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BÜYÜK MATEM 
Töreni programı hazırlandı 

IJü) ilk matem törenini etrafında yapacağımız Arat1irk arııtından bir görün il~ 

BUyuk Şefimiz AtatUrk'Un ölUmU do· 
layıslyle hUkUm •Dren ya• ve matem 
tıaıa devam etmektedir. 

istlrahatglhına terki tarihi olan 21 ikinci 
tefrln 1938 pazartesi gUnU ••hrlmlzd• 
AtatUrk parklnda yapılacak matem prag. 
ramı •••lıdadır: 

AtatUrkUmUzUn 2t ta,rlnlsanl pazar
teaı gUnU Ankarada yapılacak bUyUk ce· 
"•ze töreniyle blrllkte bUtUn yurdda da 
•ynı saatte bUyUk matem meraslmlerl 
Olacaıı malOmdur. 

2 - Törene tem -•• 14' de ....... 
nacaktır. 

3 - Bu saatte Vall, TUmkomutan ve 
davalr rüesası, Parti te,kllltı, okullar, 
gençllk ve halk, AtatUrk Parkında ve 

DUnkU sayımızda Adanada da çok 
llıuazzam bir merasim yapılacajlnı yaz
"1ışhk Bu hususta hazırlanan programı 

••aiıya alıyoruz: 

asfalt caddede kroki de gö•terlldlli ••· 
kilde yerlerlnl almıf buJunacaktır. (El · 
bla•: frak, siyah yelek beyaz boyunbalı 
bulunmadıjı takdirde laket atay veya si
yah, ve koyu_rankll kostUmiolablllr.) 1 - Ulu Önderimiz AtatUrk'Un MUba· "•k tabutlarmın Ankaraya nakil ve ebedi C:Sonıı içeride ) 

Ve 

HiTLER 
~onal-sosyalizm patti-

~1"' A • • f k A resmı naşırı e _arı 

?\gazetenin makalesi 

"~Otklscher Bcobachter,, 
" Almanca ., 

u~ 1tnanya , Türk milletinin çok 
~ Ve yerine konulmaz kaybından 
~ duyduğumuz teselli kabul 
acıya can ve gönülden iştirak 

~a . 
'~d-ıı, 1918 de mağlup devletler 
, a, milletini gctyri kabili ta. 
uı b· 
~d ır muahedenin boğucu taz-
~ 611 kurtarıp memleketini dün-
lthayran olduğu bir seviyeye 

~ en ilk devlet Şefidir . 

'~~~Urk tarihin büyük ebedile
'~· ır. O, Türk milletine yen i bir 
Orıı 1Yet, kuvveıtli ve ateşin bir 
b·ıet bir devlet bıraktı. 
~~6~iıniz, Türk milletinin bütün 

''ıı. anın gıpta ettiğ i bu mirası 
lQ -ıa etmesidir. 

aa d ı b .. " k · ıı· t~d e yapı an uyu mı ı 

'tıı e harici pol ıt i ka mevzuu-
fl~ken Hitler hissiyatını ta~a

qki aya koyarak Atatürkün mu
v11 ~etlerinin kendi teşebbüsle
l!ftı~syonal sosyalizmin muvaf· 

~. 1nı. takviye ettiQini söylemiştir. 
Ll'tikı·ı H' 1 . . Qıt a sav~ı ıt er ıçın par-

dets olmuştur. 

HÜK ÜMETiN KARARI 
1 Cenaze merasimi günü 

her taraf kapanacak 
Pazartesi günü Bütün yurtta Şefin 
hatırasına ihtiram n1erasimi yapılacak 

O gün Halkevlerinde toplantllar yapılacak 

Ankara i 17 (Telefonle) - Bütün 
yurtla bü;ıük [matem devam ediyor. 
Hükümetimizin neşrettiğ"i kararname· 
ye göre, Büyük Şefimiz Atatürkün 
ölümü münasebetiyl~ umumi teessürün 
resmi sahada tezahüıü için aşağ'ıdaki 
esaslara göre hareket edilmesi mu· 
vafık görülmüştür: 

Ankarada cenaze ml·rasimi yapı
lacak olan 21 teşrinisani pazartesi 
günü bütün memlekette resmi veya 
nim resmi mahiyeti haiz olan daire . 
lerle mekteplerin kapanması. temin 
edilecek, hususi müessesala vilayet· 
)er tarafından kapanmaları için ricada 
bulunulacak, cenaze merasiminin Fer
dası gününe kadar bayraklar yarı o
larak çekilecek, eğ-lence yerlerinin 
«Tiyalro, sinema vesaire gibi,, açık 
kalmamasına gene ayni şekilde teves· ı 
sül olunacaktır. • 

Atatürkün vefatı tarihi olan 10 
teşr:ni saniden itibaren bir ay zarfın. 
da hükumet memurları süvare ve ak
şam yemeklerine icabet etmiyecekler, 
ve kendileri de vermiyeceklerdir. Tes-

bit edilecek ptograın mucibince vila
yet ve kaza merkezlerinde cenaze 
merasiminin yapıldığı gün Atııtürkün 
hatırasına ihtiı am merasimi vapılacak 
ve halkevlerinde büyük Önderin ha
yatı hakkında söylevler verilecektir. 

Askerlik dersleri 

Ankara : 17 (Telefonlt") - kız 
talebelerin geçen ders senesi başın· 
dan itibaren görmeğe başladıkları 
askeı lik derslerinin bu sene başın
dan itibaren iki saate çıkarılacağı 
hakkındaki haberler asılsrzdır. 

Genel kurmaydan verilen ve Ma · 
raşalıınızın imzalarını taşıyan bir em 
re göre, erkek mektepleı inin müfre 
dat programı kız talebeye de aynen 
okutulacak, fak at kıı: talebe kampa 
gitıniyecektir. 

Bütün Şark ve . bütün Avrupa 
büyük acımıza iştirake devam ediyor 

Şark ve garp basınında 
devam eden mersiyeler 
~- ~ --ı ı 

t UZAK !ARKTA _ I 
1
·: AVRUPADA YAKIN SARKDA 

Biz Atatükü Çinin bile bir 
babası olarak görüyorduk ! 

Şang/ıa}': 17 (Radyo) - Çinin bü 
yük bir dcviet adamı gibi telekki e· 
dilen Türkiye cümhuriyeti reisi büyük 
dahi At.ıtlirkün ölümü Çın m:llcti ü
rinde geniş bir tesir yapmıştır . 

Çın gazeteleri bu ô>lim had iseye 
biiy.Jk bir yer tahsis etmekte ve ez
cümle şöyle demektedirler: 

"Siz Atatürkü Çinin bile bir ba. 
bası olarak görüyorduk" 

Gazeteler aynızamanda Atatürkün 
kıymetli Halefi İsmet İnönünden de 
pek sılaşıkarane bahsetmektedirler. 

Gazeteler şunu da ilave etmekte· 
dirlt>r: Çang·Kay Şek nasıl bizim şe · 
fimizse Atatürkte Türkiyenin öyle 
bir şefi idi. Çünkü Çang·Kay· Şekte 
Atatürk gibi hasletlere maliktir. 

