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sara çiçekler bana bundan on 
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ı\ oncesini hatır :ıtb. 

ilk t na çocukları da At.ıı.,nın sesi· 
'ti O~anlardandı. O'nuo gUzel ta· 

t bu1-un imkan.,ızhklııra rağmen 
. tıla çetin bir kavga,\·a tutuşmuş· 

IQI Çukurova çıra gibi .~·anı.Yor, 
d tr, halk Toros'Jara doğru çeki
l!, Bu ana. baha günlerinde bir 

il~ ~a_rçasına ben de sapışmışhm. 
. ıçınde herşeye sıkmtı çekiyor-

~~duktan yandığımız, b·k fişek. 
~ ~U kaldığımız korkunç bir gUn· 

ı~~· geçkin bir kö,\·lu kadın bize 
getird' 

~ir k '· 
, ar adaşımız sordu: 

.~na buralara nası l geldin. or· 
, gcırınuyor musun?. 

..._ Sen nası l geldinse! 
Bizim elimigde silah, var. al

~ atlarımız var •• 

..._'<I•nın yuzunu bir öfk.e bastı. 
Du~mana karşı koymak için 

: elinde silahı, altında atı ol-
8-trek degil!. 
~lira ögrendik, bu cessur kadı-
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~d son olflunu vauına alarak yo)-U ~ • . 
du Şnıu\>, dağlara daha varmadan 

1 Ştnan tayyaresinin belasına uğ
! a,. 

ı4da '. ıurusunun yarı~•. on be~ 
}. ~ J'nvrusu bombnlnrla parça

ıçı k u guler yuzlu köylu kadı-
teı-· .ccierle dolu olduğu halde cep· 

•sındeki çalıların arasına sığrn· 
pgunduz sllrıı--ununun kalanını 
t' akşam olun:=a onları sağar. 
İr~Yranun cephede dövU~enlcre .......... 

Sıı ••ı ı ş. 

~itan Ana ile hepimiz <lo~tluk. 
lltı1lı zamanlarımızda bize dert 
o lir· 

'G . 
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b,t • ecelden i nsnf.•azdır, derdi. 
n gtın Ad:ı.na'qı ho\'ram alav-t . ..J • • 

l:cııfgıhdik cephe halkı biribirin<len 
~. ~ e.ık ... s ym·:ısına. işine dön· 
tı .~ndan ıonrn bir daha Sultan 
~11g0"ınedik, kimi öldu. dedi. Kirr.' 

'ıı a_cı s ı na dayanamadı gözlerine 
~~ 1ndi dediler. 
\!, tu.k lzm!r zaferinden sonra 

ta .\<lana'J·n gelmişlerdi. Aya· 
1' tatllna .)'Uz sUrmeyi adak edenler 

Ilı l>raktan avırabilivorlardı, o 
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ıı azı mUncı u co~ un, ea· 
~bf~çnıiş halkı sdamlıya selam
' ,.,.

1 
ın~t konağına geldiler. biraz 

hı 'rınc dönllyorlardı . merdi,·en, 
~t1t 1~11la geldikleri s aman bir ku· 
~: Çıçekle b ir köylu kadının nefes 
llı:ı1 s ıçrarcasına ınerdi,·enleri 
r~. gcsrduk 
~f ' 
~~UM.usta.sa keınel durdular, 

-'t •n yanına kadar çıkta. Tarif 
t1ı~:k. hiı· ha,yranlıkla onun göz
~· ııldu ve hiı· mudJet bu dal· 

\, b~lldc .Yerinden kımıldanama<lı 1 ... 
t: ana -ıe ·indeki şefkat ve te· 
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~~b~cninı çakır oğluml. Yolunu 
~ 1 bek ledim. Sana bunu çiçek· 
~ı: .Yoldum . Eg başım! O sarı 
~llıd~ll\1 öpe_vim .. Bu beninı ada· 

1)tııç b uı:nu çok görme., 
t llt' Uınan<laoın yUzUne bir hu
~~·l e .Yayı ldı . ba~uu ona doğru. 
~ ~ kad1n bu oıarı b:ışı bağrın· 
~~I •çeklerin üzerine bastırdı ,. 

1 '~~· öptu. Sonra da s:ırı ful· 
~dai rıın altaua sererek : 
4 , 1 

1 ın yerini buldu, koc:ı .Yiğit 
tt

1 
tın, lulıncın keskin. her mu· 

Q ~·ile gt: lsin, dedi 
i.lj·lu kadın, bizim cephe ar· 
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Vaha dün Meciis:kapısı ()11ii.nrlr 4rkaıfo~larıyl~ l>iiylt> giiriiJf'.11 Atrımıwı brı!{iirısr aym ymle! .. 

TARiHiN BÜYÜK HADiSESİ 

Büyükler Büyüğü 
Dün yüz binlerce Istanbullunun 

elem göz yaşları arasında 

Ankara'ya götürüldü 
Do\mabahçede sabahleyin hususi bir merasim yapıldı, namaz kılındı 

Deha gUn dolmadan ayakla· 
nan bir ••hlr. Dolmabahçeden DÜl\JKÜ iST ANBUL Saray Burnuna kadar mah••r 

g ib i yollar. a ncak asker ve polis s edlerlnln önünde kırılan halk zlnclrıerl. , Adalar ve Ana. 
dolu kıyılaı ı lstanbul sokakları g ibi! yarı bulutlu fakat gUn••lf bir hava, bUtUn va•ıtatar 
durmuş, denizde, k arada, havada yalinız b üy ük ölUyU ortalartna atan tayyare va zırhhlar 
ve en muhte,em b ir dekor: sayısız insan , mltyonca hıçkırık; ••I gibi göz Y•••·· 

Mukaddes cenazenin Treni arkasından 
izmitte ve öte yollarda yapılan tezahürat 

S a b ahm şafağmda: İstanbul: 19 {Hususi ınuha 
bırimtzden telefonla)- Daha güneş doğ"madan biitün 
1stanbul bu~ün ayakta icii. Beşiktaştan Saray burııuna 
kadar bütün İstanbul halkı yo lnra dökülmüştü. 1 laik 
7.İnciri ancak .polis ve asker sedleriniıı önünde kırılıyor· 
du. Tam manaı;ile, bütün İ!';tanbul bugün en ulvi da· 
kikalarını yaşıyordu. Saat sekizden itibaren deniz se· 
ferleri durduı uldu. Yakalara geçmek için otuz misli 
ücrl"t verenler vatdı. Adalar ve Anadolu kıyılan İstan
bul sokakları gibi bir mahşer halinJe idi, Yarı bulutlu 
fakat q-üneşli bir hava ... İşte İstanbul sokaklarının kı 
sa bir tablosu! 

Dohra bahçe hazırhkta: Dolma bahçede ha 
zırlıklar erkenden başlamıştı. Büyiik ölüyü bt>kleyen 
yüksek üniformalı subaylar, vali ve belediye ı ei!>i ~on 
hazıı lıklara nazaret ediyorlardı. 

Alla arasında hususi merasim : At<ıtiiıkiin 
ailesinin istet!i üzeııne büyük ölü icin hususi' bir ıncı a 
sim yapıldı. Ve mukaddes cenazenin n .mazı pröre 
sfü Şerefittin kıldırmıştır. 

