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ATAMIZIN ÖLÜMÜNDEN SONRA 
Londra, Paris ve bütün dünya matbuatının sahifelerini dolduran çok geniş yazılar 

1

İnönü'nden başka 
lik adamın halefi 

kimse o bü 
olamazdı,, ı 

"lnönü bugünkü mevkie gelecek kadar 1 

yüksek, değerli, ve hak sahibidir" 
------------, Varşova: 14 (Radyo) - Bütün 

Polonya matbuatı, Şarkın büyük dahisi 1 

Atatürk için bütün sahifelerini tahsis 
etmişiir, 

zeteler Atatürk ve ismet İnönü için 
geniş yazılar yazmaktadırlar. 

nnttstüne 
'• ttn doğarmı! 

FERiT CELAL GÜVEN 

Ankara 9 T. Sani - 338 

Uıt 1
-' 

~, ~nl e aşınasını arıyan şeyda gi· 
"" Pı di... Yapraklnrı sararmıya 
;,ıı.ıı kavaklar meşale gibi tutuş· 

" ;·aıık ki gUneş: aradığını bu· 
"il,, 

~b h 4, a oluyor, Ankara,nın sırtları, 
.,,;

1
• lıer köşesi aydınlanıyor ... 

,
1
'.
1 
bııcaksız bir boşluk, içli bir 

~· lıı: 1., '" Ağaçlar, otl:ır, kuşlar, çi· 
don 'b' h · · ~k~t· _ muş gt 1, er şey reng1nı, 

~k~~ı, kokusunu, sesini kendi içi
lu ış.,: Dunyn nefes almaktan 

;··· & ... 
t ~~ 0 nsuz ilk sabahımız ... 
i:~u.':' Çankaya'ya muteveccih, 
lu i8?li•Ume bağlı. bir halk şaiı+ 

l
. kı ınısraı dudaklarımda kımıl
or: 

"c 
Un vurmuş da. şavki vurmuş 

rı duvara 
'U ~ n Ustune gUn dogaı· mı'I ... " 

; Buyuk Ata! Sen ufkuna çekil· 
t' ~onra, artık gUneşler seyrini 
· •rın b' ~ ı· ır daha bizim dunyamıza 

J«•t:aklarını, senin UstUne bir 
bi~·0ğmı~·acak.lartnı sanıJ·orduk ... 
bi .'ııı •eni ebedi görUşUmUzden. 
ı.; 1 ııı seni bir insandan başka tur-

••vu d' · · · d d' S, . r e ıp, SC'\"ış1mız en ı.. 

' 0•n f 11· · · k · t an ığıne ınanma , ınanma-
~. gUcu oldu.. ller muhal <eye 
Uı}ird'k . k b J ' b , . e l , ta at u a (.l ete asla!. 

Ş·ll sabah onsuz ilk sabahımızdı!. 
1, 

1
,"'di gUçlukle, yuregimizi tutuş· 
·~ 'f' tik 1 •raf ediyoruz, o da her fa-

l Q 
1 

Uful etti, onun Uz erine de bir 
~ogdu, guneş aradığını bulamadı .. 
•kat· A l b • ta arın Ata.ı!. Guneş 

~ b UJ•Uk, ihtişamlı, şaşaalı eserin 
, ı~ ı. ltrçların Uzeriııdenı o aziz bn· 

"' . ı.,, b •rıne sarkmış .-·anıyor, buyuk 
. u~ b buyuk çirağ buyukluğunu 
ı )' •şcriyete tnnıttığın Turk mil

Urk t f' va anı,. 
~rı~ ~ 

1 ı' ' lu;tafn Kenıal'in Uzerine bir 
ı,,' Oğdn, fakat onun ı:uneş diye 
ı:t a. üı·nıagan ettiği, dunyanın 

1ıg 1 ve nıulıabbetiuc sunduğu turk 
,.nın Uzcrine doğacak bir gUncş 
"'n t 1\ as:ı.vvurundan geçeıne:r.. 

~r I•, ~t~rk'u böyle sev işimizin, Ata· 
ilı-P ~ uyle tapışımızın, onu u1illi 

(,~ 1ı, Qnıyışımızın sebebi ouun dun-
r ı·&•tiı•d'"' I' t ı · ı~ ıc;L a,yemu eser erın gU· 

İ~ i g,ı"". mehabetinden, kudretinden 
ıt 11,,~ •ııyormuY ... Biz ona eserlerine 

1 ~ bağlandık, biz ona, bize ver-
i. ~ı·at u f k kl'I 1 . '4-il.~ ı .Y cc şcre ~-u se 1 { crınc 

lı~, hayran ol.duk: <?na aşkı'."ı~, 
~~,Ilı rrııza, hur·rı.yelınııze, benlığünıze 

re' (J ~llıızdnn doğmadı ını? ... 
ı/Jı! ,l•tt;l'nıdi hayat denilen kısa yolu 

<t ııi fakat: varlık, insanlık, ha
l,1,/0 •eçtii;i ebedi, şerefli yolla· 

,~ q'ı·u 10~ layık, her turlu tehlikeler· 
lııı, lllııye lıazıı· olan sapsai;laın, 

Jı "Vliltlarına bıraktı• 
. ,~<l 

an sonra <la onun eserlerine. 
~l~arına sadakatiıuLı:~ ona karşı 

Gonet Vaşarok diyar ki : 
- « Atatürk, Türkiyeyi onbeş 

sene gibi kısa bir zaman içinde ya· 
kın şarkın en büyük, en kuvvetli dev· 
!eti yapmıştır. 

Bütü gazeteler ezcümle ayni his
leri izhar etmekte ve genç türkiye
nin büyük acısına iştirak etmekte
dirler. 

Londra : 14 (Radyo) - Röyterin 
haber verdiğine göre, bütün Fenlandı· 
ya matbuatı son büyük acı hadise 
ile meşguldur. Fenlandıya gazetelerin
den birisi diyor ki : 

- Bütün diktatörler arasında 
Atatürkün yaptığı işler en büyük 
mevkii tutmaktadır. Atatürk olmasay
dı, yeni Türkiye asla mevcut olamaz· 
dı . Onnn mezi~·etıeri çok büyüktür. 

Londra : 1" ( Radyo ) - Dost 
Türkiyenin büyük acısı lngiliz matbu-

1 
atını hala alakadar etmektedir. Ga-

MançesternGardiyarı bu sabahki 
nüshasında şöyle diyor : 

- Diktatör bir adamın halefi 
olmak şüphesiz güçtür. Fakat ismet 
lnönü'nden başka hiç kimse o büyük 
adamın halefi olamazdı . Çünkü İsmet 
lnönü kadar onu anlamış ve onun 
politikasını takip ve tatbik edecek 
başka bir şahsiyet olamaz. 

Paris : 14 ( Radyo ) - Bugünkü 
Pötiparizyen İsmet lnönü'nün Türk
Fransız dostluğunu ida . e ettireceği· 
ni yazmakt•dır. 

Bütün Fransız gazeteleri hala, 
dost Türkiyenin büyük mateminden, 
büyük kaybından bahsetmektedirler. 

Bütün gazeteler ittifakla şöyle 
demektedirler : 

- « Türkiyenin yeni reisicümhuru 
ismet lnönü Atatürk'ün e>erini idame 
ve takviye edecektir. lnönü yılmaz 
ve yorulm~z bir şalısiyettir. O, bu
günkü mevkieJ hak kazanmış ve la
yıktır. 

Dahlllye veklllmlz Refik Saydam 

Kral Karol 
Londrada 

Alman yadaki 
düşmanlığı ve 

Yahudi 
dünya 

Bükreş: 14 (Radyo) - Kral Ka· 

rol Londraya dün hareket etmiştir. 
Komnen de Krala refakat etmek· 

tedir. 

