
!iin, onyedi milyonun 
k lltsuz minneti O'nun 
ndasından göz yaşı ha
e akıyor .. 

··-
Bir milletin imanı, bir 

milletin ruhu ölmez .. 
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•• 

~ Özyaşların selolsun! 
'---------

Bugün Ata'nı ebediyetle haşhaşa bırakıyorsun .. 

~ÜYÜK 1 P 
LÜMÜZ 

Dün nasıl 
~arşılandı ? 
. lııtı~u JıİP muhabirinden ) 

ı• '---ıe , b ı Bu sabah An· 
~~h • ah kara , sabahın 

cıra erken saatla· 
j;'--- rından itibaren 
~ f Atat ürkün naşını selamla
() Caddelere , yollara dökül 
. nu her zaman bir bayram 

, 1~'0de karşılayan Ankara, bu 
~ 'Cdıci bir matem içinde bek· 

d
' 1ı'buslar, gazeteciler, Vekiller, 

1 ~ i rne~tepliler ve onbinlerce 
(ı,. 0lağrafçılar, asker , onbin· 
•liık k" 1 1 . 

uC 
Ja 

h ut e er ıstasyon ve ıs· 
0Ylarını doldurmuş 

~~Q --, Sevgili B;;ba-
k: ölU mız Atatürkün 

ı.ıırk:en j treninı taki· 
beden hava 
filoları saat 

~ 

1 ~Şehrin üstünden geçerek 
1 lddes naşının geldığini bil· 

tı 1 
Oönü , Mareşalımız Fevzi 

bu sırada i>tasyona gelnıı§ 
~~tlardı, Reisicümlıurunıuz ve 
~ Utnıav Başkanımız , Dahiliye 
~~~f~k Saydam, Vekiller , Em. 
! Urü tarafından karşılandılar 
'Uca . 1 . d' ıstasyon sa onuna gır ı-

u;;;--- -, Büyükler Bii· 
~ •r bUyU§U yüıtünü hamil 
~a garında l tren tam saat 
--...___ 10,10 da ağır 

k· -- agır istasyona 
'abus, sessizlik, çıt yok . Yal
'~7.anı hadiseyi tesbite çalışan 
1: e;. fotoğrafçılar faaliyette . 
~ Cunıhur İnönü , Mareşalimiz 
,1-•knıak, Millet Meclisi Reisımiz 
···ı· 1k Renda, Vekiller Mebus· 
. J\ 

Un >Llunduğu v ıgon ıle· 

in· 
ijnUnun - Mukaddes c na· 
~~il 1 ze ile birlikte 

·~J ~ istanbuldan ay
,/_ !relen başvekilimız Celal Ba 
ı11c .. , Unıhurumuzu, mareşalımızı 

~11~~~l karşıladı. Başvekilin göz 
~ 1 idi. 
~·anda metanetini muhafaza et 
~~ büyük gayret gösteren rei · 

I; tuıııuz ismet İnönü, Atanın 
ıı''kadaşı göz yaşlarını tutama 
~~özleri yaşlı endi. 

•t llıacıısı- T .m saat 10,40 
~, do [ gcçr, mukaddes 

'•, - 6ru cenazeyi hamil 
n lop b .. -k 
Ilı arab ısı agır aıtır uyu 
tcıi . d ·ı ı · ı 11 ı · sıne oğru ı er ıyor .. 
'td ı enberı Ankaraya bir b•har 

ı~,lilşaıaıı "'Ün•ş havadan da"'ı 
··~· 6 6 'it"k ar:~ aı-asındaıı zaman zaınan 
~I buyük ölüyü selamlıyor. 

1tle • ' .11 ıce uzanc1n muazz.ım alay ı 
CrJ· 1 ~ 1Yor,.. , 

ı '''•lkın Defne ve meşe · 
. ~~ilde dallarile sarılmış 
'iı11 -...:.::_ allı meşale ve 
ı,b~Un çevirdiği katalaklın öniin' 
~ 1~Yiik bir Türk bayragı kata· 
)~.~unu teşkil ediyor. Yerler 

· ı~1
1 
." Etraf binlerce çelenk ... 

~li:•ılik her tarafa hakim .. Sa· 
~n lroz yaşları .. Sükütu boz
iı~.k~rkan boğuk hıçkırıklar!., 
~~lal ediyor. 

~~~il tabutu Saat 11,10 
~"d• ;.--;;:.::.:. da muaz -
··~~ zam cenaze 

~tt. nıeclisinin önüne geldi. 

erısi ikinci sahifede -

1 

Kim derdi ki, Torosların buzlu başlarına dalan bu Kartal, bak19lar yedi ay 
sonra Bo§azlçlnin mavi sularında sönecek •• 

" JJu res1111. u·nun Aılanaya -yoptıi{ı son 
seyalınrıııda i'lııs prırlorıda alınmıştır. ,. 

Heııışehr_i ' • 
Bugün, sen Ata

türk'ünü1 insanlık 
en büyük çucuğu~ 
nu kara toprakla
rın insafsız ihtira 
sına terk ediyor
sunuz. Belki, top
rak ta artık Onun 

Ağla! Gözyaşla
rın bir pınar çağıl
tısı alıncıya kadar 
ağla! Fakat hiç 
ümitsizliğe düşme: 

Onun büyük ru
hunu rahatsız eder 

üzerine başka in
san almıyacak .. 
<;:ünkü, Onunla 
dolmuştur .. 

Bugün ne kadar 

Bu kitabe, y~r ve gök durdukça Çukurovanın, 1 

bağrında taşıyacağı bir gurur abirlesi olarak 1 

kalacaktır. 

sin. Onun milletine 
bıraktığı en büyük 
miraslardan biri 
de ümittir. Hem ni
çin ümitsizliğe dü
şeceksin ki ? O, 

ağlasan, insafsız tabiata karşı ne ka
dar hınç bağlasan, toprağı ne kadar 1 

kıskansan hakkındır. Sen bugün 
11Herşeyin.i,, tarihte eşi bulunmıyan 
bir talii ellerinle toprağa terketmek 
gibi bir bahtsızlık içindesin .. 

ölmemiştir.. O, Ruh halinde senin, 
benim, onyedi milyonun kanına kalbi 
ne karışmış, daha genç, daha dinç ya
şamağa başlamıştır .. 

Nevzad Güven 

1 ANKARA'DA BUGÜN 
IEn t~1rüllılö glUJIFD 
Göz yaşlar,, izdirap ve 
elem içinde geçecek 

Ankara : 20 (Telefonla) - Anka· Tabut top arabasına vaz ·dildik. 
ra taşiyle, toprağiyle, bütün vaı ğiyle ten sonra verilecek işaret üzerine, 1 
ağlıyor. Yarın, Ankarayı kuran sev kıtaat yürüyüşe başlıyacak ve cena 
gili babamızı ebediyetle başbaşa bı-
rakıyoruz. Hudulsuz yes, elem v~ zeyi selamlıyarak 1 numaralı krokide 
iztirap. gösterilen yerlerini almak üzere iler 

Yarın yapılacak muazzam tören Jiyeceklerdir. Bu yürüyüş esnasında 
proğramı şudıır: kıtaata refakat eden bandolar çal· 
21 Sont şrin 1 ~38 pazaıtesi gü.ıü: mıyacaktır. 