Atatürk sllAh a r kada•larlyle: Saat 8,10 ke 
çiyordu .. Mukadjes cenaze en yakın silah aıkadaşları 

olan on iki generalle başbaşa bırakıld ı. on iki büyük 
Türk askeri O'na son ihtiramı yaptılar. 

olmebahçeden Tam saat dokuzda mukaddes 

areket edlllyor cenazemiz D.llmabahçc Sarayın· 

dan çıkarıld ı. Polis,Süvari, Bando, Topçu ve Deniz T?. 
burları yürüdü . Genera l Fahredd in Altay merasime 
riyaset ed iyord u. Arkada Üniversite gençleri t ara fından 
taşın an çelenk ler ve rnü.eakiben onsekiz mi lyonun, ar
kasından ağladı ğı mu~aJdes ölüyü t aşıyıı n top a ra
bası ! . 

Yıışlı gözler hep tabu ta Çl!Vrilmiş 1.. 
ukadne• iHU Tabutu:ı etraf ı nda on iki Gene. 

evgilllerl içinde ral yürüyor ... Tabutun arkasında 
General llyas, elleri üstünde s iyah hır kd d ifcyi taşıyor. 

Bu kadifenin üstünde Ulu Önderin harp nişanları ve 
istiklal Mad;ılyası !.. 

Aı kacla Katibi. B.ış'!ekil 

Konsoloslar, Profesörler, Halkevliler , Partililer , Zabit 
ler, Harp Okulları , halk l.. 

Alay Saray Dolınabahçeden saat 9 da hareket 
burnunda eden muazzam Alay, saat tam 12 de 
Sarayburnuna geldi. Alay bu mesafeyi üç saatte kate
d ebild i. Y otlar , her taraf mahşer gibi, gözyaşı döken 
yüı.binleıce ' fürk . 

Zafer Torpidosu orada mukaddes Ôlüyii almak için 

bekliyor . 
Parkın kapısı önüne gelindi. Torpidonun güverte· 

sinde Amiral Şükrü Okan ve biiyük deniz Subayları 

ihtiıaınla intizarda ! 
Bir tarafta, Büyük Mıllet Meclisini lerrsil eden 

1 foyet, bir yanda Başvel<il ve arkada yüzbinlerce halk. 
Ycışlı gözler , hıçkırıklar .. Mukaddes Ôliiyü en büyük 
ihtiramla ıncşbıı bir izlirap havası selamlıyor .. 
Yavuz aziz tilUyU Saat 14 .. . Yavuz zııhlımız 

artık götUrUyor top alarak, büyük öliiyü göz-
leri yaşlı lstanbuldan ebediyen ayırıyor., Yüz binıeıce 
insan boynu bükük, gözü ya~Jı •. Onu ebedi~ en gö
türen gemi ufokta nokta oluncura kadar yerinden kı· 

pır<famadı ... 
Yollarda yapılan Öğleden sonra, aziz ölümüzü 

muhte,em merasim taşıyan yavuz İzmit açıkla. 
rınd a demirled i. Denizin üslü bir mah~er halinde idi. 
Yavuzun refaka tınd e gelen Tiirk ve ecnebi zırhlıları 

ve zmitteki gemıler ve yüzlerce kayık körfezi kapat · 
mış gibi idi. 

Se\' g ili babamızın tabutu, sahile göz yaşları arasın
da muh teşem bir t eza hü ı le ç ıkarıld ı. Ve doğruca hu· 
susi vagona gö türüldü. Be~ o n dakika sonra, onu kar 
bet mekten doğan iztirapla çı lğın goz yaşı döken İzmit· 
!:lelerin heyecanı içi nde tren onu alıp gotüı dü. 

Onun geçtiği Sabaha karşı Ankaıadan aldığımız 

yollarda mahimaıa göre, Büyük Şefimizin cena· 
zesini hamil tren hemen her biiyük istasyı>nda dur
muştu r . ttu ra lara on bi nleı ce vatandaş şehirlerinin hıı· 
dutlarından çok dışa rılara kadar o nun treni arkasından 
koşmuş, aglamış, sızlamış, gözyaşı dökmüştür. 

Başşehrimiz bugün kuru 
cusunu kucaklıyacak 

Sevgili cenaze Ankara 
da nasıl karşılanacak? 

iHTiŞAM, IZTIRA.P 
Ankara: 19 (Hususi mu1ıabiri

m zden telefonla) - Bütiin Aoketra 

durmadan göz ya;ı döküyr)r. Aziı, 

s vgili Atanın mııbıd i~s naşı yarın 

(Bugün) buraya gdecek diye bir 

tek kişinin gözüne uyku girmiyor. 

Cenazeyi taşıv a n tren saat 10 
da Ankara istasyonuna muvasalat 

edecek ve Reisicumhur, Büyük Mil · 
let Meclisi Reisi, Mareşal, lcra Ve· 

killeri Heyeti ve say!avlavlar tara· 

fından merasimle . karşılanaca ktır. 
Bu karşılama merasimine bir piyade ' 
ta buru işt irak edecektir. 

Tabut vagondan indirilecek ve 

bu esnada ihtiram kıtasına refakat 

eden bando tarafından Şopenin 
matem marşı çalınacaktır. Tabut 12 
gene ral tarafı ndan kemali tazimle 

istasyonun büyük holünden g~çlle 
rek istasyon merdiven leri önünde 
bulund urulacak olan top arabasına 
vazcdilecektir. 

Top arabası istasyon caddesini 
takiben Büyük Millet Meclisine doğ 
ru ilerliycccktir. 

İstasyondan Ulus meydanına gi 

dr-n ca jcJenin iki tarafına ;ısker di· 

zilecf'ktir. 

T al>utun top arabasına nakli es· 

n~sııda tOl pıre top atılacaktır. 
Tanut frak giymiş 12 saylav ta. 

ıafından top arabasından indirilrcek 

ve Kamutay binasının methalinde 

önceden hazırlanan mahalli m 1hsu -

sa vazeJilerek bir katafalk vücude 

getirilect"ktir . 
Katafalkın iki tarafına altı oku 

temsilen altı meşale konulacak ve 

bu meşalelerin yanlarında sağ ve 

solda birer general, birer subay ve 

erden müteşekkil altı kişilik bir he· 

yet büyük üniformalarırıı !abis ve 

kılıçları çt-kilmi~ bir vaziyette tazim 

nöbeti bekiiyeceklerdir. 

Saat 13 ten itibaren lstanbulda 

yapıldığı veçhi\e Reisicümhur, Bü· 

yünk MilJet Meclisi Reisi, Başvekil, 
icra Vekilleri heyeti. saylavlar. baş· 

ta Marrşal olmak üzere kara, deniz 

ve hava kuvvetleri mensupları ile 

mülki erkan C. H. Partisi erkanı, 

Gerisi ikinci sahifede -

ADANALI! YARIN 
TOPLANACAGIZ 
Sevgili babamızı anacağız 

O'nu takdis edeceğiz 

1-Ulu önderimiz Atatürk'ün 

mübarek tabut:arının Anka raya nakil 

ve ebedi istirahatgahına terki tarihi 

olan 2 l ikinci teşrin 938 pazartesi 

günü şehrimizde Atatürk parkında 
yakılacak matem proğramı aşağıda. 

dır: 
2 -Törene tam saa t 14 de baş

lanaktır. 