Kral yarın (bugün) Londraya 

varmış olacaktır. 

Amerika ittihadı 
konferansı Londrada Alman Elçiliği 

binasını Komünistler sardı Vaşington: 11 (Radyo) - Ame· 

rika ittihadı konferansı için birleşik 
Amerika heyeti teşkıl edilmiştir. Bu 

heyete Amerika hariciye nazırı 
Bay Hul riyaset etmektedir. 

Amerikada da nümayişler yapıldı 
Londra : 14 ( Radyo ) - Ami

rallık dairesi Sekreteri bir nutuk 
söyliyerek Alman - lngiliz münase· 
betlerinden ve bu münasebetlere 
müessir olan amillerden bahsederek 
Yahudileri tedhiş meselesinin siyasi 
münasebrtler üzerinde ro:ü olduğunu 
beyan etmiştir . 

Komünist nümayişçiler bugün i..on
dradaki Alman Elçiliği binasını sır· 

mışlar ve Almanyanın Yahudilere 
karşı olan son hareketini protesto 
etmişlerdir . 

eşi olacak, ona hayatında, ol<l.ugu gibit 
hayatından sonra dak.a,ybolmam1ş, kedi 
ufuklarına çekilmemiş gibi, sayıp bağlı 
kalacağız, onun buyuk eserlerinden gelen 
hayat ve ışıklar bize yol gösterecektir. 

fler insan için s5.Liın ve mukadder 
olan bir akibet onu bizden aldı, fakat 
onun bUj·Uk, öln1cz eserini bizinı eli
mizden çekip abbiJecek bir tek kuvvet 
tasavvur cdcmİj•oruz. 

Ona. eserine bugUn biz, y.:u·ın; 

bizden sonrakiler~ daha sonraları asır

lar ve tarihler ve hatta l.ıuttııı insa· 
ni.ret sahip olacak. 

O bize daiına" ınillcl \ ' C \~atau 

\-ar. 1•• dcrJi 1 biz şiuı<li onnn aziz, 
buyuk ruhu huzurunda: 

Musterih ol, cbcdl Tuı·kun Atası , 
ebedi insan! .. Buyuk eserlerinin etra.
fmda vatan ve millet a~·akta: dimdik, 
ira<leu ve k.Marlru:ın gibi bayraklaş

mıştır ... Üstuue bir gUn doğdu, eser· 
lcrinin Uzerine başka glı.na bir gUn 
doğrnıyacak. 

Elele Umit ve cesaretle yolunda.yız 
Ataturk! .. 

Vaşington : 14 ( Radyo )- Ha
riciye Nazırı Bay Hul , Almanya Se· 
lirini kabul ederek on beş dakika 
kadar kendisile görüşmuştür . 

SöylePdiğine göre, Yahudiler ıne

Bu konferans, Birleşik Amerika 

memleketierinin mesai ve müşteı ek 

müdafaası esasları mevzuunda ola· 
caktır. 

stlesinden dolayı Amiral hükümeti ---------
pek yakında bir protest.ı notası ve· 
receklir . 

Berlin: 14 ( Radyo )- Bay Göb· 
beis ecnebi gazde muhabirlerine de· 
ıniştir ki : 

- Alman milleti ile Yahudiler 
arasında derin bir mübayenet vardır . 
Bu sebeple hükumet , bu meseleyi 
hallederken milletin hissiyatına da· 

yanacak ve hiçbir tesire kapılmıya· 

caktır. Bu hadiseler organize edilmiş 
olsaydı başka mahiyette olur ve ne
tice başka olurdu . 

Vaşington : 14 ( Radyo ) - Aıne· 
rikan sefaretbanesi önünde şiddetli 
nümayişler yapılmaktadır. Alınan se· 
larethanesini polis ınüfıezeleri muha
faza etmektedir . 

Amerika - Almanya mü
nasebetleri kesilecek mi? 

Demokret 
meclise bir 

Ayan 
teklif 

azaları 
yapacak 

Vaşington: 14 (Radyo)- Demokrat Ayan azası Amerika ile 
Alman siyasi ve ekonomik mUnasebetıerlnln ke•ilmesl hakkın
da bir taklit hazırlamaktadır. Bu teklif pek yakında mecllse 
verllecektlr. 

Bu haber siyasi mahalllde 
bUyUk bir alaka uyandırmıştır. 
Siyasi mahafll, bu hareketi, To 
tallter devletlere karşı ilk fiil 

mücadele olarak kabul et
mektedir. Amerikan gazetele· 
rlde bu haberi bUyUk bir ehem 

Romadaki Mısır sefiri 

Roma: 14 ( Radyo ) - Mısırın 
Roma sefiri bugün ltalya Kralı ta· 

rafından kabul edilmiş ve itimatna-

esini Krala dim eım: tir 

' ( ,... ' 
BüyUk şefimizin cenaze•lnln konulacağı Mecll• önU 

millet 
bir 

Büyük 
tarihi 

meclisi dün de 
gün yaşadı 

40 Mebus nutuk söyledi 

ULU ŞEFiMiZiN 
CENAZELERi 

Meclis önünde yapılacak katafalt üzerine kona

yanacak halk cak bnnun etrafında altı meşale 

' hlrgün bir gece hunun önünden geçecek ve ta

"biıt büyÜk anıt yapılıncıya kadar etnoğrafya mü

zesinde kalacaktır 

Cenaze 
milyon 

• • • • 
merasımı ıçın yarım 

edildi tahsisat kabul 
BÜTÜN DÜNYA MiLLETLERi HEYETLER VE AYRICA 
BiRER ASKERi KITA ~ÖNDE"ECEKLERDIR 

Balıkesir mebusu Örge Evren 

lçel mebu•u Hamdi 

Ankara: 14 (Telenla)- Bütün An· 
kara hala büyük Şefi için göz yaşı 

dökmektedir . 
Büyük şefimizin cenaıesi pazar 

sabahı Ankaraya gelecektir. istasyon· 
da mebuslar karşılayacnktır. TabJt 

meclisin Önünde yapılac~k olan kata 
!alt üzerine konacaktır. Kata/alt et
rafında inkilabımızın işareti olan altı 

dane meşale yanacak, halk bir gün 
bir gece bunun önünden geçecekler, 
pazartesi günü saat 11 de merasime 
başlanacak, istas} vn yol.le halk 
ev;nin yanındaki etnoğrafya müzesine 
tabut muMkkaten konacaktır. T"but 
büyük anıtın yapılmasıııa kadar ora· 
da kalacaktır. 

Merasime birçok alaylar, mektep· 
ler işlirak edecektir. Balkan devletle· 
ri Bulgaristan da dahil olmak üzere 
ve bütün Avrupa biivük devletleri 
Heyetler gönderecekler ve ayrıca bi· 
rer kıta asker göndereceklerdır. 

Merasim sırasında biitiin bu as· 
kerler yolun etrafında ihtiram halinde 
duracaklardır. Ulu önderin tabutunu 
bir top arabasın nakledecek bunun 
arkasından reisicümhurumuz ismet 
lnönü, onun arkasından başvekil on
dan sonra vekilln heyeti, misafir
ler mebuslar ve protokola dahil olan 
Jar sırasile geleceklerdir. 

Ankara: 14 (Telefonla)- Büyük 
millet meclisı bugün taı ihi güolerden 
birisini yaşadı. Mecliste kırktan faza 
mebus söz almış ve Ulu önderimiz 
hakkında uznn göz yaşı döktürücü 
nutuklar vermiş ye Şefin ölmez eser 
!erini bir defa daha anlatmışlar ve 
onun yolunda devam edeceklerine 
and içmişlerdir. 