Cenazeyi takip edecek zevat sa- Cenaze alayının nioayetinde gide 
at 9,45 e kadar Kamutay binasına cek olan piyade taburunun kofüaşısı 
gelmiş bulunacaklardır. Ecnebi mu Halk sineması önüne gelince tabur 
ralıhas heyetleri Ankarapalas holün duracaktır. Mütrakibrn yabancı kı 
de toplanacaklar ve l:ıilahara kendi· talarda harekete gelerek top araba 
(erine tahsis edilen yerleri işgal ede sınıtı önündeki yerlerini isgal edecek 
ceklerdir; !erdir. Bunun üzerine cenazeyi takip 

Top arabasının önünde gidecek edecek olan zevat 2 numaralı kroki 
olan kıtalar, kolbaşısı halk sineması de gösterildiği veçhile yerlerini ala 
önünde bulunmak üzere Çankırı cad cak ve arkalarına alayın nihaydini 
desi boyunca yürüyüş kolunda top teşkil edecek olan tabur ilerliyerek 
lanmış bulunacaklardır. Yabancı kı korteji kapıyacaktır. 
talar Parti bu.ası ile Halk sineması Bu suretle teşekkül eden cenaze 
ara ında ken !ilerine p;österilecek yer alayı, verilecek bir işaret üzeri-ne , 

de yürüyüş kolu niurnın:la huır hareket eyliyecektir. Bu esnada Ri-
olacaklardır. yaseticürnhur bandosu Şopenio ma-

Saat 10 da tabut frak giymiş 12 tem marşını çalmağa başlayacak ve 

saylav tarafındln kar.lırılarak. Kamu diğer bmdolar münavebe ile ve A· 

tay binası önünde bulundu.ulacak !aydaki sıralarına göre matem ha. 

olan top arabasına vazedilecektir. vası çalacaklardır. 
Bu esnada cenazeye refakat edecek Alayın yürüyüşe başlamasından 
olan 12 general, top arabasının iki 1 itibaren cenazenin müzeye mııvasa 
tarafında kılıçlarını çekerek mevki latine kadar her 5 dakikada bir a· 
alacaklardır. - Gerisi üçüncü sahifede -

Bugün Atatürk parkında 
toplanacağız onun • • 

ıçın 

onu 
yaşları döküp, 

takdis edeceğiz 
• 
1 MERAS M Saat 

14 de 

-"-Ulu önderimiz Atatürk'ün • 

mübarek tabut:arının Ankaraya nakil ı 
ve ebedi istiralıatgahına terki tarihi 

olan 2 l ikinci teşrin 938 pazartesi / 
bugün şehrimizde Atatürk parkında 

1 
yapılacak matem proğra~ı aşağıda-
dır: 

2 -Törene tam saat 14 de baş. 

lanaktır. 

nıiyetleri, Devletdemir fabrikacılar, 
okullar, Parti kaza, nahiye ve ocak
ları tarafından çelenkler konulacaktır 

( Halk vesair teşekküller ve mü 
essest ler terafından çelenk bii ket 

konulması da şayanı temennidir. ) 
5-Saat 14 de merasime istiklal 

marşıyla başlanacaktır. İstiklal mar

şını müteakip parti. Hal11.evi bandosu 
tarafından matem marşı çalınacaktır. 

- Gerisi üçüncü sahifede-
3-Bu saatte Vali, Tümkomutan 

ve davair rüesası' Parti te~kilatı, 1 
okullar, gençlik ve halk, Atatürk par -----

kında ve asfalt caddede kroki de -TÜRKSÔZÜ-
gösterildiği şekilde ) erlerini almış 1 
bulunacaktır. Elbise: frak, siyalı ye Büyük maıemı tebariiz eııir-
lek beyaz boyunbağı bulunmadığı mek maksadı ile 11111ıadı hilafına 
takdirdejaket atay veya siyah-, ve olarak bugün tattl yaµınadı. Caze 
koyu renkli kostüm olabilir ) ıemrz, salı günü çıkımyacak, çar 

jaııbo günii istışar ederek nıuayytn 
4 -Atatürk Anıdına Parti ve duıi bayram ıatıliııi yapacaktır. 

1 
Vilayet, belediye, Halkevi hayır ce· 
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Büyük ölümüz i Reisicümhur lnönü 1 

Ankara eğil! 
Geliyor ... açın yolu , 

Ankara eğil ! 
Çoluk çocuk butun şehir , 

butun Anadolu ! 
Butun millet ... 

Onyedi milyon ruh, gövde , et !. 

Ankara eğil , 
Yerlere yat ! 

Bu gelen, 
Bir saltanat 

Secde et ! 

• 

Tabutu değil 

• 
Onyedi milyon ruh , gövde , et . 

Vazifen ! Egil ! 
Çunku karşında yatan, 

Bir avuç altına , 

Geliyor ! Açın yolu ! 

Bir mille{ 

Satan 
Sergerde değil 

• 
Ankara eğil ! 

Çoluk çocuk. butun şehir , 
Butun Anadolu ! 

~ecd.e edin , 
Ônunde mukaddes cesedin ! 

• Acını ver nrtık yele 
Artık çekme ızhrap , 

Zorla savur ,yasını ! 
Kaparak , birer potrel gibi mızrap , 

Söyle 

Vur 1 İçinde Anten gibi gerilen 
Milyonca 

şarkını ! 
Haykır onyedi milyon Turk ! 

Beste bu 
Gufte bu : 

tele .. 

AtntUrk ! Ataturk ! 
TANGÜNER 

if\!SAN ATA TÜRK 
AtalUrk'Un mucizesi, ınanmamasmdaydı, Daha llerlslnt 
söyllyeylm. Kendisinin modern bir lnklllp yaratıcısı 
olmasına en bUyUk sebeplerden biri insandan bUyUk 
mabut tanınmamasmdadır. Ve lnsanhGım her tUrlU ha· 
yn• ve fereflne tek kaynak olarak gene insan vicdana· 
nı ve akllm aeçmeslndedlr. Onun için ı,te bu harlku
llde adamda ıaylk kafamm lapmıya layık bulduğu en 
bUyUk vasat: insan Atatürk! 

Söyledik, söylüyoruz ve söyli. 
yecegiz. 

smda ağlıyan bütün beşu dehası 
bütün medeniyet, ve bütün insanlık 
olmuştur. 

( Birinci sahifeden artan ) 

Tabut kırk er ve 12 mebusun elleri 
üstünde kaldırılarak katafalkın için
deki kaideye hürmetle kondu. 

