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UKADDES B_ugün Istan~ul gençliği-
ATATÜRK iÇiN 

Tarihte misli görülmemiş bir 
eenaze merasimi yapılıyor ENAZEM.Znın heyecanıle dolmabah 

1 -çeden S. burnuna gelece 
--·· 

lvuz, refakatında, Türk ve ecnebi filolarile sevgili babamızın 

!Yalnız resmi geçide iştirak edeceklerin 
kalabalığı 4 kilometre tutuyor 

tabutunu İzmite getirecek, cenaze bayraklara sarılmış 
fne dallarile süslenmiş vagona konup 

ve 
Ankaraya getirilecek 

Qn istasyonlarda muazzam merasimler olacak 
~bul: 13 (TOrksözü muhabiri telgrafla bildiriyor)- lstanbul hala 

1 dökmekte, şehrin havası hergün biraz daha mııtemleşmekte! .. 
a .... ..:: ölümüz. yarın yOz.binlerce lstanbul gençliS)inin heyecanı ile 
,~ da 12 general tarafından kaldırrlac k ve Dolmabahçe sarayı· 

kapısı önOnde bulunourulan top arabasına vaz.edilecektir. 
':,'n alayının ilerisinde yolu törene açık bulundurmak üzere geniş 

''•k altı polis kıtası ilerliyecektir. 
•n alA.yının batında atlı olarak tören komutanı, mızrc.klı süvari 

alayı, bir piyade taburu. bandosu önde olarak, bir topçu taburu. bir de
niz taburu, bandosu önde olarak, ç<Jlenkler, cenazerıin mevzu bulunduS)u 
top arabası, arabanın saS) ve sol taratlarında altışardan oniki general 
Atatürkün harp ve istiklal madalyalarını tşıyan general, Atatürkün ailesi 
efrarlı, başvekil, Büyük mi ilet meclisini tjtm11len Ankaradan gelen heyet 
lıtanbul vali ve belediye reisi ile mevki ve deniz :komutanları, lstanbul 
da bulunan ecnebı konsoloslar lstanbul villyetinin teşrifata dahil askeri 

- Sonu lf•rl•• 

~ ................................... , ................ ~ ........................................ ... 
\Tekilim iz 
anbulda 

ve Türk 

ETLER 
şehrimizden 

karaya geçti 
HEYET DE DÜNKÜ 

81.E HAREKET ETTi 

.1Qriliz, Bulgar, Fin
t •,Macar Heyetleri 
•tanbula geldıler 

GEMiLERi DE GELDi, 

l 
l'OpLA SELAMLADILAR 
~ . 

ll<:ıteşrin 93 Pazartesi gUnU 
~·apılacak olan törende 

' Surive ve Lubnan huku· 
dtı~llısi( edc:cek olan J leyet 

Reisicümhurlarla Mare
şalimiz arasında 

Samimi mektuplar 
Ankara : 18 ( Telefonla) - ı d 

Reiaicümhur ismet lnönü ile Genci 
Kurmay Başkanı Mar~şal Fevzi · 
Çakmak arasında aşatıdaki mck 
tuplar taati olunmuştur : 

15/ l 11938 Mareşal f'evıi Çcık. 
mak. Genel Kurmayın sayın liaş 
kım.Atatü,kün ebedi hayata irıti 

kalini onun h uarda ve s~ferde ya 
kın arkadaşı olan size ve onun za 
ferlere sevk~ttıği ve gözü gıl>ı sev 

1 diti şanlı ordusuna taziyet ed~rim. 
Sevgili Başbuğ Atatürkün hatırası 
ka,şısında acımız tescili bulm"z 
derecede derin ve duygularımız sa 
ıuimi şüuan ve tazimle mf'şbudur . 
Emekli bir ml"nsubu olmakla iftıhar 
ettiğim Türk Ordusunun Ba~kuman 
danlığım temsil etmekle yüksek 
vazife hisleri içinde bulunuyorum . 
Azimkir ve ttcrübeli Kurr.andanlar RelalcUmhurumuz ismet lnönU 

Dolma bahçede 
tehacüm den 

18 vatandaşı 
kaybettik 

RESMi TEBLIG 

Ankara 18 ( Resmi tebliğdir )
Dolmabahçc s ırayında Atatürkün 
katafalk onündeki ihtiram geçişi iki 
gündenberi muntazam bir surette cer 
yan ederken 17-11 98!3 saat 
yırmiden soııra yü1bınden faıla va· 1 

' tand •Şın lah11c.ımıle husule gelen ız· 1 

dıh.ım netıcesi geçit ınüşkilleşmiş ve j 
gosterılen telıaluk yüzünden halk saf· ı 

lan arasında arlan tazyikin bir kısmı 
kadttı olmak üzere o.ıbır vatandaşı· 

mızın hayatlarının sonınesine sebcb 
olduğu büyük bir teessürle haber için 
klc1v111. luk yapmak ta ve hol in icabeti i
ği tedbirleri alm<tkla olduğundan bu 1 
gıbi miieessir hadiselerin tekerrürüne 
mani olmak için zabıta kuvvetlerimi· 
ain vesayasına riayet edılınesi nn:hte
terem halkımızdan ehemmiyetle rica 
olunur. 

MECLiS ÖNÜNDE MUAZZAM BiR KATAFALK YAPILIYOR. ALTI 
BÜYÜK MAŞALE KURULDU: ANKARA MAHŞER GiBi ! 

Dün Ankarada büyOk me 
rasimin provası yapıldı 

Ankara: 18 (Türk· 
sözü muhabiri bil· 
diriyor) - Mukad
des ölümüzün ce· 

• naz: merasimi için 
ınsanın büyük hazırlıklar de· 

Büyük 
k Üçü k 
milyonca 

göksünde vam ediyor. Bugün 
Ata tür k merasimin bir pro· 
r o z e t i vası yapıldı . Çok 

muazzam oldu. Re
___ v_a_r_! __ smi geçide iştirak 

edecek oları yalnız asker, mek
tepli ve heyetlerin uzunluğu dört ki. 

lo metre tutmaktadır. 
Büzük Millet meclisi önünde çok 

mııauam katafalkın kurulmuı. devam 
etmektedir. Altı muazzam meşile de 
yapılmaktadır. Atalürk'ün Ankarada
ki heykellerine Türk ve ecnebiler ta
rafındıtn hergün binlerce çelenk kon. 
maktadır. 

H;ılkta teessür gittikçe büyümek
te ve göz yaşları kesilmemektedir. 

En büyükten en küçüğe kadar 
milyonca insan göğ'üslerinde Atatürk 
rozetleri taşımaktadır. 

Amerika ile Almanyanın 
münasehatı kesilmekte 
Amerika bükômetl 
Sefirini dün geri 

Berlln 
çağırdı 

Almanya, İngilterenin dahili işlerine karışmasına 
sin rleniyor. Alnıan gazeteleri Filistin Araplarının 
haklı olduğu yolunda şiddetli neşriyat yapıyorlar 

Berlin : 18 ( Radyo )- Amerika 
Sefiri Bay Vilson "'iman Hariciye 
Nazırını ziyaret ederek ıabi olduğu 

hüküınet tarafından Vaşioglona geri 
çağırıldığını tebliğ elmıştir. 

Vaşington : 18 ( Radyo )-Ame
rika Cümhurreisi Bay !Ruzvelt, 8..-r
lindeki Aml!ri\ a tebaasının geri ça
~ırıldığını teyidetmiş ve yirminci asır
da bu kabıl hadiselerin vukuuna ger· 
çekle inanılabileceğini ilave etmıştir • 

Londra : 18 ( Ri\dyo ) - Ame· 
rika S .. firi Bay Kendy dün lngiliz 

Başvekili ile uzun bir mülakatta bu. 
lunmuştur. Deyli Telgraf gazetesinin 
istihbaratına göre, Bay Kenedy, Ber• 
!in Amerika Sefirinin Bay ~uzveltin 
talimatına tevfikan geri çatırıldığ"ını 

tebliğ etmiştir . Amerika , Almanya· 
daki Yahudilere karşı yapılan tazyik
lt-ri hafıfletmek için en kısa bir müd
det zarfında faydalı bir teşebbüste 
bulunulmasını istemektedir. 