3-Bu saatle V a li, Tümkomutan 1 

ve davair rü11suı' Parti te~kilatı, 

okullar, gençlik ve halk, Atatürk par 

kında ve asfalt cadded e kroki de 
gösterildiği şekilde ) eflerini almış 
bulunacak tır. El bise: fr ank . s iyah ye 

ı~ k beyaz boyunbağı bulunmadığı 

takdirde jaket atay veya siyah, ve 

koyu renkli kostüm olabilir ) 

4-Atatürk Anıdına Parti ve 

Vilayet, belediye, Halkevi . hayır ce· 

miyetleri, Devletdemir fabrikacılar, 
okullar, Parti kaza, nahiye ve ocak. 

lan tarafından çelenkler konulacaktır 
( Halk vesair teşekküller ve mü 

essesı ler terafmdan çelenk buket 

konulması da şayanı temennidir. ) 

5-Saat 14 de merasime istiklal 

marşıyla başlanac:iktır. İstiklal mar· 

şını müteakip parti. Hal .... evi bandosu 

tarafınddn matem marşı çalınacaktır. 
6-Bunu müteakıp Parti. bel diye 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Türksözü gazetesi mes'ul müdürlüğüne 
Gazetenizin l~/ l l/ \t~l::' Tarihli bugUnkU nU-;hasının birinci sayfasının He· 

şinci sutunuııda t Kuyruklu Yatandaş Yoktur·n Scrlevha .. ı altında yazıla bir 
fıkra okunmuc;for. 

(~azeteniz~ m·nsup heı·hangi şah-.ın Ttırk Ana_) :ı.~asının kendisine ,•enligi 

bir haktan men'ı.· çalı~ıldıgına l \'C bu yuzden ağır muanıdc.ve maruz bırakıl
dığına , e gent- bu ~ah.,ın ifadesine atfen çok çiı·kin tarizalhı (G:ızetcnizin 
ba~ında ve içinde çalışanlara ) söz ... öylcndiğinc dair bir ınalumnt me\ cut ol

madı!!.ına Ye Cumhuı·iyet idaresinin umumiyetle gnzetelt-riıııize kar"ı her za· 
man izhar ve idari lıir pı·eıı-.ip ol.ırak itina ile daima gözönL\nde tutulan 
ivi muamele ve him:ıvc ile kabili h·lif lıuluıımıvan böyle hir hadise ve mu· 
ha.verenin geçnı'esine de imkan ,.c ihtimal hulu~madıgına göre hukumel me· 
murlarrnın ve kar ve hayı.i \•etlerine laarru;ı; mahi vet inde görlllen hu nc~ri.vala 
saik olan sözUn kimin tanJından -;öylcncliğinin ~ve bu ne>'riyatla hangi me· 
murun kastedilmekte bulunduğunun derhal tavzih ve i~'aı·ını ri~·a ederim. 

Se) lıaıı ı alisi 
T. H. Baysal 

TUrksllzU - rülsek rilti) et muku111111111 )·ukar11 u hoydıı~umu= ta ı zılıine 
wıııwıi nrşriyaı uıiiıliirii.müz la::ımgele11 ( evabı ~ihıtlermi~ıır. 

/Ji:.ım tir. u rrıca 1'/iitaleamıza bugün. icmd(' /ııılıtııduğumu;; ılerm ort ı r 
bih ük mate.nı manidir. 



Görülmemiş ve teker
rür etmez bir tarih .. 

Bayrak ağlıyor #""------------------------------------------------

En büyük beşeri dehanın ziyaı karşısında, 
cihan, derin bir yoksulluğun ızdırabını çekiyor 

I 

r , 
TUrkUn Atası, an bUyUk beşeriyet dahlllalnln ölUmU, onun 

eaerl gibi tarihlerin kaydetmedi'*'· derin bir yoksulluğun 
ıstırabını ziya dalgaları hızıyla, biranda bUtUn dünyayı sa 
rarak auyurdu. DUnya nefrlyatı Atamn beynelmilel siması 
kar,ısmda bir fikir bUtUn1UğU, bir hUkUm vahdeti gösteri 
yor. TekerrUr etmez bir tarih hatıra•• olan dUnyanm bu 

l llklr manzaraamm en karakteristik mahiyetini hUlasa ede · ı 
cellz: 

• 
Ekselsiyor : 
( Alber Kam· Fransa 
merer yazıyor 

"Bence Atatü. k bütün devirler· 
deki en büyi.ık adamlardan biridir,.. 

Petit Parisicn: 
"Büyük bir devlet reisinin şahsi 

yeti ne derece yüksek, ne derece 
yüksek, ne derece muhterem olursa 
olsun, hiçbir kimse arr an vermez bir 
hastalıktan sonra yaşlı sayılmıyan 

Lir çağda ölen bu muzaffer gene
ral, bu yılmaz ıslahatçı, bu insan 
kahramanı, bu çok popüler adam ka· 
dar bütün halkın kalbine yakın olma 
mıştı.,. 

Temps: "Ölüm, mağlubiyet nedir 
bilmiyen bu adamı mağlüp etmiştir.,. 

Matin: "Atatürk, hakikaten, za· 
manımızın objektif zihinli ve temkin 
li büyük adamlarından biridir ... 

Journal: "Ölüm bir kere daha, 
zamanımlZln esaslı karakteristik vas 
fını ttşkil edtn normalin fevkinde 
büyük adamlarından birinin mukad. 
deratına nihayet vermiştir.,, 

Fransız matbuatının en karakte. 
ristak hükmü: 

•Atatürkün ölümüyle dünya fa 
kir düştü . ., 

1 

"Atatürkün 
Yunanistan vücuda ge-

Norveç 
Dagbladet : 
" Bugün Tür
kiye o kadar 

kuvvetlidir ki ( hasta adam ) ta
biri tamamiyle eski ve bayide ol
muştur. ,, 

La Nation Agraik : " Dikkate 
değer müessir hareketiyle Devlet 
Reisleri arasında birincilik bir va
ziyete sahip olan Atatürktür ... 

Yuğoslav 
j Politika:"Kral 

1 
Şövalyenin ö 
lümünden dört 

yıl sonra hayat sahnesinden Kemal 
Atatürk de çekiliyor Fakat Yuğos 
lav milletinin bu anda, onların fikir
lerinin istikbalde de yaşıyacağma 

imanı vardır.,, 

Novosti : " Atatür kün dehası , 
imparatorluğun beş asırda yapama· 
dığını yaptı . ,, 

ı Ous Eesti : 
Estonya " Türkiyede 

-------1 h:nikulade bir 
rönesansı başaran ve cesaretli vt 

mahirane bir dış politika takibetmiş 
olan büyük Türkün ölümü her ta 
rafta elim hisler uyandırmıştır .,. 