Göz yaşları bu anda .coşkun bir 
hal aldı. Hıçkırıklar, iniltiler yükseli. 
yordu. İnönü, Çcıkmak Çe:enkler koy
du. Bundan sonra tazim geçidi baş· 
!adı. Ve ilk defa onun, sevgili arka· 
daşı İsmet İnönü tabut önünde eğildi . 
bunu takiben Meclis reisimız Renda, 
Başvekilimiz Celal Bayar, Maraşalıırıız 
Fevzi Çakmak son büyük hürmetle
rıni göstererek eğildiler. Bundan son· 
ra tn yüksek rütbeli askerlerimiz, 
mebuslar, ve bunu takıben program . 
da gösterilen sıra takip edilerek bü 
tün millet, bütüu Türklük onun son 
defa olarak mukaddes vücudü önün· 
de hürmetle eğildi. 

Kadın erkek, çoluk çocuk, altı 
meşale ve altı yeşil sütün önünden 
zincirlendi aktı ... Büyük bir sükut, 
büyük bir matem .. 

insan selleri arasından zaman zaman 
feryatlar yükseliyor. Göz yaşı akıt
mayan Eir tek kişi yoktur. 

Şefaka kadar Şimdi pazar-
tesi sabahı-

Onun ba,ında nın alaca şe-

1 

fağı ... Yüzbinlerce kişi hala Atasının 
tabutu etrafında göz yummadan hey
kelleşmiş .. Kelimenin bütün manasiy
le elem.. anlatılması imkansız bir 
tablo .. 

Denizbank ve 
iç turizm 

Ankara : 20 ( Tele fonla ) -
Denizbank, organizmi itibariyle esa
sen iç turizmle geniş mikyasta ala 
kadar bulunmaktadır • Bu itibarla 
Rizeden ve Trab2ondan başlamak 
üzere, vapu,larmm uğradığı bütün 
sahil kasaba ve şehirlerinde peyder
pey ve imkan dairesinde. yolcularını 
konfor içinde barındıracak büyük t 
küçük oteller yaptırmak kararında
dır. 

Trabzonda yapılacak otelle üçün 
cü Umumi Müfettişlik de alakadar 
olup intihap etliği yer temin ~dilir 
edilmez Denizbank otelin İnşasına 

başlıyacaktır . 

Yeni iskeleler 
yapılıyor 

Çünkü ne matemimize son var. 
dır Ne de sonsuzluğu anlatmıya im· 
kani Ancak bütün heyecanımız için 
de büyük bir sevinç·noktas. buluyo. 
ruz. 

Acımıza uç bucak olmadığı hal· 
de azimlerimizde, eneıjimizde en 
küçük biı sarsıntı bile yok! Bilakis 

Geçmişi düşündükçe gelecek 
karşısındaki vazifelerimiz gözleri. 
mizde daha iyi aydınlanıyor. 

Ômrü boyunca yUtdu kurlardı, 
korudu aydınlattı ıdi. Kendisi gibi 
muazzam ölümiyle de tekmil insani 
yete Türkiye adlı ve yüksek değerli 
bir medeniyet mücevheri olduğunu 
bir deha öğretti. 

Ve memleketimize hürmeti, be· 
şniyetin yalnız hafızasına değil, vic
dan ve şuuru içine de yerleştirdi .. 

Ankara : 20 ( T eleforıla ) -
Denizbank, alakadar bulunduğu Lü· 

. tün iskeleleri birer birer ve lüzumu· 

Gençlerimizi görüyoruz, dinli· 
yoryz. 

Gönüllerindeki coşkun vecd kadar 
sözlerinde, muhakemelerinde rssla 
dığımız taze ve setkin olgunluk da 
bizi iftiharla dolduruyor. 

Anlaşılıyor ki on beş senelik 
cümhuri}ett yalnız mtmlekete sela· 
met, kafalara ve ruhlara ideal ni· 
meti getirmekle kalmamış. 

Şef'imiz Türkiye'nin her köşesine 
inkilibm prensiplerini yayarken bir 
de o prensiplere yar ve fedakar bir 
neıil yetiştirmiş. 

O nesil ki bütün terakki ve yük
selme anahtarlarını her gün irfanına 
yerleştirecek ve geleceğin büyük 
kapılarını memleketimize boylu bo
yunca :açacaktır. 

Düoünülecek şey; Atatürk, daha 
dehasının ilk ışıklarını gösterirken 
O'nun işaretine koşan zeka ve vic 
dan bahtiyarJarı sayılıydı. 

Hayatı ilerledikçe bütün millet 
kendisini bütünlütiyle kucaklamak 
için karşısına çıkıyordu, 

Bugünse vaziyet büsbütün akıl· 
lar a hayret verici bir nisbet al1J11ştır. I 

Zira Hğ iken "emrttl. diye önü 
ne koşan yalnız Türklüktü. ı 

Halbuki bugün cenazenin arka· 

işte bizi yarı kadavra halinde 
iken yerden kaldırmış olan baba eli 
-o kahraman olduğu kadar ince 
ve giizcf eli -milleti bu vaziyette 
olarak geleceğe teslim ediyor. 

Düşünüyorum: Ben şimdi şu sa
tırları yazarken Onun tabutu önün 
den bütün bir milletin matemi, yüz 
binlerce yaşlı göz ve kırık gönül ' 
halinde, fakat saygı, terbiye ve sü 
kut içinde seçmektedir. Yarın öbür
gün de daima gidip geldiği bir va· 
tan şiryanı içinden:cen;:ıızesi bu top· 
rağa gelecek. Yani çöl halinden en 
ileri bir mamure kılığına soktuğu 

Ankara toprağına gelecek! 

Fevkalade dakikalar vardır. 

Ezelden beri cihanın milyonlarc'l se · 
vinç ve elemini aynı sinik filozof 
camitliğiyle karşılamış görünen dağ· 
lardan: taşlardan bile bazı kere bir 
ruh cereyanı geçer gibi görünür. 
Şimdi sanıyorum ki, Onsuz kalan 
zavallı Çankaya ile Ankara kalesi 
bu haldedir. Haksız mı? 

Sözlerimin idi bir edebiyat 
manzarası almasından korkuyorum. 
Çünkü bu kadar büyük bir millet 
matemi karşısında belki sonsuz bir 
sükuttan daha beliğ elem abidesi 
kurulamaz. Ancak hassasiyetimiz 
öyle bir zel:ıeleye uğradı ki bu da 

na göre tamir veya yeniden yaptır· 

mıya karar vermiştir . İlk olarak 
Hopa, Tekirdağ , Mn<lanya ve Ka
ra biga iskelelerini yeniden ve mo
dern bir şekilde yaptırac'!ktır . lhti· 
sas sahibi teknisiyenler bu iş üıe. 

rinde çalışmıya başlamışlardır. 

elimizde değili 

Eskiden beşer mukadderatı üze 
rinde büyük roller oynıyan insanla· 
rın ismi üstüne masaldan, hurafeden 
bir örtü çekilir ve türbe kurulurdu. 