Ber.in : 18 ( Radyo ) - Alman• 
yadaki son hadiseler münasebetilc 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~~U Ekspresle şehrimizden 

lieyeıi : 

"r8-r.ay TeFifat Nazırı; Irak 
"'haylarmdan Salihaddin. 

şefkatli ve f ~dakar Zabitler ve Türk 
Milleıinin hakiki özü olan Kahra 
man Er lerdcn ve cümlesi f'hliy,.t ıi 
vazifescverlerden vücut hulan Türk 
Ordusuna asalet ve heybetin tim· 
safi olarak guı ur ve güvenle bakı
yorum. Türk ordusu, Cü.aıhuriyctin 
ve Vcıtc1n müdafaasının ytnilmcz 
abidesi olarak gözlerimizin önünde 
bir an uzak bulunmıyacakbr. Sayın 
Mareşal , siz muzaffer Kuman
danlarla muhuebe meydanlarında 
reçirditim yakın arkadaşhğın ha 
hralan zihnimde canhdır . Bu söz 
lerimi ayni zamanda Kara,dcniı ve 
Hava Ordumuza selim ve muhab 
betimi ve sizin yüksek şevk ve ida 
reniu halis itiınad111un ifadesi ola · 
rak ka ul huyurmanızı rica edrrim. 

Ankaraya günde 
10 Tren işleyor 

Kara haberi alınca Romadan 
Tilrkiyeye koşan bir Kral 

lie'YPti : 
~Usu Birinci Fırka Ku · 

e_;L eral lsmail. Binbaşı Beh
~y Ve j2 Akc:r . 

ile Lübnan Heyeti : 
~n. Lubnan ve Suriye: Ali 
1( 

1
e
1
1uli muavini Boaıert . 

t er, Miralay Kole. 

"'-Pden .. nd•rllen 
11 

Heyetler 
l':kıpresle Vilivetlerdcn 

!Çe~ kiıilik } f e_)~ctler Je 
1 

••'-ıı~lerdir. 
?örende bulunmak Uzt re 

it ~çildiklerini yazdıgıaıız 
>tt_'1 liİ Yusuf Ziya Özbahn, 

1( Halk Partisi Vili vet 
"tti .. 
~f ~z.asanJan t~mail Safa 
-İftçılerimizden Kimyager 
c· •t Guler dunku Ek!iiprcslc 
;t'-lişlerdir. 1 

: 18 ( Telefonla )- Bu· 
' lngiliz., Finlantih u . Ma· 

~---,. gelmi~lcrc.lir ... Misalir-
t ~l,,,P.•~as ve Tokath,.aıı otel· 
~ hld~ılınişlerdir. İngiliz Zırh

ı, ~hri t ... plarla ·claaı -

:yuvazörU de şehrimizde 
C.)'dİ yarın An.karawa 

t.ı • .,. 
tllle gidecek . 

Rl'lstciinılıur /!.met l11önü 

Sarın lemet ınanu 
YOce .. ,bul " CUmhur 

ll•fk•nı 

Atatürk'ün ebediyete intikalin 
den miitevellit taziye ile gtrek ph 
ıım ve gerekse Kahraman Türle Or 
dusu hak~ mda fut uf buyrulan yiık· 

sek iltifatlann1& Tür kiye Cüınhuri· 

yeti kara deniz hava ordusuna ta· 
mim cJılıuittir. Sevgi v~ itimadını 
zın deterli bir simıli <>lın bu kıy. 

met biçilm~z iltıfat şahsımda ve 
Türkiye Cümhuriyet Ordusunun her 

ferdinde tbedi şükran ve minnet 
hislr.ıile ~lınacak \.e vazifemizin bü· 
yük bir l'nerji ile if ctSI için kıymetli 
bir direktif olırak varhiırnızda yer 
alacakdır. Gü\fen ve gururla anmak 
lutfunda bulundutunuz Türkiye 
Cüınhuriycti Orduları Yüce Bqbut 
ve Cümhur Bafkanma ayni biılerle 

Ankara : 18 ( 'cldonla) - Dev 
ld demiryolları idaresi cuma gü 
nunden itılıaren geltc k ptrştmbe 

glinüne kadar Anadolu hatlarında 

her dürtü tşya· ve ticaret mallarının 
nakli ye sine rıihayet vtrcct'ktir. 

Bu tedbir hüyük Ştfin cenaze 
törtni İçin yolcu lrl'nlerinin aı ltırıl 
mış olmasından ileri gelmiştir. 

Cuma günüııden itıb.uen Anka 
raya ve pazarttsindf'n itibartn de 
lstanbula günde on )olcu tr~ııi ha 

rtkrt edec~ktir. Bu trenlar cenaze 
töreni için gelecek ecnebi heyetler-

le askeri kıtaalara vt törene iştiıik 
adtcek zevata tahsis olunacakhr. 

batlı kalacağını izhar etmekle şeref 
duyar, hakkımda gösterilen yükıek 
itimadlanndan dola"ı bilhassa şük· 
ranlarımı saygı ile arzederim. 

Genel Kurmay •••k•nı 
M• ..... I Fevzi Çakmak 

AMANULLAH HAN 
Atatürk' ün tabutu önün-
1de hüngür hüngür ağladı 

l•lanbul: 18 (Telefonl•) - Eski Afgan Kr•h Am•nullah H•n 
ebedi At•J• son hOrmet ve vedl vazlfeelnl lf• etmek için bu 
•Un l•l•nbul• geldl ve s••t birde Dolm•b•hç• ssr•yına gld•· 
rek Al•turk'iln huzurunda d•. 
klkalarc• hUngUr hUngUr •I· 
ladı. Ye lhtlsasatını fÖJI• an
lattı: 

- Ronıada evimizde idik. Rad· 
yo dinli.' orduk. Kara haberi öğrc· 

nincc ne: hale gc:lziğinıizi tnsavvur 
edemezsiniz. Kalbimizden \'Urulmuş 

gibi olduk. Ddi olncagımızı 2anııettik 
matemimizi gazct.:lerin \' erdigi tafsilat 
bU!>b\ltUn artırdı. Çocuklarım siz ka· 
lınız ben gidip buyuk Atanın knyıbı 
karşısındaki elem ve teessUrlcrimi 
onn kendi huzurunda izhar etmek İs· 

- Gerisi ikinci sahifede-

·Yerli mallar haf
tası hazırlığı 

Ankara : 18 (Radyo) - Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Kinu· 
nuevvelde dokuzuncu arttırma ve 
yerli malı haftası Haşvekilin bir nut
ku ile açılacaktır. 

Bu haftanm canlı ve özlü bir 
ekonomi haftası halinde kutlanması 
için hazır hklırı bqlınmıtln. 



_ 2 

Bütün devirlerin en I' 
büvük adamlarından biri ı ş~h n ır 

2E12ll - 1 ıaız:a: 

habeıroeırn , ............................ _________________________ ......... ..,. 
KEMAL ATATÜRK 

= 

Ekselsior gazetesinin bir makalesi 
Fransa,nın 1933 den 1936 ya kadar Anhıra bil) ilk Etçısi ı;az.ifcşini 
ifa etmıı olan B. Alberı Kammerer, l:.kselsıor gaz('/Pslllde Atalürk'iin 
ötamü hakkındaki ınıibalarırıı §öyle anlatı) or: 

Berlin radyosundaki 
"Atatürk hatırası saatı,, 

Ber im radyosu dün gece Berlin 
saatı ile saat 20,40 da bir "Atatüık 
hatırası sa atı" tertip t:tmiştir. 

Bu s;1atte büyük Şefimiz Atatürk 
hakkında neşriyat yapılmış ve Her · 
beı t Mc: lzig'in eserinden parçalar 
okunmuştur. 

