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l<AMUT AVIN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

büyük kayıbıylavlarımız gene 
ızın eşsiz acısından bahsettiler 

ayar Kabinesine itti
kl;1 itimad reyi verildi 

'fstanbuldaki merasime iştirak etmek üzere Kamutay pamına bir heyet 
8tçti; Kamutay 28 Teşrinisanide toplanmak üzere celseyi tatil etti 

it/~: .16 (Telefonla) - Büyük 
lft cl~sı bugün saat l 5 de top
ııtir clıs evvela, Jstanbuldaki tö-
~ edecek olan meclis heye

th rlas (lstanbul), Rami (iz
) Ya (lzmir), Müşfik Ayaşlı 
' Mükerrem Ünal (Isparta), 

(Zongulddk) olmak üzere 
1 Şeçliklen sonra Ankarada 

•tuvar kurulması hakkındaki 
~~i alınması hakkındaki tez

ul etrni~tir. 
n sonra Haşvek:I Celal Ba

'i~e gelerek nutkuna şöyle 
it, 

111 arkadaşlanml 
i Cümhurreisimiz ismet lnönü' 
~dlarına mazlrnr olarak Baş

tayin ed idim. Kendilerine 
t)ledikim heyeti vekile azala

Ctini havi lisieyi kabul bu
~ eşkilatı esasiye kanonu mu· 

'tf n. de itimadınıza mazhar ol
'nı kazanırsam vaz.ifeme de

tim. 
(Sürekli alkışlar) 

Ola sonra Başvekil At.ılürkün bir 
~ n ismet lnönünün milletimizi 

t halde yürütecekinden emin 
d Büyük Şefimizi kaybetliği
olayı büyük matemimizi yek 

• halde tutmakta olduğumuzu 
llrı bize yaralı bir \atan kur
"e bu vatanı temiz bır hale 

llıiı~ize teslim ettiğini, Atatürk'ü 
lı. ihtiyaçlanntızı kazandığı 

ea,vekllimlz Celll Bayar Mecllate nutuk eil"9rken 

ten sonra sözlerini şu cümlelerle bi
tirmiştir: 

- Ümidimiz çok büyüktür. Ata
türkü unutmuyacağız onu herzaman 
tebcil edeceğiz. Ve millet onun yo
lunda azim ile yürüyecektir. 

Başvekilimiz Celal Bayarda ıı son
ra meclis kürsüsünde yer alan Fazıl 
Ahmet Aykaç, Ulu Şefin kayıbından 

doğan acılarını izhar, ve Cclcil Bayar 
kabinesinin güzel b ışarılarından bah
setmi~lir. 

Bundan sonra daha birçok say-

lavlar aynı mevzu üzerinde temiz 
hislerini tebarüz ettirmişlerdir. müte
akiben meclis baları, kabineye iti
mad reyi vermete başlamıştır. Neti
cede, Celal Bayar kabinesine 342 
mevcudun ittifakiyle itimad reyi ve
rilmiştir. 

Başvekilimiz Celal Bayar tekrar 
kürsüye ğelerek: 

- Arkadaşlar! Teveccühünüze 
lfıyık olmağa çalısacağıın. demiştir. 

Meclisin, ayın '28 inci pazartesi 
günü toplanması karariyle celse ka
panmıştır. .. •Çin dekil, büyük bir insan • 

'tıçın sevdiğimizi, Atatürk'ün -------------------
~ tn~zisi hakkında söz söyle

k~lJır celsenin içine sığd.rma-
'o Un olmadıkını tebarüz ettir
~ rır~. şöyle demişlerdir: 
k taturkl Seni sevmek ve leb
tif her Türk vatanperverinin 

e ve na nus borcudur. 
(Sürekli alkışlar) 

t~kil bundan sonra, mt>dih ve 
Oıtermenin medeni hayatta 

'tc .ol.dutunu fakat şu dakikada 
1~lıharımızı söylemekten çc
timizi Çünkü büyük rtjimi-

ll~k için olau ihiirasımızın 

11 
utunu söyledikten sonra, 

~ Pragramını mevzu bahset
~ıı sene olan proğramın şim-

d.t Yapılmış olanlanndan baş-
~~ . yürütmek emelinde 

. urıyet Halk Partisi 
tın· 

ın rehberi olduğunu söy-
Q~nra : 
~ h~kikat vardır: O da mil
k kıki düşüncesi! 
t~n sonra, milletin onbeş 

~ Yaşadığı rejim içinde da
r ~"~etlenmek istedi~ini milli 
~ınde mes'ut yaşamak isle
~h ide ve hariçte sulh düstu
~ olmak emelinin çok kuv· 

tunu (Alkışlar) rejimin ka· 
1 lürk camiasına dahil olan 

bi14istisna hukukunu gö
(~n mukaddes vazife bulun· 
~t kışlar) söyledikten sonra, 
ti..,. arkadaşlarım., cümlesiyle 
,,"ser · . ılT\.lze temas ederek, ha-

1 h~İzi katiyen değıştirmiye· 1 
~ 1tlcrimize. mukavelelerimi- 1 

'tc alınacağını tebarüz ettirerek 
b kendisiyle vazife almak ! 
talılunan kabine arkadaşlarını 1 

"•dığını, meclisin fikirlerini 
fuu, la yürütmek imkan ve 

bu kabinzde görüldüğü 
d verılmesini söyledik-

,----------------------------~ 
Milli CENAZE 

•• 
TORENiMiZ 
Dün saat 

Istanbulda 
onda 

başladı 
Dolma bahçe sarayının kapıları vatandaşlara 

açıldı; Halk büyük Şefin tabutunun etra-
fında coşkun göz yaşları dökmektedir 

Katafalkın etrafındaki altı 

meşale altında altı yüksek 1 
rütbeli askerimiz bekliyor 

lstanbul. 16 [Telefonla) - Mllll canilZ9 törenin• bu aa
bah saat 10 dan itibaren baflandı. Katafaltın bulunduiu 
salon kapıları halka açlldı. Vatandaflar COfkun göz ya•
ları ile mukaddas cenazenin etrafmda dönUp saraydan 
çıkıyor. 

OUllerle donanmıf ve aiti me,ale yanmıf katafalkın 
etrafmda general, lmlral va albay olmak Uzere aiti yUk· 
sek rUtbell askerimiz nöbet bekliyor. 

Onıversitelller diğer yUksek okul talebelerl, harp o 
kulları talebeleri, parlllller, halk evlller ve halk sarayının 
etrafmda on binlerce kl•lllk muazzam bir kiti• hallnde bek 

Halk ve maktopliler cum~rtesl gUnUne kadar bu taziye 
devam edeceklerdir. l 
leşmekte ve sıra ile saraya ,g1rlp çıkmaktadırlar. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
ÇOK HARARETLi NEŞRiY A Ti 

Pnris • Soir ga
zetesi, Atatürk'ün 
ölümünü birinci say 
fasında dört sütu 
na iri puntolu ser. 
levhalar ve üç sü· 
tunluk büyük bir 
resmi koyarak ha· 
her vermektedir. 
Ôzl:i başlıklar, o· 
nun harikulade ha
yatının muhtelıf 

merhalelerini, birkaç 
çizgiyle yapılmış çok 
ifadeli bir resim gi· 
bi canlandırı)•Or: 

Sırasiyle ihtilal
ci ve asi olduktan 
sonra muzaffer bir 
g~neral ohın • Tüı k. 
leı in BRb•ı,ı,. yeni 
Tiiı kiye'yi yarattı, 

sultanları kovdu, 
kadııılar.t h ür:yct 
V•!ıdı, fesı kaldırdı 

ve ınemlekeıinde 

radıkal bir d.!ğİliık
lık yaptı. 