Pastı Mees : " Atatürk tarihi 
bir iş başarmıştır 1 O Müslümanlık 
dünyasını modern medeniyete yak. 
!aştırdı . 11 

tirdiği teş-

k.1... · d T ·· k' b .. ı • --ı İllustrovyy Kur 
ı at sayesın e ur ıye, ugun şa Leh1stao I jer: Codzieny: 

hikasına vardıkı terakki yolunda ken' __ 04 Atatürkün ı 

disini muhafaza ve idareye kabiliyet·! eseıi halta beynelmilel büyük işlerde 
li birinci derecede tmniyetlere sahip de tesirini gösh~rmiştir . ,, 
bulunmaktadır ,, 1 O t p t k " At t·· k.. · .. .. . . . .. . . ye a a s a: a ur un yenı 

Etnas: Turkıye ıçın muellım hır T" k" · k lb" ·ı d ı· · . ~ .. .. 1 ur ıyeyı a ı ı e mey ana ge 1rmış 
matem te~kıl ed~n olumu, Elenleı d b · 1 t ·k t · t• O 
. · d b .. -k b. . d ve e asıy e ensı e mış ır • nun 
ıçın Ae. ~kyu N ır z~lyk~ ır .. "ıı • T·· k 1 yaratıcı ruhunun ve hararetli vatan-

tınaı a ea: ı mı etın ur l'ğ' · h k · ı sever ı mm are ete geçmemış o 
şefinin ölümünden müşterek bir ziya 1 duğu hiçbir seha yoktur . ,, 
olarak müteellim olmalan tabiidir.,, ı 

Uj Magya: Bu 
Tipos: "Atatürlcün Türkiyede Macar 

ı hürriyet verici 
yaptı§ını hiçbir tarafta hiçbir kimse muvaffakiyet. 

yapmadı . ., müc&dclerle çelikltşmiş olan seciye 

L Bulgar 
Slovo: "Ata
türkün bir tek 
Ülküsü vardı: 

Türkiyenin itilası. 
Bir mebusun sözü: 
.. Dünya Atatüı kün ölümündeıı 

sonra artık eskisi kadaı enteresan 
değildir ... 

Çeska Slova: 
Türklere gıp. 
ta etmeğe 

1 Çekoslavak 

mütemayiliz. Biz de bugün Mustafa 
Kemalin dünya sahnesinde göründü 
ğü zamanki Türkiyenin vaziyetine 
benzer bir mevkide bulunmaktayız.,, 

, Lidove Naimi: "Modern tarihin 
en büyük vakaların biri olmak üzere 
Türkiyenin yeniden hayata dönmesi 
onun eseridir .. , 

Lidove Listy : 
" Atatürkle birlıkte 1 üık tarihin 

en yüksek siması kaybolmuştur.,, 

Mısır 
Mısır mü
buab dost 
Türkiyenin 

büyük matemi ile meşgul bulunuyor 
matbuat, Atatürk'ün ölümPnden 
Türkler kadar Mısırlıların da acı 
duyduğunu, dost millete en samimi 
taziyeler gönderml"kte müttefıktir. 

Bütün lspan· 
ıs p an ya yol gazeteleri 

!-- ------• Türkiyenin Bü 
yük Şefi Atatürk.ürı ölümünden 
yeisle bahsediyor, Gazeteler ittifak 
la şöyle diyorlar: Atatürk mem
leketini her fela:.:etten kurtaran 
büyük bir adamdı. 

Arnavutluk 
Alba ajan 
sı tebliğ Ga 
zetea Ek 

orces, ihc sayfasında Atatürk'ün 
bir fotoğrafisinı ikinci sayfasında da 
yeni• Tiirkiyenin dahi halaskar ve 
islahatçısının hayat ve eserine tah 
sis edilmiş mühim bir makale neş 
retınektedir : 

Bu gazete diyor ki: 
Bu noktadan Kemal Atatürk 

ancak Rusyanın Büyük Petrosu ile 
mukayese edilebilir. 

Bu gazete, büyük ölünün mu· 
azzam eserinin ebediliğini tebarüz , 
ettirmekte ve bu eserin devamı hu· 
susunun ismet lnönünün Reisicüm· 
hurluğa intihabı suretiyle tahtı em· 
hiyete a\ınmış olduğunu yazmakta· 

dır. Katimerirıi: :"Türkiye, herkesin ve tt"shir edilmez iradesi sayesinde 
haset ettiği bir adama, ve dostları· mümkün olmuştur, Ölümü Türkiye- 1 Umumi fıkir 

Git de Atnnı gör öksuz Turk kardaş 
Soo defa gör onu gör Ankar:ıda . 
GözUnde kalmasın tek bir daınla yaş . 
Ne var~a hep.,ini boşalt orada . 

Hangi bir taş ,y urek acımaz ona , 
Ağla ki, o cana toprak ağlıyor . 
Agb ! Biz neyiz ki , bak, y ana y ana, 
Tabuta kapanmış Bay rak ağlıyor . . 

Cengiz Turhan 

Atatürk'ün halefi 
ismet İnönü 

Deyli felt"graf gazetesinin 12 
son teşrin 1938 tarihli baş maka1~ · 
sinden: 

Vakitsiz ölümüyle reisicümhur· 
luk makamım esef verecek bir su· 
rette boş bırakan modern Türkiye· 
nin varatıcısı Kemal Atatürk'e bit 
halefi seçmek hususunda Türk par · 
Jementosu hiç zaman kaybetme
miştir. 

Bu lüzumlu hareketin itasında 
gösterilen isabet ve ittifak, haddi 
zatında, Kemal Atatürkün Türk 
karakter ve adetleri üzerinde yaptı· 
ğı değiştirici tesirin bir tez~hürüdür. 

Bir Önderin ölümü ile devletin 
utradığı felak~t. eski Türkiyede ol

. duğu gibi iğtişaş, entrika ve isyan 
gibi hareketlerle vahimleşt irilme 
miştir. 

Yeni Cümhurreisliğine hi.; tered 
düt edilmeksizin müteaddit muhare
belerin kahramanı, Mustafa Kema · 
lin reformlarında kendisine en fazla 
güvendiği mesai arkadaşı ve bir 
sene öncesine gelinciye kadar baş· 
vekil olan General İsmet lnönü se· 
çilmiştir. 

Devlet adamı, asker ve vatan 
perver olarak yen\ Reisicümhur, is· 
tihlaf etmiş olduğu yüksek ve mep 
suliyetli mevkii işgal edecek eşsiz 
bir $ahsiyettir. 

Kemal Atatürk gibi hir adamın 
mantosu , şüphesiz , herhangi bir ı 
halefinin omuzlarına büyük gele
cekti . Fakat, bütün muasırları ara· 
sında bu hal , en az , ismet İnönü 
için varittir. Yeni Reisicümhur, ge· 1 

rek harp, gerek sulh ıamanlannda 
yabancı olmadığı bu memleketin ' 
tam bir hüsnüniyetine itimat ede 
bilir . 

Selefinin yalnız, otoritesine de 
ğil, ayni zamanda onun mesaisinin 
semerelerine de varis olduğu için 
yeni Türkiye Reisicümhurunun va· 
zifesi kolaylaşmıştır . Kemal Ata 
türkün, yarım bir nesil hayatında 

başarmiş olduğu hayret verici inkı· 
laplar, şimdi rasin bir suretle te· 
mel atmış bulunuyor. Çok pahalıya 
mal olan ilk adimlar tamamlanmıştır. 

