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Bugün istanbullular büyük ölüye 
ihtiram selamı yapacak 

PARTi GURUP'UNDA 
;Başvekil beyanatta 

kabineye itimat 
bulundu grup 
beyan etti 

Ankara Teşri111en·el 938 s 
Un,\'n ncımıza ortak çıktı.' Gö· I ara y 
&~Umuzden çıkan hıçkmklar, j 

Kabinenin programı bugün mecliste okunacak 

&0 zlerimizdcn dökulcn Ynşlara 
~ın · .. · ' 
1
, sc'lı, dun_yantn goz ya.~ı dn 

Ü'nun bUj Uk kederinde, uU· 
ı,,, d 
•lk •n u yalnız kalmadık. Millet· 

defadır ki, kendi kanından 1 

"' buyuk bir in;anın kav bına 
~ı -
1

, •r. S:ıoki: A t:ı: onlarm da 
O 'anki Ata; onların da oğlu,. 

Uun buyuk varlı~ına basredileu 
1 okuyoruz. milletler. ona hUI'· 
~na tanzimde ön,safa geçmek 
,1 .•ıquyorlar... Nezaketten do· 
~kaların biç birisi bu derece, 

l' 
1 bu de .... ece ateşli olamaz. 
, ~e yazık ki; senin kaybınla 
'l'et fak· d t di J ' ır Uş u ... ,, ,yor ar, 

ker vasfının kaidesini zazıyor· 

~f. kumandan, kahramao 1 mUnci, 
:Pçı, ButUn bu va"fların vamnda 
n 9ok " · d' - 1 ~l ınsan,, •.re )'anıyor ar .. 

""1 a~~k milleti için her şeydi, her 
I t ornekti. insaniyete karşı ise 1 

"
1 

. Vasfının bir örneği oldu, devir 
~ llıtlletlerin başına geçen birçok 
lt er olmuştur. Bunların da millet
~ında, tarihler içinde şef yapı· 1 
O •nıan, kumandan gibi mU~terel< 

\.·•rı vıırdır. Ama tarihin hiçbir j 
~lld~ bu nevi buyul< insıınlıır için. 

:,l•tın " in.san,, diye 11ıtlııd1!ın1 1 
,.. 1 •Uz.. si.ender! dUnyayı bir 

\:ı " öbur ucuna kaddr fethetti, 
~·on burcunu sıırmııdııtı. kale 

t_ adı, Atili-nın hukmu.nc be1eri· 

1 ı eğdi. Bunlar, bunlara bcnser 
l .• buyuk kumandanlar l·alıa şehir· f 
"leler, diyorlar, denizler fethet
'. fabt insan yureklerinio fetlıinde 1 
~ . 

!!.. ' 01• bir nefer kadar olsun gayret 
........ d·1 1 .\ e ı er. 

S.taturk korkunun buyugu olmadı. 
Q Vginio hakikatin buyuğ\I, insan. 1 

Q bul·uııu oldu. 1 
. 1 1 ruhlara inmeden önce işine 
•u' llzdı. Bunun içindir ki, in.sanlık 

~) Iı. ~rkasından, buyuk bır ıosan 
itik di~e a~lı\'or il· J ~ - ' 

~ı •• buna hayret etmiyoruz, biz 
a,l . 

e~ eli •us.anların bu kadlrşinaılığmı 
. r edıyoruz. O her şeyden önce 
•ns d 1 1 an 1. Haks1<hğa, zu me ugrıyan 
•ti " ki d h •çın aya an ıgı zaman yUre-

ilkim olan duyguların başında 
nlık duygusu geliyordu. 

O• ·ı· k · l k Ur Un ıa!tan ığına Japılan 
'1 ıl1I..lara du,man k .. l!crck Ua\l•._. 

ı ' -
açnıı}tı. 

~Ik, Jıl nHlki CtııııhurİHt lla,,·· 
lq,jt\ cl1·aJtndak1 ıııı::.afirll·rivlc . -

1 'Uyurdu. Onları, daıaıa o)Jugu 
'Uk~ck. likirh.:rı\lc a\dınlalı\'or-

1) . . - • ' 
Un_ya sulhunun 1zohına ge\;nıı~-

ı. ı\rtık hir daha duJanu,yaı.:agı
;J Sl1zL·l 'ıl'!ti, dalc;a dalga ~ uk~ı.:1-
lltli ki· 

'lıı hiı ~iıııscııin du~nıanı Jckiliz! . 
tz ınsanlıAın dU)tn1ant olaıılar•n, 

l'tıanıvız 
ı, Şiıııdi, 

0 

ln,,an lık onun bu bu,·uk, 
'•p k -) nnna.t ve ina.n1na. mukabele c· 
•r. 

r 1; 
8cşerivete babalık, atalık .)'ap· 

O", 'ı ı . f iti 0 On Turk milletinin bu bu~ uk 
\~a \'erilen, bu buyuk vasıf, "ne 
ltıı u TUrkUm diyenlerin,. aziz Ata, 

a Verilmiştir. 
( ~~ blıısanhk tarafından, ona verilen 

Büyük merasimde mukaddes ölüyü taşıyan top ara
yüriiyecek basının· yanlarında 12 Generalimiz 

Hasan Sakanın başkanlığında top· 
ı~ndı. Başvekil Celal Bayar yeni 
vazifesini bildirdi. Bundan sonra 
Büyük millet meclisinin bu hassas 
günlerde göstermiş oldnğu vahdetin 
m'l.nasını bilhassa tezahür ettırdi. 

Cenazeyi izmite 
ingiliz harp 

götürecek olan Yavuza 
gemileri refakat edecek 

Büyük törenlere ait tafsilat 
, __ . -

Parti gurubu başvckilın beyanatını 
ı tasvip ve kabtne)b ıtımat beyan ettı. 

Kabine, yarııı mecliste proğra· 
mını okuyacak ve meclisten ilimad 
reyi ısteyecektir. 

Kuvvetle sanıldığına göre, bu 
proğram, kabinenin bundan evvelkı 
proğramının aynı olacak ve başvekıl 
bunu kısaca ızah edecektır. 

, ......................................................... ; 
' ' 

Bulgar kralının tebriki 

lstanbul : 15 ( Telefonla ) -
Büyük Şefin cenazr.si çarsamba günü 
saat ondan itibaren Dolmabahçe sa· 
rayuıdaki merasim salonunda yapı· 

lacak olan Ratafolk üzerine konacak 
ve lııtanbul halkının Büyük Ölümüze 
karşı son ihtiramını yapabilmesi için 
Saray halka açılac~ktır. Tabutun et· 
rafında altı meşale yanacak ve aziz 
Ölünün baş ve ayak ucunda büyük 
rütbeli Subaylarımız hekliyecektir . 