Atatürk 
Yazan 

Alber Saro 
Frı11ı.sıı /JalıılİJ<' \azın 

Atatürkün öllimü, dtth • ve 
Kahramanlığının istık alıni y 3 

niden yaratmış ve ayn: za· 

manda yekindırmiş olduğu ve 
bugün herkesiıı hayranlığını 

çeken Türk ıye için hudutsuz 
bir kayıptır. 

Bu ölüm , Atatürkün sadık 
V'3 dürUst bır d~stu olduğu 
Fransa için de zalim bir acı· 
dır. Bu kayıp, sulh davası için 
de elimdir . Çünkü bu Devlet 

Bunddn sonra, 
inkılabımızın ıık za
manhırında uıun 

müddet fı; nsıının 

Ankara sefir liğ'ini 
ycıpınış olan şimdi-

ki Dahiliye nazırı B. Albert Sarra 
ut'nun ya;_dıkı şu satırlar okunuyor: 

adamı onun korunması yolunda yüksek vicdanının emrettiği herşeyi Y 
makta idi . 

Atatürk ge,enlerde 1 sefirleriıni1.

den biriyle konuşurken şöyle diyor· 
du: 

Bıliyor musunuz? 'Ben hakika· 
ten '' Ihtilalcı" telakki olunacak ılk 
hareketi Paris'tc yaptım. 

Onun ölümü şahsan. bendtı de derin bır elem husule getirmiştir 
Ankarada Sefir bulunduğum sıralarda. o zaman " Gazi Mustera Kemal,, 
dıye çağrılan bu Büyük insanla birçok defalar görüşmek fırsatına maz· 
har olmuştum. Aramızda samimi ve sıcak bir dostluk doğmuştu . Ona , 

- Gerisi Üçüncü Sayfada -

hayran oluyor ve seviyordum. Türkiye de sevgilerinı m uhafaza etmekte 
olduğum bütün aziz dostlarım bu kara günde, acılarımın , ne kadar de
rinden, Türk milletinın matemine ortak olacağını bilir ler . 

ı BüYüK Ankara yüksek 
i MiTiNG tahsil gençliğinin 

BÜYÜK HEYECANI 
DUn Ulus meydanı onblnlerce klfl lle dolmu,tu 

A DiÇiLDi 
Ankara : 16 ( Telefonla )- An

kara yüksek tahsil gençliği bugün 
saat 13,20 de Ulus meydanında toµ· 
landı. Bütün Ankaralı da Gençliğin 

bu mitingine j.şliıfık etti . Ulus mey· 
danı onbinlcrce kişi ile dolmuştu . 
dcnçlik çok büyük bir heyecan için-

- Gerisi ikinci sahifede-

Uzak şarktaki kanh harp 

HARBE 
Kararını 
hiçbir 

veren 
tavassut 

DEVAM 
Çang-Kay·Şek 
kabul etmivor .. 

INGILIZ BÜYÜK ELÇISIDE ÇANG 
KAY·ŞEKI ASLA iKNA EDEMEDi 

ı Belçikada Yahudiler hu
susi kamplarda toplanıyor 

Londra : l 6 (Radyo) - Royter 
muhabirinin l.Jildirdiğine göre, Bel· 
çika hükümet i Yahudileri hususi 

kamplarda toplamaktadır. Yeni, ~a 
ha birkaç kamp teşkili tasavvur 
ediliyor. 

r , 

ADANA 
Büyük matem gü 
nüne hazırlanıyor 

Muazzam bir 
tören yapacağız 

Btl\ uk ınnteın sehrimizdc 
ncı .. ının lıutıın tn di ile dc,nın 
ctmddcdir : Blltlln Adnnnlıl:ıı 

bu derin ncının nltındn czilmis 
gi\ıidir. soknklnrdn, c\ leı·dc. top· 
lnnlı 'erlerinde ci0.:rlcı i n ·lı
' nn, ncı dolu bir lı:\\ n dolılur
nınktadır. 

Güz \'ttşlnrı knlplcı İne Lir 
zchır gilıi ... ıznn Adnnalılnr butun 

1 
ncılarını \ c içleriııi dısnrı dok· 
ınck için bu dil, mntcm c,Unllnll 
hcklcmcktedi;·lcr. ~ 

Şanghay: 16 (Radyo)- Uzak •arktakl bUyUk harp bUtUn 
,ıddellle devam etmektedir. Şlmall cenubi ve garp cephelerin 
de ate, mUtemadl surette devam ediyor. Muhtellf kaynaklar
dan verilen maııomata göre I 
Çlnlllerın son birkaç gUn için ----------··-

Dun partide. \. nli 'e pnrt.i 
bn .. knnı re, fik l indi Bn.) snlın 
hnc;lrnnlı!;ındn on kişilik hır he

·' et toplnnmıs , c bu.' uk Alamı· 
mızın ccnnzc töreninin .' npılnca-

deki muvaffaklyellerl teyit edll 
mektedlr. 

Çindeki İngilız büyük elçisi bugiin 
Ç.ın-Kay-Şeki ziyaret etmiş ve ken· 
disile uzun bir göriişme yapmışl ır. 
Bu gfüüşme esnasında bılh.ıssa tavas
sut meselesine temas edilmiştir. Fa
k~ıt mareşal Çan-Kay-Şek artık Çin· 
Japon harbine tavassat meselesinin 
asla mcvzubııhis olamıyacağını söyle 
miş ve haı he sonuna kadar devama 
karar verdigfoi ve bu karardan sar 
fına7.ar etmesinin mümkün olmadığını 
lngili: büyük elçisine ilaveten söyle-
miftir. 

DçeırDde: 

ismet lnönü 
Lozanda 

Bütün Konferansın hay
retleri içinde Lord Gür .. 
zon 'u nasıl mağlup etti ? 

!:!JI gUn olnn :!1 lkincı tc;;ı·in pn· 
znrtcsi b>ilnll Adnnndn ·' npılncnk 
munzznm törenin nnn hntlnrını 
teshil elmİ-;tlr. 

O glln. bu en hu.' uk mntc
mimİzl· lıuf Un hnlkıınz, gençligi
nıiz i tirak ndcl.:ck hu, uk kn, ıp
tnn du.' dugıı derin ncı.) ı en he.-
·' ccnnlı \ c Çul,uro\ anın A lnsınn 
olan se\ gı ini layık hir surette 

izhar edecek tir. Mcr::ı-.im prog
rnınmı n \ rı en neşredeceğiz. 