Büyük reformlarda faalane hiz 
metlere iştirak etmiş olduğu cihetle 
bun ları mu haf aza edectğine güve-
nilecek biıisini, şimdi krndisine lıiz 

mPle h<ızır bulduğu için Tüı kiye 
bahtiy;;ırdır. 

nın ve düşmanlarının hayran olduğu nin sarılışı demek olmıyacak, zira , Almanya Almanya Ata 
bir deha adamına, ziyaı yalnız Tür- bütün genç nesil, şefi taratmdan çi _______ I türkün-eserine 1 -

kiye için cıeğil, bütün medf'niyet ve 1 zilen yolu iman ve şevk ile takip ve mücadelesine hayrandır. Onda, R --, İzvestiya gaze· 

dünya için bir ziya teşkil eden bir 1 t kt d" tarihi eseri hürriyeti seven 0ütün e me e ır .,, 

adama malı"k bulunmak bahtı"yarlı- mı' lletler ı" l'l0 n bı"r sembol olarak Fuegelensey: " Türk - Macar v ... 
ğına nail olmuştur.,. kalacak kudretli bir şahsiyet görül-

milleti on•n mezarının başında derin 
Messagor d' Athenes: "Tarihte mektedir. 

bir heyacan ve vediçindedir.,, 
buna benzer çok misal yoktur. Völkischer Beo'.>ahter: "Atatürk 

Pesti Hırlop: Atatürkle, Türki- Türk milletine yeni bir medeniyet, 1 

1 t a 1 Y a 
1 

Tribuna: "A. yenin asırlık tarihinin en büyük sima 
tatürkün ölü 1 kuvvetli ve feyizli )'eni bir devlt"t 

larından biri kaybolmuştur.,, miras bıraktı" I 
mile yakın şarkın telcamülüne birin Magyar Venzet: yaptığı inkılabın 
ci derecede amil olan son derece l büyük ehemmiyeti 1 ürk şumunu 
kuvvetli bir şahsiyet zail olmuştur .• 

uyandırmış ve ona kendi kıymdini 
Papolo d'halia: "Ölümün, haya· tanıtmak imkanını vermiş olmakta. 

tırun yirmi yılını vakfettiği ve ala· d 
ır.,, 

metleri şimdi çok ;üksek ve sağlam 
bulunan muazzam yapıcı faaliyeti. l .1-. ---ıı Taymıs: ytni 
nin tam cevvaliyeti içinde evladını, n g 1 iZ ~ürk_i~enin 
vatarı babasının ziyaından dolayı muessısı ve 1 
Türkiyeyi müteellim eden matem banisi Cümhureisi Kemal Atatürkün 
çok derindir.,, vefatiyle büyük biıasker, büyük bir 

Carriera Della Seror: "Atatürk devlet adamı ve büyük bir lider dün 
şahsında bütün memleketin politik, yadan kaybedilmiş oluyor. 
ekonomik ve sosyal bütün sahalar- Vaktile korkunç bir düşman sa 
daki faalıyetini sevk ve idare etmek yarak hayran olduklarl6öyle bir bü 
te olan bir adam, yirmi yılda Türki· yük adamın vefatiyle Türkiyenin ve 
yt.de yeni bir zihniyet yaratmış olan Avrupanın uğradığı ziyadan derin 
bir adam ölmüştür.,. ... teessür duymaktadırlar.,, 

Romanya 
Romanya mat 
buatı Bliyük 
Şef hakkında 

g~niş sütunlar tahsis etmiştir. Başlı 

ca gazetelerden üniversal şöyle di 
yor: 

"Atatürk zamanımızın en büyük 
adamlarından biridir.,, 

Suriye 
Atatüı k'ün 
ölümü'dol"· 
yısiyle Lüb. 

nan ve Suı iye matbuatında, Atatür' 
ün büyük eserinde sitayişkarane 
bahseden yazılar çıkmaktadır. 

Beyrut'ta münteşir Lory;ın gaza· 
tesi, "Atatürk, insanlığın mucızesı • 

dir,, demektir, 

usya tesi, Türkiye 
-----' nin ulu şefi A 

tatürkün kaybının yalnız bir Türk 
kaybı değil, bir dünya kaybı oldu· 
gunu söyledikten sonra bütün fıkir 
!erini şu sua ilerle hü lası:1 ediyar. "A. 
tatürk eşsiz bir deha idi 

" 
Amerika 1 Bütün Amerika 

1 gazeteltri hala 
------ Türkiyedeki eş 

siz m;ltemin tafsilatiyle dolmaktadır. 

G ız .. teler ittifakla şöyle demektedir. 
"Türkiye Atatürkün ölümünü dünya 
nın sonun:l kadar unutıtmıyacaktır.,, 

İsviçre 
ı Neue Zei -

/ 
tung gaze 

---......:.---- tesi 1O/ 11 / 
1938 tarihli nüshasının ikinci sahife 
sinde Atatiik'ün resmini basmış, 

tercümei halini, hayal ve faaliyetini 
iki sutunluk bir yaz da telhis eyle 
miştir. 

Atatürkün memlekette yaptığı 
her türlü islahat ve iokılipları ve 
Türkiyeyi yeniden kuruşu tarih sıra. 
siyle doğru olarak ve takdirkar bir 

lisanla kaydedilmektedir. 

1 

Kalbimizde yaşıyor 

Atatürk, Atatürk ey Yiice Atam 
Sensiz öksüz kaldı bu koca Vatan 
Analar ağlaştı babalar yandı 
Susmayı bilmedi beşikte yatan 

... 

Sen gittin arkandan döküldü kaldı 
Onyedi milyon,senin peşinde 
Boyur ları büküldü takıldı kaldı 
Gözleri duvard aki büyük resimde. 

* 
Vatanın bahçesinde öten Bülbüller 
Senin sesini duymadan, hiç öterler mi ? 
Kırlarda açılan yeşeren güller 
Sensiz tomurcuğunu hiç dökerler mi ? 

* 
Yurdun her köşesinde seni arayıp durao 
Güneş bile o günde doğmak istemiyordu 
Sel gibi akıp coşan, o taşkın Seyhan 
O gün yerinden kalkmak bile ; steıniyordu. 

* 
Şimdi sen ölmedin kalplerde yaşı yorsun 
Ufuklarda bir Melek gibi dolaşıyorsun 
Bizi yakıp kavurup, ülkeler aşıyorsun 
Sen ölmedin emin ol kalplerde yaşıyors.S 

Ayfe Ant•" 

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

ATA'YA 
Bugün:yedinci günüm, sekizinci gecemdir, 
Bu mısralarını Sana, en Büyük ilk hecemdir. 
işte, kalbim atıyor, helecansız durmadan; 
Nasıl kıydı, ecel bu vücu:fa, k:ıdurmadan: 

O, istikbalimizdi, bizim güneşirnizdi; 
O, her şeyde, bizimle, yılmayan eşimizdi. 
O, idi, ufuklara, rontgenli gözle bakan 
Geriliğin, bir şimşek gibi, beyninde çakan. 
O, idi, asırları, çelmesine dolayan; 
Bir yıldııım hızıyle, gün gibi, asır sayan. 
Bir tuğ gibi, saçları, başında bir alevdi . 
O, "ÜSTÜN" lük, yükünü, bir bir taşıyan devdi. 

ATAM!.. Serı gittin diye, a1<m1dı bir an sular; 
Sen gittin diye, kıgır kaldı, bütün duygular. 
Yalnız, biz degil ATA \1 ! sana cihan ağlıyor, 
Bu ağlayı!;iki. her'an, bizi san1 bağlıyor . 

işte geldim diz üstü, san.:ı yemin etmeye, 
Tanrıda şahit olsun, seni emin etmeye, 

Eserinin önünd ı:!, her yerde, he zaman; 
Ey Türk Gençliği 1 Oau Selamla, onu an. 
A rATÜRK'ün adı, her kalpte yaşayacak . 
Yüksekliğin manası ATATÜRK olacak. 