/" ... -~--...... ..-~--·\ 
İ lnönünden f 
f yüksek tahsil ı 
!ı Gençliğine i 

Ankara : 17 ( Telefonla ) -
Reisicümhur ismet İnönü An· t 

* kara Yüksektahsil Gençliğine t 
* şu telgrafı göndermişlerdir : t 

Al)kara Yüksektahsil Geç- * 
liğinin candan ve halisane duy. ı 
gularına teşekkür ederim . Şifa 
ve teselJi kabul etmez büyük 

$ acıya tahammülü ancak siz Genç· t 

l 
lerin vatana hizmet aşkiyle ye- : 
tişmekte olduğunuza güvende ; 
buluyorum . * 

• • ·-··-----------· 
Memleketımize 

gelecek Heyetler 
Dün hareket etti 

Almanya Emden Kruva
zörU ile Bahriye sl 
llh endazları gönderiyor 

Berlin : 17 ( Radyo )- Almanya 
hükumeti , Türkiyeninin Büyük Şefi 
Atatürkün cenaze merasimine iştirak 
için Bahriye silah endazlarından mü
rekkep ve ayrıca sivil birer grubu 
Emdcn Krovazörü ile istanbula gön
dermektedir . 

Sofya : 17 ( Radyo ) - Bulgar 
hükfımt li 120 kişilik silah endazla 
ayrıca bir sivil heyeti Türkiyeye gön
dermiştir. 

Paris : 17 ( Radyo ) - Atatür
kiin cenaze merasimine iştirak ede
cek olad Delegasyon Alber Saronun 
riyasetinde Türk!_yeye hareket etmiş· 
tir . 

Berut : 17 (Radyo) - Atalürk'ün 
cenaze merasımme işf rak etmek 
üzere Suriye ve Lübnanı te.nsil ede
cek olan Kelyer, Kırlc ve Barasajdan 
mürekkep heyet Türkiyeye hareket 
etmiştir. 

Vaşington : 19 (Radyo} -Ame
-ri-ka-cümhıırreisi Bay Ruz,·elt Amerika 
cümhurreisini temsilen Ankara büyük 
elçisini mer&;,ime iştirake memur et

miştir. 

Atatürkün halefi de 
daima AtatürkürC 

yolunda yürüyecek 

Atina: 17 (A.A.) - Atina Aian· 
sı bildir:yor: 

Estia gaztesi baş makalesinde 
bilhassa şöyle yazmak tadır: 

- Gerisi ikinci sahifede-

Atatürkü gayip eden 
yalnız Türkiye değil 

bir şarktır 

Tahran : 17 - a . a. Pars ajansı 
tebliğ ediyor: 

Gazeteler siyah çerçiveler içinde 
alatürk 'ün fotoğrafilerini basmakta ve 

- Gerisi Üçüncü Sayfada -

HATAY MECLiSi 
VE BÜYÜK YAS 

Devlet Reisi Tayfur Sökmen 
dün bir nutuk söyledi 

Meclis , Büyük 
ihtiram olarak 

Şefimizin hatırasına 
ayakta sükut yaptı 

PAZARTESi GÜNÜ HATAYDA DA BÜ
YÜK iHTiRAM MERASiMi YAPILACAK 

Antakya : 17 
( Hususi muhabi· 
rimizden )- Bütün 
Tür'< yuıdunda ol
duğu gibi Türk Ha· 
tayda da büyük 
matem devam edi· 
yor . Her taıaf si
yahlara bürünmüş , 
bütün gözler yaşlı 
olduğu halde Ha
tayın her köşesinde 
" Kurtarıcı ,, Ata
türk için matem 
tutuluyor . 

Hatay Meclisi 
bugün bir toplantı 
yaptı. Bu toplantıda 

Hatay Devlet Reisi 
Bay Tayfur Sök
men .Ti.irk aleminin 
büyük kıymetinden 
büyük acısından u
zun uzun bahset
tik ten sonra , Ulu 
Önder Ata tiirkün 

/lata)' Devlet ltri ı;i T11 vf11r Sökmen 

eşsiz şahsiyetinin yalnız Türk alemi 
için değil bfıtün dünya tarafından 

takd irle ı hürmetle yadedildiği ve 

dünya yaşadıkça dahi takdislc ya
dedilecegini söylemiş. Hataylının bü-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kuyruklu vatandaş yoktur! 
Dttn . matbaamızda çalışan arkada~laı· ınıı zdan birisi devletin yuk~ek ma

kamlarından birisini i ~gal eden bir zat tarafından polisle çağırtılarak ağır 
lıir muameleye rnaruz· bırakılmışhr . Bu zat arkadaşımızı tchdil ederek Turk 
ana yasasının kendisine verdiği lıir haktan mene çalışnııştıı· . Yine bu zat bu 
kadarlada kalmayarak ga:r.efruıi zin başında çalı\'anlar için de aynı \ehdidi yap 

mı~ ve aynen şu cumlcyi sarfetmiştir: · 
- Ben seninde. ağalarınmda kuyruklaı· ını kıstırma.sını , hadleı·ini bildir

me:;İni bilirim! 
_Memleketin marıı 7. kaldıı;ı Vl' hepimizin İ\'.ini dolduran derin acı kaqa

sında hu hadiseye layik olduğu cc,·abı vermekten vaz geçi_vor ve daha -ıon
ra\"a bırakworuz. Yalnız <.u kadarcık södemt·kle iktifa edeceğiz: 

-- v ) ... 

- Biz bu ;-alısın bizi ötedcnberi görmeyi arzu ettiği kuj ruklu mahluklardan 
değiliz! Eğer bizde ezecek bir ~l!,\' aranıyorsa kuyruk dc~il, baştır .. Fakat 
içinde sa<lcce memleket dUşUnceleri . ,.e namuskar fikirleı•dcn başlrn. bir JC.'" 
olma.yan bu başlar. kendisinde vchm ettiği kuvvetin ezemiycc efı,İ kadar sert 
ve diktir. Ve sonra. memleket kanunlarının dışına çıkabilecek böyle çılgın 
bir kuvvet mevcut olsa bile biz, bizim ba.şlnrımız kutsiy etine inandığı buyuk 
pircnsiplcri uğrunda ezilmeyi de bir şeref bilir. 
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''Atatürk le Parfai '' 
ır

arıh, i~minden sema gelen biı sıfaıla ar.rak biık.ç şahsi}el kaydediyor. 
AleXandre le Grand, Rıchaı d Coeur de Lion, Suluman le Magnifıgue, 
Pierre le Grand,., Bu isimler arasına bir yenisı daha geçli· 

ATATÜRK LE PARFAIT 

Bu tabiri k oefa kul1amın frıır:sız muharririni larıhe ilk işareti vermiş 
bir kakikat do tu olarak hürmetle anarım. 