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



•• 
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Bütün konferansın hayretleri içinde 

Lord 13ürzon'u nasll 
mağlUp etti ? 

, .................................................. ! ..... ~ 

Büyük törene gide
cek Heyet seçildi 

Aıiz Atamız için ayın 21 inci 
pazartesi günü Ankarad1 yapılacak 

olan büyük törende bulunmak üzere 
_ , Belediye Reisi Yusuf Ziya Özbakan 

Şehrimiz mnsevile .. , Borsada 
rinin taziyeleri 1 

Şehrimiz Mnsevi cemaatı namı· 
na Başvekil day Celal Bayara çe· 
kilen telgrafla, Başvekilimizin ver
diği cevabı aşağıya koyuyoruz: 

Yllce ba§vekaltt makamına: 

1 Bugünlerde pek ge 
l gitmektedir 
1 
1 

l Şehrimiz borsasında P8~ 
zerindeki muamele pek ge f' t 

b' ı• mektedir. Bununda sebe ı 

Bir bütün Konferans an içinde 
büyük çapta bir diplomat 

" Küçük General 
olduğunu anladı 

" 
• 
ın 

Parti adına idare Heyeti Azasmdan 

İsmail Safa Özler ,Halk adına büyük 
çiftçilerimizden Halil Savatlı seçil· 

mişlerdir . Bu Heyet yarınki Eks· 
presle Ankaraya hareket edecektir. 

Canımızdan daha sevgili baba· 
mız /- tatürkün z.iyaı ebedisinden do. 
Jayı Adana Musevi vatandaşları na
mma taziyetlerimi sunarım. 

şüklüğü, arz ve talebin olrO' 
drr. 

Dün borsada 40-41,50 & 
83,091 kilo birinci nevi kıle\11~4 

su 37,50-39 kuruştan 42,3 
31 

ikinci nevi kılevland, kilosıı ..a -Talayron da bundan daha iyisini yapamazdı! PARI 
SUAR 
DAN 

Şark meseleler ni müzakere. etmek üzere toplanan 
diplomatlar Lozan sarayını terk tıderek hep bu cümle. 
yi tekrarlıyorlardı. 

1922 Yıl nın 19 ık i nci teşrininde general ismet 
lnönü ancak ordunun en gözde subayı idi. 

Fakat 20 ikinci teşrinde bir anda zamanın en büyük 
birisi oldu. 

çehrelerinden 

M eslğe bir yıldırım süratile ı 
elde ettiği muvaffakiyet 
terle başlamıştır. 

Lozan konferansına riyaset eden 
Lort Gürzon Türkiye murahhasımn 
şahsında hiç c!e korkulmayacak bir 
hasım görmüştü. 

Bu hafıf, küçük, kulaklarının 

üzerindtl.<i siyah saçlara rağmen 

çok gf'nç göı ünen, saf çehreli adam 
diploması hayatında ~ok mübtedi 
görünüyordu. 

Koca cüııseii Lmd Gün:onun 
şahsjyetı l u "~ Ü\.Ük g .. ı.~ral" ı tama 
mile gözıerdt rı s•lıyor<1u, 

lngiliz nazırı çok ~iddetJi bir nu 
tuk söyledi. Lord Güızon bu nutkun 
da büıün 1 ürk taleplerini rededi
yordu. Sozleri okadar şirldetli, oka · 
dar ağır idiki bütün konferans Türk 
diplomatına acıyarak bakıyordu. 

Fakat "küçük general,. de hiç 
bir endişe vaziyeti eseri görünmü · 
yordu. Hasmine bakarken tebessü· 
me devam ediyor, ve altın sansı 
gözll"rİ gülüyordu. 

Bunu gören Lord Gürzon nutku. 
nu :bitirdikten sonra. endişe ile sor 
du. 

met 1900 yıhnda topçu mektebine 
kaydoldu • 

Kısa bir zamanda o kadar bü 
yük bir muvaffakiyct gösterdi ki, 
kendisi derhal erkanıharbiye smıfına 
nakıolundu. 1906 da mektephn yüz 
başı rütbesile çıktı. 1 

Çok geçmeden, sakin, mütebes· 
sim ve hareketlerinde çok ağır gö 
rünen bu genç demir bilekli bir Şef 
olduğunu isbat etti. 

Maiyetindeki insanlar için İş hu. ı 
sosunda ne kadar şiddetli ise bizzat 
kendi nefsi için de o kadar şiddetli j 
davranan bu adam, vazifede ne İ 
zaf ve ne de ihmali affetmiyen bir 
Şeftir. 

Yemen harbinden sonra 191 Oda 
binbaşıhğa terfi etti. Balkan muha· 
rebesine iştirak ettiği zaman rütbesi 
kaymakamdı. Fakat bu kumandan 
bütün değerini büyük harpte gös· 
terdi. 

Kahı amanlığı, soğu&kanlılığı, de-

rin bir tabiye kudreti onun Türk 
ordusunun büyük kumandanı oldu· 
ğurıu derhal meydana çıkardı. 

O, İnönü adını 1921 de Yuna o· 
lal ara karşı kazandığı ilk büyük za · 
ferden aldı. 

Zaferden sonre 1923 te orduyu 
bırakarak Türk diplomasisinin ku· 
mandasını elint aldı ve hariciye ve. 
kili oldu. 

işte tam bu sıralarda idi ki, Lo· 
zanda Türk murahhas hiyetine ri 
yaset etti. 

Türk cümhuriyetinin ilin edildi. 
ğı 29 ilk teşrin 1923'm eıtesinde 
Başwkil olarak seçildi. Bir müddet 
sonra 30 ikinci teşrin 1934 de Baş 
Vt"kalett,.n çekildi ve yerine B. F et 
hi geldi. Fakat bu ayrılık ancak üç 
ay devam etti. lnönü yeniden Baş 
vekıl oldu. 

Bu tarihten sonra bu yorulmak 
bilmez adam muazzam, ezici valife· 
lerini yalınız mükemmel bir surette 1 

bı.şarmakla kalmamış Turkiyeyi kısa 
bir müddette demir ağlarla örmek 1 

için de zaman ve enerji bulmuştur. j 
Bu muvaffakiyet karşısında bütün I 
dünyamn hayran]ığını kazanmıştır. 

1 
General ismet f nönünün e11 bü

yük alakayı gösterdiği kuvvet, ken 
disini derin bir surette seven Türk ll 

gençliğidir. 

Suriye- Fransa 
muahedesi 

Ekmekçiler narha , 
itiraz ediyor 

Belediye Encümeni kararile bi 
rinci nevi ekmeğin kilosunun dokuz 
kuruştan sekizbuçuk kuruşa indi· 
rildiğini yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre ekmek
çiler konulan bu narhın ziyanlarını 
mucip olduğundan bahsile Belediye 
nezdinde itirazda bulunmuşlardır. 

Vilayetimizde kış 
ekimİI e başlandı . 

Son yağmurlardan sonra hava 
Güneşli gitmeğe başladığmdan Vi· 
liyetimizin birçok yerlerinde kış 

ekimint• başlanmıştır. 