Cumartesi günü cenaze , sabah 

saat sekizde Dolmabahçedcn kaldı· 
rılarak çok mua1.zam bir alay ve 
yüzlerce çelenklerle yola çıkarıla. 
caktır . Cenazenin bulunduğu top 

arabasının sag ve solunda on iki 
General yürüyecek ve diğer bir Ge· 
neral!miz de Atatürkün yalnız istik . 
lal ve Harp madalyalarını taşıyacak· 
tır . Tabutun arkasına Atatürkün 
ailesi efradı, daha sonra Başvekil , 
müteakiben Millet Meclisi azaları ~·e 
daha sonra da sırasiyle lstanbul Va· • 

! Reisicümurumuz 
lnönünün millete 
Sevgi, teşekkürü 

ı 
Ankara : 15 (Riyaseti cüm 

hur umumi kiitipliı'iinden)- Vur· 
dun her köşesinden şehirler· 

t den ve Köylerden Parti teşek· 
külleri Halkevl eri Spor kulüp· * 
leri ve mOeessillerden Sayın t 
halkın temiz duygularına ter· t 
cüman olan bir çok telgraflar • 
gelmekte devam ediyor bun· i 

t dan pek mütehassis olan Re· t 
f isicümhur ismet lnönü samimi i 
* Teşekkürlerinin Anadolu Ajan. • 
t sı vasıtasiyle kabulunu rica el· ; 

$ mişfr. t 
• • ...... ......-............ .....-...................... ....-.............. 

:!isi, Halk Partisi ve Halkevi mensup· 
!arı gidtcektir . 

Cenaze Dolmabahçeden Kara · 
köy, Sirkeci yolile Saraybıırnuna ge. 
tirilecek ve oradan tabut Boğdz 

- Gerisi ikinci sahifede-

/ 

Geçen bir törende AtatUrk Anıtına konan çeıe.ıkler 

Ankara gençliği Merasim • • 
ıçın -----

Ba,veklllmlz Celll Bayar 

Ankara: 15 (Telefonla) - Bugün 
büyük millet meclisi parti gurubu 

Ankara: 15 (Hususi) - Bulgar 

kralı reisicümhurluğa intihabı mü· 

nasebctile lsm~t lnönüne bir tebrik 

telgrafı çekmiştir. 

Büyük Acımız · Karşısında 

Dünya matbuatındaki alakall 
neşriyat devam etmektedir 

''Bütün İtalya, Türkiye
nin acısına iştirakle, ona 
başsağlığında bulunur,, 

Dost Yunan matbuatı da hararetlı neşriyatta 

Roma: ıo {Radyo) - Bütün ltal· 
yan matbuatı yakın şarkın büyük da· 
hisi Kemal Atatürk'ün ziyaından mü· 
tevellit büyük bir acı içindedir Mal
buat eşsiz tesirini sütunlar dolusu 
yazılarla izhara çalışmaktadır. Matbu· 
at ittifakla şunları söylemektedir: 

- Bütün ltalya, Türkiyenin acısı 
na iştirakle, ona baş sağlığında bulu· 
nur. Atatürkü yalnız Türk milleti de· 
jpl, insaniyet kaybetmiştir. Atatürk 
yakın şarkın tekamülünde birinci de· 
re('ede anıil olan kıymetli bir şahsi· 
yetti. 

ltalyanın en kunctli kalemleri 
bu mevzuda yüzlerce başmakale neş· 
retnıekledırler. 

Atina: 15 (Rsdyo) Bütün Yunan 

1 matbuatı, dost Türkiycnın acısiylc 

müşgul olmakta ve tee's~rü paylaş
ınakladır. Gazeteler lstanbul ve An· 
kua kaynaklarından aldıkları malüınalı 
bütün tefcrruatile neşretmektedirler 

Gazeteler Atatürkün cenaze me· 
rasinıi hakkında da geniş yazılar yaz . 
maktadırlar. Yunan heyeti ve askeri 
kılalar yola çıkmak üzeredir. 

Londra: 10 ( Radyo ) Yakın 

şarkın büyük Önderi Atatürkün cena· 
ze merasimine lngiliz bahriyelileri de 
iştirak edecektir. 

Amerika matbuatı 
ve Büyük Sefimiz 

• 
Bir Avrupa harbi 

ve yeni dünya 

lngiliz - ltalyan paktı bu
ı gün meriyete 
1 

• • 
gırıyor 

~ Uyuk ad, şereflerin en şereflisi 
l'q~ bu buyuk man'1p bizim insan· 
"1;'."• onun için beklediğimiz bir 

l•naslıktı .. 

~ Ferit Celll OUven 

Suriye - Fransa 

Bugün Atatürk heykeli önünde muazzam 
tören yapacak, hatıraları anacak 

Ankaraya ara postoları 
tahrik edilecektir 

Ankara : 15 ( Hususi ) - 21 
lkincitcşrinde Aııkarada yapılacak 
olan Atatürkün cenaze merasiminde 
hazır bulunmak üzere Hükümet Mcr 

kezine memleketin her tarafından a 1 
kın başlamıştır .Bunu nazarı dikka le 
alan D. D. yolları şehrimiz ve mül

hakatından da Ankaraya gidecek 
olanların arzusunu temin maksadiyle 
Haydarpapdın müteaddit ara pos· 

talan tertip etmiştir . Bu münase· 

betle gidiş Vl' geliş biletlerinde" 

esaslı tenzilat yapılması kararlaştı. 
nlmıştır . 

Çemberlayn dün Avam Kama 
rasında beyanatta Bulundu 

Londra : 15 ( Radyo )- lnglllz Ba•veklll Bay Çemberl:!ıyn 
bugün Avam Kamarasında beyanatta bulunmu• ve lnglllz -
ltalyan anla.masının Teşrlnlsanlnln 16 ıncı çarşamba gUnü 
( bugUn ) merlyete glreceQını blldlrmlştlr . Avam Kamarası muahedesi 

Dun Paristc imzalandı 
~ .Paris: 10 (Radyo) - Fransız 
~. 1~Ye muahedesi bugün Fransız 
•tı . 

tj~ eıye nazarı Bay Bonnc ile, Su· 

~~şvekili Cemil mardam Ara· 

ınızalanmıştır. 

Dün ~Macar kolonisi Atatürk heykeli 
önünde ihtiram selamı yaptı 

Ankara : 15 (Tdefonle ) - Ya· 
ı ın (bugün) Fakülte ve bütün Anka· 
ra gençliA'i Atanın heykeli önünde 
muazzam bir toplantı yakacaktır. Bu 
toplantıda Atanın hatıraları yadedile· 
cek ve birçok genç batıp söz siiyli· 

yccektir. 

Dün Sovyetler, bugün de Macar 

kolinisi anaların kucaklarında Türk 

çocukları olduğu halde toplu olarak 
Atatürkün heykeli önüne gelerek ç•· 

lenkler koymuşlar ve ihtiram selamı 
yapmışlardır. 

bu beyanatı tasvip etmiştir. ı ---
Londra slyasr mahaflllnde Çem Düzeltme 
berllynln bu beyanatı mUsbet 
tesirler husule getırml•tlr . 

Roma : 15 ( Radyo )- Roma
l•>ndra anlaşması yarın sabah ( bu· 
sabah) meriyet mevkiine konacaktır. 
!talya matbuatı bu hadise hakkında 
sütunlarında geniş yerler tahsis el· 
mektedir • 

Dün ikinci sahifemizin iki · ve 
üçüncü sütunlarında "Hep sana,, baş· 
lıklı yazının 23 üncü satırında "Eş 

vermemış,, kelimeleri tertip hatası 

olarak "yer 
özür dileriz . 

• 

vermemiş,, olmuşlur. 
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Anıe ·ka 
ve B .. 

Kemal Atatürkün vaz

iyeti hayranlığa dt' ğer 

Nevyork Tlmes --

T ürkiyede, Türk Cüoıhur 
Başkanı Mustafa Kt-rnrtl 
Atatürkün barış vaz y,.ti 

kadar üzerimde tesir uyandıran bir 
şey olmamıştır. 