Atatürk, cesarette 2'elmiş geçmiş hiç bir insanla kıyas edilmiyecek kadar 
kıymetli idi. Ona meşhur lngiliz Kıralı Richard gibi ar:;Jan yürekli demek, 
varlığının ancak bir cephesinı adlandırmak olurdu. O na büyük demek ise 
bir sıfat değil' ancak bır isim olabilirdi. O mükemmel bir insandı. Fransız· 
cadan başka bütün dünya milletleri, bu ismi kendi dillerine çcdrerek ku· 
llanmalıdırlar: 

ATATÜRK LE PAREAIT 

Tarih, içten ve dıştan binlerce düşmanın ihanetine uğramış ve parç<.ı 

parça olmuş bu mılleti 'eıden kaldırıp goklere yükselen bu ~üce insanı, 
yalnız ve yalnız mükemmellikle vasıfhın iırmalıdır, Muharebe meydanında 

en kahraman asker ve en iyi kumandna, salonda en kibar bir ıned~ni adam 
bütün memleketi mektep yaparak okumak isterken en başarılı bir öğretmen 
devlet başkanlığında en idareli ve en uzak görüşlü bir Şef, siyasi davalar. 
da en şaşmaz sezişli bir diplomat, hususı münasebetlerinde en vefalı bir 
dost. millet ve memleket meselelerinde t>n ateşli vatanperver, ilim ar?.ştır. 

malarında en çalışkan bir mütetebbiş ne bileyim, her şeyde ve her şeyi 
daima en mükemmel yapmak istiyen adamlar O'na ancak; 

ATATÜRK LE PARFAIT 

Denilebilirdi. Bunu biz: 
KEMAL ATATÜRK • 

lsmile ifade ediyor\lı. Bu ismi anarken bn manayı hiçbir zaman unut
mıyahm. 

Hasan - An YUcel 

Bütün Şark ve bütün Avrupa 
Büyük acımıza iştirake devam ediyor 

AVRUPADA 
- Birinci sahifeden artan -

''Hiç şüphesiz vukuatı yakından 

takibedenler do:ııt ve müttefik memle
kette \•ukua gelen dahili tebeddülün 
hiç bir vcçhile Türk - Yunan müna· 
sebatını değiştirmiyeceğinden emin 
idiler. 

Türkiyeoin Yeni Reisicumhurunun 
H Yeni Hariciye Vekilinin iki Jllem
leketin dostluğunu tasvip etmekte 
bulundukları ve esasen o dostluğun 
vücut bulmasına çalışmış oldukları 

malumdur. bununla beraber ba.şvekil 
metaksas ile Türkiyenin yeni ziman· 
darları arasında teati edilen telgraf
lar vaziyeti daha iyi bir şekilde tas-
rıh etmektedir. I 

Bir kerre daha alenen ve resmen 
teeyyüt etmiş olan Türk - Yunan 1 
doshığ-u yeniden bir vakitler Avrupa-1 
nın baı uthaııcsi addedilmiş olan mm 
taka~ında sulhun, istikrarın ve Jliza
mın amili haline gelmiş oluyor. Bu 
suretle Balk, nlarda diplomatik vazi 
yet, bir sulh, nizam, itimad ve sami
mi anJaşma 'eziyeti şeklinde istikrar ! 
etmif bulunuyor. 

Bütün Balkan milletlerinin ve bil
hassa Elen milletinin bir sulh havası 
içinde dahili kalkınmaya çalıştıkları 

bir devirde bu h2disenin ne deı ece 
mühim olduğunu söylemek zaittir.,, 

Typos gazetesi yazıyor: 
B. Meteksas ile B. ismet İnönü 

vv 8. Şükrü Saracoğlu arasında te
ati edilmiş olan telgraf nameler, Yu· 
nanistanı Türkiyeye bağlıyan çözül
mez dostluğu isbat etmr.kt~dir. 

lnönü'nün Metaksas'a vermiş ol
duğu cevaptaki hararetli ifadeler o 
kadar karakteristiktir ki bunların e
hemmiyetini tebırüz ettirmeğe hiç 
de lüzum yoktur,, 

Etnos gazetesi, Elen milletinin 
çok derin bir memnuniyet ve çok 
samimi bir seviçle müşahade ettiği 
bir şey vardır ki o da iki memleket 
arasındaki dostluğun Atatürk'ün ha 
li hayatında olduğu gibi bedihi bir 1 

re;afite olarak kalmasıdır. 'tsasen I 
başka türlü olamazdı.. Çünkü bu 
dostiuk iki milletin iradesine istinat 
etmektedir. 

Ve çünkü Türkiyenin yeni dev. 
Jet reisi Yunanistanm tecrübeli dos· 
tu olan ve Başvekil Metaksas gibi 
bu dostluğun tarsinine müessir bir 
surette "ardım etmiş olan ismet 
lnönü'dür. 

Elen milleti Reisicumhur ismet 
lnönü'nün Başvekil Metaksas'a gön· 
dermiş olduğu telgrafta Türk-Yu· 
nan dostluğunu ''sarsılmaz" diye tav 
sif etmiş olmasını . hiç bir zaman 
unutmıyacaktır. 

Elen Milleti Hariciye VelCili Sa 

racoğlu'nun Metaksas'a göndermiş 

olduğu telgrafta yazmış olıiuklarını 
hakkile takdir etmektedir. 

Bu kabil teminett esasen müsbet 
neticeler vermek, itib<trile pek fey
yaz olan Türk - Yunan doslu~unun 
Atatürk'ün muazzam eserinin muak· 
kipleri tarafından daha ziyade inki 
şaf ettirileceği kanaatmı ıevlit etmek· 
tedir. 

Vradini gazetesi yazıyor: 
"Elen Başvekili ile Türkiycnin 

Yeni Reisicumhuru arasında teati 
edilmi~ olan telgraflar Türk - Yu· 
nan dosluğunun resmen ve alenen 
bir kerre daha teyidi demektir. 

Müttefik devletin reisı bu dost
luğu "sarsılma!,, diye tavsif ediyor. 
Bu telgraflar teşriki mesaileri cok 
feyyaz neticeler vermiş ve Balkan 
yarım adasında sulha fevkalade hiz· 
met etn1iş olan iki milletin çok dos
tane olan mütekabil hislerinin beliğ 
birer ifadesidir.,, 

Athinaika Nea yazıyor: 
"Yunanistanın mücerrep dostluk 

ve Türk - Yunan dostlu~unun lı& 
raretli banisi olan ismet lnönü B. 
Metaksa~'a göndnmiş olJuğu telg· 
rafnamede bu dostluğu 11sarsılma1,, 

diye tavsif edtmektedir. 
Şu halde iki memleketin istinat 

etmiş olduğu ve istinat edeceği mu 
azzllm eser Türk milletinin Büyük 
Şefi Atatürk'ün ufulünden sonra da 
devam edecektir. Bu eseri Atatürk' 
ün liyakatli halefi olan fnönü idame 
edecektir.,, 

Katemerini yazıyor: 
"Elen Başvekili ile Türkiyenin 

Yeni Reısicümtıuru ismet Jnönü ara 
smda teati edilen telgraflar Türk· Yu· 
nan dosluğunun her zamandan zıya . 
de canlı ve her zamandan ziyade fa 
al olduğunu göstermektedir, Ayni 
zamanda iki milletin muslihane teş 
riki mesai yolunda heyecanlı bir te 
sanütle yürümek -hususundaki irade 
leri de sapsağlamdır. 

Mı::taksas'ın hararetli telgrafına 
ve Türkiye ile dosluğumuzun lehin
de en s;ı n;mi bir surette ve çoşkun· 
ca kutlanmış olduğu ifadelere ismet 
lnönü ayni hararetle ve aynı sami. 
miyetle cevap vermiş ve hatta iki 
müttefık memleket arasında mevcut 
olan iııhilalı gayri kabil raLitayı tav 
sif etmek için "Sarsılma?,, gibi çok 
manalı bir tabir kullanmıştır. 