Mebuslarımız Ankaraya 
gittiler 

Mf'buslarımız Dc.ı mar Arıkoğlu' 
ve Ömer Biçer dünkü ekspres 'e An· 

O,nu bütün devirlerin en bayük 
adamlarından biri addederim, Tür. 
kiyeyi tamamiyle ümitsiz. eli kolu 
bağlı müttefiklere teslim edilmiş. 

ordusuz silahsız ve hükumet merke· 
zi işgal edilmiş bir vaziyette eline 
aldı . 1920 ilkbaharında, İngiliz ta 
rassudunu aldatarak Anadoluya 
ayak bastıktan sonra, dahilde ta· 
savvur edilebılecek her şeyi aşan 

muazzam bir faalıyate girişti: bir 
ordu teşkil etti ve bu ordu hrnüz 
nüve halinde bulunmasına daha bir 
çok eksikleri olmasına rağmen hay· 
ranlığa değer bir vatanperverlik 
kalkınması sayesinde, nisbetsiz kuv· 
vetlerle 130,000 kişilik çok moderrı 
bir surette teçhiz edilmiş Yunan 
ordusunu parlak bir şekilde mağlup 
etti, 

lerin yanlış olduğunu gösterdi. Es
kiden Türk refıavetli, hatta tembel 
telakki edilirdi. O yabancıları tasfiye İ 
etmekle Türkleri , siyasi ve teknik I 
olgunluk sırasiyle bütün mertebe· 
lere yükselerek başkaları gibi her 
işi yapabileceklerini isbata mecbur 
tW. karaya gitmişlerdir. 

Bu zafer 1922 eylulünde oldn. 

işte bu andan itibaren. eski düş 
manlarma ağır basmiya başladığı 
için bunlar kendisini ciddi;e almak 
mecburiyetinde kaldılar. 

et kaçakçısı 
yakalandı 

Şüphesiz , hükumeti kendisini ı . 
takibediyordu. Hükumeti yalnız onun Sekız 
iradesinin ifadesi gibi görünüyordu. 
Çüı kü onun İradesi daima haklı ol
muştur; Çünkü ilham etmiş olduğu 
adeta körü körüne itimat istisnai 
bir şahsiye tin muazz11m liyakatle 
riyle ve millt:tine yapmış olduğu 
büyük hizmetlerle muhik kılınmıştı. 

Otoritenin hususiyle faaliyetinin 
ba,langıcında henüz geri bulunan 
bir millette ne olması lazım geldiği 
hakkında tam ölçüye en yüksek 
derecesinde sahipti . Her sahada 
itidalin eşsiz liyakatine ve memle 
ketir.in menfaatleri hususunda en 
doğru hisse malikti . 

istiklal maha le~inde oturan 
Yusuf, Şıhmustafa mahallesinde o 
turan Sabri, KocavfZir mahallesinde 
oturan Fattoş oğlu Mehmet, Mıdık 
ta oturan lbrahim oğlu Mehmet, 
Beğ' mahallf'sinde oturan Şaban o~lu 
lbrahim, Kur ukoprü mahallesinde 
oturan Yusuf oğlu Cerviş. istiklal 
mahailt:sinde oturan Hüseyin karısı 
Fatma n ın kanaı a harici hayvan kes 
tikleri göıülerek etler müsadere ve 
kendi! · ri hakkında zabıt tutulmuştur. 

Toros ekspresi 
teehhürle geldi 

Dünkü Toros ekspresi bir saat 
teehhürle şehrimize gelmiş ve bir 
müddet tevakkuftan sonra Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Posta telgrak müdürlüğü 
vekilliği 

l ıl arei merkeziye müfettişlerinden 
olup vilay t timiz posta, telgraf ve 
tdefon müdürlüğü vekaletine tayin 
edilen Kt n&n 'şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesine başlamışnr. ve Di 
yarhakır telgraf muavinliğinden şeh 
riwiz telgraf muavinliğine tayin edi
len Suad rf e, şehrimize gelmiş vazife 
sine başlamıştır . 

18tiktncl ıe,rln 938 

Gö:..yüzü açık. hava hafif rüz. 
garlı, en çok sıcak gölgede 19 de 
rece gf'celeri en az sıcak 9 derece. 

lelerindf'n ikişer vapur hareket etti 
rileceklir. 

Bu vapurlarla lstanbul'a gelmiş 
bulunan ecnebi harp gemileri Bü 
yükada açıklarına kadar filoya re· 
fakat ve bilahare avdet eyliyecek. 
ferdir. 

Hayret verici bir ıslahat serisile 
memıelcetin bütün tesisat ve ttşki · 
litını hemen tamamiyle yeniden kur 
mıya başladı. Mtdeni kanun vazife· 
sini gören mecelle ilga edildi, Av· 
rupanınkilere btnzt:r modern ka. 
nun1ar çıkardı, poligami menedildi, 
icadının müsaviliği ilan edildi, maa
rifte muazzam reformlarla okuma 
ve yazma bilmiytnlerin mikdarı "" 
az yüzde 30 nisbetinde azaltıldı, hiç 
bir zaman şaşmanıış denk bir büd· 
Ct'nin tesisi, Avrupa harflt"rİnin ka· 
bulii, dı~ardan jstihaz yapacak yer· 
de lizımge-Jtn tahsisatı dtvltt v:1ri 
datından almak suretiyle bir nümu· 
r.e ftşkil ttmİş olan demiryolu şe 
bekesinin inkişafı , bütün tcnebi şir· 
htltrine ait imtiyazların satın alın 
ması vt her sr-hada hayırlı tesirleri 
çarçabuk hndini hissf'ttirmiş o!an 
m odt'rn bir idart kurulması . 

Mukaddes cenazemiz buğün İstan
bul gençliğinin heyecanile dolma 
bahçeden saray burnuna gelecek ı lzml'e muva•alat 

1 

1 Yavuz zırhlı kruvazörü l ,mit ön~ 

- Birinci sahifeden artan -

ve mülki er.kanı, Rektör, dekanlar 
ve profesörler başta olmak üzere 
ünüversite \ e yüksek okul talebf'leri, 
kumar.danları öğretmenleri ve subay 
ları başta olmak üzere harp akade 
misi, halk partisi erlcanı, mali, tica 
ri ve idari heyetleri mümessilleri 
fstanbulda mevcut izci teşf'kkülleri , 
Yedek subay okulu talebeleri , bir 
piyade taburu, ubandosu önde ola 
rak, halk. 

Tabutu hamil bulunan denizaltı 

gemisi veya destroyer Selimiye ve 1 
ya Haydarpaşa açıklarında akıntısız 
bir mahalde demiı lemiş bulunan 
Yavuz'a yanaşmak Ü7.ere ağır ağır 

yol alacaktır. 

j )erinde demirliyectk ve cenaze bir j 
·ı denizaltı gemisine veya bir destroye· 

re naklen Mayn iskelesirıe çikarıla- ' 
cak ve ora fa bulundurulacak olan 
bir top arabasına vazedilecektir. 

Tabut Yavuz'a nakledilerek 
Ya\luz'un arka tard topları önune 
konulacak ve bir müfreze ihtiram 
vaziyetinde bekliyecektir. 

Cenaze hu suaetle lzmit istasyo. 
nuna gütürül"rek Atatürk'ün zati 
kompozisyonlarına takılacak olan 
husui vagona irkap edilecektir. 

lzrr.itte yapılacak törene vilayet 
erkanı, kara ve deniz kuvvetlerine 
mensup kıtaat ile mektepliler ve halk 
iştirak edr cektir. Bu vagon iki l>ü. 

Kovun hırsızları .. 

Kozan kazasının Sukuttaş kö
yünde oturan Arif karısı Kudretin 
evinin clvlusundan şahısları belli ol 
mıyan kimseler tarafından ellibtş 
koyunu çalındığını şikayet etmesi 
üzerine koyunların bulunması ve 
hırsızların meydana çıkarılması için 
tahkikat ve takibata başlanmıştır. 