Ulu önderimizin cenaze töreninde 
sarf edilmek üzere melis yarim :mil· 
yon lira tahsisat kabul _et~iş ve m~
lıye vekiline ayrıca selahıyet vermış 
tir. 

Stoyodinoviçir. nutku 

Aelgrad: 14 (Radyo) - Başve 
ki! Bay Stoyodinoviç bir nutuk söy

lemiştir. Başvekil, bu nutkunda, Yu
goslavyanın dahili ve harici siyaset· 

inden uzun uzun bahsettikten sonra 

Yugoslavyadaki ekalliyetler mese. 
lesine temas ederek şöyle demiştir: 

- Yugoslavyadaki bütün eka

lliyeller vatandaş hukukuna sahiptir 
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Bu §İir, sPksrn )'aşında okuma, ,_ _____________________________ ..,. ... .__ ----., 
yazma bılmeyen bir Tü1k nine f 
sinin esr.ridır. ' 
Bayan Hasıbe 111c bır halk §ıı 1 
iridir. ı'\P.şredılmİ§ hıçı ır Psf'n 

olmamakla berubn şıırh•11 /ı r 
çok lıem.~ehrilerimızııı //llfız11sırı 
da ı·eycı dc{lnmdP J'" z ıı/. r. 

Büyük ülilmüz lwkkı11ıl• ı k· im 

~iirı saıı ·"' kııideleruwı lıuıt11t 
lorı dışuıa jirlu.yurı lıı , , , 
gü:.el tercüman oiıı yor. 

Dünyadan, 
dünya git ı 

içli ecel şerbetini 
Kan ağlattı milletini 
Binlerce binbir kişi 
Unuttu tuttuğu işı 

Dl.inyadan dünya gitti 
Olmaznıı buna keder 
iyiliği unutursak 
Allah bizi kör eder 

Uçan kanadlı kuşları 
Matem tuttu başları 
Akan seyhanı geçti 
Adananın göz yaşları 

Seninle birlik ordun 
Düşmana karşı kordun 
Unutulmaz yaptıkların 
Bozulmuş ,yuvc.lar kurdun 

D üşdOn dilden dillere 
Gittin gelmez yerlere 
Kalbimizi paralası:ık 
Artık geçmen ellere 

Büyük başlar birleştiler 
Meclise birlik girdiler 
Döndürdüğün dUmeni 
ismetine verdiler . 

Boşalmış yerin dolsun 
Düşmanın rengi solsun 
lnönü baş oldu 
Uğurlu, kıdemli olsun 

Hasibe Ramazano~.lu 

ONA TOPRAK 
KALPLERiMiZ 

Onu gömdükse eğer toprağa biz. 
Ona yer oldu bütün kalplerimiz. 
Fışkırır gt-tçi bugün yerde bile. 
Bir ağaçtırki onun dallarıyız. 

• 
Hür olan toprak alup sinsine. 
Bağrımız yandıda inlncf"sine. 
Bastığı toprağa basmakta günah 
Razıyız gökte uçup gnmesine. 

* 
içimiz inleyerek ağlamada 
Burkulan kalbimizi dbğlamada 
Bunca milyon kişi bir tt k başına 
Sanki bir l aş gibi yas bağlamada. 

* 
Kocaman )Urdumuza buydu vası 
Görmedik, yıllar unuttuktu kutstıyası 
Onyedi milyon olan yavıu ile 
[Atatürkün] dü kurulmuş yuvası 

* Şimdi yaz makberi hamidde uyan 
Dediğin ferde acırdrn buna yan 
His~ini topla bugün toprak isen 
Ölü bilmez onu Türk yaşayan. 

* 
Kuvvetin varsa eğer kalkta tam 
Bu gelen hürmete layik atanı 
Gösterir namıka dersin bugün 

Kurtaran işte budur bak. vatam 
M. ince 

Mavi yıldızlara uçmuş 
diyorlar!,, 

Mavi yıldızlarım yumulurmu hiç, 
Ona bakan gözler yorulurmu hiç, 
Su uçuş ondan umulurmu hiç: 
Yıkılsın felf'k evin, ağlattın bi7.i, 
Armağan kaldı bize Atamın izi 1 

• 
Gölgeli, çiçekli, neşeli dağlar, 
Anar ata gün ah çeker ağlar, 
Yiğitler yar asını kara ile bağlar, 
Yıkılsın felek evin ağlattın bizi. 
Ülkü yolumuzdur, atamıu izi 1 

• 

1 

Kartal gök yüzünde eşsiz görünwr, 
Güvercin yuvada yasa bür-.ınmüş, 
Gözlerde yaş, heryerde yas gerünür I 
Yıkılsın felek evin, ağlattın bizi, 1 
Armağan kaldı bize . tamın izi ! 

* 
Çırpınır nineler kan döker ağlar, 
Çoçuklar bir yanda yüı ekler dağlar, 
Bu acı bizi aşkına bağlör, 
Yıkılsın felek evin ağ atım bizi , 
Ülkü yolumuzdur a amın izil .. 

* 
Atam gfü te de ağlar melekler 
Hıçkırır dö• eı ek çarkı feJekler, · 

cü val<:~ ıanr '"""'-

ı 

ı 

Ulu önderirwz son SP}'nhntlannda Adanada Ulusparkta __________________________________________ ,_. ____________________________ _ 

• .................................... -................. __ .. ' 
Kaz mezarcı! tam onyedi milyon gövdenin kalbini kaz ! ı 
Kalk Makber'in şairi! asrın en büyük mersiyesini yaz! 

Tangüner 1 

HEP Si SANA! 
D Dün gece bütün bir dünyayı ağlamadan kuruyan göz pınarlarım· 

la diz çökerek dinledim .. Neyi kaybetmişiz . 
Şimdi rahmet olan atam : · 

Diyorlar ki sen başlı başına bir devlet, tek Ba~ına canıı bir tarih, bir 
deha bütün bir kainat idin •. 

Sen sevginin, şefkatin, kudretin üluhlyetin bir timsali idin .. 
Sen herkestin. Biz ve bütün bir cihan eşsiz kaybına yas tutarken has· 

retin her gönülde bir çirağ gibi dinlenmeden yanıyor. 

Büyük Ölü-Milli matem 

Güneşe baktım : Yerlerde sÜ· 
rünüyor. Ağaçlar da sürünüyor •. 

, Kendini dağlara , taşlara , umman 
lara, karalara ve her yere çarpıyor. 

Sordum: Eşimi kaybettim .. Onu 
arıyorum, dedi. 

Sen son yüz yılın medeniyet tarihi ye bn tarihin bütün bir nesli 
maz bir aciyle ölünceyedek anacak .. 

Aya baktım: Bir kara tüle sarıl
ı mış .• Solgun simasını göstermek 

doy· · I k istemiyot. Yalnız tülün cnarların· 

f ştf o sendin; kaybettiğimiz : 
Km düşmeyen altın başına topraktan başak sorarak .. 

Yakışırmıydı bu sana .. 
Sendin o kaybına yandığım z .. 

Üluhiyet vererek ölmiyecek sandığımız .. 
Sendin o : milletini öksüz bırakıp 17 milyonu bir göz eden babamız .. 

Biz mdin sen .. sendendik bir .. 
Nefes alırken Atamız .. verirken babamızdın .. 