Rahmi TiJrlC 

Başşehrimiz bugün k 
cusunu kucaklıyac 

de yü rüyüş kolu 
olacaklardır. 

Saat 10 da tabut fra 
saylav tarafından kal ·iı~ıl 
tay binası önünde bulu 

( Birinci sahifeden artan ) 

dekan ve profesörleri başta olmak 
üzere Ankar,ıdaki fakültele r, harp 
okulu ve diger yüksek okullar tale
bderi , memurlar, mali; ıicari, idari 
teşekküller mensupları , matbuat 
mümessilleri ve arzu eden halk ka· 
tafalkın önünden geçerek resmi ta
zım ifa edeceklerdir. 

1 
olan top arabasına vaı 

Bu esnada Cenaze ye ref 
olan 12 ge n ı> ral , top ::ı_rt' 

tarafın Ja krfıçlarını çrkt 

Cenaze töreni 

21 Sont• şrin 1 ~38 pazartesi gü .ıü: : 
Cenaı.eyi takip edec~k ·zevat sa . 

at 9,45 e "kadar Kamutay binasına 
gelmiş bulunacaklardır. Ecnebi mu· 
rahhas heyetleri Ankarapalas holün 
de toplanacaklar fe bilabara kendi · 
lerine tahsis edilen yerleri i~ga1 ede 
ceklerdir; 

Top arabasının önünde gidecek 
olan kıtalar, kolbaşısı ha1k sineması 
önünde bulunmak üzere Çankırı cad 
desi boyunca yürüyüş kolunda top 
lanmış bulunacaklardır. Yabancı kı 
talar Parti binası ile Halk sineması 

aı a~ında k' ı.l ı ' ı ne gösterilecek yer 

al::ıcaklardır. 

Tabut top arabasın 
ten sonra verilecek işare 
kıtaat yiırü y üşe başlıyac 
zeyi selamlıyarak 1 numa 
gösterilen yerlerini alma 
liyeceklerdir. Bu yürü) Ü 

kıtaata refakat e:dcn,ba 
mıyacaktır . • 

Cenaze alayının ni .•8 

Ct!k olan piyade taburun 
Halk sinemaşı önüne ge 
duracaktır. Müteeıkiben 

talarda harekete gelerek 
sının önündeki yerlerini i 
!erdir. Bunun üzerine ce 
edecek olan zevat 2 nurrı 
de gösterildiği \·eçhile 
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~--------------------------- , u.ncu .. ve daha üstün sınıffaıında tah ilk , _____ ,______ sıl goımekte olan ~alebeleri Türk -

okullar 1 Çınarlı ocag" ı yeni Erkek muallı'm :kuşuna uçucu üye kaydına başlan 
mıştır. isteklilerin kurumumuza baş 

-

: 1ıııenlerinin mesken 1 idare heyeti mektebine alınanlar vurmaları ilan olurıur. 
ued il 1 9 - 15-20-25 9963 

e eri verildi 

lıirııiz ilk k 1 •. • t 1 • 1 I o u ogre men erı-
'~'. '. ıncsken bedellerinin lıi · 

ıtı hus • h ı ·· 'İ usı mu ase ıe mu 
~te · 

verılmege başlanmıştır. 

~kullar tatil edildi 1 
1 

~ıiııı· 1 
at ızdeki lık ve Orta okullar 

·~ tıı münasebetiyle dünden 

C. H. P. Çınarlı ocağı idare he-
yetine şecilen idare heyeti dlin top 

1 

!anarak başkanlığa Mehmet gören 
sekreterliğe Ahmet Rıza lşçen; mu- ' 
hasip veznedarlığa Aziz, azalıklara 
Recai Tarım•r ve Ahmet Yanmazı 
seçmişlerdir. 

Şehrimizden Ankaraya 
gidenler 

Şehrimiz erkek muallim mektebi :------------- ,. 
ne, yapılan imtihanlar sonunda şu Al 
talebeler leyli meccani olarak alır· sar ay 
mıştır: j 

Elbistan ortadan Lutfi Dikeçoğlu Sineması 
Mehmet Kaya, Nihat Eray. Zafer ı 
Baykal, Silifke ortadan Muammer Sinema dahilinde ya• 
Ulusan, Mehmet Cürtürk, Süleyman pılan tadilat dolayısiyle 
Sırrı Baykan, Tur Hasan madenci ı birkaç gün kapalıdır. 
oğlu, Mersin Ortadan Ahmet Adanç, 1 

• 

ı, it hafta müJdetle tatil e- Yarın Ankarada yapılacak olan 
büyük törende bulunmak üzere dün 
sabah ve akşamki trenlerle şehri. 
mizden birçok kimseler Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Raşit KanstJ, lurahim Taleyman, 1

1 
Müdüriyet 

Hüseyin Yıldıtçelik, Timur Takar, 1 9989 J 
Abdullatif Şaşmaz, Hasan Tarıncan, -----------

sahtekarlığı davası 

~le ç 
1 ih tk tanziminden suçlu ve 
, san Özer, Ragıp Batunılu 
' 1;· \ıit ımmet ile gayri mevkuf I 
~e . hakkında dün ağır ceza 1 

~lk~nde karar verilecekti . F'a- , 

1 
b inece suçluların mahku 

~:ı ıkalarının bulunmadığının 
' erden sorulmasına lüzum • ş 
~- Ve ' duruşma 22 ı 1 938 

Une bırakılmıştır. 

tııı her taraf kapalı 
bulunacak 

'I 
~~liıniz için yarın; Ankara-

~i ~ak olan büyük tören ••. ü. 
ı:/ milli matem günü bu
~ ,an şehrimizdeki resmi, 
.,•ıtc ve müesseseler bütün 
~~k-

ı, 
1 

arı ve mağazaları kapalı 
·I~ 

~a Ve bütün bayraklar yarı 
''. Çekilecektir, 
<rıııı· 

0 
.. izde de yarın saat on 
Uyijk tören yapılacaktır. 

Türksözü gazetesine 

Pederimiz Mehmet Bakırın ölü· 
mü dolayısiyle dostlarımızdan gelen 
taziye telgraf; ve mektuplarına ayrı 
ay. ı cevap vermeğe duyduğumuz a
cı mani olmaktadır, Bu hususta de 
ğerli il'" utenizin tavassutunu rica 
ederi1; 

Zekeriya nakır, Ali Bakır 

Kadirlide bir adam 
karısını öldürdü 

Kadirlinin Karka~lı köyünde 
oturan Mehmet ofı'lu Ouııan adında 
birisinin henüz belli olmayan bir 
sebepten dolayı karısını boğmak 
suretile öldürdüğü ve kendisinin de 
yakalanarak Adliyeye teslim edil
diği Vilayete bildirilmiştır . 

Yakalanan kaçakçılar ve 
kaçak eşya 

Göneri köyünde oturan Canlı 
oğlu Siileymanın evinde kaçak bir 

lbrahim Dalmar, Ali Yediğöz, Aksa 
ray ortadan Halil Kacabalk, Ali Bet 
pınar, Tayyar Yılmaz ve Şcmaz 
Kapçı, Nevşehir oı tadan Mustafa 
Tüfekçi, Vehbi Göyüş, Aksaray or 
tadan Hilmi Erhan, .Necati Ergün, 
Tarsus ortadan Mehmet Gürani, 
Salih Sakarya, Hüseyin Suat, Sadık 
Tilik, Sabri Çokgülmez, Muhteşem 
Sedanı Dnran Bingö', Şaban Yücel 
Suphi, Elbistan ortadan Muzaffer 
Aktunç, Yem'iha Tuncel, Doğan 
Deyhan. 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş saat 6,20 de 

doğacak ır. Öğle tzanı saat 
11,42 d,., ikindi ezanı saat 

14,21 de, akşam ezanı 16,38 

de, yatsı ezanı 18,6 de oku
nacaktır. imsak saat 4,34 de bi
tecektir. 