* 
Kozanın Tokatlı köyünde otunn 

Raziye adında bir kadının çobanı 
olan Aptal duran beş koyun çalıp 
kaçmış ise de yapıla., takibat neti· 
cesinde koyunlarla birlikte yaka
lanmış ve hakkında kanuni muame· 
le yapılmıştır. 

Tayinler - Nakiller 

Şehrimiz memleket . hastanesi 
b;,kteriyoloğu doktor Kemal Arsoy 
Samsun mrmleket hastanesi'le ve 
yerinede Konya memleket hastane ' 
si bakteriyoloğu doktor Vasfi tayin 
edilmişlerdir. 

Seyyar jandarma alayı zabitl~
rinden Kadir, Dörtyol jandarma bö. 
lük kumandanlığına tayin edilm~tir. 

Bugünkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6,20 de 

doğacak ır. Öğle t zanı saat 
11,42 dıa, ikindi ezam saat 

14,21 de, akşam t.zanı 16,38 
de, yatsı eıant 18,6 de oku
nacaktır. imsak saat 4,34 de bi
tecektir. 

Kara haberi alınca 
Türkiyeye koşan 

bir kıral 
- Birinci sa~ifeden artan 

ti vorum d edim. lst a nbula bu maksatla 
"'~ lam:ım cn hıısu"i mahiyette geldim. 
Eğer gelmcsc.rdim. ebediyete intikal 
eden bu yuk ölunun önundc a~lama
sn vdım hu ebedi :ı vrılığa tnhaın nıU· 
ıu:-n çok gUç olııcnktı Ona .;on hur-

Atatürk orta ~oylu , fakat kafi 
dertctde mütehakkim ve son de· 
rectde nafiz nazarlı bir adamdı • 
f tiharı hudutsuz ve otorittsi parti· 
sinde ve hükümt"tinde münakaşa gö 
türmn olmasına ra~men kenrıisiyle 
konu~mak kola}dı. Ekser diktatör
lerin hilafına, söylrmek k~dar din· 
lrmtyi de severdi . B. Musolininin 
dünya sahne!'İne girişinden bir sene 
evvel, 8. Hitlerin iktidara gelme 
sinden on sene evvel, o, adeta yolu 
açmış otorittnin neler yapabilece 
ğini göstermişti. O ayni zamanda, 
ltalyan hükumetinin de istinat rttiği 
tek parti nazariyesinin müessisidir • 

Dolmabahçede'don 
Sarayburnu'na 

Hava filomuz törene huvadan İş 
tirak edeceklerdir. Bu tarzda teşek 
kül edect' k olan crnaze alayı saat 
~ da hareketle tramyay yolunu taki · 
ben Tokhane, Karaköy. köprüyolu 
ile Eminönü meydanı, Bahçekapı 
Sirkeci ve Sa lkımsöğüt üzerinden 
Giilhane par kına ve park içindeki 
yolu takibf'n Sarayburnuna varacak 
tır. 

Cenazenin Dolmabahçe'dt>n ha ' 
reketi anında Galata kulesindeki 
"Vardabandıra,, tarafından v~rile 

cek işaret üzerine Yavuz her bf'ş 
dakikadıa bir top atacaktır. 

Cenazenin gemiye i • kahını mü 
teakip Yavuz top endahtı suretiyle 
selam resmini ifa ederek hareket 
eyliyecektir. 

, yük Türk sancağı ve gayf't ungin 
bir sureıte defne dallariyle tezyi11 
edilmiş olacaktır. 

Cenazeye rt>faket edecek olan 
zevat bu

1
trene l>inec_klerdir. 

lzmil'ten Ankara'ya nakil esna
sında altı su~ay cenazeyi bekliye. 

i met vazifemi vnpabilnıek için lstan
hula geldim. G elirgcl mez. sa r a) a git· 
tim. Buvuk :ırkada .. ı ının tabut u huzu· . . 

Çok zeki.anlayışlı olan Atatürk 
muhatabının sözlerine ehemmiret 
verdiiini hissettirir. Bununla bera· 
ber enternasyonal hadiselerden isti 
fade hususunda ve bilhassa lsken
deıun Sancağı meseluinde ve iki 
sene önce Boğazlar meselesinde 
Türkiyenin menfaatlerini kabul et 
tirmek mevzuu bahsolduğu zaman 
dikkate fıyan bir meharet gösterdi. 

Kendisine kolayca yaklaşılırdı • 
Hususiyle 29 Teşrinievvel bayramı 
münasebetiyle yapılan kabullerden 
sonra herkesle konuşmaktan çekin 
mezdi 

Israrla tekrar ediyorum:Atatürk 
büyük bir adamdır , çok büyük bir 
adamdır. Bir siyaset dehasıdır • O 
memleketine en büyük hizmetlerde 
bulundu. Evvelce Türkler hakkında 
deveran t:den bütün ıstihfaflı fıkir· 

Cenaze alayının Dolmal:.ahçedf'n 
Saray burnuna kadar olan güzerga 
hının iki tarafına asker, jandarma 
kıtalariyle mektrpler ve halk dizile 
ct:klerdir. 

Cenaze alayının kol başısı Sa 
rayburnu rıhtımına geldiği valtit a· 
lay duracak, kıtalar yolun, sağ ke 
narına çekilecekler ve cenazf'yi taşı 
yan top arabası grçnken tazim 

resmi ifa edeceklerdir. 

Alaya jştirak eden zevat ve iz 
ciler tep atabasını takiben rıhtıma 

kadar tabutu hamil olan top ara. 
basını takip edeceklesdiT. 1 

Alayın sonandaki tabuı da bJlun 
duğu yerde kalacaktır. ! 

Tabutu taşıyan top arabası rıh j 
tıma yaklaşacak ve tabut generaller 
tatafından top ara basından kaldırı
larak rıhtımdaki dubaya yanaşacak 
otan Gür veya Dumlupınar denizal
tı gemil'!rinden veyahut Zafer veya 

1 r ınaztepe desroyerlerinden birisine ' 
bindirilecek tir, 

Limanda bulunan ecnebi harp 
gemileri bu selam resmine aynı su· 
retle iştira1c eyledikten sonra Ya 
yuz'u ada açıklarına kadar takip e· 
deceklerdir. 

Gertk karada yürüyüş nalinde 
iken ve gerek denizde seyir esnasın· 
da hava fılolarımız da cenaze töre· 
nine ref dkat edeceklerdir. 

Seyir esnasında lzmit'e kaJar 
onbe~er dakika fasıla ile top dtıla 
rak rasimei selam ifasına devam o· 
lunacaktır. 

ccktir: 
Cenazeyi rıakledecek olan kata

rın grce geç"'ce~i istasyonlarda ffi"'Ş 
aleler yakılıtcak, katar kasana ve 
köylere yakın olan i· tasyonlardan 
geçe. ken, mahallin en biiyük mü ki 
ye memuru bulunduğu halde, kasa· 
ha ve köy halkı tarafından s,.lam 
Janacak tır. 

C-nazeyi hamil trenin Eski~ehir'e 
mu..,asalcttın 1c askeri merasim yapı· 
lacctk ve bir ihtiram kıtası selam 
rt>snıini ifa ederhn bandosu da ma 
lem h.ıvalannı çalacalctır. Bu töre· 
ne vilayet askt>ri ve mülki erkanı 

iştirak eyliyecektir. istasyon pero
nunun müna;ip mahafleı inde meşa
leler l-u'undurnlacaktır. 