Soracoğluna gelince, Türkiyenin 
yeni hariciye vekili elen ba~vekili 

T0RKSô7..0 

f_ş_e_h_ü_r_h_._~_lb>_e_r_o _e_r_n_l 
, .......................... l ............................................. , 

• 
v 

Çınarlı ocağı Pazartesi yapacagımız 
kongresi BÜYÜK MATEM 

Yeni idare heyeti 

Dün akşam Çınarlı ocağı kong· 
resi yapılmış ve çok hararetli mü 
zakereler geçmiştir. 

Töreni programı hazırlandı 

Neticede idare heyetine: 
Recai Tarımer, Mehmet Gören, 

Ahmet Rıza lşçen, Ahmet Yanmaz 
Aziz 1 

Mümessilliklere: 
Fahri Uğurlu, Mustafa Şengül 

seçilmişlerdiı. 

Ankaraya gide
cek heyet 

( Beşinci sahifeden artan) 

4 - Atatürk Anıdına Parti V'! 

vilayet, belediye, Halkevi, hayır ce
miyetleri. esnaf cemiyetleri, Dtvlet 
demir fabrikacılar, okullar, Parti 
kaza, nahiye ve ocakları tarafından 
çelenkler konulacaktır. (Halk vesa· 
ir teşekküller ve müesseseler tera 
fından çelenk buket konulması da 
şayanı temennidir.) 

yapılacaktır. 
8 - Üç dakikalık ihtiram ve 

sükUt vakfesindan sonra Atatürk 
heykelinin etrafındaki altı meş ale 
altı izci tarafından ateşlenecektir. 

9 - Meşalderin ateşlenmesini 

müteakip anıJ önünden aşa~ıdaki 
sıra tertibiyle ihtiram geçidi yapı· 

lacak ve merasime bu suretle niha · 
yet verilecektir. 

ihtiram Geçit resmi sırası: 
A - Adanada bulunan teşrifata 

dahil mülki ve asleeri erkan, 
B - Öğretmenleriyle birlikte 

5 - Saat 14 de merasime is· 
tiklal marşiyle başlanacaktır. istik· 
lal marşını müteakip parti, Halke 
vi bandosu tarafından matem marşı 

çalınacaktır. 
' okullar, 

Büyük şefimiz Atamızın cenaze 
töreninde bulunmak üzere Adana 
namına gidecek olan heyetin kimler· 
den ibaret olduğunu l'azmıştık Bu· 
gün haber aldığımıza gö:e, gidecek· 
ler arasında çiftçi Bay Halil değil, 
kimyager Bay Must~fa Rifat vardır. 

Çek sahtekarlığı 

6 - Bunu müteakip Parti, Be
lediye, Halkevi ve Halk adına dört ı 
nutuk söylenecek ve gençlik hep 

1 

bir ağızdan and içecektir. 
7 - Saat tam 16 da .:>aathane 

ve fabfi~a düdüklerinin çalmasiyle 
üç dak ka sükut ve ihtiram vakfesi 

- -----

C - Halk partisi erkanı 
D - Halkevi idare heyetleri 
E - Mali, ticari ve idari te 

şekkiı!lerin ileri geleıı erkanı, 
F - fzciler. 
10 - Hareket, toplantı ve me· 

rasim esnasında hiçbir siyah işaret 
bulunmıyacaktır. 

davası ' İran askerleri 

Sahte çek tanzimi suretile zira Bugünkü Toros ekspresi
at bankasından para almaktan suç 

1 le şehrimizden At. karaya 
lu ve mevkuf Ihsan Özer. Rağık Ba· ı 

'Trenlerdeki tenzilat 
meselesi 

tumlu, Ömer ve Himnıet ile gayri geçecekler 
mevkuf Ali kibritin duruşmalarına j Büyük cenaze törenine iştirak 
dün ağır ceza mahkemesinde devam etmek üzere Irandan gelmekte olan 
olunmuş, suçlularla vekilleri muda· 1 iki Subayın h.fakatındaki 52 lran 
fealarmı yapmışlardır. askeri bugünkü Eksipresle şehrimiz. 

Duruşma karaıın verilmesi ıçın den Ankaraya geçeceklerdir. 
yarına bırakılmıştır. 

Narenciye ağaçlarındaki 
mücadele 

Portakal ve emsali meyvelerin 
kemale ermesi ve hastalık da görül 
memesi dolayısiyle narinciye . ağaçla. 
rile yapılmakta olan mücadeleye ni • 1 

hoyet verilmiştir. 

Güzel bir hareket 

memur muavinliği 

Şehrimiz tüccarlarından Mazhar 1 
Hasan ve Münür biraderler Çınar 1 
lı ilk okulundaki 33 fakir talebeye 
ayakkabı ve bez vermek yardımında 
bulunmuşlardır. Mektep idartsi bu 
hamiyetli tüccarlara teşekkür et 
mektedır. 

1 ' 

~i·~ 
Şehrimiz icra memur muavını 

Sami Ceyhan icra memurluğur a ve 
yerine de Ermenak icra memur mu. 
avini Ahmet tayin edilmiştır. 

-----1 

>il J _. r 

17 ikinci tefrln 938 

B. Metaksas'a göndermiş olduğu 
telgrafnamesinde kentli memleketi . 
nin müttrfiki olan memleketimize 
''sadıkane ve hürmetkarane dostluk , 
temin alı vermekte ve Atatük 'iin ese.! 
rinin onun liyakatlı halefleri elende 
daha güzel semereler vereceği inti· 
baını tevlit edecek tabi, ler kullan· 
maktadır.,, 

Proiya diyor ki: 
Çok harardli bir dostluk lfmi· 

nalı vered telgraflar, Ege denizinin 
yeni sahilindeki hükumet adamları 
ile milletlerin ciddi mahiyetini hak 
kiyle ve aynı derecede idrak etmek
te oldukları bir realitenin esaslı ve 
derin bir ifadesidir. Türkiyenin yeni 
Reisicümhurtı ismet lnönünün ver 
miş olduğu cevapta sarsı1maz bir 
Türk - Yunan dosl luğu hakkında 
kullanmış olduğu beliğ tabirler, Yu 
nan milletınin halbinde derin akis 
ler uyandırmıştır. 

Etefteron Vima gazetesi şöyle 
diyor: 

Bu telrgraflar, o kadar manalı· 
dır ve iki milleti yekdiğerine Lağlı. 

yan dostluk ve tesanüt hislerini o 
kadar mükemmel bir surette tcba · 
rüz ettirmektedir ki bu babta her 
hangı bir mütalea serdine lüzum 
kalmıyor. Esasen bu telegrafname· 

Gök yüzü açık. Hava sakın, rüz 1 
garsız. en çok sıcak gölgede 20 
d~rece. 

ferin resmi edalarının t hemmiyetine 
işaret ettiği misilleri mevcut olmı 

yan tarihi vesikalar meuvzuubahis· 
tir ve Lizim bu telegrafların teati 
edilmiş olduğunu haber vermekten 
maksadımız, Yunan milleti efkarı 

umumiyesirıin hissiyatına tercüman. 
olmaktır ve bunu yi'!parken Türk 
matbuatının da bu minnet günle· 
rinde hep kendisini duşürımt.kte 

olduğumuz dost ve müttefık millet 
hesabına aynı hissiyatı ihde etmiş 
olduğuna kani bulunmaktayız. 

Akropolis gazetesi diyor ki: 
Teati edilmiş dan tclegraflar 

iki memleket arasındaki münaseba· 
tın inkişaf mm birer nişanesidir. Bu 
telegraflor, yalnlz Türkiye ile Yu 
nanistan arasındaki teşriki mesainin 
idame edileceğini değil, aynı za 
manda Lu teşriki mesainin istikbal
de daha sıkı olacağını göstermekte· 
dir. 