Bu insanları yerine göre evliya. 
peygamber, ilah diye insanlık kadro· 
sundan dışarıya çıkarırlardı. işte A· 
tatürk'ün hiç sevmediği.hiç aldan
madığıt hatta millet zekasına, b.-şer 
aklına karşı kü'itah bir hürmetsizlik 
saydığı hazin gafl.!tlerden bini 

Atatürk'ün mucizesit mucizeye 
inanmamasındaydı. Daha ilerisini 
söyliyeyim. Kendisinin modern bir 
inkılap yaratıcısı olmasına en bü;ük 
sebt: plerden biri insandan büyük 
mabut tanımamasmdadır. Ve insan 
hğın her türlü hayır ve şerefine tek 
kaynak olarak gene insan vicdanı 
ve akhnı seçmesindedir. Onun için 
işte bu harikulade adam da liyik 
kafamın tapmıya layık bulduğu en 
büyük vasıf: insan Atatürk( 

Fazıl Ahmet Aık•ç 

, 

TÜRKiYE CUMHURiYETiNE 
TERAKKi YOLLARINDA 
ÖNDERLiK EDECE' TIR 

('f'a)mislen) 

D ün öğleden biraz önce Tür 
kiye Büyük Millet Neclisi, ö 

len reisi cümhur Kemal Atatürkün 
yerini doldurdurmak üzere General 
İsmet lnönünü seçti. Kamutayın in· 
tihabı ittifakla yapılmıştır, Bu seçim 
bu kudretlit tecrübeli ve basıretkar 
asker · devlet adamında onun yirmi 
sene müddetle savaş ve barişta bir 
likte çalıştığı milli kahramanın mukad 
der halefini görmüş olan Türk mil
letinin hissiyatını tebarüz ettirmiştir. 

Lozan muahedesinden öncet se· 
rin kanlı ve temkinli bir diplomat 
olarak tanmmadan önce, o zaman 
tanındıgı isimle ismet paşa Türki. 
yenin dışında askerler tarafından bir 
asker olarak bilinirdi. lsviçrede ya
pılan bu uzun müzakerelert onun bir · 
devlet adamı olduğunu ispat etmiş 
tir. 
1923 senesi ilk teşrininden geçen 
kışın başına kadar kendisi kısa bir 
fasıla ile başvekillik-etmiş ve bu nıüd 
de-t zarfında muktedir bir idare ada· 1 

mı ve Reisicümhurun geniş reform 
Jlroğramım tatbik sahasmda en baş 
ta gelen bir mesai arkadaşı olarak 
güzide liyakatlerini göstermiştir. 

Kendisi, hakikatte korkusuz ve 
radikal Atatürkün tam manasiyle 
kurmay başkanı idi ve O, başka bü· 
yük adamlaran başka türlü istidadh 
muavinlerinin hilafına olarakt milli 
menf aatio açık konuşmayı lüzumlu 
buldu~una kanaat getirdiği zaman 
kendi dost ve lider inin siyasetinin j 
teforrüatı üzuinc.Je tenkitlerde bulun· 
maktan da geri durmamışbr. Fakat ! 
Türk tarihinin Kanuni Süleymamn · 
Viyanada mağlubiyetinden beri ge· 
çen kısmının en ehemmiyetli ve en 1 

lrati bir devresinde her ikisi 'de esas 
lı meselelerde tam bir ahenk içinde 
yan yana çalışmışlardır. 

Olen liderin başarıları dünkü 
sayımızın sütunlarında sayılmış dö
külmüştü. Bunların bir çocuğunca 
yeni Reisicümhur ehemmiyetli roller 
oynamıştır. Tamamlanmata yakla · 
şan Anadolunun yollar ve demiryol 
larla örülmesi işi, bilhassa onun ese 
ridir. 

Hiç şiiphe yok ki, Kemalist re 
formunun, Cümhuriyetin her tara 
fmda, bilhassa muvasala ve ınuha. 
bere yolları bulunmadığından dola
yı son zamanlara kadar terakkiye 
engel d.ıran şark vilayetlerinde tam 
neticelerini elde ~edebilmesi için ya
pılması gerekli birçok şeyler kal 
mıştır. Eakat yeni Reisicümhurun 
karakteri V< mtsleki liayatıt cümhu · 
riyete terakki iyollarında önderlik 
edeceği hakkında itimat ilham et· 
mektedir. 

Filhakika, onun bütün mesleki 
hayatı, ayış söylevinde vatanını 

istiptattan da gevşeklikten de koru 
yacağı hakkında verdiği sözü yeri 
ne getireceğine dair olan tam iti 
maıla hak vermektedir. Kendisinin 
ikcidarlı yardıaıeıları bulunacaktır. 

Yeni kabined~ki vekiller, sene. 
lerce kendisiyle beraber çah~mış 

tecrübeli ve liyakatli şahsiyetler

dir. 
Başvekillikten uzak kaldığı oniki ı 

ay içinde lngilizceyi gayet selis ola
rak öğrenmiş olan ismet lnönü in· 
gilt~rcnin çok iyi bir doııtu olmuş· 
tur. Gerek iç, gerek dış işlerde de 
onun, Türkiye}İ Avıupada ve en 
yakın şarkta bir sulh ve istikrar 
amili yapmış olan siyaseti takibede· 
ceğine dair her türlü alametler mev. 
cuttur, 

Namdar selefinin ölümü karşı 
sında dünyanın duyduğu keder, Re· 
isicürnhur lnönünün idaresi altında 
yeni Türkiyenin kurucu ve vapıcı~ı 
tarafmdan çizilen hattı hart ketten 
iohiraf etmiyeceği hakkında emm-

' yet tadil etmektedir. 

Kara gün 
a..o~ 

Doktor Muzaffer 

~"" Geldi işte!. "4000., Türk yılının yasa bürünen tek kara ~r• 
nız işte: kos koca bir tarih bütün debdeLe vastasile yürüyor .. 
çekiltn bir topun üstünde .. Yüruyoruz .. Koca bir millet ark~Sl·~y 
isyan göz öcümüzle .. Yürüyor bütün bir milletin kabesi; yurıı 
de !..ütün· kabımızla .. Yürüyor, durmadan yürüyoruz.. .. 

Ağla matem ağla: Bugün Türke gün oJanlarm en güJüşu;.d,o 
Garüyorum işte bakın, döğünen ak saçlı anamı .. Hıçkırma 

biricik babamı.. . illP 
Görüyorum bakınız: bütün bir nesil evladlarmı koca bır 111 

genç uçsuz bir kitle durmadan hıçkırıyor. . d is: 
Diz çöküyoruz .. Çöküyor bütün bütün bir millet ön~." .. ~ 

harbi felaketi azimetile bütün bir cihanın eğemediği o buyu 

rağa değdiği günde.. ~bu: 
Ey ulumun: emrinde galebe görmeğen en büyük mağlu. • 

gözüm yaşlı, gönlüm perişan -~uz~~vna. ~en ~eldi~ .Atam: ~;,;ç ı 
Bugün doğudan batıya Turk olkesının bırleştıgı ufukla 0~1 

eğilmemiş tek bir baş görürsek eğer .. Lilki o: Acısından taşı 
karyanın şahsi eüladıdır.. . k ~~ 

Bu büyük nurlu gecen Türke yurd ettiğin illerde bır te dil' 
{sek eğer bilki O senin için secdeye varan Türk atasının kail ··~~ 

Eğer yarın; tan yerinin ağardığı yerlerde kızıl bir alev go 
karsa O senin yoluna kan ağlayan milletin rengidir. .. kd 

Ey Türkün makus talii yenen ulu kahraman.. Büyu~ .. ~ 
Eğilmez başını ölümün ıaderi önünde ilk defa 'yere eğen buY" 
Selam sana.. Hürmet satıa.. Tazim sana.. Herşey sana ... 