Yavuz zırhlı kruvazör Ünl". dt niz 
komutam ve &mira ilerin iştiraki yit, I 
lzmit' e kadar donanmamıza mensup , 
dtnizaltı ve desroyerler refa\cat ede 1 

cektir. Tren Po'atlı ile Ankara arasın 
daki is tasyorıl rdan gündüz gı-çtce 
ğindı n mahalli köy V.! kasaba mek· 

1 lf"pleri talebesi de istasyonlardd tre· 

Atatük'ün aileleri efradı ile cc 
nazeye refakat edecek olan 'tevatın 
nakilleri için Ada hattına tahsis " 
dilmek üzere Denizbank tarafından 
bu kere ct:lbedilen yeni vapurlar· 
dan lıiri Sarayburnunda Bu1unduru 
lacaktır. 

1 

n ı seliımlıyacaklard., . 

Diğer tsraftan cenaze &!ayına 
refakat eden mtmur!arla halkın 
Atatürk'e yapılacak ohn bahri me 
rasime iştirakini mümkün kılmak ü· 
zere saat 13 de .Sarayburnu'odan 

ve Köprünün şirket ve Akay iıke -

Adana İdmanyurdu -ı 
Başkanlığından: 

20- 11 - 938 Pazar günü saat 
9,30 da senelik kongremizi yapa· 
catımızdan sayın üyeleı imiziıı yur 
binasına gelmeleri rica olunur. 

runda durdum . eğildim ve ağladım . 
meminı Turk milletinin elemi kadar 
hUy llklllr . Ç ok sevdigim Turk mille· 
milletine taziyetl crimin arzına tavac;· 
~ utunuzu rica· ederim. 

Amanullah 1 lan Ataturk'un hU· 
\'Uk hizmetl erine kar)'ı hayranlığrnı 
~-c bu hizmt•t lerin ~ark memleketle· 
rindcki tc irlerini anlattıkdaıı :;onrn 
Turk ınillctinin İsmet lnönU'nu Ata· 
turkun boş bıraktığı y ere int ihap su· 
rcti,'\ le \•erdiği i abh·li knrarı takdir· 
le öğnı uş. l sınet lnöoU'nUn Ataturk'lc 
beraber .. bnşar<lığı b uy uk hizmetleri 
anlatmı!I ve resmi merasimden sonra 

1 

ı\nko.rayn giderek İ.;mcf İnönUnc tii-
:r.iyc '\·c tcbriklcriui \ ' C mu\·aflnkiy ct· 
temennilerini arzedcceğini söy lemi ş · 
lir. 

Amanullah 1 lan ı\taturk 'un ce· 
na :ı:c merasimine lstanlıulda '\" L' husu
si olnrak iştirak edecektir. 

Seyhan büdcesindeki 
münakale kabul edildi 

Ankara; 18 (Telefonla) - da· 
hiliye vekaletinde müteşekkil vili · 
yet hususi idare büdçeleri tetkik 
komisyonu Riie, .:>İnop, Çoruh, Ço· 
rum, Kırklareli, J;tanbul, Denizli 
Mardin, Aydın, Burdur, Antep, Akrı 
Kars, Erzi~can, K~nya, Sf'yhan ve 
lzmir vilayetlerini l 1938 finas yılı 
büdcelrrinde yapılması teıc:lif olu 
nan münakaleleri kabul etmiştir. 

Dahil ye vekaleti, bu münaka· 
lelere aid kararname projesini Baş 
bakanlita tevdi etmiştir. 

&UNUN HADiSELERi 

Atatürk 
Enstitüsü 

fE;} ir iki kitapta bulacatıoıı! 
~ hat haricinde' A.t• 

beUi başlıbirbibli bı 
bile yoktur. Yal-ancı mul-. 
kah buraya uğradıkları ıaııt't 
kah bulundukları yerlerden 
ketim izin bu işle alakadar f~ 

1 
leri müesseselere müracaat eu 
ve bunları müşkül vaziyette 
lardı. 

O,nun bugün eseri 
durduğu halde bunun ne ş 
meydana getirildiğine dair tJe 

eserin birinci parçaı.na ait 
mak üzere mazbut ve ~arih 
eldeki yegane vesika Büyük• 
sanki zamanın ve zaman i · 

~ 

çok mefruz ve gayri mefruı 
rin vesikalarla hadiseler araJlll' 
rerek bunların her birini bir 
savurmasına mani olmak iştİ 
gibi, ese:inin birinci parçası~ 
bilinmesi lazım her hakikatı bil 
çatısı ve damı altına almıştır· 

Sivas ve Erzurum k~ 
hakkında detaylı ve lcofay /1 
hafızalilrda kolay muhafaza e 

Muhte:if muhataplara gör~ 
şünülmij.ş muhtdif h:ıcim ve 
ycttc yazılarımız yoktur. ~ 

Atatürk, inkilabın muhtel 
.. ıer 

halarında gayet muayyen soı 
lemiş ve gayelerinf': muayY,d 
strateji ve taktik t.akip ederek 
olmuştur. , 

O'nun bu fiil ve hc.reketle 
geniş ölçüde insani bir taraf " lı' 

Bunlara dair de ancak blfl 
fızalarda malimat vardır. ~ 

Atatürk aramızdan dün ' f 
için, o'nu çok iyi tanıdığımız• 

debilirız. Fakat unutmıyıh~ 
zaman, bu huiusta aff dmtZ 

vettir. .. .. tll ~l~r 
Vesika toplamak, Luyuk I ~Ça 

hamlelerimizi ciltlere ve t~lar ~ ~arı 
lafa havale etmek i•iyadımıı ! il 

den, Timur Yavuz v.s. gıbi bl1 bil' ~Ya 
rimiz hakkındaki malunıatı ınıZ ı. t 

,1ı ... 
kadar noksımdır! Buna karŞ ~ 

başla. ı esalir devrine I 
büyük grck şahsi) ele 
es rleri ve hüviyet leri muhaf aı• 
unmuştur. b f tre 

Atatürk 'ü olduğu gibi 11ıU ' 1 biı 
etmek ve gelen nesillere bu şl~ 'ld 
emanel eylemek kararında 0 ııııı •rk 
muza şüphe yoktur. Unut nıy• · 
bunun için en büyük hüsnü b 
dahi kafi değildir, Bunu yap• 
için bir tek çare vardı: 

l ı i ,n . ~ 
Biz Je ilim'ın o'nJan büyii tıt' 

cu' u ve koruyu ·usu çıkmaı11•t 
Bize düşen ~nun böylece e~ 

stk yere o · urttuğu ilim 'ı derb~ 
nun hizmetine vc:rmektl'dir. / 

Drmek ki bir" Atatürk E11;1tı'j 
sü"nü ö 'nun bu gii>i işltrdt. 1,, 

.. "'" diği karar sürat i ile bir an ° 
mamız vt•: 

1. Alatürk 'ün eserini izab· .. ~1 
2 Atatürk'ün muhtelif '11.1 

leri ve insan tara fını teshit 11,, 

3. At ıt · rk se\•gisini rnill' '"j . ..,, 
tün h babları arasında daıw 

ve taze tutmak. . 1~1 
işini, bu IRÜessrSe)•e yarıl 

havale ezlememiz lazımdır. 
Hislerimiz güze'dir. O'rıı ~ t 

sevgimiz büyüktür. d)I~ ~ 
O'uun hakkındaki nıalu .. " ' 

kafidir. Bunlar bugün içi ı• ınü ~ 
Şf'ylerdir. ur ~ t.•~t 

Şurası ya lrııı muhakkak bi
1
,t ,~ 

mermer, ne de tunç, nt:: ede
1 

rı 
de his, Atatürk cinsinden ° ',~ 

()51' -" varlıtı. kucaklamıya ve g " trı 
kafi gelmez. Türk ve insdol~tıtt"'.. 
hinin nadide bir inciııi olan ,;::fiıt\ lı 
ün h1yık muhafaza-;ı ancak 1 

bilir. d•~ 
Enstitü'nün bizde ve ~ ~ 

aziııı, o'rıa layik bir binası "e il 
lan, yanı başında müzesi, nı1' 
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Size gıpta ediyorum ... 
tr: 

Yır_nıj sen• önce ben de sizin gibi, sizin bugün ağladığıııız, çak· 

4 !
1bi dertli, elemli, c~kun ve ateşliydim. Ben de sizin gibi kür· 

1~nc çık3r, en gür sesimle yaslarımı, hicranlarımı haykırırdım. 
l'ı'.rııi sene önce, ben de sizin gibi yumruklarımı göklere kaldırır 
~ 1 genç kalabalığı yüreğimden kopan hıçkırıklı sözltrlt coşturur, 

rıı. Fakat Lütün bunlar ne içindi, biliyor musunuz. gençle, bili 
t nuz? Can çekiyen vatan içindi, ölen devlet içindi. başsız ve 
alan millet içindi. 