Yunanlılarla Türklerin bu temi· 
rıah çok büyük bir memnuniyetle 
teıti etmekte oldukları gayet tabıi· 
dir. 

Ankarada 21 ikinci teşrin 938 
pazartasi günü yapılacak olan büyük 
cenaze törenine iştirak etmek üzere 
vilayetlerden gidecek halka devlet 
demiryolları idaresi tarafından büyiik 
bir tenzilat yapıldığına dair olan şa· 
yiayı işletme müdürlüğünden sorduk 
Müdüriyet bu ane kadar Löyle bir 
emrin verilmediğini ve fiatların es· 
kisi gihi olduğunu bildirmiştir. 

Artırma ve eksiltme\er 
için yeni talimat 

Belediye ve hususi idareler ta· 
rafından yapılacak artırma ve ek· 
siltmeler için alınacak teminat akça
larının mal sandıklarına yatırılma· 

sının usulü ittihazı kararlaşmıştır. 

Şehrimiz Hakim nam
zetliğine tayin edilerıler 

Ankara Hakim namzetl~rinden 
Safı Toluo,_..,Yakup Çukuroğhı, Ke· 
mal, Sami Öztekin, Mustafa Saygın 
ve Ahmet otuzar lira asli nıaa:;ila 

Vilayetimiz Hakim namzetliğine ta. 
yin edilmişlerdir. Bu hakim namzet · 
leri Adliyenin muhtelif dairelerinde 
vazife göreceklerdir . 

İcra Reisi Aokaradan 
şehrimize döndü 

Mezunİ) etle Ankara ya gitmiş 
olan şehrimiz icra dairesi Rt'isi Tah. 
sin Duga şehrimize dönnıüştür . 

Yangın Çdbuk söndürüldü 

Hacı sofu mahaHesincle maran
goz Ahmedin evinde sabaha karşı 
mangaldan sıçrayan kıvılcımlaı ın tah 
talar arasına sirayetiyle yangın çık· 
mak üzere iken görülnıüş ve he· 
men söndürülmüştür. 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş ~at 6,14 de 

doğacak ır. Öğle 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. 

Ve 

AN ARA 
Nasuhi SaYdl' 

1 tıslll' eçen haftı:ıki top an (ıf 
da Atatürk'un telgr• ~ 
alkışlarla okuyan . şebıt 

meclisi, dünkü toplanıısını derıPd of 
elem içinde yapıp ilk içtima e 
resine nihayet verdi. . e 

RPisin, bu büyük hemşebr•~ 
hürmeten beş dakika sükut et~ le 
teklifini, huşu içinde, başlarını °!'ı' 
rine eğerek tasvip eden mecli~ 8b• 
sının gözleri önünden Atatürk 11 

yali kim bilir kaç defa gelip geÇ 

miştirl tı 
Hepsinin ona dair l.ıirkaç ~: ı,ır 

rası vardı: lık kanun ayının ser~ de 
gününde onu Dikmen tep~l.erııı~tf' 
karşılamışlaıdı. Heyeti temsılıye bil' 
si Mustafa Kemal Paşa Ankar~,,kd 
kamet dairesine inmişti. Bugu t'{t 
vali odası onun odası olmuştu. ıŞ 
nüz büyük millet meclisi açıl~, 
ken Atatürk, kendisini - nutku • .,e 
dediği gibi - "Cidden samifll

1 ·ıe u 
parlıık ve emniyetbahş hissi~.11~r ~~d 
karşılamış olan Ankara ahalı• ro~ dt 
teremesiyle daha yakından tanış k, ~ts 
ve onlarla müdavelei efkar etoıefr ıı., 
maksadiyle Ankaralılaıa bir k011~1 ~: 
rans vermişlerdi. Atatürk'ün ° 1

1
; 

ilk defa işittikleri sesinin hala k:,k 
laı ında çınladığıoı duyanlar, m~ 
kak ki bir iki yaşlı aza dt"ğild1 • 5' 

Sonra meclis açılmış; sorır•ooe' 
karya "zaferinden muzaffer d d• 
Gazi, istasyondan meclise k•

111
,, 

bastonuna dayanarak Ankar_•. w' 
arasınd~n yürüye yürüye getınıŞ·1,, 
daha sonra Atatürk'ü Ankarııl~; 
Cümhur Reisi olarak alkışlaınıŞ ,,rJ 

O günden bu son yaz ortal•bri' 
kadar Atatürk Ankaralılara :e_..ıll 
her caddr.sinde vt her sokar~ 
bütün Ankaralılara tebessüınle 
sık sık ibzal etmişti. .. ,. dakı 

Meclis azası bu beş suk.~t .. '°~ 
kasuıda ancak Atatlirk'ü duşun ;rf 
1 b·ı· 1 'f"" k" ' · b "en ıJ1 o a ı ır er: ur ıye nın u ·dif 

lı şehri,, baştan başa onun eserı ·ıııt 
d tıer Ankaralılar refah ve sait e. I ,? 
·dır e bilhassa ona borçlu değil mı . fı.O 

Küçük ve harp vilayet merkeıı. ~t 
k b .. T"" k" ' . erketl ara, ugun ur ıye ııın nı 1~· 
en mamur şehridir. Ve onuo tııŞb~ 
da ve :toprağında Atatürk'iill 

başka izi görülür. ··# 
Mtclisin duydukları.ıa terc~f 

olmak istiyen ilk hatip Ölmtı btl 

Ankara arasındaki sıkı mürıase(Jıl 
leıi sesi titriye titriye anlattı· t' 
takip eden arkadaşı kendini ı9 Pdrl' 
demet.fi; ana, lıemşire, _kısaca k• ~ 
kalbiyle bütün Türk kadınlığ•"111 ıı:ı 
lerine tercüman oldu. Bütün °

1 
t~1~ı 

yürnkten gelen sözleri duygu 
11~,r 

ifadeye kafi görmiyerek bir .tB b' 
verdi: "Atatürkün ebedi istırlld'' 
gahında her akşam sabaha k.• v' 

h. ı,ır 
bir meşale yakılsın ve o ıÇ 

kit karanlıkta kalmasın!,, ftt 
Azadan bir diğeri şu teklı d.; 

lundu: "Ankaraya Atat~rk ~ ıf 
verelim,, Bütiin bu nec;p hisltf~til'~ 
nı neca betle telakki edelim: :At 1~ 
ve Ankara biribirinden ayıılfllaı 
varlıktır. p.rı~' 

Bütün memleketin dimağı .. Jt 
raya müteveccihti. Yarın gönl~ 
o,nun yapısı olan bu şehre te eb' 
edip kalacaktır: Ankara o'nu", 17" 
di makarrı olacaktır. A~kar•~ıf 
şehir, diyorduk, Kalbşehır de ı.ı .. ' 
biliriz. Ankara, kurucusunu ~.,ti 
rip bir heyecilnla bekliyor; .:ıJI' e 
almak ondan ayrılmamak, ON 8fi 
serine devam etmek için.. ' \J 
dar. "dl 