Hele Osmanlı ımparatorluğ11rıun 
daima h rpçi bir devlet ve Atatür 
küıı bızzat kend siı İn de senelt rce 
generallik etm·ş n"h yet de bir Ga 
zi y.?hutta im Fcıt h olrfuğu hatır 
lanırsa, l u va1 Htıı rtıkk t d ğer 
lığı 1 iis• ütün nu y ana ç kar. 

At'ttu k şı ı d . h m m mleketi 
nin kalkınma ve yı 1 ıdı n im:ırmı a 
mir hir Sİ) ı.ı~a hem de gert-k kom 
şuları, geıekse l ütün dun}a ife cfost 
ça nıünasc-bdler tutma )O unu kul
lanmaktadır Program şudur: 

"f çerde barış ve dışarda barış 
esas pıen~iplerinıizdt>n b ridir,, 

Atatürk, barışı samımi olarak 
istiyor. Maıidekı sa,aşların, mem 
leketinin başıııa lıe•apsız ziyanlar 
getirmiş olduğunu bildiği gibi l u sa 
vaş bahsi hususunda da bu derece 
hassas ve müıirik olan yegane kud 
retli Önder görünmektedir. 

Atatürk, savaş ve ordu ile "şe 
ref., mefhumunu biribirinden ayrıt 
etmiştir. 

O, general üniformasını hemen 
hiç giymez: Hatta askeri geçit re
simlerinde bile sivil elbise ıle hazır 
bulunur. Vaktile düşmanı olanların 
zararına kazanılmış olan zaferleri 
tes'it etmez. 

fşte Amerikalı bir sefir, Fransa
da adet olduğu veçhile, 'ürkiyede 
dep har meydanlarını gezmek İçin 
müsaadt i tediği wman Atatürk, 
bu meydanlarda kazanılan zaferleri 
ni yaddetmektense vaktile düşmanı 
olan Yunanistanla Türk ye arasırıda 
şimdi mevcut olan sııminıi ve dost
ça münasebetin şahit olmağı ter· 
cih ettiğini söyJ.,mişti. 

Gene Atatürk',. Tlirkıy ııin, Yu· 
nanlıların Ana io'u l:ı yaptıkları tah 
ribata mukabil, niçin Yunanist ndan 
tazminat istemedıği so ulc:'uğu za 
man Atatürkün huna verıiiQ-i cevap 
Türkiye ile Yunanıstan arasında git· 
tikçe inkişaf eden tıcari münasebet· 
lerin Türkiye için her hal e hu kahil 
sıkıcı tazminattan çok dtıha fayda 
lı olduğunu söylemesi olmuştu. işte 
bu tf'lakki ve bu cevaptan daha rna. 
.... uı bir şey olabilir mi? 

Atatiirkün yaptığı antlaşmalar, 

en ehemmiyetlisi 1934 de Türkiye, 
Yunanistan, Romanya ve Yugos 
Javya tarafından imzalanıp da ma· 
al esef {3ulgaristanla Arnavut uğun 
iştirak etm dikleri Balkan ad şma 
paktı olmak şartile, hepsi saldırın z· 
lık (adem tecınüz) paktlarıdır . Bu 
da, İştf', şimdıkı sınııla•ın muh f • 
zasiyle salıiı. ınazlık için akt dilmiş 
bir arılaşm rlır 

Atatiirkiiıı gr>ı k Türkiyedf', gP· 
rek Türkıvenin ı ütüıı tinva ile ol n 
münas,.betlt-rinin tanzi.,ıi işinde ba· 
ıışı esas tutması lıem harl in külli
yen arzu edilmiyec k bir şey oldu. 
ğunu takdir t'dişi, hem de savaşa 
meydan verecek bütün geçimsizlik 
amillerindt'n iyice kaçınmasını bili· 
şinden doğmaktadır. 

- [\ev ork 1 ımes -

Bulgaristanda bir 
tayyare fabrikası 

Sofya : 15 (Radyo) - ortd Bul· 
garistanın Kazanlık şehrınde yenı 
bir tay)are fabrıkasmın temtl atıl 
rna merasimi yapılmıştır. Bu mera 
simde Buıgar ricali ile kendı ıhlira-