Her ferdimizde sen yaşardın .. Her zerrende biz vardık. 
Sen bütün bir milletin, bütün bir millet biz senin olmuştuk .. 
Ne talisiz bugüne kısmetimi~ varmış, Sanada gözyaşı vermek'lliş mu· 

radımız .. Koca bir mıllet öksüz olur muymuş; tarihe bunu da kaydettik .. 
Miladdan bugüne süren devir sana yer vermemiş.. içim diyor ki bana 

bund nda öte vermiyecek .. 
Görebilseydik eğer : 

Kara talili milletini.. y;ışı dinmeyen gözünde seni sayıkla ken .. 
Sorabilseydim eğer : büyük ruhuna : 
Doğudan batıya .. Uçsuz tarihi olan koca bir milletin kara bağlayıp 

kan ağladığını .. Bağı ına taş basıp derdine derman ettigini görseydin .. 
Gözyaşından sel olupta önüne aksak:. 
Acımııdan fırtınalar yaratıp la sana katılsak; .. 
Söyle dönmezmiydin tek bize .. Söyle büyük babamız .. Şimdi nur ol..n 

Atamız .. 
Dr. Muzaffer Lokman 

a iZ 
Bir matem iniltisi, kapladı ufukları; 
Bütün mıllet ağlıyor, ağlryor için İçin 
Kainat yaslı bu gün, gök sarı, toprak sarı 
Bir güneş gibi sönen ULU ATASI için;. 
Her Türkün kalbi sonsuz bir acıyla yanıyor. 
Batan gün bile gamlı kederliyaslı bu gün 
Milyonlarca kalp ayni izdirapla kar 11or. 
Her şeyin rengi soluk ışıklar pash bu gün: 
Eyi Unutulmaz Ata mukaddes kurtarıcı 
Bu genç Cumhuriyet ki : Bize en son hediyen 
Eyi Türklüğün şerefli halaskar mutlu tacı 
Y aşıY,orsun her Türkün kalbinde ebediyen 
Bu günkü sönen fani bir Mustafa Kemaldi 
Ebedisi ölmedi ö1miyecek yaşıyor 
Vakarlı çehresiyle her gönüide yer aldı. 
Türklük onu şerefle varlığında taşıyor; 

Kaderin yazdığı yersiz dilekler, 
Yıkılsın felek evin, ağlattın bizi, 
Armağan kaldı bize, atamın izrJ .. 

* 
Ağlayan gözlere al kan yanaşır, 
Gülsuz her bülbül tuğyan kaynaşır, 

tasız cıhana figan yaraşır, 
Yıkılsın fe!Ak evin ;ıö-hıttın hi1i .... ~""-' 

Mustat Cengiz Aksoy 

Ülkü yolumuzdur. Atamın izi? .. 
* 

Altı okdan kurdu ulusa tahtı, 
Gelecege yazdı erg.nlik bahtı, 
Yaşatır ulusu o büyük abdı, 
Yıkılsın felek evin ağlattın bizi, 
Armağan kaldı bize Atamın izil.. 

MllrRldA Ak•nv 

dan yaşları sızıyor. 

Ne o'uyorsun , dedim , onsuz 
kalclım, dedi 1 

Yıldıza sordum: Hılalimden ayn 
düştüm ; dedi 1 

Gözleri kan çanağına dönmüş , 
hançereleri kurumuş erkek , kadın 
ihtiyarlara baktım : Biricik oğlumuz 
gitti, diyorlardı . 

Saçları dimdik olmuş , yüzleri 
solgun .. Bitkin ve perişan .. Bakış· 
ları yetim .. Gözyaşları yetim genç 
lere sordum : Onu gömüyorlar, de
dıler 

Mektebe gittim; Penbe yanak 
Jaımdan süzülerek silmek ve dokun
mak istemedikleri yaşlarını hep onun 
sevgisile kabarıp taşan göğüslerinde 
biriktirmek istiyen .. Başları önle
rinde, çökük , yıkık ve bütün var· 
lıkları matem fışkıran okulculara 
baktım .• Ne oluyorsunuz ? Neniz 
var ? o~dim : Bütün o eğik başlar 
dikleşti .• Islak gözler bir fotoğrafa 
dikildi ve hepsi birden titrf'k ağ· 
layan ve hıçkıran bir öksüz nalesile: 

- Atasız kaldık dediler ve bir 
den çöktüler .. 

Ç~ nkaya yuvasına baktım; Issız, 
karanhk .. Melul , mehil düşünüyor 
ve için için ağlayor. Sebebini sor. 
dum , hnin hazin yüzüme baktı : 
Karteılı mı götürdüler.dedi. 

=:>rdunun içine daldım,dimdik
Sela ma durmuş yekpare bir matem 
gördüm, sebebini sordu'll : Bllşku
mandanımız L Dediler • Ve alt ta
rafıı ı söyliyemedih~r.~ 

Türk vatanına sordum i En bü 
yük evladımı kaybettim, dedi. 

Dünyaya sordum : En büyük in· 
sanı kaybettim, dedi. 

lns~nlığa sordum : Timsali kay
bettim , d di . 

Nıhayet toprağa sordum: Üzül 
mf"yİniz !.>en onu incitmem ve üşüt· 
mem f dedi . 

O Güneş renkli saçlar , o um
man bakışlı gözler .• O taşkın di· 
mağı saklayan baş .. O, onyedi mil· 
yonun gözbebeği .• O, onyedi mil 
yonun aziz Atası ve •. Ve , dünya 
tarihinin Mustafa Kemali 1 Nihayet 
kara topraklar içinde ha l 

H.ıwır J 

Gençliğin Duygusu 
Ufukta yükselen saadet güneşi, Türkün semasında dolaşan kara 

lan arslancı\ yok edip milletini kurtardı, yeni bir tarih yarattı, Sarı• 
Cumhuriyeti kurdu bizi her yandan korudu. Fakat alçak felek kıylll 
hiç utanmadan 'I ürkün öz öglunu, büyük kurtarıcısını fani düP 
alıp ebedi}'ete götürdü. Bu giden Atamızın yalnız vücududur, Onun tİ' 
onun isrrıi kalplerimiz>! silinmez ve açılmaz bir şekılde yerleşti. Evet 
mukaddt>s ruhu d<li<na bizimle ve biz daima onun ruhu ile baş başa ~ 
lacıığız. 17 mif ,ol')UO kanın fa onun kuvvet ve kudret aşısı var. Ge!IV'j 
unun çiz fiği nurlu ve hayırlı yoldan daima yürüyecek bir dakika ayrıl 
caktır, 

' ürk ulusu tek bir nabız ve ttk bir kalp gibi yine çalışmasına de 
eJec.:ktir. Fakat bu çalışmaların temelini yine o mukaddes el saptatıl 

f.vd g;.nçlik hu uğurda canla başla çalış-:ocağına and i~m·ştir. Bu 
k rşıl;,ştıgıımz bu tşsiz ve sonsuz f"iaket, p.:k t..Üçük yavrulardan biİ 
dedrle, i nize kadar içten kop ) kopa sel gibi göz yaşı akımışıır. Ata 
öldü:. F dkat gayıp dtiğimiz şey yaımz onun m .. vcudiyetidir. Yoksa 
aziz rubu yine bizim ar(tmızdadır. Ne mutluki babamız evlatlarını 
küçük öküsü;: bırakmadı. Bıraktığı bu 17 milyon evladı artık iyiyi, kÖ 
anlamış ve terakki hızını yolunıt t..oymuştur, Hiç şüphe yokturki bil 
yalınız bizde değil cibanda derin bir matem havası dolaştırmıştır. 

Çalışma tarzını iJeri hızını Atasrndan alan bu 17 milyon kitJe 

imadan, durmadan kurulan esastan ve yoldan hiç çekinmeden ve 
meden yürüyüp Atamızın emaneti olan ( Türkiye Cümhuriyetini ) ya 
cakhr. 

Atamızın pek eski ve kıymetli dostu of an ve şimdiki Reisi Cnın 
muz ismet lnönüne çok uzun ömür dilerken Tanrının 17 milyonun önıii 
rinden alıp onun ömrüne katsın ve bizlrri onunla bahtiyar yapsın ...... 