Halkevi Başkanlığından: 

Aziz Önderimiz, Büyük Atamı
zın acı bir surette ara'flızdan ayrılı
şı dolayısiyle 21 '11 /938 Pazartesi 
gunu saat (17) ele evimizd~ hiı to. 
ren yapılacağı ilan olunur, 

9997 

Zayi mühür 
Adana maliyesinclen almakta 

olduğum ve 48 -232762 numaralı 

maaş cüzdanıma tatbik etmekte bu
lunduğum mührümü zayi ettirn. Ye 
nisini kazdıracağım2an eski sinin hük 
mii bulunmadığını ilan ederitıı. 

Havutlubucak köyünde Esat oğlu 
Abdürrahim Sarıkaya 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Toıos eczahanedir 

boyunbağı, bir Trablus kuşağı, bir 

1

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

başörtüsü. Çanat1ı bağlarında otu Sayın abonelerı·mı·ze 
ran Ebenin oğlu Hüseyinin evinde 

1 ., 

ncıııışrln 938 

·~r 
ln Uzij açık. Hava hafıf rüz· 
~ Çok sıcak gölgede 19 de 
'tel · erı en az sıcak 9,5 de 

sekiz metre ipekli kumaş ve toplu 
Pınar köyünde oturan Antakyalı 
Hacı Mehmet oğlu Mehmet , arka
daşı Bostanoğlu Recep ve Mehm•t 
oğlu Sabride de bir çuval kaçak 
eşya bulunarak musadere edilmiş 
ve haklarında kanuni muamele ya-

'-. pılmıştır . 

' '------~~~~~~~~~~-irk 
'-ıf alarma alayın nihaydini 
~ 'cek 1 ka o an tabur ilerliyeıek 1 
'' Pıyacaktır 1 ıu. . 
ı ı/tle trşekkül edtıı cenaze 
1 

ı ecek b. . t .. . 
ır ışare uzerıne 

~ı· . ' 
ltıh 1 Yecektır. Bu esnada Ri · 

a1, Ur bandosu Şopenin ma-
•'nı 1 ·,,ndo Ça m~.ğa başlayacak ve 

ıs lar munavebe ile ve A· 
11al '1q arına göre matem ha 

. Cakıa·dır 
'h . 
~ t n Yürüyüşe başlamasından 

ı enaz . · c ıad enın müzeye muvasa 
~lı · 'il ar h 5 d k.k · ~111 at er a ı ada bır a-
cı ı ılacaktır 
J ~~ k . 

e ı~ 1dd ıtaatınııı Kolbaşısı Bah 
~ın 'si h· 
...l lı11 ızasına varır ca kıtalar 
pr 1 kı k•d . 

t~kı 0 ı e ışaret edilen yer 
.Jı a1 ardır. Topçu taburu kro-
1,l .. •lun't edilen mahalle yaklaşır· 

ıc Sa· c1 ~, gına yanaşacak ve tam 
' _t ~er· ~,ır r kıta ınce duracaktır . Türk 

1e 1~ dev atı ıle ecnehi kıtaatı yü 

8ııP ~ lerı a~ ederek krokide gös. 

31 11 ı 1~ e;ıni yola tevcihi cephe 
, ,ı.-ıı a edecekler ve cenaze 
; Sel' 1 

dı 1 ~n aın ıyacaklardır. 
•ıf •zc · 

-ol 1~ t0{ 1 taşıyan top arabası 
ıı 'af~ •beden Heyet il~tliyerek 
ı:ı " a ın.. · · şr 'd Uzesının melhaline ta 
r' t· CcekJ 3 9 n11 . er ve numaralı kro-
J • erıJd·ğ· .. 

ı ) 'kı ı ı uzere ahzı mevki 
· ı aı 'ıdir 

11 'lıt 
1 ~ / ~%,Generaller tarafından ma· 
·pi ~ı1~ 

0
•0na nakledilecek ve tö 

~- h· ıtaın bulacaktır. 

Adanalı! yarın 
.topranacağız 

- Birinci sa~ifeden artan -

Hdlkevi ve Halk adına dört nutuk 
söylenecek ve gençlik hep bir ağız
dan and içecektir. 

7 - Saat tam 16 da Saathane ve 
fabrika dü füklcrinin çalmasiyle üç 
dakika sükut ve ihtiram vakfesi 
yapılaca ktır. 

8 - Üç dakikalık ihtiram ve sü. 
kilt vakfesinden sonra Azatü rk hey 
kelinin etrafındaki altı meş ale altı 
izci tarnfından ateşl.,,necektir. ' 

9-Meşalelerin ateşlenmesini 
müteakip anıd önünden aşağıdaki 
sıra tertibiyle ihtiram geçidi yapı 

lacak ve merasime bu suretle nihavct 
verilecektir. 

ihtiram geçit resmi sıra•ı: 
A-Adanada bulıın•n teşrifata 

dahil mülki ve as.k~ri erkan, 

B- Öğretmenleriyle birlikte 
okullı.r, 

C-Halk partisi erkanı 

D Halkevi idare hey~tleri 

E - Mali, ticaıi ve idari teşek · 
küllerin ilsri gelen erk anı, 

F-lzciler. 
10-Harcket, toplantı ve mera 

sim esnasıııda hiçbir siyah işaret 
bulunmıyacaktır, 

. 

Teşrinisani münasebetiyle yerlerini değiştiren sdyın abonelerimizin her 
haogibir yanlışlığa meydan verilmemesi için sarih adreslerini idarehane
mize bildirmeleri rica olunur. 

Türksözü Müdürlüğü 

---------~---------- ~~~~--~------· -
Elektrik Şirketinden: 
Muktedir bir ressam aranıyor; 

atları. 

alakadarların F' en d'airenıize mü raca. 
18-20 9993 

TAN Sineması 

, 
• 

-----

1 

' 

Asri • 
sınema 

-

---
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi . 
Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

el verişi i muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
11 - 16 9431 S. Pş . Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine .. e bu kauuna bazı maddelPr 

eklenmesine dair kanun 

Kanun 1Vo: 3478 K nbul ıan!u : :..'2, lıf l93R ---·-----
Neşn lllnlıı: 9/;'/198H 

- Dünden artan -

Mezkür resim, sigortası mü.drletinin beher senesi için istifa olunur. 
Üç aydan lazla sene küsuratı bir sene iti bar olunur. 

, Üç ay veya ondan noksan müddet için akdedilenler: 
Temin olunan mebaligin) beher 400 lira s ı için iki kuıuş . 

(Kiisurat t .. m addolunur.) . 
'.!) Zirai mahsullere müteallik sigortalarla hayvan hastalıkları ve ölüm 

lrrine müteallik sigortalar: 

ruş . 