o u 

h y 

Kemal Atatür ve 
onun büyüt< eseri 

evyork era d 

aturk'ün he} canı > ıll r g 
sonra hayran! kla oğ•e ki 
an, hiç şuı 1 esız ç cu dn 
böyle rlüşun ceıd rdir 

~~~---h--ü--~-~-lb>-~-~~r-0~~---r-ü--l 
~=====~~~--.ı--~ı-=ııı~momnıa::oma--~,...ı••.-m--ı._ ____ , 

Şehir meclisi dün 
de toplandı 

R z a 
d", ş 

h 

e nıiıza e e edil. 
tta topl nmak 

zere d "' ı 

15 
1111 

l -

me
a}İni 

ı Bu 
tez re müz kere ve bt> e iye me 
ı urlrırının da devlet men urları gihi 
a ı sa t rd ça ışm 1 rı kal ul 

Kömür buhranı 
evam ediyor 

B ftdi)ece kömürün kilosuna 
dort kuı uş narh konulmuştu. Şehir
d g n rd kömür buhranı baş 

bastıım 

dır. 

hkıkat lir kısım 
ta kanaat 

rı ortadan ka dır 
mm cıvar vilayet· 

t m k t ~eb üsün 
buhran 

Gümrük dairesi 
hipodruma taşındı 

Vilayet hususi idarelerin 
bütçe ve hesap işlerinde 

tadilat yapılacak 

Dahiliye Vekaleti vilayet husu
si idareJerınin muhasebe usulleri 
Ü •rinde es lı ta Jilat yapılması 

büdce ve hesap formüllerınin basit 
leştirilmesi m vzul rı uzerınde esaslı 
tetkiki r y plır ıştır. 

Ô r nd ğı göre vekalet, 
merkez Brü ·s bu'unan beynel 
mılel ş hir bırlı ·n müraca tle bir 
müt has ıs i miş ve muvafakat 
ccv:ıbı almıştıı. Gelecek mütehas· 
sısla da görüşiilec k bu idarelerin 
muhasebe usulleri, büdce ve hesap 
işler\ üzerinJe esaslı tadı at yapıla
caktır. 

Ziraat Vekaletınin 
bir tamimi 

Ateşlı bi inkı ap ol u u içın 
haftal. rca miil~d t su ta lar n zin 
danlarında y tan, kumanda ılık vap 
tığı zaman galıp g 1 r k u kesme 
ıstiklalini kazandıran' clevlet rei i 
sıfatiyle Cümhurıyeti ı iin edıp ku 
rumlandıran Ataturk'ün hayatı el 
bette ki heyecanlıdır. 

• edıldı. 
Şehir içinde bir binada 1 u1un

makta olan gümr iik baş memur:u 
ğu bürosu hipodnım civarına nakl 

edilmi~tir. 

Ziraat Vekaleti vilayetlere yap· 
tığı bit tamimle her gün saat on 
beşte Ziraat ve hayvan mahsulleıi 

nin günliik borsa vaziyetleriyle stok 
mıktarının telgrafla bildirilmesini 
istemiştir. foakat, bu kadar binbirine uy

maz vaziyetler içinde, onun bütün 
hayntına hakim elan bir şey vardır. 

Türk yurduna olan sevgisi O 
da yurduna, parlak bir zek5, coş 
kun bir idare gıbi eşsiz ve fıtıi has 
ıetleri sayesinde hizmet etmiştir. 

Atatürk halktan çıkmıştır ve 
mütevaıi menşeini daima hatırlar. 

Babasiyle annesi Selanikte mütevazi 
biır hayat geçiriyorlardı. Çocukları 
nın askeı liğe İstidadı vardı, zabit 
olmak ve başkalar na kumanda et 
mek istiyord 1. 

Kendi isteğiyle Selanik askeri 
rüştüyesine girdi ve az zaman içın
de bilhassa ı iyaziye ve askerlık bil 
gisi bakımından temayüz ettı. 17 ya 
şında iken, diploma imtihanlarını 

parl k bir şekilde vererek manastır 
h rbiye mektebine girdi. 

Bir taraftan da söz söyleme tem 
rinlt ri yapıyor, makaleler ve şiirler 
YilZ yordu. Bunların mevzuları d İ

ma yni idi: 
O, hürri)eti müd faa ediyor. 

Tuı kıy yı yab ncıların boyunduru 
guııdan ve sultanların n ütcfcssıh 
hukum ti d n kuıtarmak istiyordu. 

At turk, araların a l:ı" r tdkı n 

mıştır. 

bilgıl rdt'n 
Tıırklerin 

Atatürk' evvela mikro~kopık ve 
okunmaz bir alfabe o n Ar p harf 
!erinin yerine !atin alfab sını getir 
miştir. Ve dünyanın en mü emmel 
fon et ık dilı olan tüı kçen · n s sl ri, bu 
yeni nlfabeye çok U)gun g lnıektt'dir. 

Bu maksatla o, keııd•sini bir oğ
retmcn haline getirerek bir çok yer., 
feri dolaştı ve halk yığınldrına nasıl 

imza atacakları11ı öğretti ki sonradan 
bunlar, talebe olarak mektep sıra
larıııa da geldiler. 

-Nc..,york Heıald Tr.bun-

imtiyazına göre, tayyare fabrikasını 
ııışa edt<!ek olan ltalyan münendis 
Kopronı bulunmaktadır. 

f k nci madde Kadri R;ımaz noğ 
lunuu Ataıürk parkındaki hıssesınt· 
daır ı tidası muha ebenin rnütalea 
sırı<ı dairdi 

Bu da ıiyas te ve encümene ha
vale edildi. 

Üçüncü madde güzel sanatlar 
akademısi mimari kısmında bt-le· 
diye hesabına okutturulan talebe 
hakkında vt rilerı istizah takriri ne 
riynset hr:ıfıııdan verilen cevap idi. 
Bu da müzakere edılerek tt'krar 
riyasete havale edildi. 

Dördüncü madde 937 mali yılı 

kati hecabının tetkiki hakkındaki 
encümen mazbatası idi Bıı da mü
zakere edilJikten sonra kabul edil
di. Bundan sonra verilen bir ttmen· 
ni takriri okunarak riyasete havale
si karar laştınldı. 

Bundan sonra ruznamede mü· 
zakere edılecek başka maddder 
bulunmadığından l şubatta topla 
nılmak üzere dağılmışlardır. 

Almanya ve 
birleşik Am~rika 

B rlin : 15 Alman mahafilince, 
biri şik Ameaık:ı, Avrupa'nın yeni 
Polıtika c reyanlrtrını nazarı dıkka 

t almayarak, Antö tat m mleket· 
lerin ~ rşı olan us n.; g tirici nasi. _ 
h ıt e ı 1 m sulhu ıh al v h m J işi 

dı m mış bir hadi ol r k le akki 
k 

G 

1 1 U'lU e 
b e lmek 'l rur tıni u m tur. 

Bı h sa ununla alakada c lan 
V ls'ın Bırl ş k Am,.ıık..ı'nın Bati 
Ame ikryı h r hu us la h maye t 

m • ıususu ı i s rf tdiğı "özln 
şayanı d kkattı 

B rlın, Amerikrt'nın Rooscvelt, 
ve Mon oe Duktrın Prinziplcrine 
olm:ısı lazımgelen heı ınemlekrtler 

le sulh yaşama siyas ti ile şimdıki 

takip ettiği siyasete nasıl uy abi
lec ğini anlamak istiyor. Hali hazır
da Birleşik Amerika, Avrupa dev· 
1 tlcrını birbirine tutuşdurarak ya· 
hancı kanların paha ına olarak hey. 
nelmılel niıfuıunu \e bilhassa ikti 
sadi hakimiyetini, ziyadelcşdirmek
den başka bir siy ast t takip etmedi· 
ğı anlaşılmıştır. 

Seyyar aşiretler kış
laklarına döndüler 

Yaylalarda bulunmakta olan 
seyyar aşiretlerin hepsi kışlaklarına 
dönmüşlerdir. Yapılan b3ytari mu 
ayenede bunların hayvanlarında hiç 
bir hastalık olmadığı tesbit edilmis 

tir. 

15 ikinci tefrln 938 

Gök yüzü açık, hava hafıf rüı· 

garlı. En çok sıcak gölgede 21 
derece . Geceleri en az sıcak 11 
derece. 

1 . 

Bugün fstanbullular 1 

büyük ölüye ihtiramf 
selamı yapacak 
- Bırinci sahifeden artan -

n onra Büyük 
n goturu eccktir . 

cak müteakip 
z n şrt·dılmem ştır. 

Y ogosla vy a ite Bulgar 
arasında bir gümrük 
birleşmesi oluyor 

Sofya: Geçrn yaz "Laibach,. 
şehrınde bir Bulg r ve Yugoslavya 
ticaret encümeninin tesisi yolunda 
azaları, ikı meml~kctin tüccarları 

tarafındaı. intihap edilmişti . Yugos 
lavya encümen azalnrı tarafından 

Bulg.ıristan V"rilen bir dsvetname 
ile ilk içtimaım Nış şehrinde yapıla
çaktır. Encümenin vazife.si, iki mem· 
leket arasındaki ticaretin derinleş 
mesi ve mümkün olduğun da bir 
gümrük birleşmesinin temininden 
ibarettir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
memleketimizin hemen her yerinde 
bu yıl mahsul vaziyeti çok iyidir 

Yağan yağmurlarla beraber ha· 
vaların sıcak gitmesi kışlık mahsu 
lün gelişmesine yardım etmektedir, 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6, 14 de 

doğacak ır. Öğle t zanı saat 
11,40 dP, ikindi ezanı saat 

14,24 de, akşam ezanı 16,42 

de, yatsı ezanı "'18,9 de oku
nacJktır. imsak saat 4,26 de bi. 
tec("ktir. 

İhracat başladı 

Bılhassa, tiftik, üzüm 
incir ve yün Üzerinde 

muamele yapılıyor 

lstanbul: 15 (riususi}- ihracat 
mevsiminin başlamasiy'e piyasada 
son günlerde c nlı hareketler baş 
lamıştır. Son hafta zarfında birçok 