Sayın yurtdaşlarıma derin ta ziyerimi sunanm. 
Tevhide Zeren 

Bölge Şampiyonluğu 

iDMAN YURDU 
ŞAMPiYON OLDU 
Seyhan - Yurd maçı 1 - 3 ldmaJI. 

Yurdunun galibiyetile neticelendi 
1 Pazar günü Seyhan bölgesi şam-
' 

hanlıJar birkaç gol fırsatı dab'Yı 
çırdılar 30 uncu dakikadayız· 

fular avut vuruşundan başlıY'° 
akınla Seyhan kalesine indilef 
Kü.;ük Kemalin ayağiyle ilk 
rini kaydetmiş oldular. 

,.. piyonunu tayin edecek bir karşılaşma 
neticesinde ldmanydrdu zaman zaman 
islikrarsız hakimiyetler tesis ederek 
neticeyi lehine çevirdi. 

Sahaya takımların çıkmasını mü
teakip, başlama vuruşundan evvel bü
yük ölüye sporcu gençlik iki dakika 
ayakta durmakla tazim ve ihtiram me
rasimini ifa etti. 

Saat 2,50 de Seyhansporun vuru
şiyle oyuna başlandı. Henüz 2 inci 
dakika idiki Seyhanlılar müsait bir 
gol vaziyetinden istifade edemediler 
şampiyona üzerinde kati tesiriçolacak 
bu karşılaşmada iki tarafın da heye
canlı olduğu gşrülüyordu. Her iki ta
kımın topa vuruşları akınlan düzensiz
di. Dördüncü dakikada ldmanyurdu 
bir gol kaçırdı. Akebinde Seyhanlılar 

da boş kaleye topu sokamadılar. 

Dakikalar ilerlİyQr oyun zevksiz 
devam ediyordu. 19 uncu dakikadan 
itibaren ldmanyurdu vaziyete hakim 
oldu. Üç orta mühacim kısa pas
larla Seyhan kalesine iniyor fakat 
gol çıkaramıyorlardı. 

Hakemin n.üsamabalı idares:n. 
den istifade eden fudbolcular da 
hatalı hareketler başladı. Birbirini 
takiben Seyhan al"!yhine ceki'en 
korner ve frikikler hep boşa gitti. 
29 iaci dakikadayız. Yurdlu Mah
mudun güzel bir akından sonra ivi 
bir şutu avuta gitti, 

24 üncü dakikada Mahmudun 
enfos bir şutunu Seyhan kalecisi 
muvaffakiyetle yakalandı. Kemalin 
Cahidin hafif şutları bir tiirlü kale· 
yi bulamıyor veya kaleci t.:trafından 
yakalanıyordu. 

25 inçi dakikadan itibaren sey
hanJılar ağır basmıya başladılar. 
Seyhanın iki açığı Yurd kalesine 
tehlikeler yaratıyorlar fakat orta 
mühacimlerin beceriksizliği neticesi 
olarak bütün gayretleri boşa çıkı 
yordu. Rasimin uzun vuruşlariyle 

Yurd kalesi üzerir.de süzülen topu 
kaleci Telli soğukkanlılıkla ye kolay 
ca yakahyabiliyordu. Bu arada Sey. 

Çekmez kürrenin sırtı o tabut 
cismi 1 

Bu gol Seyhanlıları tekrar 
rekete getirdi. Yurd kalesi sık~I 
ya başlayor kaleci Telli ve nı: 
Abdullah fedakar oyun!ariyle 
!arını gol yemekten kurtarı~ot' 
Yurdfuların bir uzun vuruşu S~ 
nısıf sahasına düştü . Kaleye 
inen Yurdlular Hurşidin 8 JI • 
yüzünden bır gol kaçırmış old 

Seyhan oyuncuları beri 
sayısını çıkarmak için canla ·t 
çalışırken otuz dokuzuncu dık• 
Seyhan sağ açığı güzel bir sı'f 
ilk golu kaydetti. d 

Bu goldan sonra idmanY11' 

bir durgunluk arız oldu fakat • 
hanlılar bu vaziyetten istifade 
mediler. 

Haftayım 

bitti. 

ikinci Devre b 
Neticenin ne olaca~ı~ı . de 

belli değil . . 5aat 350 de ıkınCI ~r 
başladı kar~ılıklı taçlar, k0' 

ve anutlar.. ~ 
22 inci dakikadan itibar. 

b. f• man }Urdu 10 dakikalık ır . 
tesis etti 12 inci dakika~an jtı f 
Seyhan diizgün oynamıya ~1 
Seyhen muhacimleri sayısıı ~ 'I 
ları kullanamadılar muhakk bit# 
golu Gani kornerle durdura 19' 

2 inci dakikada Seyh~nl~ 
fes kabiliyetlerini tüketmıŞ , 
yorlardı. Yurd canlı oynarP~,b 
(adı ve 26 rncı dakikada . t 
dun şahsi gayretiyle galibıye 
nu dtmış oldu. Bundan son!' 
dirı, küçük Kemalin, Avnirıı•P ~ 
hep aı;uta gidiyor Seyhan 

sıkışı;or. iJıiP 
34 düncü dakikada Avfi 

şutunu Seyhan kalecisi bJo .. ! 
med Cahit yetışere:C üçüoCll 
atmJş oldu. 
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n e 

meseleler Üzerinde 
yapıldı 

d 
.. 
u 

müzakereler 
· ~e Meclisi d ün sanı 15 de 

Undan ev .. clkı içt nıad a 
~ hulas ;ı sı okunmadı~rndan 
a evvelki celse~ e ait olan 

~du ve kabul edildi. Bunu 
ruznamedeki maddelerın 

•aine geçildi . 
"' ~ addeye göre ev\ elce ka· 

'-llcümenine havale edilmiş 
~ rıı . 1 • . emurun memurıyet erı-

1 hakkındaki mazbata okun· 
atada bu memurların su
~ti hakkında malumat ve. 
eraber red \eya kabulü 
sarih bir mütalaa mevcut 
Vaziyet karşısında azadan 

1kisi ınüstesna olmak üzere 

nı temenni olduğunu bu sene bütce 
deki tahsisatla mezarlık duvarı'nın, 

büyük beklem .. yerinin yapılmakta 
oldnğıınu, kadrosunun tevsi ı•di 1erek 
dahc mükemmel bir hale getirilirse 
bundan pek ziyade memnun kalaca· 
ğını söyledi. 

Bu mazbata 3a nazarıdikkate a· 
lınmak üze-re riyasete havale edildi. 

Bundan sonra verilen birkaç 
takrir de olcunarak bugün saat 15 
te toplanmak üzere celseye nihayet 
verildi. 

Valimiz iyileşti 

Bölge şampiyonluğu' 
1 

- ikinci sahifeden artan -

Bundan sonraki dakikalar Sey
hanspor için çok tehlikeli olaıak 
geçti ve oyun, Yurdun çemberi al · 
tında davam ederken bitti. 

Nasıl oynadılar; idman yurdu 
Seyhana nazaran nefes kabiliyetinin 
fazla o'masındarı istifade ederek 
saha:iarı galip ve şampiyon olarak 
çıktı. 

Çal1p kaçarken yakalandı 

Abdullah kızı Mediha adında 
bir kadın ırmak hamamında bir ka 
dına ait etekliği çalıp kaçarken } a 
kıtlanmış ve hakkında kanuni mua· 
mele yapılmıştır. 