~~---....-~ 
Bir terfi 

ıJ•~ 
Şehrimiz icra memur . 111 • çt 

Veli Tabirin maaşı ~ irmi lır&~..Hf• 
• " lıJJI;"' 

karılmak suretile terfi ettırı 



sa da mali sıkıntı 

~onlar dtişllyor, borsa
bllytik telaş var ! Hariciye vekilimiz 

n son gelen mali ga · 
rendiğimiıe göre Fran 

rene buhranh dakika. 
• Vaziyet şudur : Milli 

frtuızların bir senede 
Plra 220 milyar franktır; 
.-111· ıırıe masarif y~kunu 
• Varidat is~ 66 milyar· 

nazaran 34 milyarlık 

içik var . Buna , 1 farci 
, ıimcndif er idaresine 

borçlar için lazım 
ar da ilave edilecek 

lllilcdan 53 milyara ba· 
B.a içinden çıkılmaz va 
Çlreo bulunaca~ ? Veh 

ltraileri ikı misline iblit 
• dü,ünülebilir . Fakat 

yüzde 25 i derecesine 
lcrin iktisadi bakım· 

ftİla yükseltilmesine im 
a herkes mütttfik 

bu haddi aşınc~ verıi 
kemirir , yani çot1la-

"2alır. istikraz şıklu var ; 
durmadan o kadar 

istikrazlar yapddı ki 
hükumetinde yeni· 

0

Yccek cesaret , ne de 
Parayı verecek takat 

Ve Amerikadan büyük 
-.ııan. da var F.bt 
ba~ tahmil ede· 

Yeti daha ziyade va 
ribi bini iadede lcam· 

da milli parayı yeniden 
" ek tehlikesine ma 
ir • Mamafih accoid 
' o ve fngiltere, Ame 

antunda milli para 
esası üzerine yapı· 

nazaran Franaız pa· 
~llnııda diter ikid dev 

bulundutundan 
"'61 olunacak yegane 

•lann muavenetini iste 
kalacaktır. 

YAKIN 
ıabifeden artan -

ona ait yazılara tahsis 
aazeteler, yeni Türki

kahramanhklar dolu 
, yapmış o'd •tu mu· ( 

lllkerr siyasi ve idart 1 
!erinden heyecanlı tabir

eltletedirler. gazeteler, 
duymakta oldutu derin 
terceman olmakta ve 

·m Tü1" milletine arzet· 

lletesi diyor ki 
lira kartısında ira nlılar 
•cı BuymaktadırJar· 

izi türklere yabancı 
tiirk kardeşlerimizin 
l ıurette iftirak ediyoruz 

Vaziyeti tetkik eden Timeı ga Ajans ekonomik finansala 
zetesi diyor ki: "Maliye Nazın bay dün beyanatta bulundu 
Reyoaud yutulması zor mali proje· • (T f ı ) H · · Ankara: 17 ele on a - arıcıye 
ler haZJrlasa bilt>, bugünkü mevkii vekilimiz bay Şükrü Saraç otlu ajans 
o kadar kuvvetlidir ki bunlan kabul ekonomik finansal mvhal,irine bu 
ettirmek hususunda Kabinede ciddi gün beyanatta :bulunarak Türkiye 
müşkilita tesadüf etmesi memul de· siyasetinin değişmiyeceğini ve Türk 
ğildir. Gerek Paris ve gerek taıra hükumetinin bütün taahhütlerine sa 
matbuatı, bay Reynaud'un müıküli dık kalacağım söylemiftir. Harjciye 
b iktiham edebilecek yegint ıdam vekilimiz Fransa ile de siyui ve ti 
oldu~nu itir•!.t~. müttefiktirle~ ve cari münasebetlerimizin detiımiyece 
kendısınden buyuk şeyler beklıyor· ti dahilde ve hariçteki siyaset düs 
lu... d · lh IJ t ·ıave Hazırlanan projeler bir ild güne turumuzun aıma su o u unu ı 

kadar kararname şeklinde isdar etmiştir. 
ve ilin edilecektir. Avrupa mali ve İngiliz hükümdarları 
ilin edilecektir. Anupa mali ve ik Türkiyeye uğrayacak 
tisadi mahafili bunları büyük bir 
alika ile be-kliyor. 

Geçen haftaki icmalimiıde Al· 
manyanın umumi harpte kaybettiği 
müstemlekeleri geri istemek ilzere 
hazırlanmakta oldutunu yızmışblc. 
Alman devlet reisi, bu ayın 9 unda 
Münihde irad ettiti bir nutukta ni · 
yetini açıktan açığa söylemiştir. Av 
rupa diplomasisi için yeni bir gaile 
meyzuul 

Hafta zarfındA halyanın Süveyş 
kanalı şirketinin meclisi idare,,inden 

iıablc istemesi keyfiyeti de Lonpra ve 
Pariı mali mahafilindt> haylı telaşı 1 
mucip olmuştur. Bu bavadi.iB şuyuu 
üzerine Süveyş kana1ı aksiyonları 

20250 frang:ı düşmüşlerdir. 
Amerika, intihabat mücadeleleri 

ile çalkandı. Demokratlar bir kaç 
yer kaybettiler, cümhuriyetciler de 
kazandılar. Fakat halkın ekseriyeti 
bu neticKen gayri memnUll rörün 1 
müyor. Vali Street'de bütin ~ıham 

1 
ve tabvilit ve bilhassa çelik aanayii 
kitıtlarında mühim tereffüler vardır. 

Londra: 17 (Radyo) - logiliz 
kral ve kraliçesi kral Karolun ziya. 
retini iadeden avdette lıtınbula ut 
rayacak ve birkaç gün limanda ka 
lacaklar v~ şehri gezeceklerdir. 

Yeni avukatlık 
kanunu tatbikatı 

Ankara : 17 (Telefoole) - Ad· 
liye Vekileti Kinunuevvelin birinden 
itibaren meriyete girecek olan ıw· 
katlık kanununun tatbiki atrafında· 
ki hazırlıklanna başlamııtır. Avu
katlar kanunu ile tahdid edilecek 
barolar için viliyet ve kazalardan 
baro adedi ve avukat mıkdırlırt is· 
lenmiştir. 

Bu malümat toplandıktau sonra 
mıntakalarm tesbitine batlanıcak ve 
hazırlanacak kararname proiesi ay 
başından evvel bakanlar heyetinin 
blavibine arzedirmek üzere B•· 
kanlrta . verilecektir. 

Almanyanın müstemleke talebi me· ---!!!!!"'!"-'!!"!"'!"""!'!""""~'!!!'!'!!!'-2 !"'!!dL!I!'! __ _ 

selesi olmuıydı Londra borsası da Ha tay meclisi ve 
Amerikayı takiben yüksek fiatler 
kaydedebilectk idi; fakat bilen mü büyük yas 
tereddid buJunuyor. Fransa da aynı 

1 
haldedir. 

U Z&LWWW&ZS E 

ŞARKTA 
Kemal Atatürk'ün en yakın silih 

arkadaşlanndan olan lnöııü milli is
tiklalin azimkir müdafii, ve:her şey 
den evvel türkiyenin dahi!f menabi 
ve Sovye t Rusya ile olan dosluğun 
amili olduğu bütün Sovyet mahafi 
lince malumdur. 

Sovyet mabafili' ismet lnönünün 
1932 senesinde moskova ve Lenin· 
grad,daki ikametini sempati ıle ha
tırlamaktadır. 

Batdad : 27 a .a. - Bütün şarkın kay ' 
bettit2 Atatürlc,ün ölümü, bütün Irak 
da acı teeliürln uyandırmış ve 
herkesi mateme garketmiıtir. 