Haham ba§ı Gaston Mizrahi 

Adana Halıam Başı Gasrorı Mizruhi 

Ulu Önder Atatürkün maddi 
hayata 'gözlerini yumarak büyük 
ır.illetimizin sıcak kalbinde ebedi 
hayata intikalinderı doğan derin ve 
unutulmaz acı ile karşılıklı taziyeleri 
mı sunarım. 

Ba§ı·ekrl lelal llaJ1ar 

Şehrimizde kanal 
inşaatı 

Sağ sahilde 
ikmal 

kazı işleri 

edildi 

Şehrimizde kanal hafriyatı işle

rine faalir~tlc devam olunmaktadır. 
Nehrin sağ sahilinde çalışmakta 
olan iki kazıma makinesi son nokta 
olarak Zeytuna varmıştır . 

Afyon Lisesine talebe ) 
alınamayacak i Mahalle ocak kongreleri 

Afyon ·Lisesi sınıf ve talebe kad i Mahalle ocak kongrelerine de· il 
rosu tamamen dolmuş bulunduğun j vam olunmaktadır. Dün akşam da 
dan bundan böyle buraya hiçbir İ Çınarlı ocağının idare heyeti seçil· 
talebe almamayacağından beyhude mişti r. 
yere müraca·d edilmemesi şehrimiz 1 

Kültür Direktörlüğüne bildirilmiş· 

tir . ı Bugiinkü imsakiye 

Mütekaitlerin maaş 

. ,,. 
33 kuruştan 60, 178 kilo pıY 1" 
lağı, kilosu kilosu 7,70 kurıı~ 
bin kilo koza ve kilosu 3,5 iti 
tan 3,304 kilo kılevland ç 
tılmıştır. 

Bir çocuk 
öldürüldiir 

Ceyhanın lzeli koyünde 
Nuri adında birisi belli olflll)"" 

k .. de 0 
sebebden dolayı aynı oy 
Zeynep adında bir kadıf1111 

gelmiş ve pencereden attığı~ 
la çocuğunu yaralamıştır. 

11 kalanmış ve hakkında tuttıl• / 
kat evrakile adliyeye verilıO 

Ölüm 

. .. c•'~ 
Ş~hrimizin tanınmış tuc ~ 

dan Mehmet Bakn; :dün sa 
fat etmiş ve cenazesi öğledetl 

k• 
birçok do .. tları tarafmda0 •. 

1 
.. -

.. ıı il' 
larak yeni mezarlığa goıP . 

• 1 
Ö!üye Tanrının rahıııetıO 

oğlu Zekeriya ve Ali BakırlaıJ,I 
efradına baş sağlığında buloO 

Yakalanan sabı1''11 

At hırsızları 

• ıı> 

- Zannederimki, general ismet 
lngilizce Liliyor ve söylediklerimi 
anlawışlardır? ismet İnönü buna şu 
cevabı vermişti: 

Ankara yüksek 
tahsil geçliğinin 
büyük heyecanı 

Yeni anlaşmada gene 
Fransayı tatmin edecek 

taraflar vardır 

1 yoklamaları 
1 

Bugün güneş saat 6, 14 de 

doğacak ır. Öğle ~zanı saat 
11,40 d,., ikindi ezanı saat 

14,24 de, akşam ezanı 16,42 
de, yatsı ezanı ~ l 8,9 de oku
nacaktır. imsak saat 4,26 de bi. 
tecektir. 

Kadirli k aza sı dahiliodr. d 
addit hayvan çalan v ~ faka; k 

1 

izlerini kaybetmeğe mt•Vllf 
8 
\je 

sabıkalı At hnsızlarındaıı "e 
k<?yünden Sarı oğlu Reşit M• 
kadaşı Tümen köyünden 

- Evet ama.. biç bir şey anla 
madım. Çünkü kulaklarım ağır du · 
yar. 

Ve lngiliz nazırının nutkundan 
hiçbir şey anlamamış gıbi yeniden 
Türk talf'plerini izah etti ve müza 

· kerelne esas olmak üzere bu konuş 

maların müsavi devlt.tler arasmda 
geçtiği prensihinin kabul edilmesini 

aksi takdirde müzakerelerin olamıya 
cağmı ileri sürdü. 

ismet lnönünün her şeyi anlamış 
olduğu öğu·nıldiği zaman korıferan 

sın hayreti ve kızgınlığı büyük ol· 
du. Fakat iş işten heçmi~ti • Müza. 
kereler artık kesilemezdi. 

ismet lnönü hüyük ç<1pta bir 
diplomat olduğunu isbat etmşti • 
Fakat İngiltere bundan ken 1 isine hiç 
de hmç beslemedi , bilakis onun 
dehasına hayranhğını sık sık izhar 
etti. 

B ugün ismet lnön:; 54 yaşın 
dadır. 1885 da lzmirde do2' 
muştu. Babası B. Raşit. uzun 

müddet Hakimlik yapmışhr. 

Küçük ismet ilk tahsilini lımirde 
yaptı . Hocalarrmn söylediklerine 
göre, o çok çalışkan , çok akın bir 
talebe idi. Arkadaşlarmın gürültülü 
oyunlarma cok az iştirak ederdi . 
Daima okumayı, eğl~nceye , ve şat 
renç oyımunu, şidd~tli sporlara tf"r· 
cih ederdi Orta tahsilıni Kollejde 
bitirdiktf'n sonra Mühf'ndislik mck· 
tebinc girm .. k üz re Sivasa gitti . 
Fakat t u tÜ)Ük istıditt birdenbire 
istikamttim tayın et b . Ve genç Is. 

- Birinci sahifeden artan -

de idi . Gençliğin başında Başvekil 
Celal Bayar ve bütün kabine arka
daşl.ırı vardı . 

Atatürk Anı tının etrafında tıa1-
kalanan Gençlik , hep bir ağızdan 

istiklal marşını söylemişJer , ve bunu 
mütt'akip Ankara Hukuk fakültesin
den Hüsnü Akçit Atatürkün Genç 
!iğe hitabesini okumuştur. Bunu, Bü
yük Şefin ruhunu taziz için iki da
kika sükut takibetmistir . 

Paris : 16 ( Radyo ) - Pariste 

imzalanan yeni Suriye-Fransa mu 

ahedesi 936 muahedesinden çok 
farksızdır , Bu muahede Suriyeye 

müstakbel bir hayat Vt-rmekle be. 
raber, Fransayı g"ne tatmin edecek 
şartları mulıtevi bulunmaktadn.Hü 
kiimet mahafiıi , muahedenin yakın 

bir günde tatbikma başlanacağım 
izhar etmektedir . 

Mütekaie, dul ve yetimlerin ka 
nunue~vel üç aylık maaş yoklama· j 
larına maliye muhasebe kaleminde 
başlanmıştıştır. 