Bir karalanıa hadisesi 

Muştafa oğlu Mehnıet adında 
birisi Ömer oğlu Sabriyi altı günde 

iyi olacak derec :de yaraladığından 
yakalanmış ve hakkında kanuni mu 
amele yapılmıştır. ____ ,,,_, ..... ____________ _ 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Senenin en güzel en meraklı 
zabıta dramı 

( Cinayet masası ) 
FRANCES DES JEAN 

HER 'CHOL T WYME GIBSON 
Tarafından oynanan fevkalade 

heyecanlı film 

---------~------------~----~------------
Hayret Ae takdi.ılerle seyredilen şaheser 

• Asri s ne a 
Bu akşan1 

Sayın müşterilerine şi udiye ka Jar görıne jikleri v e seyrine ka,:t'lltya. 
cakları ( 500 ) sene sowa ( 20)03 ) ııptre yer altınia olacak akıllara 

durgunluk verecek harıka!ar şah eserini sunmakla bahtiyardır 

( Yera t 
30 BÜYÜK KISIM TEKMiLi BiRDEN 

E~ektrik v~ m ıkine k:ıv .. etin'n n ! 1e ~ k' l ı r o' JJ ~u 1 ı fe ırıirı y:ırattığı ma. 
kine i aJa·n ' arın, m"Hhiş hı ı;ı to pille in"n n!lı:r yap:ıc ığını velhasıl ı500) 
sene sonraki fennin kudretini anla n\k için bu mjstesna eseri mutlaka 

hörmek lazımdır 

DiKKAT : - Proğram çok uzuo olduğiln~ ın sinema tam SEKiZDE 
başlayacaktır. Localarınızı telefonla i'itiyebilirsiniz 

Telefon ASRI 250 9982 ----------
Tabip a naca tır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda istıhdanı edilmek üzere üç Ta. 

bip alınacaktır. isteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak Umum 
Müdürlüğe müracaatları. 9980 ] 5 - 18 ·20- 24 27 ~ıırların vaziyelh!ri tetkik 

2ere riyasete iadesini talep 
arı ise bu işin intizara ta· 
olmadığını , binaenaleyh 

~ar verılmesini ileri sürdü· 
t Ulaliiadan sonra soz alan 
tnıaı Beriker • memurların 
'ilini lesbit eden Belediye 
nizaınnamesi hakkında iza· 

Rahatsız bulunan vali ve cümhu· 
riyet h1lk partisi başkaıu Tevfik 
Hadi B1ysal iyileşmiş ve dün ma 
kamlarına gelmiştir. 

Takım halinde idman yurdu an 
cak üç orto muhacimin paslaşması 
şeklinde bir manzara arz ediyor. Sa
cahit, Kemal ve Mahmuttan mü 
teşekkil üç orta oyunun sık ışık vazi 
ziyetini görüpte kısa pas şeklini ih· 
tiyar etmeseydi Seylıan takımı frci 
bir akibete uğrayacaktı. iki açık 
muvaffak olamadı Muavin halın 
düzensiz oyuniyle yük müdafaaya düş 
tü. Dünkü oyunun muvaffak oyuncu 
!arı Mahmut, Abdullah ve Telii idi 
Şampiyon takımı tebrik edeıken 
gurup müsabakalarına sıkı çalışma· 
larla hazırlanmasını ve futbolun 
cemı bir oyun olduğunu unutulma 
masınıhatırlatırız. 

iLAVE OLARAK : Tarihin şiın· 
1 diye kadar eşini kaydetmediği ı ·----------------
1 büyük Türk Aıniıalı 1939 modeli 
Barbaros Hayrettin 

c B.ütün memurların usulü 
ır.ı 1ıntihana tabi tutuhrak 

1klerini , her imtihan bir 
•n nezaretinde yapıldığın · 
~0ıııisyon azasının Meclis 
E:ncümence dinlenip din-

ni N· .. D -it 1 ııamnameyt: gure ev-
tindan veya Belediyelerden 

en memurların - Sıcilleri 

1 dairede mevcut olduğun· 
lbıca imtihana tabi olma· 

~ı \ 1 eskiden Devlet veya Be· 
llıuriyetine dahil bulunan· 
' dcrecelrr:nin de mevzu· 
ca~acağım,bütçe mü lahaıasıle 
llıurJarına kırkbe~ lira maaş 1 
cıİ ~ergi çıktıktan sonra 

erıııde otuz küsur lira 
bundan dolayı gece gün 

~ llıakta olan zabıta memuru 
~' 1~ rn~şkilat çekildiğini , bi 
~ ~dbutün bu mülahazaların 

' d· e tutularak bu m.eınur· 
'L~ 

1
1ki memuriyetleri mutalaa 

... Undu 
~ .. . 1 

UZerine beş memurun me 
tasdik edildikten sonra 

ıı .. 
ı1. Un noksan kalan mua· 
, mat edilmek üzere riya· 

aıe · . sı kararlaştırıldı. 
~ llıaddede bir senelik ça
,ilrunun tetkikine dair muh. 

'llttıen mazbatası okundu . 
'<e • 

rıne Turhan Cemal Beri-

taPorun bir senelik Belediye 
~e mali ~ yaziyeti gösterir 1 
tın Meclise karşı idari va 
~İr karara bağlamak için 

Ctılın . . b "ğ" . d '. esı ıca ettı mı, evre 
Siıdüf ettiğinden bu se· 

~a~lın ancak Meclis azasını 
f ~Sadiyle verildiğini söyle· 

l ta bazı maddeler hakkın· 
\ıctdi . 

an b· ~· ır kısmı bu mutalaanın 
bit teınt nni mahiyetinde ol· 
~ ırıaenaleyh üzerinde fazla 
l~rak reye konulmasını tek 
a~bata aynen kabul edil· 

~ ınadde, yeni mezarlığın 
aır ol b' t k · · k. lld an ır a rının tet ı 

A. aki encümen mazbatası 
ıadan Mahmut Barlas· 

: llıütaleanın dsğru olduğ~. 
le~~Praklarmın pahalı satıl 
·~ ıye için bir varıdat men 
'ttku hatta kendisinin 24 
'ııtd~rsa aldığını, pahalılığı· 
~ u, 
~ltıasebetle söz alan Tur· 

B 'k 
d 

erı er, mezarlığın bu 
ılın . . k . b 1 esının anun ıca ı o · 

tnı ınezarlığın daha mü 

Öğretmenlerin mesken 
I 

bedelleri 

Seyhanspor futbolcular arasında 
iki açık muvaffak olmuştur. defans 
şuur.:ıuz oynamış üç orta muha· 
cimin beceriksizlik yüzüyden takım 
larını mağlup vaziyete sokmuşlardır. 

ın 

Preveze deniz zaferi ve öıümünün 
400 üncü yı\dönümü münasebetile 
lstanlmlda yapılan ihtifal merasimi 

llk okul öğretmenlerinin 933 se · Doğan fırsatlar hesap edilir .e Sey· TÜRKÇE SOZLÜ 
nesi ilk taaksitlerine ait bordro kiiltür hanlı\ar çok fazla gol kaçırmış'ardır. 

Gelecek proğranı : 
direktörlüğünden hususi muhaseLe I Hakem; Penaltı ve ofsayd gibi 
mücürlüğüne gönderilmiştir. Birkaç netice üzerinde müessirolacak lıataları 
güne kadar verilm.ağ e başlanacaktır . göremt"di. itip kalkmalara musama 

(Tayfun) 

Toroslular 
ha gösterdi. Mamafı keodi kulübü 
oynadığı halde tenıamen bitaraftı. 

Tebrik ederim lik '.maçları tablosu. 