Yüksek Irak gazeteleri Atatük'e 
belit mersiyeler n·ıretmiıler. 

( Birinci sahifeden artan ) 
yük Öndere olan hudutsuz minnet 
ve şükranım tebarüz ettirmiştir . 

Devlet Reisinden sonra S07. alan 
Vedi Münir Karabay da büyük ele· 
mi tebarüz ettiren bir nutuk vermiş
tir . 

Hatay Meclisı , Türkiye Cümhu· 
riyeti Devleti Reisine,Türkiye Büyük 
Mıllet Meclisine vl! Türkiye hükü
meti Başkanına minnet , tükran ve 
taziye telgraftan çekilmesine karar 
vermiştir. 

· Büyük Şef A.tatürkün cenaze me· 
rasiminin yapılması kararlaştırılan 
pazartesi günü bütün Hataydı mu
aızam bir ihtiram merasimi yapıla· ı 
caktır . 

Spor hareketleri tatil 
edildi 

Ankara : 17 (Telefonle) -Mem 
leketin bütün mıntıkalarında devam 
etmekte olan lig maçları büyük ma · 
tem dolayısiyle Türk spor kurumu 
tarafından verilen bir emirle kimi· 
len tatil edilmiştir. 

Spor kurumu tarafından verile
cek yeni bir emr~ kadar memleket· 
te spor hareketleri yapılmayacaktır. 

CeyJ1anda ----
Çeltiklerin fabrikalarda 
çekilmesine başlandı 

Ceyhan 17: ( Hususi muhabiri 
mizden Ceyhan Çeltik fabrika. 
lan arbk yeni yıl çeltik mabsülünü 
çekmek üzere tekrar faaliyete geç. 
miş bulunmaktadırlar. 

3-

Asri • 
sınema 

Şehrimizde üç tane çeltik fab· 
rikası mevcuttur, bu fabrikalar Ka- 1 

dirli ve havalisinde yetişen çeltiklerle --------------------------
Maraş vilayeti dahilinde yetiştirilen 
bütün çeltikleri ayıklarlar. 

Kadirli mıntıkasında yetiştirileo 
çeltikler dört tekerlekli arabalarla ve 
diier Maraş mmttkasındaki çeltikler. 
de yolun hayli uzak bulunması ha 
sebile Develeri~ Ceyhana nakledilir 

Maraştan Ceyhana çeltik nakline 
daha henüz başlanmamış iscde Ka 
dirliden her ıün fiindüıleri ve gece 1 

Sayın abonelerimize 

Teşrinisani münasebetiyle yerlerini değiştiren sayın abonelerimizin her 
hangibir yanhşhta meydan verilmemesi için sarih adreslerini idarehane
mize bildirmeleri rica olunur. 

Türksözü Müdürlüğü 

leri yüzlerce ınba ile çeltik getiri ---------

=~k~c~~.rika anb•rlarına depo edil- Elektrik Şirketinden: 
Bilhassa sabahlan geç vakte 

kadar fabrikaların bulundğu cadde 
ler bu çeltik arabaları ile dolup bo 
ş1lmaktadır. 

Mıntıkamıbda çeltik yetişditi ve 
yine kasabamız f abrikalan tarafın· 
dan kabuğu ayı .... lanarak pirinç hali 
ne getirilditi halde pirinç fiyatları 
hernedense pek yüksekdir. 

Hele şu son günlerde Ceyhanda 
pirinç fiyatluı bi.·denbire yükselmiş 
dir. Pirincin kilosu en az 22 en çok 
27 arasında satılmaktadır. 

Oniki kumarcı 
yakalandı 

Cümhuriyet mahallesinde bak
kal lbrahimin dülckamnda kendisi~de 
dahil bulunduiu halde oniki kişinin 
kumar oynadıkları görülmüş, masa 
nın üzerinde bulunan bir çift zarla 
dokuz lira altmış kuruş müsadere 
olunmuş \'e kendileri haklarında tu· 
tulan bir zabıtla adliyeye verilmiş· 
tir. 

Muktedir bir ressam aramyor; alikadarlann Fen dairemize müraca-
atları. 18-20 9993 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

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

eklenmesine dair kanun 

Kanurı No: 3478 Kalıul ıarıhl: 221611938 
Ne~ri tarihi: 91711938 

- Dünden artan -
9 - Tiyatro, Sinema, Balo, Ko~ser, Sirk, Stadyom, At koşuları ve 

sair bildle girilen etlence ve temaşa yerlerinin duhuliye biletleri, bir ku· 
ruştan aşağı olmamak üzere beher biletin muhtevi olduğu meblitın on 
kuruşundan 20 para. , 

Üzerinde kıymeti yazılı olmayan biletlerle duhuliye bileti makamın· 
da kullanıl:ın ve üzerinde kıymeti yazılı bulunmayan deyetnamelerin be
heri beı yüz kuruş kıymetinde adJolunarak ona göre resim alınır. 

(Biletlerin muhtevi &ılunduğu meblağdan maksad, bilet üzerinden 
alınan bilumum vergi ve rtsimler dahil olduğu halde müşteriden bilet 
mukabili olarak alınan paradır.) 

Maliye Vekaletinin tayin edeceği yerlerde. biletler üzerinden alıaıcalc 
resmin matbu damga vazı suretiyle ifası mecburidir. 

Utumu7. acınm sebebi 
olan dostane müna· 

hyildir, belki iki milleti 
hyan kardeşlik hisle 

Onun memleketine ve bütün 
şarka ifa cttiti büyük hizmetleri 
kaydetmişlerdir. Tüık elçilitine ta 
ziyet tefrıaflan yatmıı, heyetler 
sefarethane yi ziyaret etmiştir. 

TAN Sineması 
Tiyatro, Sinema, Konser, Balo, Sirk ve Stadyomlarda duhuliye bile

ti kullanılması mecburidir. Buralarda bilet kullanılmadığı takdirde mü· 
esscse sahibinden her oyun devresi için, bu mahallerin alabileceti müş
teri sayısı kadar her biri iki lira hesabile damga resmi ve cezası alanır. 
Duhuliye Ledelı alındığı halde bilet verilm~mesi veya satılan biletlerin 
müşteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması hallerinde verilmeyen veya 
mükerreren sahlan beher bilet için müessese sahibinden bilet başına beı 
liradan aşalı olmamak üzere damga reşmi on misli olarak alınır. 

ırasında vücuda getir· 
nıütekabil alAka ve 

eler de atatürk'ün 
baheetmek tedirler. 

, ıöhretşıar büyük 
ı.ferlerinden türk mil· 
oldutu büyük hizmet. 
lbelctedirler. 

ınabalilinde umumi 
llal bir heyecan hücüm 

.. n Türkiye reisicüm· 
ha baklanda müteu. 
et mahafil~ bu in 

l Türtayenin batıra· 
..... catı pyelere on 

p oldupnunu beyaa 

Kıral hazretlerinin mümessili, 
başvekil, büyük devlet adamları' 
mebutlar, ayın, qraf bunların ba 
şında idi. 