madde! rJ n bı.i uk partıl r ıhaç 

eJılıniştir. En z yade muamele gö 
J 1 a :ı ınca tıftık gorJıı 

r. Geç n aylar zarf nda dur I 
gun i en t ftik piyasa 
Si t tir. 

- fı '.iı' , üzüm, in 
J d ehe rımiy t 1 

lı mu mel l<'r > pı aLtrı ır. 
Bu sene 75 b n tonu bulan üzüm 

reko t sı ıinın 55 bın tonu ka ni en 
ihraç edılmiştır. Bundan ba,..ka 
27 l in ton olan iı c·r rekolte .. inin 
22 bın tonu ihraç edılmiş olup ge 
ri kalan kısının da bu Lir iki hafta 
içinde ihraç edilme ine muhakkak 
nazariyle Lakılmaktadır. 

Bundan başka hububat ihraca 
tı da son günlerde tamamen canlan 
mıştır. 

Denizbank 
• 

Memlekette turizmi 
arttırmak için oteller 

yaptıracaktır 
lstanbul : 15 ( Hususi ) - De 

nizbank idaresi memleketteki turizm 
işlerile da'1a yakından alakadar ola 

.. rak bu hususta yeni tedbirlt:r ai-
' mağı kararlaştırmıştır. Bu cümleden 
olmak üzere memleketin , muh.telif 

KOMŞU MEMLEKE 

Çocull 
Sitesi 

Moskovalı çocuklar, fi' 
tür patkını pek sevmektedı 
buradaki çocuk sitesinde E 
timarn görmektedirler. 

1 
~ 

bir çok enteresan oyuncak; 

ler. toplar, bisikletler'. P~t 
mobiller ve saire verıfıne 
rada, çocuklara şarkılar öğ 
kukla tiy trolarına götıı 
konserler ve oyun! r ter ıip 
ta fıır. Çocukların ana ve bl 

parkta çocllk bakınına aıt 
ransl. r dinleyebılmektedır 

· oıı Mucit çocuklar p:ıvıY. 
küçukl r, demir yolu tekn j 
mekanik inş. at, geıni. UY 
elektirık, radi)O teknikfeıılJI 
edebilmektedir. Tecrübelı k 
)erin nazareti altında çOC'\ıe 
di kendilerine hakiki mak• 
leri vücuda getirmekte~İ~ 

Çocuk sitesinin kendı 
sus meteoroloji istasyonu, k 
hıyvdnat, kuşculuk ve balı 
tasyonları vardır. 

Sitenin spor yeri' çocU 

sevdiği yerlerden biridir.""1 
çoc1.1klar voleybol, basket ıl . 
ları yapmıkta, hafif jıın17a5 ~ ~ 
meşgul olnuktadır. ,,ol 

Sitenin h ıvuzun :!ıı ka 
ufak sandallardan müıckkeP 
bir filo yüzmektedir. ffl' 

Çocuklar, orkestrala 
halinde şarkı söylem~ğİ 'le 

meği de pc:k sevmektedir. 
Tiyatrolarının en tanınınlJ 
buraya gelerek çocuklar• 

vermektedir. Sitenin büyük 
mekteplilere ve çocuklara. 
ketin yüksek adamları talil 
dır. Bu çocuk sitesinde, 
azalarına meşhur sporcul.,,. 
yenlere, tavyarecilcre, pe~ 
raslannaktadır. Çocu'< sit .. 
Bir gü.ılük istirah1t evi gu 
çocuk almaktadır. . 

Bu tarzda çocuk si tele"•· 
f..tCt1 

vanın diğer parklarında, 
Tb·ı· ·at/C parklarında, Kiytf, ı ısı ~ 

büyük şehirlerin parklarınd• 
lmıştır. 

.. ., 
./\iman ve Hint ~0

1 betlerin merkezı 0 

Vıyana: 15 ( Radyo ) 
senedenberı Vıyanada bulurı• .. 

• J<e" 
ro lndian - Society, şır 
tün Alman memleketle_ri_ndeblr 
nişlemesiııe ve bunun ıçın I 
evi,, nin insasiyle iki ınell~ 
kültür ve ıkti adi miınase" 
tesis ne ça'ışılmağa kar r 
tir ~ 

Austro in ıan Soc el 
1 rıle ti ıı ı s a s yy h ziy r t e 

eşr 
gu du . Hınt mıhr c ı .. e 
Viyanaya ziyareti bır fı ~~ 
girn i~tir. 1937 s n sind J. 

1 
li Vıyanaya gdmiştir. BJ zı) 
daimi bir ticaretin tcssüsÜ~t ~ 
olduğundan 1937 de 20 1111 ~ 
ling eşya ismarlamıştı. Bu . 
zarı dıkkate alınarak heın 
tevsiine hem de German "'tP 
Society ismini almasına JüıtJ 
rülmüştür. 

Şirket faaliyetini biitÜ11 •!ıt 
milletine uzatılabilmek 5al• 
haizdir. 

yerlermde turistik oteller kil 
ön plana almıştır. . stJ". 

flk ol.ırak önümüzdeki 
risinde Rıze ve Trabzo~daS 
asri otel ioşuı m'Jkarrer31'· .. trl' 
gelecek olan seyyahların b~ııl' 
tiyaçlarını karşılayacak şe tt 
pılacak olan bu modern ° 
inşasından sonra hariçten ~ 
Sf'yyablara Doğu Viliyetlt

1 
de gezi ve tetkiklerde b&J 
imkanları hazırlaomıı ol 



p __ ....... 

~ik bahisler t ................... 
Bir Avrupa harbi 

ve Amerika 
tski dünyada çıkacak karışıklıklarn1 yeni 
nyayı telaşa düşürmesinin sebepleri mühimdir 

~r A 
vrupa harbi karşısında A 

<a birleşik dev' etleriniıı vaziye 
olacakt ? 

ır. 
1 
cidden merakla tetkik edile 1 

~ıt sualdir. 

ı~~llPanın meşhur m..ıharrirlerin· I 
•lrı 'b 
~ u hurnsta merak:ı bir ma· 
td~Ztnıştır. Muharririn bu yazısı 

lt, 

*** 
ışı 
~ca sahnesi Ayrupa olacak 

~1 • e Amerikanın muharip dev 
lıyle iştirak etmek istiyeceği 

cı:si bir kenara bırakılsa bile 
tarafından ilan edilen Ame 

Oıl durumunu; eğer iyi hesap 
r9 ':t~~tsa. harp amatör:erini düşün 

1 ınahiyettedir. Manevi du-
~ ~'.11 Politika üzerindeki tesirini 

·L ı a~a etm~den, sadece maddi 
I~ tıı h 
~ . esaba katmak şartile .. 

.I Jl hkınlarda kat'i ve semereli 
rı· 'Ct! 

c çok kısa harpltrde mu-
olın . 1' . . b 1 d anın gız ı · çaresırıı u an 

~ ~· bilmiyorum. ispanya ve 
~ tt tı~ün yapı[makta olan tec· 
oı ' bıı e bu husu5ta müsbet bir 

\Verdirmeye pek müsait gö. 
' ı()t 
~ . 
~ikatı söylemek lazımgdirse 

daha kat'i ııeticeler vermesi ıçın 

sebep görülemez. 
Buna mukabil, harbin 'otomatik 

surette genişlemesi için aşikar se· 
bapler görüliiyor. M, sela, Ruslar 
bir Tuna harbine zahiren alakasız· 
lık gösterseler bile, emniyet enciişesi 
onları, Romaııya petrollerınm Al 
manlar tarafından elde edilmesi ve 
işletilnPsiııin önüne geçmeye çalış · 

mJyı mecbur eder. 
Allah vermesin, lıugünkü done· 

ler üzerine hir harp çıktığı farzedil· 
se, Akdeniz, ham .nadde ve mü· 
himmat hşıyan gemilerin garbe 
doğru muntazam transitleri için kul 
!anılmaz bir hale gelir. 

Almanya ve ltaJya şarki 
Avrupa ile yakın şarkm erzak 
ve petrol anbarlaı ına doğru koşa· 

caklar ve burada, ister istemez, 
Ruslar, Tü. kler ve lngilizlerle kar· 
şılaşacaklardır. 

Fakat dünyanın zahire ve ham 
madde yetiştiren asıl büyük mmta. 
kaları iki Amerika, Asyanın cenubu 
ve Avustralya, Hint Okyanosu sa
hilleridir. 

Süveyş kanalı bir kere kesildi 
mi, Singapurla garp arasında onun 
yerini tutacak olan iki yol Kap yolu 

1 

~ ~ll~vct nisbetlerinde ciddi 
~Şıklık vücuda getiren kısa ve Amerika yoludur. 1 

• 
JAPON HAREKETi 

DURDURULDU! 
Çinliler daha dört şehri Japon

dün Geri aldıJar lardan 
iKi BÜYÜK JAPON ŞiRKETi ÇINDE iSTiSMARA BAŞLADI 

Tokyo : 15 (R.ıdyo) - Bu haf·J 
tanın başlarında hem endüstri tesi· 
satında çalışılmal. ve hem de Çinin 
toprak ha:dnelerinden liiyikiyle isti· 
fade etmek iizere i <İ büyük şirkd 
meydana getirilmiştir. 

Bunlardan birisi 350 milyon yen 1 
sermaye ile Şimali Çin, diğeri de 10l) ' 
milyon yenle CsnubiÇinde icrayı faa
liyet edecektir. Bu iki şirket Japon
hükümetinin kontrolü altına ve fev-
kalade nüfuzlu şahısların idaresine 
geçmiştir. 

Bunlar meyanında şirket müste
şarı olarak Japonya müstemlekeler 
nazıı ı de vardır. 

Şanghay : 15 (Radyo) - Japon
ların cenuba hareketle ı i merkez: cep· 
besinde tevkif edilmiştir. 

Japonlar lOoo kadar ölii ,.e ya· 
ralı vermişlerdir. Japonlar Şengu ab· 
luka hatlını yanı ınamı~J a r ve ayni za
manda bu mıcıtaka da ka raya asker-
de çıkaramamışlardır. 

Çinliler Sank-Vcın -Kuh şehı ini 

ve daha üç şehri ist irdat elm işlerdir. 

Polonya-Almanya konuşma-
ları dün inkitaa uğradı 

YAHUDi MESEL Es· 
Berlin ile Londranın 
nasebatını v sarsacaga 
Londra: 15 (Radyo)- ı\lmanyada 

buraya gelen haberlere nazaran Ya· 

•• son mu
benziyor 

~ Pl"k nadirdir. Bir devletkn 
~~~ büyük kudret intikalleri he· 