GORG BAKROF r , ______ _ 
Çarşamba 2 30 da 

( V AHŞILERlN SONU ) 
biden 

Yeni idare heyetini seçti Yıırt: Maç adedi 4, galibiyet 4, 
maylabiyet O, yediği gol 3, attığı 

30 kısım hepsi 
9983 

Toplanan Toros spor kulübü 
müessis heyeti içtimaında ekseriyet 
mevcut olduğundan celse kulüp 
reisi Halil Naci Dural tar af ınd an 
açılc:ırak bü} ük Önder ve kıymetli 
Şefimiz Atatürkün vefatları dolayı. 
siyle hürmet ve .tazim için heyeti beş 
dakika ay<.kta sükfıta davet etmiş 
ve bu tazim yapıldıktan sonra ku· 
lüp işlerine geçilerek idare heyeti 
raporu okunmuş ve buhususta gö· 

gol 11, puvan 12. 
Sey(lan; Maç adedi 4, gdlibiyet 

2, mağlubiyet 2, yediği gol 6, atı
ğı gol 8, puzan 8. 

Toros: Maç adedi 4, galibiyet 
O, mağ!Ubiyet 4, yediği kol 6, '1ttı
ğı gol 1, puvan 1. 

Tabloda görüldüğü gibi İdman 
yurdu takımı hiç yenilmeden Sey · 
han bölgesi şampiyonu olmuştur. To 

rossıpor Seyhana iki maçta sahada 

galip gelmişsede hükmen mağlup sa
yılmıştır. hükemen maluğbiyetlerde 
galip takıma üç puvan verilir 
ve üç gol ntmış sayılır. 

Bu ayın yirmi a'tısında Adana 
stadyomunda yapılacak gurup mu· 
sabakalarındada idman yurdunun en 
başta bulunmasını candan dileriz. 

Gani Bölgen 

rüşmeler yapıldıktan sonra seçime ,~~--~~~--~~~--~~-----~~--~----
geçilmiştir. Güzel film meraklısı Sayın Halkımız 

Seçim neticesinde ittifakla: 
Reisliğe: izzet Koçak, 2 inci re· 

isliğe: Sırı ı Oral, umumi katipliğe 

Hüsnü Vural, umumi kapf anlığa 
Adnan, Veznedar ve muhasipliğe: 
Ali Öner, Azalıklara: Rifat ve Sur. 
han seçilmişlerdir. 

Ekmek fiatları 

Bugünden itibaaen birinci ne\.'İ 

ekmeğin kilosu yiami para indiril 
mek suret;le 8,5 ve ikinci nrvi ek· 
meğin kilosu eskidt'n olduğu gibi 
7,5 kuruştan satılacaktır. 

Ocak kongreleri 
devam ed yor 

Şehrimizde mahalle ocak kongre 
lerine devam olunmakta ve yeni ida 
re heyetini şeçilınektedir. ı 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş saat 6, 14 de 

doğacaktır. Ôğle ezanı 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. 

( A Sinemasında ) 
Emsalsız muvaff akiyetlerle gösteıilmekde olan Bü} ük Fransız Edibi 

MAURfCE DE COBRA'nın Şah rne Romanından muktebes 

'·------------------- .. * ' 
ı OŞiVARAl 
* * ··-----------··--------·· 

FRANSl2C \ Sözlü Büyük filmi g 'jrdükten sonra hakikaten bu 
son seneler zaıfında bu ayarda bir f ıliın seyretmediklerini ve bu 
şaheserin mevsimin ilk büyük filmi olduğunJa hemfikirdirler . 

BÖYLE BiR FiLM SENEDE YA BİR VEYA iKi DANE 
GÖRÜLEBiLiR 

ILAVEfEN : 
En heyecanlı maceralar ve en müthiş sergü

zeştler filmi 

(Va Arasında) 
30K1SlML1 K Seryal Şaheserinin 2 ci kısmı 

. . .... - ... .. . . 

PEK Yakında PEK Yakında 
Ölmez kahramanların, Yılmaz Şövalyelerinin Asırlardan 
Asırlara, Nesillerden nesillere gden Şanlı Zafer teraneleri 

ALE.XANDER DUMANIN ölmez romanı 

Üç Silahşörler 1 -TÜRKÇE SÖZLU Harikalar Filmi 

9986 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemıneliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli ınuhtelif boylar,daki P İ S 
istical ediniz. 

Ener 
ı · ahizelerini görmek için 

ı Raşit müessesesi 

B~lediye caddesi Telefon: 117 
9- 16 9431 5. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı tnaddelerinio 
değiştirilınesine ve bu kanuna bazı maddelP.r 

eklenmesine dair kanun 

Aa1111n \u: 347H J..al 11{ ları'ı : _'2 (1 1938 

l\ı ~rr ı mlıı : lJ ;- 19'./H 

- Dünden artan -

(Kağıd veya mukavva üzerine lertib edilip bez, kontıplak. cam, ma
deni levha vesaire gibi dayanıklı mad:i...ler üzerine yapıştırılan veya 
bu maddelerden birile çerçev~lerek m ıhfuz bir h le getirilen ilanlar da 
bu numara mucibince resme tal>i tutulur .) 

Mücessem ilanların ıesıni bilumum satıhlarının m cmuu üzerinden 
hesap olunur. Dcğıudan doğruya mağaıa vitrinleri veya otomobil, kam
yon, tramvay ve saire gibi nııkil vasıtalarının camları veya cidarları üze 
rine tertib olunan ılanları resmi, ilan kısmının işgal ettiği sathın euadı · 
na göre hesap · olunur. 

LK. 

74 - Gazetelere ve mevkut risıılelere dercolunan ilanlar: 
A) Küçük ilanlar (bir gazete sayfasının bir sütununda en çok 

120 harfi geçmeyen ilanlar.) 2 
B) Bir gazete sayfasının dörtte birine kadar yer işgal eden ilan· 

lar (dörtte bir dahil.) 20 
C) Bir gazete sayfasının dörtte birinden yarısına kaclaı (dahil) 

yer işgal eden ilanlar. 
D) Bir gazete sayfasının yarısından fazlasını işgal eden ilanlar. 
Mevkut risalelere d ercedilecek ilanlar bu resmin yarısına tabi· 

dir. 
Resmin tayininde ilanı havi gazete veya mevkud risalenin sayfa· 

sı esastır. Resim asli nüshalardan alınır. 

76 - Takvimler: 

50 

ilansız duvar takvimleri ve ilanlı, ilansız ceb takvimleri 1 
ilanlı duvar takvimleri. 5 
84 - Su, gaz, elektrik ve telefon abonman mukavelenameleri. 1 O 
Madde 2 - Ayni kanunun 11 inci maddesine "şağıJaki numa· 

ralar eklenmiştir: 
86 - Odünç para verme işlerile meşgul o1an hakiki ve hükmi 

şahıslara verilecek izin vesikaları, 1 
87 - Ödünç para verme işlerine la\ assut edenlere verilecek 

vesikalar 25 
88 - 86 ncı numarada yazılı şahısların kendilerinden ödünç 

para alanlara verecekleri vesikalar. 5 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATI 

Sablan Mikdar CiNSi En az 
1 

E:n çok 
K. s. K. s. Kilo 

·- -7,75 8,00 --Koza --- 34,50 --Piyas;ı parlağı 
" 

32 
' 

Pıyasa tt:n ıizi • - --Jane J. - -----
iane il. - -
Ekspres 
Klevland 36 

--
1 39,75 

)' A P ;., G ı 
Beyaz 

1 1 1 
-

Siyah 

-Ekspres 
-iane --

çtClT 

1 
Yerli "Yemlik,, 3 - "Tohumluk,,-

" 
H U li U ö A T 

Buğ!!ay Kıbrıs . 375 1 1 
" 

Yerli 

' " 
Men tane 1 

Arpa -
Fasulya 
Yulaf 1 

--
Delice 1 
Kuş yemi 

1 Keten tohumn 
Mercimek 1 
Susam 16 50 1 

UN ---
Dört }ıldız Salih - 1 

"" üç .. " 1 :.s ~ Dört yıldız Ü(•ğruluk cC 
~ ı= üç ..:? c " 

.. 
..9-= Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet ::3 
C'I v- üç 

1 

r--
" 

,, 

Simit 
" -

Liverpol Telgr&fıarı Kambiyo ve Para 
14 / 11 I 1938 lş Baukasmdan alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 5 1 13 ı;;;;ı-

ı=----Rayışmark 
1. Teşrin Va. 4183 -Frank (Fransız) 

_3 ___ 4_ 
---

2. Kanun 4 85 Sterlin (İngiliz ) 
- -5- 98 .. 

Hind hazır 4102 Dolar ( An erika ) -
1261 14 -Nevyork 8 52 Frarık ( isviçre) 00 00 

------------------------------------~,-------------

R 
A 
L 
E 

I R 
Aı 

1 

L 
E 
1 1 _ .. 