Kazalarda ki öğretmenle
lerin mesken bedelleri 

Kazalardaki ilk okul öğretmen. 
!erinin 932 birinci t~ksit mesken 1 
bedellerine aid havaleleri hususi mu 

1 

hasebe müdürlüğünden muhasebe 
memurluğuna gönderilmiştir. 

iki dakika sükuttan sonra, Genç
lik andiçmiş ve andı hep bir ağızdan 
haykırmıştır. Müteakiben Zıraat Fa· ı 

k.ültesinden Tanrıverdi Gökçay . Hu. 
kuktan Yılmaz Dereli • Gazi Terbiye 
Enstıtüııünden Gökalp Arkın, Dıl Ta
rih Fakültesinden Reşat Oğuz ve 
Siy ısa) bilgiler okulundan Bürhan 
Şadi Kavrul, Yüksek tahsil Gençliği. 
nin heyecanını, ve bütün Türk genç· 
liğinin Büyük Ataya sadakatini, onun 
büyük mirası Cümhuriyeti müdafaaya 
her an hazır bulunduğunu tebarüz 
ettiren söylevler vermişlerdir . Gen(' 
Hatiplerin Jıer kelimesi bütün yüksek 
tahsıl Gençliği tarafından heyecanla 
tekrarlanıyordu . 

ıAlmanyada Yahudi ser
i vetine vaziyet ediliyor 
1 

Bundan sonra Gençlik Yenişehir 
yolunu takiben '' Güvenlik ,, Anılma 
gitmiş orada da andiçerek büyük 
çelenkler konulmuş ve miting datıl-
mıştır . ' 

Sehir dahli • • 
asayışı 

Geçen son yirmi dört saat için I 
de şehir içinde hiçbir zabıta vukuatl 
olmadığı vilayete verilen rapordan 1 

anlaıılmııtır. 1 

Berlin : 16 - Alman Yahudilerinin umum servetlerinin yüz de 16 ili 
30 u hükümet tarafından ahnacaktır. 

1- 1 - 939 tarihinden itibaren Yahu.:ıiler ticaret yapmaktan menedil · 
mt'ktedir. 

Paris : 16 - Fıansız gazeteleri Almanyada Yahudilere karşı alınan 
tedbirler ve Hitlerin son nutku hakkmda yeni makaleler neşrediyorlar. 

Q, uvr~, gazetesinde M:ıdam Tabouis, diyor: 

.. Lontlraya son günlerde Am~rikadan gelen hab.!rlerden anlaşıldığma 
gÖrf', l{uzve!t yarın Hıtlere Yahudiler alt"yhind~ki kararnameler tatbik 
ettıgi taktirde Amerikanın mukabelei bilmisil tedbirleri alacağmı bildıre
cekıir. 

Söylendiğine göre, B. Ruzvelt amme işlerinde kullamlan birçok Ame· 
rikah Almam İşlerinden çıkaraıak bunlarm yerlerini Almanyadan gelen 
Yahudilere verecekbr. 

İtalya hükumeti 
ve Yahudiler 

Yahudiler hıristiyanlığa 
geçmek istiyor muş 

Roma : 16 ( Radyo ) - ltalya 1 

hükumeti, büyük harpten sonra 1- 1 

talyaya hicret etmiş Yahudilere kar· · 
şı yapılan tedbirlerin tatbik edildi~i 1 

bir sırada halya Episkopati, kendi 
papalarına son zamanlarda Yahudi 

leı in hıristiyanlığa geçmesi hususun
daki tehaluklerine karşı ihtiyatlı ol
masını bildirmiştir. 

Hırıstiyanlığı kabul için yapılan 
bu isteklerin ekserisi hıristiyan kili· 

sesine ve dinine bilfiil iştirak etmek 
üzerethndi vicdan ve kanaatlerine 1 
itimaden yapılmış df'ğildiı. 

Bu sebepten her papas hı.risti
yaıı dinini kabul etmek istiyen bu 

kabil Yahudilerin neden girmek is· 
tediklerini ve ailevi münasebetlerini 
iyice tetkik edilip anlaşıldıktan son· 
ra kilise hakkını ve bu hususta ka· 
rarmı istimal etmeli lazımdır. 

oğlu Yavuz Ali Jan~ar~a:: 1 
lan sıkı takibat netıcesın ıj 

1
• t;O 

lanm~ş ve Adliyeye tes ıın 
!erdir . 

G .. k ·· ·· k H a haf•!.n o yuzu açı . av ı,v 

garlı. En çok sıcak gölgede de 
rece. Geceleri enaz sıcak 9 

------.....,,,.-----------~ 

Londra - Rofl1' 
anlaşması 

·,di 
Dün meriyete gı 

1'~ 
Roma : 16 {Radyo) - eri 

b ~ "' Roma anlaşması ugun 
girmiş bulunuyor. 5ı 

lngiliz büyük elçisi ;LI., e 
anlaşma meriyetı:: girmez el ~ 

k bıJ . 
ltalya kratı tarafmdan _a etli' 
rek itimatnamesini takdırt1 fıı 'J 

lngiliz ltalyan anlaşP1851',,1dJr .. 
renin Habeı fütuhatını tB 
resmen işar cttikh'n sonra 
girmiştir. 



tansız gazetele ·n·n 
k hararetli neşriyatı 

diklen sonra O'mı lstanbul'a, harbi 
• 

'~ .. 
'1ncı sahifeden ar tan -

Merasime iştirak I 
edecek heyetler 

a ye mektebine gönderdiler. M I k 1. . 
P:t'~~tcket ne idi. Ekselans? Orada çok çalışkan bir talebe. e ID e e J m l • 

f ngiliz baş vekilinin 
Paris seyahatı 

Londra : 16 (Radyo ) - lngiliz 
b<1ş vekili Bay Çemberlayin ve hari 
ciye nazırı lord Halifaks 23 Teşrini 
sani çarşamba günü sabahı Parise 
haraket edeceklrr ve iki gün orada 
kaldıktan sonra avdet edeceklerdir. 

~ka:areakge~i~ gdclmezk ilk ' kişim , fakat,. efkarı m~z: r " sahibi bir genç ze ha re ket ettı• 
sızın emo · ralı mö- .. . . . ı 

hızı giymek olmu tu . ı olarak temayuz ettı. Muallımlerı onun 4 

!c~al _Atatürk 'ü~ çehresi her derste ~.iri~ci ol~uğu~u '. . fakat • •• • • 
lltr bı sakın dunıı kcıı, gözleı i I maalesef reıımı tenkıt et t-ığını, sut Sovyetlerın yuz kışılık, 
akı:~ılarla ~anıyordu. tanlardan hürmetkar olmıyarı tabir Fransanın 200 kişilik 

bir . a, f~s n ortadan kalkması !erle bahsettiğini söylü}orlardı. • • 
E~~~ıeabın s~m.bolünü teş.k!l Çok geçmeden" hc. fıye ,, ll" r o· heyetlerı hareket ettı 

11 n şark, ınsanlığı b ırı. . J.. ..
1 

ı· h · ı A ı 
~ınan ikı' oru a a d . M" nun pe.şıne uştu er. tı a propa-h 6 p yrır ı . u-
~ ili fesi giyenler; ve kafirler, gandasını o kadar iyi yapmıştıki, Har 