1 

Örge Evren derki! 
Kara yazmış felek alın yazıf!1ı, ,, .

1 Yüzüm güler benim gönlüm şen degı ' 
Söylesem derdimi, candan, yürek te11' 

. Bana alem acır sade sen değil .• 

Bir musibet geldi, çöktü başlara, 
Ağısı, acısı koydu taşlara , 
Feleği boğayım kanlı yaşlara , 
Buna alem şaşsın sade ben degil .. 

Bir kara düş gördüm karardı batını ' 
Yıkıldı gönlümde kurulu tahtım, 
Felek ter. öc almak biricik ahdim, 
Benim dilediğim, ondan em değil ·· 

Örge Evren der ki Ataya tapan , 
Türk çocuklarıdır herşeyi yapan, 
Aramızda çıkmaz yolundan sapao ' 
Koşarken gör bizi dururken değil · · ı 

ört8 

Onu sevmek 
namus borcu 

Dünya görmüş müdür. böyle bir 
matem 

Tasavvurdan acizdir bunu ifadem 
Milletin haline bakın bir kere 

l '' ATA 1 

IB11 

Anneleri ağlattın_ Y_~vrll111e' 
Tarihin bir ebedı a el11 1 ııtıı1 
Pdrçalanmış bir dünY'' 

gı 

Kainatın üstüne bir dilğ 
* ıl . • eıı 

Tarih şimdi beklıyor ' , 

l 

(l( 

ı~ 
,,., . 
·•ıesı 

lişjt} 
ı Ay 

11lct 
Çek 

\ü 
ı d' 

ın 

tirı 

de 

Gözler vaşlı, başlar eğilmiş yere 
Niçint kimin için bu kadar hicran 
Niçin ağlamakta bukadar insan 
Aziz varlığını her şeyden üstün 
Telakki ettiğimiz ve buna bütü 
Milletçe inanmış olduğumuz vucüt 
Bugün aramızda değildir mevcut 
Şefin hayatında nasıl ki millet 
Sevgi ile ona etmişse hürmet 

.. . .. biiJlıl t 
Kırm11.1 gullcrıylı!,Suırı .~i t1 ' 

Küreyi hep dolaşan t!'şııcıl 
Tek bir anıt halinde bB 

Matemini de yine öyle birlikte 
Bir varlık halinde icra etmekte 
Hiç kimse hakkında bu kadar 

şamil 
Bir acı olmamış o.ateme amil 
Ruhumuzda bunu hissediyoruz 
Bu hisle milletçe bir gidiyoruz 
Türk milleti gibi halis vefekar 
Bir millet katiyen edemez inkar 
Rinbir mahrumiyet içinde büyük 
muvaffakiyetlcr yapan Atatürk 
için başka dürlü yapılmaz bir şey 
Nemiz varsa bugünt onundur her 

şey 

Vatan yaralanmış yerde yatardı 
Bu vatanı bize Atatürk kurtardı 
Asırlardanberi içine sinen 
Hurafe, efsane bilmem denen 
Vahi fikirleri kökünden vurup 
yerine kuvvetli bir rejim kurup 
Mes'ut ve müreffeh bize terketti 
Tarihindeki asil mevkiine gitti 
Hasta adam denir iken adına 
Yetişti vatamn o imdadına 
istiklalimizi korudu, yaşattı 
Türkte şerefli bir kemer kuşattı 

* ııı' 
l . ·çnııJŞ ~ Seni gökyüz erme ı.; 011,-

Seni hiç unutmadan 8 rıı~ 
Tükenme' ateşini: yaııi~e ' 
Diyeceğiz fanilik alefll 

* ·rı ı!l 
S . b- .. t t .h seııı ıl enı uyu en arı , 11111 

Seni cihandan soran '/ 1 
arıtl 

B 
. . .h 1 roeı hİr 

eşıgın tarı o ur. ~i v 

Dünya tarihi kadar es 

"'' AH Rız• 
e~) 

Atatürk'ü, niçin st~iıt". ~ 
Sanılmasın yaloıı .,_il 

d "' O, ayni zaman 8 d•" 
Sıfatın almıştı tall~ı b'' 
Vefeka,, alim, yiA'''t fi' 
Bunun için de 111ille \Iİ' 
Mümkün müdür t•

5 

,. bt'~ 
Atatürkün maluf11, ıı' 

T 
.. ke 

Oou sevmek ur ,1 
.... ısı 

b ··tıJ•• 
Çizdiği hat ta u 

bİ' 
Her milletin vardır tİ 

dı ç 
diz de bu noksan '"' 

Esat P•"1 
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Yeni Başkumandanımız 

Urkiye cllınhuri\·c(ı: l'urk ınıllctinin. lıutun kuJı·t·tlerini tek iradede 

toplaınasının est·rıd.iı· "l'urk. <lUn\'a n11lletleri içinde hugUnkU hurmete ve 
1iklcatc er .. inı o kudret leınerkU~Unc borçludur. Ataturk'un herşeydcn 
Jah sı~ etinde hulduguınuz bu toplayıcı iı·adeyi, sayın fnönu'ne intikal 
gdru."orUz. Ataturk.ten .. onra Devlet l~aşkanlığı 'azifesi.ni ~hdesine 

lrıönu, avnı xamanda ·rurk ordusunun lla~kun1.:ındanu.lır. "furk milleti. ken
bu ~ıfatla dn selciınlamakla istikbale cınniyet ve itimat duyn1aktadır. 