G 
H 
~~~~~~~ 

Raleigh 
sayesindeair , 

Bisikletinin i ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

GI 
H 

1 Meşhur Ralli 
Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUi< UROVA UMUM ACEN1 ESi 
ASFAL 1 CADDEDE DEDECGLU 

bİSIKLET 1 ECIMEVI 

16 26 9901 
________________________ ...,. __________________________ .... 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, St > aı • ( ı q < .- ı , ('~ ı udrn do~ıuya nüe!'!-<'-~e n~ 

mma gelİıİıt'n • I n i ı tı i < f ı '/t ' ~ ~ l ' ı ça} lardau \ ukut w itina ılt> 

yapılan harmanleııoıı ~ tı 1•' ı gi . tğİ~· n numaralı tertiplni va.dır 
Muhtelif cins ve i Ü)Ü~ i ~ı. h•u "t pd ı ıe.eıisin le stıtıhr. An•ha aj ' 

ıarmdaki Albayrak - l\/Juste:ıfa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisi) ~tır ı n ı. ııuı . ;-t,clır 

Adanada : Ali Rııa K • l eş •ıı.;,, { ılı n s 
.. 

ve ıyı cıns ili 1 " 

b:;kkaliyelerde satılır. 
Umumi depoları ; l~teıııl uı 1 rı~m · cnıı No 74 ( f<uıu < abv«>cı h. rı• 

altında) 

- Bahçekapı Dördüncü vr-k;f h~nı ~ "•ş•sınrla No. 71 

Telgraf adresi : ALSA YRAK - lsı. nt ul . c 

1-----------------.... ------------------.... --------------· 
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
D ünyeca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletl. ... rimiz gelmiştir, 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM oldugu ıçin knt'ıyytn pas
a ı maz. Ucuz, şık tet•<k 1ıul1ııt1 nızt 

At.0ler ve ~inger 

Bısıi\ letlerimizi, Nauına Dik ış, 
iDEAL ve ERİKA .yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

28 -90 ________________________________________ _... _________ __ 

DOKTOR 
1 Ziya Rifat Tümgören 

Hn gün hastaların1 Abidinpaşa ·caddesinde 125 nu· 

maralı ınuayenehanesinde kabul ile teşhis 1 
ve tedavi eder 

9877 11 - 26 g. a. 

·-------------------... 

nn~.n 

BELEDİYE İLANLARI 
1 ;_. ____________________ , ______________________ ~ 

1 
1 - Yeni yapılmakta olan Halkevi ve Türkkuşu arasından sak 

doğru uzanan yolun inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
muştur . 

2 - Keşif bedeli 5567 lira 45 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 4 l 7 lira 55 kuruştur . 

f bt~ıe 
4 - ihalesi kinci Teşrinin 17 inci Perşembe günü saat on 

lediye encümeninde yapılacaktır. I 
5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiyeı• er 

da görebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü saat on dörde kadar teklif 

bir makbuz mukabilinde belediye reisliğine vermeleri ilan olunur. 

29-2-8-15 9425 

Memur alınacak 
. Frans1zcadan Türkç~'ye ve Turkçeden Fransızcaya tercüıneyeııt 

tedir ve iyi Türkçe bilen ve Daktiloğrafiyle yazı bilen bir Melll 
nacaktır. "f aliplerin hal tercüme ve vesika suretlerini ve fotoğr• 
adresimize göndermeleri veya müracaat etmelc.-ri ilan olunur. 

Türkiye Yağ ve ma_oı; 
Sanayii Ltd. Şirketı "
Mersin Şubesi Posta 

13-15-17 9979 

:. Kiımbarct~ biri'l 1 1 

f 

' \ 1 
~ · -. • 

1 
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TURJCIYB 

ZIRAAT:iANKASf 
o 

'l" ~~il. 
~~be 

Seyhan Vilayetinde: 

n 
~llıı 

SeyhanZiraat Dire~ ~ir 
ııı. 

1- Seyhan Vilayeti Vali Kona 
ğına ahnacak mobilya ( 3710 ) lira 
muhammen bedel üzerinden açık 

eksiltmeye konu)muştur. 
2- Açık eksiltme, 938 senesi 

Birinci Kanunun ikinci cuma gunu 
saat ( 11 ) de Vilayet daimi erıcü· 

meninde yapılacaktır. 
3- Açık eksiltme saatinden 

evvel hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış bulunmast lazımgelen mu 
vakkat pey parası mıkdan ( 280 ) 
liradır. 

4- Ekslttmeye iştirak etmek 
istiyenler, alınacak mobilyenin cins' 
mıkdar ve vasıflarile proje. şartname 

ve konağa yer(eştirme planını , hu 
susi muhasebe dairesinde her gün 
görebilirler. 

5 - Adana'da bulunmıyan istek 
lilere bu evrak talep vukuunda posta 
vasıtasiyle de gönderileb1Jir. Ancak 
eksiltme vaktinde isteldilinin bizzat 
bulunması veya noterl:kten musaddak 
vekaletnameyi haiz bir vekil bulun
durması şarttır. 

15-19-23-27 9984 

T. H. Kurumu Adana şu
besi başkaulığından: 

Lise ve muadili mt"kteplerin 9 
uncu ve dıha üstün smıflaımda t<ıh 

sil göı nıekte ole:ın !alebeleri Türk 
:kuşuna uçucu üye kaydına b; şlan
mıştır. isteklilerin kurumumuza baş 
vurmalan ilan olurıur. 

0-1~-?0-'>'\ 

lüğünden: ~et· 
Kudusden getirtilecek ~ 'ıırı~ 

çeşitleri sipariş edilmek 
Bu fidanlar ağaç dikıfle W 
olan Şubatda Adanada bıJ·bf ı 
mak üzere şimdiden tertı 
mıştır. isteklilerin Teşriois't 
minci gününe kadar Zira; 
lüğüne miirecaatları kabil 
tir. 

8-11-15 9955 

"Nazarı 
. t 

Adana • Maliye haııll 
Sene müddetle isticar eylt ~ 

b
., 

rataş dalyanında biç 1 

ortaklığım olmadığını il~,,O~~ ~., 
H. Şadı t ~I 

1-b 'ıııt 
'1110, 

Z"yi müh~'. 
K 'f' . . reıll'' 
ooperatı ımızın . yı 

zayi edılmiştir. yenisı .. ı 
ğmdan eskisinin hükürns" 
ılan deriz. ~ 

656 No: T. J(. ı 
9985 Dörtyol: !{il ____ ,__,/ 

• ecJ 
Bu gece nöbetçı J' 

• "(I 
Yenipo .tah ıne cı" e 
Fuat eczah'" 
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