ı lıı ediyorum size, gençler; siz de bugün haykırıyorsunuz; ağlıyor 
eJ' ~. h Ve hicranlısınız: dertli ve elemlisiniz. Fakat ne için ve kimin 
ıJI ~Ilı ölümüne ağladığımız vatanı kurtaran için. yıkılan devletı ye· 

~an İçin, başsız ee perişan Türk milletine baş olan kahraman için. 
lıratıni anarak, O'nun ölümüne yanarak, O'nun sevgisi, O'nun gu 
•ak ağlıyorsunuz. Size gıpta ediyoı um. Doğum tarihiniz, istiklal 
1. 
lıın doğumuna rastlıyor. Size gıpta ediyorum, gençler; kara 

Qltla inkırazı rcmzcdilmiş bir devrin aci, pldürücü zehrini tatmak· 
!ı' nun açtığı tarihi çağm İçinde dünyaya geldiniz. Size gıpta adiyo· 

v. 
~1 rıiz beni ağlaıtı Gözlermiz beni ağlattı. Ölümüne ağladığınız 
n ' 0• sizi djnliyenler ~rannda bulunsaydı, ( ah, bulunsaydı ... ) kim
~3ıl coşar, taşar ve bahtıyarlıkl.ar.ın en ilahisini nasıl b!r heye~an 
~ de duyardı. En çok cıuyan O ıdı. Öyle duymasaydı sız. bugi.ın 
~.r kula nasip olm;ız bir asaletle ateş dolu yüre~lerinizi bu kadar 

boşalışla milletin kalbine dakebilir miydiniz? Gençler, size grp· 

1 
~rıı; koskoca 1 ürk milldiııe, Ç)'nu ağlatarak emniyet vt tesliyet. 
nız. Sizden fıııceki nesilden olvp da büyük Atasından ödev al 
. anlar yarın size ellerindeki vazifeyi teslim ederlerkrn fanilere 
ış huzur've gururun en yükseğini hissedecekler. Size gıpta edi· 

di~ 
1

1'nçter: onyedi milyona istikbali işaret ve ebediliği hisse tirdiniz 
~ ~~ragı ü~tünde vücuda getirdiğiniz kalabalıkın kaynıyan; coşan, 

ııı~ •nı, aziz Atatürkün göklerdrn yere alsedrn gölgesi olarak tak 
Orurn: Gençler, siu gıpta ediyorum; size gıpta ediyorum. gençlrıl 

Haaan Al! YUcel 

Alman Müşterek macar-leh 
ın münasabatı hududu meselesi 
kesilmekte 

,.ıı Birin . 
~111'1 cı sahifeden artan ) 

' 

(ı'ı' ç 
,aınarasında cereyan etmiş 
,•kereler Alman mchafilinde 
uır h'd ı, r det uyandırmıştır. Bu 

1 ~ ~ıı' .A.vam Kamarasında soy-
tı 

1 
'lı~Crrn Almanyanın dahil! iş. 

lı ~ ~t Ça bir müdahale teşkil et. 
~iil" an ediyorlar. 
iiY~ y. ıtazeteleri , i ngıl z gaıc-
tıiJ' ~r ahudilcr lehindeki neşri· 

~ mukabele olmak üzere 
ı '•Plarını hararelle müdafaa 
,.~' lngihzlerin Filistinde ta
•rı .d 
~· Şı det siyasetini tenkit 

ı ~ ''ler 
ı i ~ey 1°8 Y h d"I · .. 

1 
,
1 

• - a ıı ı erın mus 
al• . tre Yerleştirilmrsi İçin bey 

e•'14 " bir şı. ~d ihdası maksa· 
ıd•' .adıııı atılmıştır. 

i::•ket nıerkczi Avıu:>a Ya 
10 rn h · · • h'I d ~ y u aceretım tes ı e e· 

't ahudilerin bazı müstem· 
Yerleşmelerini temine çalı

;· Bu şirketin teşekkülüne 
~1 ~ 0 1an akit, sair günü t n 

Varşova: 18- EXpress Po•anny 
gazetesi başmakalesinde ezcümle 
şöyle yazmakta 1ır: 

"Karpatlaraltı Rusyası halkının 
sarahaten izhar ettiği arzunun tahak 

. kek edeceği saat yaklaşmıştır. Bu 
lıalk bütün memlekelin Macaristana 

ilhakını istiyor. Mıllctlerin mukadde. 
ratlarına lıakiın olmalaıı prensipinin 
bu sefer de galebe çalma ı lazımd.r, 

Pragırn niçin mukavemet ettiği anla· 
şılamıyor. Bizzat çekl.r bile hudut· ı 

!arının kati surette tesbitıni arzu 
etmelidirdrr. Çünkü bunda beyoel 
milel bir garenti bahis mevzuu ola 
maz. Çekler eğer delicesine muka · 
vrmet ederek coğrafyaya mıntaka 

ve halkın arzvsuna rağmen Rüten
yayı ellerindf'n bırakmak istemiyor 
larsa kimseden yardım görmiyrcck 
!erini bilınelıdirler. Çekler ne Viya 
nadaki hükümlerr, nede 19l0 sene· 
sindt: Rüt.,nya halkının arzusu . ıa 

riayet etmeyi teahhüt eden garp 
memleketlerine gÜvenebiliıler. lfo 

938 YILI TÜTÜN
REKOL TEMiZ 
İzmirde hır günde 

milyon kilo tütün 
tam dokuz 

satıldı 

Satış ve fiyatlar çok • • 
ıyı 

İzmir : 18 - Tütün pıyasasının 
evvelki gün açıldığını yazmıştım. Sa· 
ltşlar, çok haretli şekilde devam el 
mektedir. 

Piyasanın ilk açıldığı Pazartesi 
günil sabahtan akşama kadar Ege 
mıntakasında tütün yetiştiren yerler· 
d~ satılmış olan tütün miktarı 9 mil· 
yondan fazladır. 

Fiatlar, evvelce de ya1dığım11. gi
bi geçen senekinin ayni miktarda
dır. 

Muhtelif yerlerdeki tülün satış 
vaziyetlerini ve fiatlarını yazıyoruz: 

!ık gün tütün kumpar.ya v~ tüc
carlarının mümes,illcrı, tülün mınta 
kalarında faaliyete geı·mi~ler ve iyi 
kalite tütünleri. ba~kJlarına kaptır
mamak istemişlerdir. 

Gavur köy mıntakasında tütün 
mübayaatına Amerikan tütün kum· 
panyaları ile Heıman Spirer, Fele· 
menk ve yerli ürünler Türk Anonim 
şirketi iştirak ctmi~ler ve 95 105 ku. 
ruş fiat üıerinden mübayaat yapm:ş 
!ardır. 

Burada Amerikalılar kilo başına 
85 kuruş, Herman Spirer ve Fele 
menk kumpanyaları 90 kuruş, yerli 
ürünler Türk Anonim şirketi 95-1! ~3 
kuruştan mübayaada bulunmuşlardır. 

Akhisar mm takasında ı\ merika 
Kumµanyaları ile yerlı ürünler Türk 
Anonim şirl..eti ınübayaata iştirak et
miş, Aemerikan kumpanyaları kilo 
başına 80 kuruş, yerli ürünler şiı keti 
100 kuruş, fiat vermi:;:lcrdir . 