8•ıka divnrlardaki oldugu gibi gUnluk politika mllcadelelcrinin deği l , 
q Ve h§diselcı·in 1 ... tifa~ı' le 1'urk milletinin t.•n JUksek bizmel ve Ynzife mev
! Uksclmiş ''e ~\tntuı·1'

0

gibi cihan tarihinin emsaline te~aduf edilmez bir 
)t tttn sonrn millt tin ba~ına geçmi~ olan fnönU.en kuçuk cUzUtanundnn en 

"'~ organl Arınn kadar cvk ve idare cltigi ordumuzun-bizzat sö~' lediklcri 
'hakikaten emekli bır ınen ... ubudur. l l eı· ~rurkun girdiği beh emchnl girece

,rt uhtcreın mue .... C .. l'.\ c İnlısnp ile haklı bir iftihar dusmaktadu·. 
\ 1lı i fede kademt• farkı gC.irınivenlere a n cak na<; ip o lan ,yük sek b ir i nanı~ la 

Ordusunun Başkumandanı o l duğtınu .. öy lerk en " azimkSr ve tecrUbeli; 
~dan l ar, sefkatli Ye fedakar zahi tl er ve Tu rk milletinin hakiki özU olan '• . ltıan cJl crden ve cumlesi ehliyetl i vn:.::ifcscverlerden vUcut hulan.' 1"urk 
~na" asalet ve he."betin t im:ali ola ı ·ak. gurur ve gUvenlc" bakıyor. l ~ u 
. Yle lnönU , gözUm Uz olmaktad ı r. 
1
tk siva,efr mill etin kudret \"C refah ı. devle tin " t ik JaJ \ C İ , tikba Ji olan 

'!lburiy; t Turki_v e s ıde her kud r etin kaynağı: ha.ya tta. fa zilet ve ruht a temi z
"'· Sağlam bir .s.iy a. -.;i uzv ıyet olan devl e tiıni z, her faal i." et azasının bu ~art· 
•çinJe verimlı i ş l eınesi, lt·. araların da tee~su -. ~t n1iş vatan sevgi sinden i elen 
:tcl\ey i. dev a m ettirerek çalı şm a.siy l e boı:u lma z ve !'ıar~ ılın az hir :ıh enhin 

b İ olmak t~dır Cumhilri~· e.ti ".' i.zdc Devlet Re i ~ ini n yUksek sıfatı . bu ahe.ngin 
01Udur. 1 eni Cumhnrreı s ınıa zın :;a hsında ,v enı l~ a ~kunıandanımı::ı selanı-

ı bu .sembolün manas ın ı . Turk vatanına du.vduğum derin se vginin ke ndisi 
anlamakta.Yı m, 

Hasan- Ali YUcel 

Türk ve AtatürK 
~lınan matbuatı çok baretli 

neşriyat yapıyor 
[Kölnische Volkszeitung Gazetesinden] 

'Genç devletin başına geçen a· 
kazandığı as~ eri muzafferiyet 

ilıeııııekete . temin ettiği istiklal 
· 
1~~ifesinin hitama ermemiş oldu 

biliyordu. 
Cl, bu genç cü mhuri yetin varlı· 

'b ancak fikirlerinde tam bir in· 
. Yapmakla idame edilebilece. 
takdir etmişti . Mıllet, heyeti 
llıiyesi itibariyle asırlardan beri 

\~b old~ğu Letbarhie' dan ve onu 
•ren unsurlardan kurtarılmak 
llıdı. 

1
/ eni hükumet merkezinin lstan 
. a Anadolunun orhsına , Türki· 
0 kalpgiibı, Ankaraya nakl e· 
~ .. 
1
. · Sı, o tufeylı unsurların bertaraf 

1 

'Iİnin sembolik bır t ~zahÜrü ol. 
~Ynı zamadda İslam iyetle yeni 
et arasında rner j ık bi r hattı fa 

Çekilmek lazımdı . 

1 
Çiinkü İslamiyett e n başka hiç 

~~in daha iptidddanberi politika 
'
1ne bu kadar şiddetle alet edil· 
değildi. Bu sebeple hilafet il 

Cdiidj ve bununla dervişlerin ve 
1arın harimiyeti ortadan kalktı. 
~k hu şayanı hayrrt reformlar 

'
111edirki memleketin yeni baş

· tl~ 1 ~ kuruluşu imkanı bulunabilmiş -
~i o ' 

diği bütün manileri yıkarak Türklü. 
ğe yol göstermiştir . 

Bütün Alman milleti, Türk mil 
Jetinin matemine samimiyetle iştirak 
ey)er. Bilhassa biz Almanlar Ata. 1 

türk'ün kendi milleti ve memleketi 
için yaptığı tarihi hizmetleri bütün 
vüs'atiyle takdir ve tebcil etmeyi 
biliriz .• 

Völkıscher Beobachter gazetesi 
11 - 11 -1938 tarihli Müııih nüsha 
sının ilk sahifesinde büyük punto 
ile "Yeni Türkiyeııin yaralısı Kemal 
Atatürk ölmüştür. . başlığı altında 
üç sütunluk bir yazı neşretmiştir. 

Fransa "Siyah 
ırk ordusu" 

Reva) : 20 - Fransız generalle 
rınden Baratler "Rus kabiliyyetle· 
ri" unvanı altında, Soviyet ordusunu 
pek haklı va keskin bir tenkidli 
makalesinde rı sonra !'Revalsche" 
gazetesi de bir harp zuhur etdiğinde 
Fransa 'nın dostu olan komiser diva 
nına nayanmanın pek müşkül olaca 
ğını neşr etmişdir. 

Eğer kırmızılara büsbütün iti
mad edilemezse diğer Fransa 'nın 
haricindeki askeri mudafaa hüküm· 
lerinden ibaret bulunan siyahlar ne 
olacak? süalini de esi endişe gazetesi 
sormakda•ır. 

[" ransıı 1934 senesinde Afrika 
arazisindeki ahalisini mecburi asker 
alınma hizmetini tatbik etmiştir . 

Ankarada bugün 
en tarihi gün 

- Birinci sahifeden artan -

det top atılacaktır. 

Alay kıtaatının Kolbaşısı Bah 
riye caddesi hizasına varır. ca kıtalar 
3 numaralı krokide işaret edilen yer· 

' leri alacaklardır. Topçu taburu kro· 
kide işaret edilen mahalle yaklaşır· 
ken yolun sağına yaMşacak ve tam 
mevkiine gelince duracaktır . Türk 
piyade kıtaatı ile ecnehi kıtaatı yü· 
rüyüşe devam ederek krokide gös
terilen yerlerini yola tevcihi cephe 
ederek işgal edecekler ve cenaze 
geçerken selamlıyacaklardır. 

ı Cenazeyi taşıyan top . ar~bası 
ve bunu takibeden Heyet ılerlıyerek 
Etnoğrafya müzesinin me!haline ta· 
karrüp edecekler ve 3 numaralı kro
kidr. gösterildiği üzere ahzı mevki 
eyliyeceklerdir . 

Tabut Generaller tarafından ma · 
halli mahsusuna nakledilecek ve tö· 
r , n burada hitam bulacaktır. 

Bugün Atatürk par-

Asri • 
sınema 

• 

Bu 30 Milyon ihtiyar insanlar' 
dan bir kısmı, Şimali Afrika, berbe · 
ri Arap kabilelerinden bir kısmında 
zenci ahalisinden ibarettir. Marok· 
ko, Algıer ve Tunus'da bulunan a· 
haliden askere elverişli 1 milyon di 
ğer Afrika mü~temlekeler~nden iki 
milyon tahmin edilmektedır . 

Siyah ırklar babası general 
Mangın demiştirki Fransa'nın nüfu 
su 40:değil 100 Mi1yonu buluyor. 

kında toplanacağlz ı _______________ _ 

Daladiar bile hu Siyah ırkın 
kıymetini takdir etmekdedir. Büyük 
harp tecrübeleri bunun ne kadar 
mühim bir rol oynadığını ıöstermiş 
dir. 