Gazeteler lamet lnönü'nün bıı-
vekilliti aınaı Türkiye i'e Irak 
doslupou satlamlaıtırdıtı, bu siya ı 
ıetin halefleri tarafından takip 1 
ohJQduupu, yenireilicümbur devrinde 
bu siyasetin iki memleke için daba 
pnit ölçüde verimli olacatmı an· 
latmışlardır,lrak b•iciye nazın 

parlamentoya Atatürk'iin 61münü 
bildirmesi üzerine meclis tatil olun· 
muş ve uzun bir sükut içinde Ata 
türk,ün babruım tebcil ederek Irak 
hlann kardeşlik hislerini tezab6r 
ettirmif tir. 

1 

Madde 5 - Damga resmi kanununun 13 üncü maddesine aşatıdaki 
onuncu numara eklenmiştir: 

10 - Kibrit, Sigara, Tuz ve saire gibi inhisar maddelerinin kutu ve 
paketleriyle posta ve telgraf müraseleleri üzürinde yapılacak ilanlardan, 
ilin ücretinin yüzd,. onu nisbetinde resim istifa olunur. 

Bu ilanlardan alınacak damga resmi. ilanı yapan daire ve müesseseler· 
ce ilin sahiblerinden ilin ücretile birlikte tahsil olunarak betlı oldukl•tı 
malsandıklarına yatırılır. 

Bu daire ve müesseseler, mezkur resmin tahakkuku için Maliye Ve
kaletince tertib olunacak nümunesi veçhile bir defter tutmata ve deftere 
ilim yaptıran şahas veya müessesenin ismini, ilirun hangi madde veya 
evrak üzerine yapılacatım, ahnan ücret mikdannı ve bunun üzerinden, 
tahakkuk eden damra resmi mikdannı ve ücretinin ve resmin tahliline 
aid makbuz ve yevmiye defteri numara ve tarihini günü gününe 

(Sonu Var) 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --KlLO FIATI 
CiNSi En az f.n çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s Kilo ,_ - --
Koza 7,75 
Piyasa paı 'atı • 31,50 ---33 
Piyasa ten izi n -iane 1. 
Janc il. 

-Ekspres --1 ---Klevland 37 1 4150 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇIGIT --Ekspres 
iane 

. 
Yerli "Yemlik" 3 

" 
"Tohumluk,, r 

HUBUBAT - -- --1 Buğday Kıbrıs 1 375 

1 " 
Yerli ----

" 
Mentane 

1 
·-Arpa 

-Fasulya . -- - -- --Yulaf 1 

Delice ' ---
Kuş yemi _ı . 
Keten tohumn -- --Mercimek 
Susam 16 50 1 

u N 
Dört }Ildız Salih_ ---· 

--.. üç " n 
:.ö.:: Dört yıldız .Doğruluk ı'tl 
..:...! ;:: üç ::ı " . 
- c o - Simit ::: ca " -~ :> Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 
CN u- üç I' 

" " -- --
Simit 

" 
-

Uverpo\ Telgrafları Kambiyo ve Para 
17 / 11 / 1938 4 Bauka~ndan ahnmı~ı~ 

Santim Pene --

I==== Hazır 5 11 Urft 

-4 82 Rayişmark 
ı. Teşrin Va. --- Frank (Fransız) 3 _,~ 

2. Kanun 4 85 - 5-95 " Sterlin ( İngiliz ) 

1 : 
07 Hind hazır Dolar ( An.crika ) 1261 73 . 

Nev~ork 48 -Frank ( İsviçre ) 00 00 

• 

. , 

__ .... _..,,,. - ...... 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mü.tehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda istihdam edilmek üzere üç Ta 
bip alınacaktır. isteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak Umum 

Müdürlüğe müracaat!_, rr. 9980 l 5-18-20-24-27 

Adana Pamuk Üretnıe çiftliği müdürlüğünden 

10,000 Çuval alınacak 
A 22-11-938 tarihine müsadif Salı günü saat 11 de 5 bin tanesi 

hemen ve 5000 tane•i de bir hafta zarfında teslim edilmek üzere 10 bin 
çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 

B- Şartnamesi ücıetsız olarak pamuk Üretme çiftliğinden verilir. 
C- Taliplerin 500 liralık depozito akçaları ve numuneleriyle yevmi 

mezkur ve saatte Adana Ziraat bankası müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 9991 17-18-19-20-22 

Diş Tabibi 

Nureddin 
• 

[(ızılay caddesi Pamukpazan 

1

43 numaralı muayenehanede 
e tmektedir. 9434 

Dinler 
Kara kolu karşısında 
hastalarını kabul 

12-15 ..,,_,..,..,.,._. ________________________ __ 

LKTI 1 Radyoları. 
1939 M O D E L t. 

Avrupa Mamulatı Ra lyoların E'l Asri ve En Güzelleri olduğu halde 
Fıyatları gayet elverişlidır. 

BU R:ı Jyolar Kusursuz bir Musiki Aleti Oldu~u Gibi En Yüksek 
Salonlard yakışacak karlar şık bir mobilyadır. 

15- 55 200- 580 711 2000 Metre Her Dalgarı Alır. Eftktrik 
o!m ı:t ya"l yerler için Akkimilatörle çalış:ın cinsleri vardır. 

Katalo~ ve izahat isteyiniz. l - 3 

Evrendilek Kitap Evi 
9~94 

: KUmbar~ btrf l 1 1 

TURXl:YE 

ZIRAAlfifiNrAsf 
-----------------------------=z--=------------------· 

A 
L 
E 

R 
A 
L 
E 
1 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalv 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya b 

lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek meııtll 
Çünkü: iNCi kolonyaları Paristen hususl olarak celbedilcn e 

imal edilmektedir. 

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı, Yeri: 
2 - 30 

9988 

Beklenilen 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
w 

g 
ı 
a 
m 
•• 

.. , 
Oemanll Bankası karfı sıra~ınd• 

lFeırlh1at O lnl~I 

''At ş ,, 

Türk 

Çok ııC 
fiatl& 
Yah,,ı• 

Om er Başeğmeı 
Ticarethanesinden alabilirsiniz .,

111 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğ 

Y490 31-90 

Albayrak - Mustafa Nezih ça1
1 

·· ess's' 
Hmdislrn, Seylan 1 Çin ve Cavadan coğıudrn do~lll)B n u jl 

mına getir ilen rn nıüntl'hap. taze ve kdwlu ça) lardaıı \ ukuf_ "; 
11 

yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertıp eA
Muhtf'lif cins ve tÜ)üklükte luıu \e pahtlrr içerisinde sa;11tr. ~ 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezıh ç 
etiketi rıefaset ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelle.ş<'ker ticaretlı< nesi \'e iyi cins 
bökkaliyelerde satılır. . ,h~e" 

Umumi dt'polan ; lstanl::ul Tal mi~cnü No. 74 (Kuruk 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . 1 
G 
H Raleigh Bisikletinin l ütün dünyada 

kazandığı şöhret dayanıklığı 

G I,__.------~ 
Doktor Operator 

sayesindedir • H Hadi Kiper 
Meşhur Ralli 1 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROV A UMUM ACEN fESl 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
18 - 26 9901 

---------------""----.... --------------------------~ 

ıııııJ' ı. 
Almanyada

1 

tahsilini ikmal etmiş ve ~e~lin hastahanel~rinde~05t,. 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abıdın paşa caJJesınd: ıedefl 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, oğ 
2--6 ya kadar kabul ed~r . 9598 g. a. 

d~r 
U - . t ırııl 
mumı neşrıya •• I~ 

Macid G11Ç ~ 
.... ırı't 

Adana Türksoıu 