1 

a giyenler.. biye mektebinden erkaAı harp yüz 
~ita birlik, bu Türk için, o başısı olarak cı~tığı gün, " kızıl sul-
llı adar iki a'emi biribirinden tan" Abdülhamit o'nu tevkif ettirdi. 
:nevi uçurumu, zihniyet far Biraz sonra da Suriy~ ye gönde 

• an kaldırmak demekti. rildi. Kuneytire ve Havran'daki is 
tı bir milletin Ataliirk adiy yanları bastırmak için yapılacak se-
0,adam, herikulade bir a. ferlere iştirak ememur edildiğini duy 

rıda her şey tezatla dolu unca, kendisinden kurtulmak istedik. 
ler ini anladı. 1 

Mokova : 16 (Radyo) - Tüıki· 
yenin büyük Şefi Kemal Atati.irkün 
cenaze merasiminde bJlunmak üzere 
Sovyel hükumeti Türkiyeye 100 kişi
lik bir heyet göndermektedir. Ht!yet 
har ek et rt ın iş l ir, 

Par is: 16 (Radyo) - Fransa hi.i· 
kümel i At a lüı kün hiiyük cenaze ıne· 
rasimine büyü.;: biı heyet ve aynca 
180 k i şilik bir ıı sk cri kafle gönder· 
mektediı. Heyetler lıaı ek et etm iştir. 

Hatay deleg·eçi albay Kole de 
Ankaraya gidecekt i-. 

Tiran : 16 (Radyo) - Atatüıkün 
cenaze merasimine iştirak içiu Ama· 

1
0'nuola tanıştıktan sonra 

~ar şahsiyetinde intişar e._ 
loıı lltişiyetin tesiri altında ka. 
'iıt;adan zarif giyinişine, ki 
ed:tı.~~ ve ince fikirlerine 

Fakat bu çetin imtihanlar onun 
1 

hoşuna gitmiyor değildi. Ve bu ih. 1 

tirasla sevdiği için bu suretle nazari 
bilgilerini ameli sahada da tecrübe 
etmek imkanını bulacak lı. Aycıı za
manda hürriyete de aşıktı. Onun için 
cahilane fikirlere ve milletin ~saret 
altında tutulmasına karşı müc:ıdefe 

, vutluk hüku;neti seçti~i bir heyeti 
tayyare ile bURÜn ;\nkaraya gönder· 

1 • • • 
mıştır. 

.ı bıııyordu. 

ediyordu. \ 

Btük ~el: 16 (Rad} o) - Belçika 
mecl isınde bugiin Atatiiıkün hatırası

nı taziz için nyağa kalkılarak reisin 
taziye nutku dinlenmiştir. 

.:\dana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden: 

28 - 10 - 938 taıihinden 14 -11 -
938 tarihine kadar açık eksiltmeye 
konulan mektehiıniz talt"besi ıçın 
yaptırılacak 115 çift iskarpinin ya 
pılan açık eksiltmesinde bir çift İs 
karpine veriltn 490 kuruş hakkı la
yık görülmediğinden cksiltıııc !' i 10 
gün uzatılarak 28 11-938 pazar
tesi günü saat 14 de Vilayet Ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komisyon 

tarafından ~ksil tmesi yapılacağından 
isteklilerin " ,,7,5 nisbetinde dipozito . 
!arını mal sandığına yatırarak ihale 
saatinde komisyonda hazır bulunma· 
rı ilan olunur. 

9990 

1~1 hayrete düşürmekten 
Of ı..ı adam, tabiatın lutfuna 
~ ınuştu: Çünkü O,ndaki hrr. 
•ten insanı hayrete düşü· Harikulade askeri hasretleri için ,--- ----------------

Hayranlık uyandırıyor, siyasi faa. Güzel film meraklısı Sayın Halkımız 
/ 

~ 
~ tı Çatık alıırnda ve iradesini 
~ atzında, mavi gözlerinin 
dıt kışının derin bir tatlılık 

•rıı, hiç beklemtdiğiniz 
~ tÖriiyordunuz. 
~r. hangi bir zi.,aretçi, tam 
d ~Yetlerini methettiği sıra. 
~d•klar ında esrarlı bir gü· 

" daima aynı şeyi söylü· 

1 ~il 0 d 1 ' . k'IA O n yaşım aıı >erı ın ı ap· 
2anıandan beri hiç değiş 

1 
c k ' 

Cij 81 sık tekrarından hoşlan. 
o:ıe de şu idi: ı 
111 Yaşımda iken, Selaniğin 

,,;2 Çocuğu da bendim. 1 

· ' O,nun hayatını yazanlar 
~de değillerdir. 
~ku~nun daha küçük yaşta 
~ ~ade bir çocuk olduğund. 
tıtler. 1 

a 13 mart 1881 de , Sela 
• halli mahallerinden birin. 

u, Babası Ali Rıza bey, bir 
llleın d " · 1 · • uruy u ve amıt erının 

ile .. . 
~ Rore bır tek kusuru var· 
-~anın telakkisince, tam bir 

değildir. 

liyeti yüzünden de bir çok düşman· 
lar ediniyordu. Müteaddit defalar tev 
kif olunarak muhakeme ve mahkum 
edildi. En tehlikeli yerlere gönde
rildi. Şam'da isyan eden dürzilerlt" 
çarpıştı ve ölümden ancak mucize 
kabilinden kuı tuldu. Sultan Hamit'i 
iskat eden hareket ordusunun er· 
kanıharbiye reisliğini yaptıktan son 
ra Afrika'ya giJerek Trahlus'u İtdl 
yanlara karşı müdafaa etti. 

1912de bulgarlarla çarpıştı . 1913 
de alayının başında, i tirda: t o?unan 
Edirne şehrine g irdi. 

Nihayet büyük harp geldi' çattı 

1916 da, Gelibolu yarıınadasm-
da Avusturalyalı askerlerin hücu nu. 
nu, dalıa sonra da Çanakkale'Je 
İngilizleri durdurdu. 1917 d'l Rusları 
ta Ernıenistan içeril<"rine kadar sür 
dü. 

lJü) iik lıarpte11 soura 
Osmanlı İmparatorluğunun uğ 

ı ad ığı mağlubiyetten sonra, Anada
/uya geçti ve kongreln t oplıyarak 
nutuklar vererek milli mukavem-. ti 
teşcie başladı, 23 nisan 1920 de l 
Ankara' da birin~i. Mil.l e ~~ . Me~li~ini ı 
kurmak, bu meclısın reıslıgıne ıntıhap 

~-~ O'nu laik bir mektebe 
tdat küçük Mustafa rahat 
~ u, Cevval zt: kası ve cü 

edildi. ı 
1 ihtilal başarılmıştı Şimdi iş, Jı - . 

~::~la~ı boyuna muallimleri
b erıne yol açıyordu. Aske 

~ı,' niçin girdiğini gene ken. 