En sonuncu yol daha kısa ve -----------·--
halya aleyhtarıdırlar. 

crnubi Atlintik deniz altıların isti· 

hudileı e yapılan taar111:t.lnr devam et
mektedir. Çemberlayn Almanyadaki 
Yahudilere yapılan tazyikten dolay ı 
İn~iliz tabaasındn bulunanlanıı vika 
yesi hükünwtçe icap etlen tel· 

~ına uzun harplerin veya harp 
tı • 

~ nın neticesi olmuştur. 

Fakat Ruzvetli serbestçe dinle 
)asına uğradığı taktirde daha emin· 
d mektedirleı, Gene Papanın nutukla. 

birlerin alındıgı beyan ederek. Alman l 
hlikümeti nezdinde ve hu yolda teşeb· I 
büsata geçildigini ilave etmiştir. ,dltıeşhur kumandanlar, Na· 

~da ?assa tan dahil olduğu hal 
~. a ıstisna teşkil etmemiş· 

ir. 
Bu itibarla garb devletleri için rını da serbestçe okuyorlar; Ame. 

Bu ı.;ahalı Berlinden alınan son 
ınalüınata göre, Alman) a · Polonya 
müzakereleri biı den bire inkitaa uğ· 

ramıştır. Bundan sonra Polonya mur
ahhasları dôıımeınek üzere Alrnanyaya 
teık etın'şlerdir. Murahhsalar, teklifle j 

lüzumlu maddeler ve zahirenin en rikada yirmi beş milyona yakın din. 
büyük kısmı Amerika vasıtasiyle dar Katolik vardır. 
gelecektir. Kanada, bu nakliyatın Az miktarda olmıy:\n lskandinav ı~~ ~~arnıı k •· t' ~ k q ve at ı ne ıce verece 

~tt· akibetleri diğer ~emleket 
anbarı ve taarruzlardan masun ola. muhacirleri protestanların şikayetle· 

~ 11 ~dderatiyle alakalı olma 
rak, intikal fabrikalarının merkezi rinin akislerini dinliyorlar. Ve Nev· 
haline gelebilit. york dünyanın en büyük Yahudi 

ır ~unf erit hasmin vücudunu 
it~~t' Aksi halde. aşikar veya 

Bu itibarJa, uzun bir harp halin· şehridir. 
de, Amerika donanmasının Amerika Bu itibarla, "infiratçı., olmasına 

:rine verilecek cevabın Varşovcıya bıl· 1 

diı ilmesini Alınan hükfunetine yazmış· 
]ardır. 

•
1 
aklar teşekkül eder, Kısa 

1. 
n~~~tıde ehemmiyetli ve devam 

sahil ve mahreçlerini gerek Atlan rağmen' Amerikanın bir Avrupa ka· 
tik. gerekse Pasifik tarafından ko· rışıklığı karşısında harekete gdme· 

Alınanyadaki Yahndi düşmanlığı 

meselesinin. son Alman İngiliz müna 
sabalı üzerinde çok müessir olacağı 

siyasi mahafılde kuvvetli bir kanaat 
halindedir. 

D , lıc.eye varmış bir ittifaklar 
C 1 ... ~ısa) mevcut değildir. 

runmasının ve Kanadayı örtmesinin sine hayret edilecek bir tarafı yok· 

h · ı ı tur. 1 e ~mmıyeti görii üyor. . 
8 'llCı • 

s 1rnparatorluğun dış poli 
'll llsundaki fasılasız hataları 

Amerikada Alman ve ltalyan ,------------------
ırkından muhacirler kalabalıktır. Ta· Güzel film meraklısı Sayın Halkımız 

d iltkın maharet; sayesinde, 
il ~vusturyaya karşı yapmış 

ı ~&'ıbi 1870 de F ransaya kar 
~) ~tbin tipik bir misalini, bir 
~~:tatuvar kaziyesini tahakkuk 
. muvaffak oldu. 
istisnai kaziyeyi, menfaat 
;et bağlanmalarının önceden 
lırupları vücuda getirdiği 

r 
11
?da tekrarlamak mümkün 

bii onlar ne Alman aleyhtarı, ne de 

----------------------·· Bu akşam 

A saray 
Sinemasında 

Senenin en güzel en meraklı 
zabıta dramı 

~aharp, daha başlangıçta ezi · • ( Cinayet masası ) 
~ıley· · · · ş d ı . ıcr'lp rttırır. urası FRANCES DES JEAN 

rttc eğ~rki. son harp başlangıç HER~CHOLT WYME GİBSON 
~~ı·· erışeceğ'İ tahmin edilmiş 1 Tarafından oynanan fevkalade 
~ı~ llrı ?arekltleri tekzip etmiş heyecanlı film 

,~lı~lıcesindr, Sırbistanın A· İLAVE. OLARAK: Tarihin im 
~ t tarafından Şarkı Prus· 11 ş ı 

Slar B I 'k . 1. F diye kadar eşini kaydetmedigi 
~I • c çı a ve şıma ı ran T k 

1 ltıanıa t f d · ğ 1 ı büyük ür Amiıalı 
tıl r ara ın an ış a e-
~. ~ası keyfiyetleri tamamiy- Barbaros Hayrettin 
~I~ k •"illi aldı. ı . 

