
38,50--I 42 

YAPAGI ,-,_ 
ÇIGIT 

Ekspres 
Iane 

~ 1----__ 
Yerli "\ n lik,, 3 

" .. rolmmlıık" -----
HUtlUtiAT 

-Buğday Kıbrıc; 375 
-- ,, Yerli 

" Men tane 
Arpa 

Fasulya 
-Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 50 

UN 
Dört yıldız Salih 

üç " " :::----:-:----Dört yıldız Doğnıluk 
üç il 

Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç il .. 
Sirr.it " 

Liverpol Telgrafları 
ll / 11 I 1938 

Santım Pm 1 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır ı 5 1 01 _!:_ırc_ı _______ ----
----------- - Rayışmark 
•--1._T_eş_ri_n_V_a_. ---ı-4- _69 -Fr_.a ..... n-k"""'("""F"""ra_n_s_ız...,..) ___ --3-~ 
_2_. _K_a_nu_n_,_, ______ 4 _ _2}_ Sterlin ( ingiliz ) -5-.98 
_H_in_d_h_az_ır _____ l__l_ı~ Dolar (An erika) !251 68 

Nevyork 8 35 Frank ( İsviçre) 00 00 

------------------------------------------------------
R 
A 
L 
E 

R 
A 

1 
G 
H Raleigh 

sayesindedir . 

Bisikh tinin l ütiin dünyach 
kazandığı şöhret dayanıktıgı 

1 
G 
H· 

1 Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUK UROV A UMUM ACEN ı ESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BISJKLET TECIMEVI 

15 26 9901 

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

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin \e Cc.vaciarı <'oğıudan doğruya müessese na. 

mına getirilen tn n üı tdıap. ı ze vt> kc kulu ça)lardeıı vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır Her zı v .. e göre c-eğİşt n numaralı terlipleıi vardır. 
Muhtelif <.:İns ve büyüklüktt ~ulu ve pahtlu içerisinde satılır. Ambalaj 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinın tf'nıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel eş hı ticart"llı nt'si ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; fstanbul Tahmı~önü No. 74 ( Kurulcahveci hanı 
altında) 

- Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı kıtrşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lsı. nı ul . C. 

1 

------------------------------------------------------. 
Beklenilen 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
( 

el 

m 
•• 

''A eş 
Sabalan 

,, 

"" 

Geldi 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve o ccı l hu 1 r ı 

Çok ucuz 
fiatla 
'ralır~ı. 

a egmez 
T1carethanesinden alabilırsiuiz 

Hükumet caddesi telefoP 168 Tel. Başeğmez 

Y490 

• KUmbarı 

.. -

27-90 

TÜRXİ)'! 

ZIRAAiBANmsi 

l 

ıı BELEDİYE İLANLARI 
---------------------------------------------

1-İsmet İnönü kız enstitüsünün cenubundaki 
açık cksıltnıeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 319::S lira 26 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 239 lira 49 kuruştur. 
4- ihalesi ikinci Teşrin 17 inci perşembe günü 

encümeninde yapılacaktır. I r 
5- Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. isteyene 

görebilirler. 
6- Taliplerin ihale giinü muayy~n saatte belediye 

caatları ilan olunur. 29-4-9-] 3 

l - Yeni yapılmakta olan Halkevi - ismet İnönü Kız 
arası yolunun inşası kapalı zarf usuliyle ek~iltmiye konulıuuştur. 

2 Keşif beJeli 5088 lira 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat tem·natı 381 lıra 55 kuı uşlur. 
4 - ihalesi ıkinci Trşriı in 17 inci Per~"m' e günü saat on 

bclrdİ) e u cüıneninde yapılaca l.tır. 
5 Şartnam si beledıye fen işleri müdürlüğlindedir. lstiyeofı' 

görebilirler. 
6 1 alipleıin ibah· günü saat on dörde kadar teklif mekt 

bir makbuz mukabilinde belediye reisliğine vermeleri ilan olunur· 
29-4 ~-13 9424 

1 - Sebze hali üstünde Belediye)'e ait iki evin birer sene 
icara verilmek üzere açık aıttırmaya konulmuştur. lr' 

2 - Hastahane cihetindeki evin muhammen icar bedeli (215) 1 

nıuva~.kat teminatı 17 li a 50 kuruş Toros fabrikası cihetindeki e 
ham men bedeli 200 lira olup muvakkat teminatı on beş liradır~ dl 

3 - ihaleleri ikinci teşrinin 17 inci Perşembe günü saat 15 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler Belediye hesap 
at ebebilirler. . 

5 - istekliler ihale günü muayyen saatte muvakkat teını 
birlikte BC:ediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

9430 1-5-'9-13 

1-Atatürk parkı şimalinda yaptırılacak yol inşaatı açık eksil 
nulmuştur. 

2- Keşif bedelı 767 Jira 42 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 57 liı a 56 kuruştur. 
4- fhalesi ikinci teşrinin 17 inci perşembe günü saat 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şarhıamesı belediye fen işleri müdürlüğündedir. fsıiyenle' 

gÖrl!bilirler. . 1 k 
6- Jsteklılcrin ihale- günt.i muayyen saat!e teminatlariylc hır 1 

diye encümenine müracatları ilan olunur. 29 - 4 9 13 

9959 

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

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerinde uzu~ 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı AIJidin paşa cıdJesin ı~ Must 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğledetl 

12 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Halkevi Başkanlığından: zayı nüfus cüzdanı" 

Evimiz, ikinci teşrinin 15 inde 
aşağıdaki Kursları Halkın i tifadesi· 
ne açacaktır. Derslere parasız de· 
vam edilir. Arzu edenler Halkevine 
veya Naınıkkemal 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 Moıör Kursu. 
Daktilografi dersleri. 

- Muhasebe dersleri. 
İngilizce <lersleri. 
Fransızca dersleri. 

2 - 3 9966 

1-1 1-938 tarihinde jst 
dd ( 20 ) numaralı eve hırsıı 
nüfus cüzdanımı tekaüt 
cü-d llllmı doktor sağlık k•' 
diğer rşyalanmı çalmışlardı' 

Nüfus cüzdanımda askt 
ziyetim kayıtlı bulunduğu içiO 
kur cüzdanların yenisini çı 
cağımdan hükü nlerinin ol 'fi 
ilan ederim, 

Adana devlet de 
e'ektrik 

1 Hayri yı 