Halıhazırda müstemleke nazırı 
Mandel, bu mesele üzerinde pek 
şiddetli olan noktai nazarını müdafaa 
etmekdedirki o da: Afı ika' dan F ran 
sa'ya emniyeyt ve süratle ordu ııak 
liyat meselesidir. 

Faansız büdce•lnin yardımiyle 
Niıer havalisindeki "Cao" şehrin 
den Alıiere kadar süren 3000 kilo· 
metrdik bir sahrayıkeb'r hdtlın!n İşa 1 

sı dü~iinulmektedir. 

Arızalı bil' erazisi bulunmayan 
düz bir sahrayı kebir cölünde yapı 
lacak bir demir yolu hattında müş 
külata tesadüf edilmczsede susuzluk 
ihtiyacı yine baş ıröstcreceği pek 
tabiidir. 

Bu hattan mada Algierle F ran 
sız sudanile rabıtası ve asker yetiş 
dirmesi kabil olan b;r hatla, Sengal 
erazisile Marokko arasını birleştiren 

ve yine kısa sürm<!yen diğer bir 
hattın inşasına lüzum görülmüş ve 
başlanılmıştır. 

Buda son zamanlarda milli mü· 
dafaa baş encümenliğine tayin edi 
len müstemlekel~r nazııı Nandl'in 
bir düşüncesidir . 

Mandel aynı zamanda pek kısa 
hatdan ibaret bulunan büyük Dakar 
/imanından St. Louise kadar süren 
hattı garbi sahrayı kebire kadar 
devam etd;rnıek üzere temdidini 
islemekuedir. 

1 temmuzdan itıbaren bu hattın 

- Birinci sahifeden ;ıı tan -

6- Bunu müteakıp Parti. belediye 
Halkcvi ve Halk adına dört. nutuk 1 

soylcnecek ve gençlik hep bır ağız · 
dan and içecektir. 1 

7 - Saat tam 16 da Saathane ve 
fabrika düdükluinin çalmasiyle üç 
dakika sükut ve ihtiram vakfesi 
yapılacaktır. 

8-Üç dakikalık ihtiram ve sü 
kıit vakfesinden sonra Atatürk hey 
kelinin etrafındaki altı meşale altı 
izci tarafından ateşJ.,necektir . 

9-Meşalelerin ateşlenmesini 

müteakip anıd önünden aşağıdaki 
sıra tertibiyle ih tiranı geçidi yapı 

lacak ve merasİAle bu suretle nihayet 
verilecektir, 

ihtiram geçit resmi sıra•ı: 
A-Adanada bulunan teşrifata 

dahil mülki ve askeri erkan, 
B- Öğretmenleriyle birlikte 

okullar, 
C- Halk partisi erkanı 

D Halkevi idare heyetleri 
E - Mali, ticaı i ve idaı i teşek· 

küllerin ileri gelen er~anı , 
F-lzciler. 
1 O-Hareket, toplantı ve mera 

sim esnasında hiçbir siyah işaret 

bulunmıyacakhr, 

inşasına başlanacaktır. 

1 
Bu 6 Milyar frank yani 400 mil . 

yon Marklık bir masrafı bulunacaktır. 
Siyah ırkın selametle avrupa 

mcydanharbine iştirakini temin et 
mek üzere yapılan bu plan akdeni 
zin değişen vaziyetiyle alakadardır; 

Cebelüttarik tııikile asker nak. 
liyatı arlık dogru bı;lunmayor. 

Adana Birinci 
murluğundan: 

icra me-
1

-----------

938/1965 

Adanaı.la mukin iken şimdi ne 
rt:de olduğu belli olmayan mübadil 
lbrahim paşa kerimesi Nim ettara. 
fına. 

Doktor Nazmi Azize 1400 lira · 
ya borçlu bulunduğunuz parayı öde 
meniz hakkında çıkarılan icra emıi . 
ne mübaşir tarafından v"ilen meş· 
ruhata Nazaran yerinizin belli olma· 
dığı anlaşılmış ve ianen tebliğat ic 
rasına karar verilmiştir. 

ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde borcunuzu ödemeniz bir diye· 
ceğiniz varsa bu müdet içinde bildir 
meniz ve gelüp malla ınız hakkında 
keza bu müddet içinde mal beya-

Alsaray 
Sineması 

Sinema dahilinde ya
pılan tadilat dolayısiyle 
birkaç gün kapalıdır. 

il Müdüriyet 
ı l 9989 _J 
1 

i
l nında bulunmanız aksi takdirde ha

pisle tazyik ve cebri ic ı a yoliyle a· 

1 lacağın tahsil olunacağı icra emri 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 9998 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinio 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddel,.r 

eklenmesine dair kanun 

Karı uıı No: 3478 Kabul tarihi; ;,J'l, 611 938 

Neşrı tarihi: 9 711938 

- Dünden artan -

i y 
ı~ azının sonlarında da şöyle de· 

Bu yazeda Atatürk 'ün çocuklu
ğundan itibaren hayatı, tercümei ha
li, Çanakkal edeki kahramanlık ve 
muzafferiyetleri, istiklal mücadelesi 
ve yeni Türkiyede yaptı inkılaplar 
takdirkak bir lisanla anlatmakta ve 
hast a lığının da bir tarihçesi yapıla
rak bir Fı ansız doktoru ile Vıyana . 
l ı profesör Eppinger ve Berliııden 
profesör Bergnıann 'ın konsultasyona 
çağrılmış olduğu kaydedildikteıı son- ı1 

ra ha stanın demir gibi kvvvetli na· 
torası ve kırılmak hilmeyen yaşamak 
aimi ilk krizlere mukavemet ederek 1 

günün hadiseleriyle alakadar olduğu 
ve halt 1 Cümhu•iyetin 15 ici yıldö ı 

nümü bayramının cereyanını radyo· .------ ------------------------:: 

ınıl<b ll zları ııın dt'ı i bu deftere k1yJı ve bu gibi sigorta mukavele· 
name, zeyilname veya senedatının ve sigorta ücretlerinin hiç ödenme. 
miş olması sebebile mebdel~rinden fesih ve iptalleri halinde bunlara aid 
olan ve trnzili lazım gelen resim miktarlarının dahi sırasile bu defterde 
gösterilmesi mecburidir. (Ücreti kısmen ödenmiş olaıı sigortalar, bilahare 
feshcdilmilmiş olsa dahi, resim miktarıntlan bir şey indirilemez. Fesih ve 
iptal olunan sigortalara aid poliçelerin her iki nüshasının ve hayat sigar· 
talarııda m~şU!ri tarafın 1an geri verilen makbuzun ibrazı şarttır . ) 

Or: 

''Atatürk kendi devletinin Av· 
ıle Ôn Asya arasında mülavas. 