' b iltın mutlak mağlubiyet- 1 p d . f . .. ... .. 
1~ 

elki d B 1 'k .1 . 1A reveze enız za crı ve oıumunun 
h e e çı a ı e şımaıı 400 .. .. ld" .. .. .. b .1 itı ,sonuna kadar işgal etmiş 1· ~ncldu yı onlum'uh ?1f ulnase e~ı e. 

;._ ilmi! r 1 stanuu a yapı an 1 tı a merasımı 
ıq~ıı o muştur. 

\ ~ ./tıda garp hudutlarına 
bl ı i\ ~·c ~arktaki fetihlerini elde 

TÜRKÇE SOZLÜ 

rd atkrı garpte kuvvetli tahki· Gel~cek proğram : 
~ tııililsına sığınmış olmasalardı, (Tayfun ) 

\ ~\'j ve stralejık neticeleri 1 GORG BAKROFf 
i!ııı k fTıerikanın müdahalesini 1 

'~ııı\· cephelerinin bozulma· Çarşamba 2 30 da 
~tıl~td ve bir uzlaşma sulhüne 

1 

( VAHŞiLERiN SONU ) 
v u. 30 k131m hepsi biı den 

~b ~ Yıldırım gibi lıareketlc· 1 9983 
'de, rnazide olduğundan -------------

(TAN Sinema~ında ) 
Emsalsıı muvaffakiyetlerle gösterilmekde olan Büyük Fransız Edibi 

MAURICE DE COBRA'nın Şah< ne Romanından muktebes 

... -------------------+ 
i OŞiVARAi 
... --------------------·· 

FRANSIZCA Sözlü Büyük filmi gördükten sonra hakikaten bu 
son seneler zarfında bu ayarda bir fılim seyretmediklerini ve bu 
şaheserin mevsimin ilk büyük filmi olduğunda ı~emfikirdirler . 

BÖYLE BİR FiLM SENEDE YA BfR VEYA IKf DANE 
GÖRÜLEBiLiR 

iLAVErEN: 
En heyecanlı mc.ceralar ve en müthiş sergü

zeştler filmi 

(Vahşiler Arasın a 
30 K 1 S l M L 1 K Seryal Şaheserinin 2 ci kısmı 

PEK Yakında PEK Yakında 

Ölmez kahramanların, Yılmaz Şövalyelerinin Asırlardan 
Asırlara, Nesillerden nesillere gt len Şanlı Zafer teraneleri 

ALEXANDER DUMANIN ölmez romam 

. Üç Silahşörlej 
TÜRKÇE SÖZLÜ Harikalar Filmi 

9986 1 

----------------------------------------- IOWWWl&WWW 

Habeş büyükleri 

Roma : 1 ( Radyo )- Krallığın 
bir cmirnamesine göre, Habeş- ltal 
yan harbi sırasında Habeşistanı ter 
keden Habeş büyüklerinin muhtelif 
yerlerden memleketleıine dönme· 
ferine müsaade edilmiştir . 

Kazak edebiyatı 
antolojisi 

Moskova ı 15 - Moskova ede. 
bi kitaplar basın evi, en eski zaman· 
Jardan bugüne kadar Kazak edebi· 
yatının en muntahap eserlerini ihtiva 
eden bir Kazak edebiyatı Antolo
jisini intişar mevkiine koymuştur. 

Antoloji, üç kısımdan mürekkep
tir. Bunlardan ilki, epopelerinden 
alınan puçaları ihtiva eylemektedir. 

- Gerisi dördiincü sahifede-

Müthiş heyecan-Aşk-Kin-Macera şaheseri 

• Asri sınema 
Bu akşam 

Saygıdeğer müşterilerine, Beyoğlu-İstanbul sinemalarında aylarca 
gösterilen ve çok beğenilen Aşk.Heyecan, ihtiras sahnelerile dolu 

( Koronof incileri ) 
. Fransızca sözlü filmini sunar 

Oynayanlar: Mirna Loy Spencer Tracy 
Ayrıca: Dünya binicilik müsabakalarına girerek ( MUSOLfNf ) Altın 
Kupasını kazanan Kahraman Süvarilerimizin Anayurda dönüşleri me· 

rasimi .. Ve en son dünya haberleri. 
Kişe her va kıt açık lır . Loc!! 1 arınızı telefonla isti yebilirsiniz 

Bugün gundüz 

( eratı 
2,30 matinede 

Hikim.i) 
30 BÜYÜK KlSIM TEKMiLİ BİRDEN 

MÜJDE... MÜJDE.. MÜJDE .. 
Altın saçlı , Billür sesli, Eşsiz Bülbül 

( Mart ha Eggert ) 
Çok yakında dünyanın en büyük komedi artistleri 

( TEHO LINGEN-HANS MOSER -PAUL HôRBIGER ) 
Ve yeni JÖN PRôMlYE 

( FRiTZ VAN DONGEN ) ile beraber 
En güzel, en şen, en şuh ve en son Opere.sini oynamak üzere 

sınemamıza geleceklerdir.Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

Telefon ASRİ 250 9987 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

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

eklenmesine dair kanun 
Kc1111111 ,\11: 3478 Kabul tarihi: 2'216 11938 

Nı,~ri tıırihi: 917119311 

• Dünden artan • 
L.K. 

89 - Bankacılık yapmak üzere teşe-kkül edecek Limited ve 
hisse senedli ko nandid şirketlerle ecnebi şirketlerin Türkiyede 
açacakları şubelere verilecek iı:inlere müteallik icra Vekilleri Heyeti 
kararlarının bu şirket ve şu bel ere verilecek sur etleri, 5 

(Bankacılık yapmak üzere teşekkül eden Anoııim şirketlerin Ti. 
caret Kanununun 280 inci maddesi mucibince alacakları izinlere aid 
karar suretleri de bu numara mucibince resme tabidir.) 