Sigorta ücreti olarak ödenecek beher yüz kuruş için on para. 
(Küsurat 100 kuruş acldolunur.) 
3) Kara, su ve hava nakliyat sigortaları: 
Sigorta ücreti olarak tediye olunacak beher yüz kuruş için bir ku-

(Küsurat yüz kuruş addolunur.) 
4) Hayat sigortalarile her nevi kaza sigort a ları v ~ yangından gayri 

sebeblerden mütehaddis bilumum kaza veya hadisattan doğan zarar ve 
mesuliyet sigoıtaları vesair bilumum sigortalaı: 

Sigorta ücreti olarak sigorta oın, müddetinin bitmesine kada ı tediye 
olunacak beher yüz kuruş için iki kuruş . 

(Küsurat yüz kuruş itibar edilir.) 

Madde 8 - Aynı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştiı ilnıiştiı : 

1) Merkezi İstanbulda bulu an lilumum sigorta şirketleri gerek doğ 
ruJan doğıuya, gerek tellal ve acanteler vasıt a si le vesair suretlerle ak-

• dettikleri bilciimle sigorta ve temdid nıuaıneliitını ve t emiıı olunan me 
baliği ve sigorta ücretle ıini, zamaiıııini ve resimlerini de ayrıca göster· 
mek üzere, varıdat müdürlüğünce musadd ak deftere knyd e mecburdur. 
Tasdik muamelesinin her takvim yılı başında yeniden yaptırılması şart
tır. 

' 
Maliye Vekaletince tayin oluna n diğe r mahallerde merkezi bulunan 

sigorta şirketleri de bu hiikme tabidir. 

Mahiyet ve mevzuları ne olursa olsun sigorta şirke tl~ri tarafından 

verilen bilu111um zeyilnamelerle muvakkat ~igorta senedlerinin ve sigorta 

(Sonu Var) 958~ 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA - - -- -
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

fn çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. _fSilo - - ,_ 
- Koza 7,'25 =s --

Piyasa parlağı 
" 

31,50-- - 33 
Piyasa temizi 
-lane~I. " 
- Iancll. -

Ekspres 
Klevland 36 1 41,50 

YAPAGI 

- Beyaz 
1 1- 1-- -Si~ah 

ÇIGIT -Ekspres 

1 
1-- iane --

Yerli "Yemlik,, 3 
1 - " Tohumluk_"_ • 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3 32 1 

" 
Yerli 332 

" Mentane 
Arpa 

-Fasulya 
Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN 
_ Dört yıldız Salih 

... üç " " :ö .D Dört yıldız DoknJluk tı:I 
.le ı;: üç ..2 c '" • 
o - Simit ::: İÜ ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N t> 

üç " ,, 
" 

Simit " 
Llverpol Telgrafları Kambiyo ~e Para 

19 I 11 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Santim Poıı 

Hazır 

1. Teşrin Va. 

2. Kinun ,. 
"Hind hazır 

Nevyork 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H Raleigh 

sayesindedir . 

5 
4 
4 
4 
8 

07 Liıeı 

81 
Rayişmark 

Frank (Fransız ) 84 -Sterlin ( ingiliz ) 
02 - Dolar ( Amerika ) 
49 - Frank ( İsviçre 

-

Bisikletinin l ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

----
- 3- :il 
- 5- 91 
!25 1 81 
00 00 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

20 - 26 9901 

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

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mına getirilen en müntehap. taze ve kclrnlu çaylardsn \ulcuf ve itina ile 
yaptlan harmanlardır. Her zevke göre detiştn ·numaralı ttrtipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükte lutu ve pal-etlrr içeıi~inde satılır. · Ambalaj 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanatla : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları , lstanbul Tabmiıönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telıraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 
• 

1 

ELKTIRIT Radyolar1. 
1939 M O D E L 1. 

Avrupa Mamulatı Radyoların En Asri ve En Güzeller i olduğu halde 
Fiyatları gayet elverişlidir. 

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

15-55 200-580 711 2000 Metre Her Dalgayı Alır. Elektr
0 k 

olmayarı yerler için Akkimilatörle çat.şan cinsleri vardır. 
Katalot ve izahat istt-yiniz. 3 - 3 

Evrendilek Kitap Evi 
9994 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda istihdam edilmt"k üzere üç Ta 

bip alınacakhr. isteklilerin vesikalarını birer istidaya batlıyarak Umum 
Müdürlüğe müracaatları. 9980 15 - 18- 20- 24- 27 

------=------ -·-----·-- ~-..ı&~CP.1'!!"!!!!!!111!1_,, __ an ....... ---,-•........,ss-;e-•~--a-ıa_a_e_ 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus. 

tos/1938 tarih ve :i390 sayılı Resmi gazetede yazıla aşatıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagım ilin ederiz . 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" " 
6 90 • 36 

" 700 

" " 5 85 • 36 " 697 

" • 5 90 • 36 • 728 
Arslanlı 

" 
2 90 • 36 ,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa~ rikamız teslimi bedeli ~şin tedi,elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara O/• 2 

zamyapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen sipari~ler sırasiJe gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki f abrikamııın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

natına müstenittir. 5 9701 

IK\lUJ~Ml\B>A1DiA 
CAN lXUQTAQ.IQ 

Kız, erkek liselerile Erkek öğretmen 
okullarından: • 

Okulun adı Miktarı: kilo Teminatı 

Kız lisesi Kırılmış mf'şc 20000 6750 ~uruş 
Erkek lisesi .. 20000 
Öğretmen oku~u " 20000 

1- Yukarıda adlaı ı yazılı okulların sekiz ayhlc odun ihtiyacı müteah 
hit Yusuf Ziya Buğaya ihale edilmiş isede müteahhit ne teminatı kati· 
zesini yatı .. mış ve nede mukaveleyi tam zamanın ta imza etmediği anlaşıl" 
dığmdan ihale fesedilmistir. 

2- Mez~ur okulların odun ihtiyacı 12 ·1 l 938 den itibaren yeniden 
15 gün müddetle münakasaya konmuttur. ihale 28.11·938 pazartesi 
günü sa"t 14 de Seyhan kültür direktörlütünde yaptlacakbr. Taliplerin 
teminat makbuzlarile komisyona müracaatlara . 

12 -16-20- 24 9968 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti "1 

• 
1 N • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları 
Ôtedcnberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya 

!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek 111 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilell 

imal edilmektedir. 

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve gögiis darlığından şıkiyetı 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şHadır. 

Satı, Yeri: 
4 - 30 O•m•nh Bank••• k•r•ı eır•.,_. 

9988 Ferhat OnC:I 

Adana Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğİİ 

10,000 Çuval alınacak 
A - 22-11-938 tarihine müsadif Safı günü saat 11 de 5 lıİI' 

hemen ve 5000 tanesi de bir hafta zarfında teslim edilmek iiıd' 
çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 

B- Şartnamesi ücretsiz olarak pamuk Üretme çiftlitindeı:..a. 
C - Taliplerin 500 liralık depozito akçaları ve numunele~;;.,. 

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

Beklenilen ''Ateş ,, 
ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
" g 
1 
a 

m 
•• 

Sobaları 

ÇoktJ 
fjatlB 

Omer Başeğmeı 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. 
9490 33-90 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarıt 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden •" 

etmiştir. Ve hastalarnu kabule başlaınıştıt• 
6-7 ~ 

o,. Muzaffer LokmS~ 
f ç · hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastaların• k' 
başldmıştar. 

Adana Türksöıü dl 