Somada Ameril..an, Felem~nk tü
tün kumpanyaları ile yerli ürünler 
şirketi mübayaala iştirak etmişlerdir. 

Amerikan ve Felemenk tütün 
kumpanyaları 85 kuruş, yerli ürünler 
şirketi 95 kuıu~ üzerinden mübayaat 
yapmışlardır. 

Ödemiş ve Tirede 70 kuruştan, 
Milasta Ameıikalılar ve B. Sabri 
ticarethanesi 80 kuıuş, Muğlada 

Amerikan ve Felemenk tütün kum· 
panyaları 75 kuruş üzerinden müba 

yaat yapılmıştır. 

Çeşm~. Karaburun ve Urla tü. 
!ünleri 70 kuruştan, Bergamada 
Herman Sbirer, Amerikan ve Fe· 
lemenk tütün kumpanyaları 70 ku 
tuştan mül>ayaat yapmışlardır. 

Bazı mıntakalarda zamar.ında 
hazırlanmamış, yetiştirilemrmiş, ye 
şil kalmış tütüıılere, piyasa liatlerin
den daha az fiat verildiği için mü . 
tahsill~r düşkün (iatle bu mahsulle. 
tini salmamışlar ve bazı dairelere 
şikayet etmişlerdir. 

Tahmin edildiğine göre Ege 
mıntakası tütün rekoltesi, nihayet 
lıır hafta zarfında tamamen satılmış 
olacaktır. 

Bu seneki rekolt~. geçen sene 
kinden oıı milyon noksanile 30 mil 
yon kilodur, 

Bu 'garistan ve Yunanistan tü 
tünleri de bu yıl az olduğundan Ege 
tütünleri tamamen •atılacaktır. 

Köylülerimiz için 

Kahramanlık 
destanları 
Ankara: 18 (Telefonla) - Or 

dunun harp görmüş rnhaylarının 

hatıralarına müracaat olunmak su 
retiyle toplanan ve kııhramanlık 
destan!arı adı verilen eser, dahili· 
yı: vrkal .. ti tar.fından 27 ,OGO nus 
ha olarak bastınlmı~tır. 

Bu eser köy kanunu tatbik cılıı· 

nan kö.yleıimize tevzi olunacak ve 
faydalanması için köyli nün toplu 
bulunduğu yerlerde öğretmen, eğıt· 
men ve katipler tarafından köylüye 
okunup dağıtılacaktır. 

Sayın abonelerimize 

Teşrinisani münasebetiyle yerlerini değiştiren sdyın abonelerimizin her 11 
1 

hangibir yanlışlığa meydan veıilmrmesi için sarih adresl"ini idarehanr-
mize bildirmeleri rica olunur. 

Türksözü Müdürlüğü ~;Cektir , Şiıketin ihdasına 
:lıak üzere verilmiş olan 
~llıdidcn bir milyon florini 
~lunuyor . 

, 
1
'" mıntaka aranıyor 

' ;ork, 16 a.a. - Gazetekr, 

mesele ne h•dar çabvk halledilirse ---------· --------- -----------

Çekter için o kadar hayırlı olur. ı----------------------------------------
Parivat Presse, mü~terek h;, pc 

c' ~ 00,ooo mülteci Yahudiyi 
t crn~n bir mıntaka aran

~r~·lıııneiı lngilt..re ·hükume· 
~ 1~tc lıir plan hazırlanması 

1 'tıka Sefiri Kenoedy tara· 
'
1
rftdilen gayretleri tebarüz 

r Cd' " ırler 
"ıı • 
ı,,'~y tarafından sarfedilen 

,li' ' , 1 ld 1 1lıdıye kadar ngilterede, 

i Seı ~ • F ran~ııda , Danimar 
1 çıkada ve lsviçrede mü 

' ~~ckilde kaışılanmamışhr. 
ıt;/ 'rııleketler kendi toprak. 
e ~~•sen çok mikdarda Ya· 

~ı. f \,~~duğunu bildirmişlerdir . 
1
; ~' t • dün akşam gazeteci 

Y' ı* ~-~b•t.ta bulunarak Alman 
~ İl · ~dılik aleyhindeki hare. 
,ııı 1 b; ı\nıcrika halkı üzerinde 
ıı r t ' 
iJlı esır bıraktığını söylemiş 

ı•l ı 
iıfl 

lonya Macaristan hududu vücuda ge 
tirilmesi lehinde mücadele için mat 
buat komıtesi tarafından diin akşam 
tertip edilrn miting hakkında tafsi· 
lat vermektedi. iki dost memlekrtin 
arzu una tevfıkan müşterek bir hu 
dut vücııda getirilme,i için birkaç 

nutuk sÖy!endıkten sonra bir karar 
sureti ka'lul edilmiştir. Bunda Po 
lonya milletinin vasati Avrupanın 

akioetinden mrsul olduğunu hi;setti 
ği için Karpatlaraltı Rusyasındaki 
vaziyetin derhal ıslahını istediği kay 
dedilmiştir. 

. ----------------------------
Alsaray 

Sineması 
Sinema dahilinde ya

pılan t~dilat dolayısiyle 
' 11 b. k .. k l d 
11 b:c rnadalyeleri ve bütün 1 ır aç gun .. a~a. 1 ır. 
~,~ $•.rabilmek üzere de tah· . ' Mudurıyet 

arıdat kaynaklan olmalıdıı. _ 9989 
• Bu~anB~• -

• 

TAN Sineması 

1 

• 

3_ 

~--------~--~---------------------------

• Asri sınema 

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

c.lverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

10 - 16 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

B~lediye 

9431 

caddesi Telefon: 117 
S. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga_ Resmi Kanununun bazı maddelerinio 
değiştirilmesine .. e bu kanuna bazı maddel,.r 

eklenmesine dair kanun 

A.nrıt111 \o: 34~H 1\11/ıııl turr.lıı: :.."}., I>' 14.1"1 

l\eşrı ı Jrtiır: 'J ';"J19.'!/i 

- Dünden artan · 

ve muamelt' sırasile müfredat üzerine kaydetmeğe ve bir ay içinde tah· 
sıl ettikleri damga resmini ertesi ayın onuncu gün'i akşamına kadar bir 
inaliye ile malsandığma teslim eyl<'meğe mecburdurlar. 

Gününde ödenmeyen resim mikdarı yüzde on zamla ve Tahsili E·ıı· 
val Kanununa tevfikan bu müessrselt"rin müdür ve muhasebeci:erinden 

müştereken talı.sil olunur. 
Muhasipler vazifelerini yapmış oldukları takdirde resim ve ceza mü· 

c!ürden alınır. Bunlar, yalnız cdedikleri resim::len dolayı daire ve müesse
selere riicu hakkını haizdirler. 

Madde 6 Aynı Kanunun 14 üncii maddesi aşağıdaki~şekilde de-

ğiştirilmişti ı: 
Ecnebi memleketlerden Türkiye Cümhuriyeti dahilindeki mahaller 

üzerine tanzim edilen emre muharrer veya hamiline ~i ::l senedler ve sala · 
hiyetnamelrr (Mandatolar), poliçe" vr retretler ile maktu r~si n tarifesinde 
yazılı olanlardan maada mütedavil veya tic>ri evrak ve sen~dler 13 Üncü 
maddenin ikincı fıkrası mucibince nisbi resme tabidir. 

Birinci fıkrada yazılı evrak ve senedlerden ecnebi memleketlerin bi· 
rinden diğeri üzerine tanzim edilip Türkiyede teda•ül nıevkiine çıkarılan· 
lar yarı resme tabidir. 

Ecnebi memleketlerden gelen mezkur evrak v~ senetlerin damga res· 
mi, bü senedleri en evvel satan, veya tediye veya kabul veyahud başka 
suretle istimal eden şahıs tarafından ifa olunur . 