90 - Protesto edilmek üzere noterlere gönderilecek senedlcre 
aid talebnameler veya bu makama kaim olmak üzere yazılacak mek· 
tublar. 5 

91 - Tabib ve kiınyagerlerle dişçilere, ebe ve sünnetçilere hususi 
hastahane, eczane, ecza deposu, laboraıuar açacak onlanlara. hususi 
kanun ve nizamn:ımeleri mucibince verilecek ihtisas vesikası ve ruh
satnaınelerle Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletince açılacak teki· 
mül tedrisatı ve alelumum mesleki kursları ikmal edenlere verilecek 
sertifikalar, kiiçük sıhhat memur! m mektebinden mezun olanların 
şehadetnamele ı i, tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için verilecek 
ruhsatnameler ve bu vesika ve ruhsatnamelere yazılacak şerhler: 

A) İhtısas vesikaları : 
Birinci sınıf 2 
İkinci sınıf 1 
Bu vesikaların imtihan mazbataları, 1 
B) Dişçilere, ebe ve süıınetçilere verilecek ~uhsatnameler 50 
C) Gemi ta bihliği ruhsatnameleri, 2 
D) Hus1Jsİ hastalıana açacak olanlara verilen' ruhsatnameler: 
20 yataga kadar (20 dahil) olanlardan 2 
20 yataktan yukarı olanlardan 6 
Yatak hadleri dalıil inde olmak üzere ruhsatnamelere lezyid ve· 

~1a tenkis İçin verilecek şerhler. 15 
Evvelce verilen ıuhsatname üzerinde yapılacak değişiklik yatak 

haddi olan 20 yi tecavüz ettiği takatirde yazılan şerlerdan 20 yatağa 
kadar olan ruhsatnamelerle 20 yatak tan fazla ruhsatnameler arasın
daki resim farkı istifa olunur. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATI 

CiNSi En az E.n çok 
K. s. K. s 

Koza 7,75 - 800 

Pıyasa parlağı ,, -- ' 
3~ 34,50 

Pıyasa temizi ,,, 
-

iane 1. 
iane II. --
Ekspres 
Klevland 

Beyaz 
-Siyah 

Ekspres 
iane 

Yerli "Yemlik., - "Tohumluk_" __ 

-

" 

Buğday Kıbrıs 

" .. 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 

Yerli 
Men tane 

-3-6 ---ı 39,75 

YAPAGI 

1 1 
ÇlGIT 

1 
3 1 

1 

H U ti U 8 A T ----1 375 

Delice _____ _ 

---
Kuş yemi 

Keten tohumn 
Mercimek 
Susam - 16.50 1 

UN 
_ Dört yıldız Salih 

üç " ,, 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, 
Simit .. 
Dört yıldız Ctımhuriyet 
üç .. " 

1 

1 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Sımit •• ·----____ ...;.;.. ___ .....;, _____________ _ 
,.., 1 

Lıvrı ~oı 1 t- ı gıof ıa11 
15 I 11 I 1938 

Santım 

Hazır 5 13 
l. Teşrin Va. -4 83 
2. Kanun 

" 
4 85 

Hind hazır 1 41 02 
Nevyork 8 52 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

--·~---------· Lırtt 

ı-~ Rayişmark 

Frank (Fransız ) 3 -;-;r 
Sterlin ( İngiliz ) Saı ~: Dolar ( Arr.erika ) 
Frank ( İsviçre ~ 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan coğ1udan ~ogıuya rnüesstse na. 

mına getı• ı rn ı n n ür ft-l ap. tnf' ve kı kutu çaylsrdrııı \Ukuf ve itina ile 
yapılan haım. ı ;,,oıı Ht'ı ıtvH· göıf' < cğiştn numaralı tntipltıi va r dır . 

Muhtelif cır s vt ı Ü) ü~ •t ktt ~uıu vt prhth r içerisinde satılır. Ambalaj 

ıarındcki All c,yıc.k - lVustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisİ)elırıın tt>nıirıatırlır. 

Adanada : Ali Riı3 Ktl eşf'hı ticflrı-llı:>nf"si ve iyi cins mal satan 
bc;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; t~tanbul Tahmı~önü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
alımda) 

- Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - istanbul . c. 

Raleigh 
sayt-sindedır . 

Meşhur Ralli 

n dünyad;ı 
t dayanıklığı 

H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUtç.UROVA UW.UM ACEN'IESI 
ASFAL 1 CADDEDE DEDECGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

17 26 9901 
____________________________ ....;;.;.;;.;.. _______________ _ 

, 

. Kiımbar~ biri' 
1 

1 

.. 
+... 

., 
.. 

• 
TURJCIY! 

ZIRA&ffii.ANKASt 

Beklenilen ''A e ,, Geldi 
Si ?, ı-1 

ş 
ı Türk antıasiti 

fabril'la sır.ın 

ucuz Ateş 
s Marka soba 

a 
... ve ocaklarını g 
l Çok ucuz 
a fiatla 
m Yalınız 

•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinden alabilirsiniz 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

Y490 29-90 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
'<00 
100 

l - Dış memleketle ıçin Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçın ıdareye müra-

caat edil~elidir. 1 

Ankara radyo neşrİy;:1tı 

[ile 200 ila 2000 metredeki] 
bü.ün dünya neşriyatını 

MfKA RADYO 

-

-.:ı 

iıe 
<iinleyinizl 

35 Lira 

Kazak edebi 
• • 

antolojısı 
- Üçüncü sahifeden 

Bu epopellerin mühi ~ 
cektir. Bu tiyatro, ayrıca 

1 
Ruslan ve Ludmila ve çır 
ismindeki üç klasik. Rus 
da oynıyacaktır. 

Rus tiyatrosu, sezoll~ 
d .. u 

"Bir aşk er cepheden °11 

ile başlayacaktır. Azerb9>' 
d . · e oıı let ram tıyatrosu ıs ' 

asır Azerbaycan klasik şa 
hayatını gösteren bir eser 
açacaktır. Bu tiyatro, aY'1

1 

Lmıgimov'un Madrid 
oslorovskı'nin drahumasıı 
sini de pro"a etmektt!dır . "e Rüyük Azerbacan şaır 
muharriri Mirsa F ethali

1
f 

251• • yıl11 
doğumunun 1 ıncı -• 

• tfCT yısıle, Azerbaycan tıya b 
1938 :kanunuevvelinde u 
ı in •f ransız nebatatçi~İşıb 
dan ve derviş Mastalı. 
disini temsil eyliyecektı'· ıı1 

Bu sent-, Bakiida, ~ 
zikli komedi tiyatrosu f 
J1yacaktır. En ucuz, en temiz ve en güzel l 

(5 lamba kudretinde 3 a c.et çift va ________ __. . zifeli lambalarla mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Hiza Salih Saray 

flu gece ntibetçı dl 
Yağcamii civarıfl 

Ali Nasibi eczııb' No: l 1 A, Bebekli kilise sokağı 
9-30 9964 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başard 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresindell ~ . 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlaınıştı 
6-7 

Dr. Muzaffer Lokrns 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün 

başldmıştır. 

1 ~ 
muayenehanesinde hastaları0 

Kız, erkek liselerile Erkek öğre 
oku larından: 
Okulun adı Mıktaıı: kılo 

K z ıı~ M Kırılmış nıc ~c 20000 
Erkek lı eı;ı " 20 O 
Ôgı t 1 o l u " 200) 

1 '{ u, ı 1 a b ı y.ızı ı o' ulların 1 

lıit Yu ,uf Z rı dııg J) a ıh.ıle cclılııı~ ı u llı t n • tcıı 
1 Jll 

zesiı ı y tı ·ıı ış e n de mJk-1v 1 yı t1 n za ınnııı a ı:ı ı 1 t> 

dıgınJ n ıha f 5t>dılmı~tir. t~ 
·f bar 

2 - M:z ur oku~:arın o:.iun ihtiy cı 12 11 938 den ı ~ ;8 
15 gtin muJJt•tle munakasaya konmuştur. ihale 28. 11 9 f 
günü saat 14 de Seyhan kültür direktöı lügünde yapılacaktır• 
teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. "f.ıS 

12 - 16-10-24 9'1" 

--------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
• 

· de 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanet~r~e 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı Abidin paşa caddesırı Dt 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, 

ı 2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

. at 
Umumi neşrıY 0~ 

Macid 
Adana Türksöıi 

s 