~a· 8~1atıyor: l 

· şarda n gelen hücumları püskürtmeğe 
kalıyordu . Çnk geçmeden yıınan kı 
talaı ı yenildiler ve Mustafa Kemal 
Gazi,, unvanını aldı . Askeri zaferi, 
siyasi ve içtimai inkilaplar takip etti 

( TAN Sinemasn~da ) 
Emsalsız muvaffakiyetlerle gösterilrnekde olan Büyük Fransız Edibi 

MAURİCE DE COBRA'nın Şah~ne Romanından muktebes 

··---------------------·· 
FRANSIZCA Sözlü Büyük filmi gördükten sonra hakikaten l u 
son seneler zaıfında bu ayarda bir filim seyretmediklerini ve bu 
şaheserin mevsimin ilk büyük filmi olduğunJa hemfikirdirler . 

BÖYLE BiR FiLM. SENEDE YA BiR VEYA iKi DANE 
Gô RÜLEBILIR 

~-·-·-· ..... &-·-·---· 
iLAVETEN: 

En heyecanlı maceralar ve en müthiş sergü
ze~tler filmi 

( V ahşil~r Arasında) 
30K1SlML1 K Seryal Şaheserinin 2 ci kısmı 

. . . . . . . . 

PEK Yakında PEK Yakında 

Ölmez kcı hramanların, Yılmaz Şövalyeler inin Asırlardan 
A'iıı lara, Nesillerden nesillere gelen Şanlı Zafer teraneleri 

A!.EXANDER DUMANIN ölmez romam 

TÜRKÇE SÖZLÜ Harikalar Filmi 

~986 

biliyorsuııuz? 
• 
1~1ın. altına g'rmekliğim 

111 
bizzat kemdim de hisse· 

~. Orıun için, aske.i mekte. 
)d 18

1
tcye, ve kemdim gide· 

a dunı. 
' . 
rtıektepte sıkı bir disip· 

~~ına Mustafa Kemal bun 
lJteessir olmadı Askerler 
t 
b~t;.sında, kendini hakiki 

Sa itana t ilga ve cümhu r iyet ilan 
olundu. Mustafa Kemal de Reisi· 
cümhur intihap edıldı. 

İş Laşma geçtr geçmez de, daha 
çocukluğundan beri başarmayı dü· 
şündüğü bütün inkılapları !-lirer birer 
tatbika başhdı. 

Gece gündüz çalışıyordu. Ekse 
riya sabahın 7 sinden itibaren işe 

başlıyor ve gect!nİn saat birine ka· 
dar çşlısmağa devam ediyordu' 

yorlardı. Fesin yerini, garbin serpuşu j 
olan şapka alındı . 

Atatürk, kendisinden bahsettiği 
zamanlardc-ıki rnutavazı tavriyle şöy 
le derdi . 

- Milletim baııa Atatürk, yani 
türklerin babası " diyor. Ben bu is 
me müsl<. h k olduğumu san yorum. 

Çünkü hakikat~n türklerin Laba 
sı olmağa çalıştım. Milletime okuma 
yı düşünrneyi ve istemeyi öğrettim. 

Fcn <'lı i ıı cf'lılalamı , ,.,, ,,)İİ'ii 

lstanLul. 14 a.a - fstarıbulJaki 
bütün ecne~i acentalar deniz ticaret 
müdürlüğüne miiracaat edt!n•k Bü yiik 
Atatürk,ün ö meden duydukları ız · 1 

tırabı bildirmişler ve taziyelerinin 
yüksek m"lkamlara iblağırıa t;\vassut 
ellilmesini rica etmişlerdir. 

Ilı ••~ediyordu. Şevkle, ih· 
~ektebin bütün derslerini 
~) 'iin taJimierini yapıyor ve 
de Unlara iştirak ediyordu. 

•
0 kadar büyük bir maha· 

1) 
~· or, o kadar çabuk ke-

'Y<>rd k. b. .. u ı, ır gun, gene 
a olem bir muallimi ona 

b ~nra seni" Kemal,• diye 
~ lsrnine layık olmıya ça 

.,, 
Sorır adan, bu 

Çok •. 1 • guze ıspat 

isme layik 
etti, 

~le' le11 lstarıbul'a 

1 

Bununla beraber ertesi sabah 
erkenden sanki bütün gece uyuyup 
dinlenmiş gibi, zihni açık ve karc:ır· 
ları seri olarak, yeniden işinin başın 

da idi. 

( .1 u llClll '/'ii ı lı i )' (' 

Asırlar ianberi müstebitlerin bo 
yunurduğu altında uyuklamakta o 
lan ihtiyar Tütkiye, omm sayesinde 
uyandı ve gözleri inkılap ışıklariyle 
kamaştı. 

Harem ve tesettür gibi geri an 
aneler ortadan kalktı Artık kadın 

Latin harflerini mille tine öğret 
mek için şehir şehir dolaştı. Herkes ı 
onu meydanlarda, bir kara tahtanın 
başında, yazmak bi:ıniyenlerin elini 
kendi eline alarak, onlara tebeşirle 
isimlerini yazdırırken gördüler. 

Ankara'daki Fransız s.firi, sulh 
hakkında uzun bir ınübahaseden 
sonra O'na demiş ki: 

- Garip şey! Siı tıpkı Mösyö 
Briyan gibi konuşuyorsunuz ... 

Atatürk gülümsiyerek cevap 
verdi: 

Deniz ticaret müdürlüğü kendi· 
}erine teşekkür ederek keyfiyeti la 
zıın gelenlere iblağ etmiştir . -

Alsaray 
Sineması 

Sinema dahilinde ya- · 
pılan tadilat dolayısiyle 
birkaç gün kapalıdır. ı 

1 

Müdüriyet 1 

1 
-----------------

9989 

Asri • 
sınema 

----------------------------------------------------
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

9-16 
Be le diye caddesi Telefon: 1171 

9431 S. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddele_rinio 
• değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelPr 

eklenmesine dair kanuu 

K ıırıım .\'o: 34;-8 Krılıt1l tcıri!ıı: :..>2ıf>/ 1938 
Ne§rİ lurilıi: 9/ ';/ 19311 

- Dünden artan -
L.K. 

E) Eczane açacalara verilen ruhsatnameler: 

10 lira ruhsat harcına tabi olanlar 
25 lira ruhsat harcına tabi olanlar 
50 lira ruhsat harcına tabi olanlar 

1 
2,50 
5 

F) Ecza depo~u açacaklara verilen ruhsatnameler 
G) Laboratuar açacaklara verilen ruhsatnameler 

20 
2,50 

H) Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için verilen ruhsatname-
ler 

(E, r, G, 
0

H) fıkralarında yazılı ruhsatnamelerin mutevalarına 
müteallik şerhler. 

j) Küçük sıhhi! memurları mektebind en mezun olanlara verile
cek şehadetnameler 

K) Sıb~at ve içtimai Muavenet Vekaletince açılan tekamül ted
risatı ve ~leh1mum mesleki kursları ikmal edenleıe verilen sertifi· 
kalar. 