Madde 7 - Drnıg~ Resnıi kanunun n 17 nci maddesi aşağıdaki Ş<" 

kilde drği~tirilnıiştir: 
Sigortalar aşağıda gösterildiği veçhile damga resmine tabıdir: 
1) Yangın sigortaları: 
(Bu kısma yangın polıçelerile bışlı başına vqa diğer ınulıataıalarla 

birlikte kmin edilen ve yangın hadisesi yüzünden ileri gdtn maddi ve· 
ya mali zarar veya ıııesuliyetleri ile yıldırıır., infilak, su basması, zelzele, 
harh tehlikesinr karşı yapılan sigortalar dahilidir.) 

Üç aydan fazla müddet için akdedilenler: 
Temin olunan ~eblağın yüz lirası için bir kuıuş. 
(Küsurat tam itibar olunur.) 

(Sonu Var) 9583 
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Acana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 

~ 1,25==

1 

.s~ -~ 

Piyasa parlağı .. 31,50-- -33,50--
Piyasa temizi • 1 
iane 1. 1 

-taneli. 
1 - Ekspres 1 

Klevland 39 ·ı 42 

YAPAGI 

- Beyaz 
1 1 1-Silah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 iane 
Yerli "Yemlik. 3 

1 •Tohumluk. -• 
HUBUBAT 

-Butday Kıbrıs 375 1 
• Yerli 

• Men tane ' 
Arpa . 

-Fasulya 
Yulaf 

Delice -
Kuş yemi 
Keten tohuınn 
Mercimek 
Susam 16.50 

1 

UN 
_Dört yıldız Salih .. üç • • 

:ö ~ Dört yıldız DoA-ruluk 
.::,t~ üç 2 c n • 
o - Simit ::: ~ .. 

::..: ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
"" <> ..... üç 

" .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 

p, •• I Kambiyo ve Para 
18 I 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

So.ntim. 

Hazır 5 07 Lirtt ı--
1. Teşrin Va. 4 81 Rayişmark 

2. Kanun 
Hind hazır 

Nev~ork 

R 
A 
L 
E 

.. 

I 

4 84 
4 02 

8 49 

Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz ) 

-Dolar (Amerika} 
Frank ( isvicre) 

fi e , 

-3-~ 

-5 91 
125 
00 

sı-· 

00 

R 
A 
L 

1 - ...... 1 •M -

E 
1 
G 
H 

----

----G 
H Raleigh Bisikletinin l ütün dünyada 

kazandığı şöhret dayanıklığı 

sayesindedir . 

1 Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
Modelleri geldi 

ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

19 26 9901 

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

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan doğruya müessrse na, 

mına getirilen rn münt~hap. taze ve kc kulu çaylardan ~ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır . Her Z•VH göre değiş•n numaralı tnt;pltıi vaıdır. 

Muhtelıf cırs vr ı Ü)İıkliıkı. ~ulu H p<i<elltr ıçtı:!inde S< lı 'ı r. An.halaj-

l•oındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
elıkeli nefastl vr halısı}etirıın it nııııalıdır. 

Adanatla : Ali Rıza I<. ti eş• ker ticaı ti 1" nrsi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi d•polaıı ; lbtanlul Ta~mı~önü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü v•kıf hanı karşısında No. 71 
• 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

ELKTIRIT. Radyoları. 
1939 M O D E L İ. 

Avrupa Mamulatı Radyoların En Asri ve En Güzclıtri olduğu halde 
Fiyatları gayet elverişlidır. 

BU Radyolar Kusursuz bir Musiki Aleti Olduğu Gibi En Yüksrk 
Salonlara yakışacak kadar şık bır mobilyadır . 

15-55 200-580 711 2000 Metre Her Dalgayı Alır. Elektrık 

olm•yarı yerler için Akkimilatörle çalışan cinsleri vardır. 
Katalo~ ve izahat isteyiniz. 2 - 3 

Evrendilek Kitap Evi 
9994 

----·-----------------------------------------------
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış mrşhur ADLER 
maıkalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KRO," <>lduğu için kat'iyyen pas
lanmaz Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler v«; ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
iDEAL ve ERfKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

32-90 

;...------------------------------------------~-------

ıt\t\JJ!M11B>A1DiA 
CAf'J ll<UQTAQIO. 

1 

J 

• 

--

9959 5-15 

1 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yal 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları 
Otedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulap<! 

!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek meııın~ 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilen • 

imal edilmektedir. 

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

,., 
lu 

la 

"' 90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
3-30 

. ıl 
Osmanlı Bankaeı karfı sıraeınd• lf'· 

l 
•a 

9988 Feırhat ~ncl 

Adana Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğündeo 

10,000 Çuval alınacak 
• 1 

A 22-11-9.18 tarih~ne müsadif Salı gün~ saat. 11 de_ 5 b1010 ~ 
hem•n ve 5000 tanesi de bır hafta zarfında tehlım edılmek uıerc 
~uval pazarlıkla satın alınacaktır. ·nr· 

B- Şartnamesi ücretsiz olarak pamuk Üretme çiftliğinden ~rrı 
1
,

C- Taliplerin 500 liralık depozito akçaları ve numuneleriyle 1, 
mezkur ve saatte Adana Ziraat bankası müdürlüğüne müracaatl•

11 

olunur. 9991 17-18-19-20-22 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 1~ 0 

maralı muayenehanesinde kabul ile teşb15 

ve tedavi eder 
9877 13-26 g. a. 

Seyban Vilayetinden: 'ı-·-------~ 
1- Seyhan Vilayeti Vali Kona 

ğına alınacak mobilya ( 3710 ) lira 
muhammrn bedel üzerinden açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Açık eksiltme, 938 senesi 

Birinci Kanunun ıkinci cuma gunu 
uat ( 11 ) de Vilayet daimi encÜ· 
meninde yapılacaktır. 

3- Açık eksiltme saatinden 
evvel hususi muhasebe v znesıne 
yatırılmış bulunması liizııııgelen mu 
vakkat pey parası mıkdarı ( 280 ) 
liradır. 

4- Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenler, alınacak mobilyenin cins' 
mıkdar ve vasıflarile proje. şartname 
ve konağa yerleştirme planını , hu 
susi muhasebe dairesinde her gün 
görebilirler. 

5 - Adana'da bulunmıyan istek 
lılere bu evrak t .. Jep vukuunda posta 
vasıtasiyle de göndeıilebılir. Anc11k 
eksiltme vaktinde isteklilinin bizzat 
lıulunması veya noterl;kten musaddak 
vekaletnameyi haiz bir vekil bulun· 
duıması şarttır. 

15-19-23-27 9984 

Ankara radyo neşriyah 
[ile 200 illi 2000 metredeki] 
bü ı ün dünya neşriyat mı 

MIKA RADYO 

iıe 
l rlinleyini1.I -35 Lira 

En ucuz, en temiz ve en güzel 
(5 lamba kudıetinde 3 a :>-el çiıt va 
zı.eli lambalara mücehhez) Radyo
dur. 

MÜRACAAT: Rwı Su/ılı S•ırııy 

No: J 1 A, Bebeklı kilise sokağı 
11-30 9964 

Türksözii 
Gündelik sıyasi gaıet• 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

t(uJ1l# 
12oO 
6<fJ 
1oO 
'ıoO 

·ın A 
ı - Dış memleketle• ıç 1 

13 J1I bed.:11 değişme• yalnız pos 
zammedilir. ı<' 

J1I 
2 - ilanlar ıçın ıdaıcY• 

caat edilmelidir. 

ıı . dı~ 
Adana Maliye hazinesııı . ~ı 

d"ğı111 
Sene mürldetle isticu tyle 1

• ,1;~ 
. b' ~ıı:P rataş da~anında hıç ır .

111
• 

·ı· ederi ortaklığım olmadığını ı an 

H. Ş:uii Do1''' 
gJ 

9981 3-b 

ıı' -b · cııJ f311 gece n(.l et çt e 
Y niotel cıvdrınd' 't 

1 ah~in ecza ha~ 

rııüJil• iİ Umumi nı-şriyat 

Mclcid Güçlü 

Adana Tilrksöıü matbaası 