92 - Resmi daireler tarafın.lan efrada verilen ve maktu resim 
tarifesinin diğer numaralarında yazılı bulunmayan her nevi ruhsatna-

5 

10 

50 

50 

meler 15 
Madde 3-Ayni kaı urun 3 üı cü m~cde!' İ ııi n ik irci r.t:nıc,ıa!'ı aşbğıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 
Muayyen meblağı havi veya muayyen meblağa mutuf mrkavele 

nameler, akdi mııtazammın sipariş kabul mektubları, ve bu mahi
yette yazılan tı·grafların ticarethanelerde kalan nüshaları {telgraflar 
mektubla teyid edildiği takdirde ayrıca resme tabi dt>ğildir), akredi · 
tifler, maktu r~siın larifesinrle yazılı olanlardan maada miitedavil ve
ya ticari evrak ve serıedler havi oldukları meblağın binde biri. 

Bu fıkrada yazılı mukavelenaınelerin tedili halinde artdn mikdar 
aynı nisbett.e renıe tabidir. Devri halinde aslından alınan resmin 
dörtte biri alımr. 

Mc.dde 4 - Damga Resmi Kanununun ı 3 üncü maddesinin 9 
uncu numarası aşağıdaki şekilde değiştiri imiştir; 

Sonu Var 9583 



' 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi - -- Satılan Mikdar En az f.n çok 
K. s. K. s Kilo - .c=- -

Koza 7,75 
Piyasa parlakı _,. 31,50 - 33 
Pıyasa temizi -

- tt 

iane 1. 
Ianell. 
Ekspres 
Klevland 37 ---

1 4150 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGfT ---Ekspres 
1 --ıarle -

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

HUBUBAT 
~uğday Kıbrıs 375 1 

" 
Yerli -

tt Men la ne 
Arpa - Fasulya 

-Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN 
~Dört yıldız Salih 

... üç " .. :c .::: Dört yıldız Doğruluk . 
Cd 

,:,/. t:: üç .E c " ~ 

o - Simit := (O tt 

~ > -Oört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N c> üç -'"' " tt 

Simit " 
Liveı pol Telgraf •arı Kambiyo ve Para PJ 15 / 11 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Santım 

Hazır ,_5 __!_!_ urcı 

ı-Rayişmark 
--

1. Teşrin Va. 4 82 
Frank (Fransız) 

~~ --2. Kanun 
" 

4 85 Sterlin ( ingiliz) 95 ---- -173 Hind hazır 4,~ Dolar ( Aır.erika) 
Nev~ork 8 48 - Frank ·( İsviçre) 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogıuya müessese na. 

mına gt>tırı rn rn n üı td ap. t. ze ve ~< lrn u ça)laıdrn ukuf ve itina ile 
yapılan l aım2nlaıdır Her Zf'\H göre reği~rn nuırarnlı tertipleri vardır. 
Muhtelıf ı·ıs vt lü)üı iktt luıu \f' pe:htın İçeıisinde sc;tıhr. Ambalaj· 

ıaıınde:ki Alt ayrak - l'lustafa Nezih çayı 
etıketi nefa~tt w hc.lıM) etıı n h n ır <ıtınr 

Adanu'a: Aıı Rm ~ ı I r~ı lı ı tıu ıı t) ;nt'sİ \e İ}İ cins mal sat~n 
bökkaliyelerde satılır. 

Urr.umi dq;o D• ı ; f~tn l u 1<1 n : i ı i l\ o 74 ( Kuıukahvecİ hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü ve kıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

--------------------------iiiiioııiiiiı-----------------------
R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

1 

Raleigh 
sayesindedir . 

\ 

Bisiklttinin l ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri ,geldi 

ÇUKUROVA UMUM ACEN1ESI 
ASFALT CADDEDE DEDECGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
17 26 9901 

---------------------------------------------------
Adana Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğünden 

10,000 Çuval alt nacak 
A-21-11-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 5 bin tanesi 
hemtn ve 5000 tane~i de bir hafta zarfında teslim edilmek üzere 1 O bin 
çuval pazarlıkla şatın alınacaktır. 

B- Şartnamesi Ücıet.:;ız olarak pamuk Üretme çiftliğinden verilir. 
C- Talıplerin 500 liralık depJzito akçaları ve numuneleriyle yevmi 

mezkur. ve saatte Adana Ziraat bankası müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 9991 17 -18-19-20 

' 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlclmıştır. 

Mal'\tya Bez ve iplik fabri'<ası Tt rk Anonim şirl< eli 
Adana mensucat fabrik~sı direk törlüğünden: 

lktı-;at Vekalrtinin 19-8 - 938 tarihli resmi gazetede nrşrettiği yeni 
ı ez f ıatlaı ı t>S~sları dalıilınJt> f aLrikao ızın imal etmekte olduğu kabut bez 
ını aşdğıdaki fıatla sat.ıcagımızı ilan ederiz 

Cinsı Tıp Beher 
NO. Gt n şlık ' op m. 

Çıfı;i 2 75 36 

Beher 
lop F. 
630 

1-Satışlanmız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere yüzde 2 zam yapılır. 

---------------------------------------------------~ 
2- Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 

ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanmmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlt'rimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'ıyyen pas· 
.,, maz Ucuz, şık tıebek arabalarımızı 

Aaler ve ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
iDEAL ve ERİKA yazı makine-· 

)erimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

30-90 

l 9992 

l 
, 

.. Kiımbaretj biri' 
1 

--

• 
TURXiY! 

ZIRAAT:i.ANmsi 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Y 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya v e Losyonları 
Ôtedcnberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya b 

lanndan şikayetçi olan zevk erbabı İNCi kolonyalarından pek me 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristcn hususi olarak celbedilen 

imal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlıgından şikayed 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı• Yeri: 
1 - 30 O•m•nlı Bankaaı k•r•ı •ıra•ın ... 

9988 Ferhat Dncl 

DOKTOR 
Ziya Rifat · Tümgören 

Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 1 
maralı muayenehanesinde kabul He te 

ve tedavi eder 
9877 12-26 g.a. 

Memur alınacak 
Frc.n:>ızcadan Türkçı·'ye ve Türkçeden Fransızcaya tercüıneff 

tedir ve i} i Türkçe bilen ve Daktıloğrafiyle yazı hilen bir Me 
nacaktır. 1 aliplerin hal tercüme ve vesika suretlerini ve foto 
adresimize gôndermeleıi veya müracaat etmeleri ilan olunur. 

Türkiye Yağ ve ma 
Sanayii Ltd. Şirketi 
Mersin Şubesi Posta 

13 15 17 9979 

9959 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu k.ar " 

1
43 numaralı muayenehanede hastalarını 
etmektedir. 9434 1 t - 15 

Ankara radyo neşriy~h 
[ile 200 ila 2000 metredeki] 
büıün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

iıe 
] ciinleyinizl 

- . 
35 Lira 

En ucuz, en lemiz ve en güzel 
(5 lamba kudretinde 3 a .::ı.el çilt 1,1a 
zifcli Jambalar'.a mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rı:.a • "alilı Surıı) - . 
No: 11 A, Belıckli kilise sokağ'ı 

10 ~ 9964 

Adına Maliye haıİ 
Sene müddetle isticar tY 

b"' rataş dalyanında hiç 1 

oı taklıtım olmadığını ili11 

H. Şadi 
9981 2-b 

ı . e 
Bu gece n()betçı 

Hükumt-t civarıodl 
istikamet eczab 