Olllıak . . . h' b" k t vazıyetını ıç ır va ıt 

llıaınıştır. 

~ musavassıtlık rolü, Türkiye-
\Ji ır taraftan Balkan ittihadına 

ter taraftan ön Asya devletleri 
~na dahil olmasiyle mütezahir· 

.l'iirkiycnin bugün ön Asyanın 
~~ ~evleti oluşu yalnız ve ancak 
~Yuk askerin, biiyük devlet a· 
;ııı Yani Atatürk'ün eseridir .• 

, azı şu cümlelerle bitirilmiştir: 
'Atatürk'e memleketin her tara 

ıı: .dikilmiş olan Anıtlar, Tüık 
\~nin basü badel mevtin in ebedi 

!J lü olarak kalacaktır. 
i 0~n hayatı Türkiye cümhuri. 

'l ıtarihini terkib eden ölmez bir 
1 ~tı 
°l'" r. 

\~ lıtkiyenin ve Türklüiün bir 
trc muhtaç olduğu kiritik bir 

,:
0da Atatürk ortaya çıkmış ve 
~an mağlub 1 ürklüğü A\'rupa· 

Ck r uşağı yapmak ı htiramiyle 
et eden cihanın kurmak iste 

dan din !ediği bildiriliyor. 
Bu yazının sonunda aynen şöyle 

deniyor: 
"Kemal Atatürk tarihinin en yük 

sek şahsiyetlerinden birisidir. O, 
asker ve aynı zamanda devle! ada 
mı idi. 

1918 den 1922 ye kadar devam 
mücadel •lerinde kazandığı parlak 
zaferlerine sulh yolundaki faaliyet· 
lerinin zaferlerini de ilave etmiştir. 
Hitltr 1933 temuzunda 'J ürkiye bii 
yük Millet Meclisi fı;ıricive encüme. 
ni reisi ile y:ı.ptığı bir mülakatta; A · 
tatürk'ün idare ve rehberliği altında 
Tüıkiyenin kazandığı muvaffakiyet 
lerirı Almanyada nasyonal sosyalist 
hareketinin muzaffer olacağına dair 
kendi kanaatini takviye etmiş ve 
kendisine Tiirk istiklal mücadelesi · 
rıin parlak bir örnek vermiş olduğu· 
nu, Almanyada :olduğu gibi Türki· 
yede de kuvvetli bir köylü ekseri 
yetinin yenilmez milis kudret menı 
baını teşkil ettiğini, her iki milletin 
a}nı siyasi bed;flere n alik olup a· 
ralarındaki dostluğun da danlı ikti 
sadi munasebetleı le kuvvetlendiğini 
söylemişti " . 

Sineması 

1 

1 

Sigorta poliçeleri matbu ve müteselsil sıra numaralı olacak ve her 
hangi bir sebeble kullar.ılmaktan vazgeçilenler cildi üzerinde bırakılacak
tır . 

2) Yukarıki fıkra mucibince defterle muamelt' ifa eyleyenler tahak
kuk eden damga resmini, taalluk ettiği ayı takib eden ayın on beşinci 

günü akşamına kadar bir irsaliye ile bağlı olduğu malsandığına yatırmak 
la mükelleftirler. BJ müddet içinde ödenmeyen resimler yüzde on zamla 
ve Tahsili Emval kanununa tevfıkan tahsil olunur. 

3) Meıkezi lstanbul veya Maliye Vekaletince tayin edilen yerlerde 
olmayıp Türkiyenin başka biı yerinde bulunan sigorta şirketleri damga 
resmini evraka pul yapıştırmak suretile ôderler. 

Madde 9 - Damga Resmi Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şe 
kilde tadil olunmuştur: 

25 inci ve 27 nci maddelerde zikrolunan hisse sencdleri ve tahviller, 
damga resmi ödenmedrn borsaya kaydolunamaz. Damgalanmış muvakkat 
hisse senedleri ve tahvil!eıin yerine koAulacak kat'i sened ve tahviller 
damga resmi ödenmiş olan muvakkatlerinin gösterilmesi şartile resim a
lınmaksızın damgalanır. 

T .:bdilen hisse senedi veya tahvil çıkarılıp da bunların temsil ettiği 
sermaye veya borcun miktarı çoğaltılmamış olduğu takdirde yeni hisse 
sencdleri ve tahviller, damga resmi ödenmiş olan eskilerinin gösterilmesi 
şartile resim alınmadan damgalanır. Resimsiz damga vaz'ı muamelelerinde, 
damgalanma masrafı sened ve tahvilleri çıkaranlara veya onlar namına 

hareket edenlere aiddir. 
Madde 10 - Aynı kanunun 32 nci maddesinin 23, 28 ve 56 ncı 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri Adana Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğünden 
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PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 
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En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza ·- - 1~25 H 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

fü. I 19 I 11 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 
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1. Teşrin Va. 4 
2. K!nun .. 4 
Hind hazır 4 
Ne~ork 8 

Raleigh 
sayesindedir . 

07 Lint 

Rayişmark ~ Frank (Fransız ) 
84 Sterlin ( İngiliz ) 
02 Dolar ( Amerika ) 
49 Frank ( İsviçre ) 
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Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
Modelleri geldi 

< l ~ l F C VA l ~ l W .A C E N1 ESİ 
A5FAL1 C/l[ CIDE DECECGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

21 26 9901 

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

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

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

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

B- Şartnamesi üctetsız 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 

1 DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Her giın hastalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu-

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 1 
ve tedavi eder 1 

9877 14- 26 g. a. 

=::; 

,. 

.. Kümbare.t~ biri' 
1 

TlJRJCtY! 

ZIRAAT:i.ANmsi ________________ , ___________________________________ _ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 12-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. . 

Hındisten, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na
mırııı gftHllfll tn D Uf ttl itp, h 2f \t ~(kulu ça}Jaıdrn \Ukuf ve itina iJt 
yapılan llaımanlardır. Her ztv• e göre değiş' n nur.aralı terlipleıi vardır ' 
Muhtelif cıns ve l Ü)Ü~liiktt ~utu w phtlu içeıi!inde satılır. Ambalaj K 
ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı -""--
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Ke11eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. .~;.,. , \ 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yal 

N • 
1 

• 
1 

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

8 

lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek rne rnrıll 
Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak celbedilen e 

imal edilmektedir. 

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve goğüs darlığından şikayeti 0 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı• Yeri: 
5- 30 

• ~O· 
Osmanlı Bankası karşı sırasmda 

9988 Feırlhıa'll; O IFil<el 

• 
Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şı 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

İlctisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi gttzttede neŞrettil~ 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğ\J 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher 
No. Genişlik Top m. 

~ifçi 2 75 36 

Beher 
Top f . 
630 

1-Satrşfarımız peşin ve fabrika tedi nidir. 20 toptan aş1ğı 
sıparişlere yüzde 2 zam yapılır. 

2 -Kabul edilen siparişler sırayı ithal edilmek şartiyle gönde 
2 9992 

ADLER ••• 

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

ADLER 
Bisıkletlerinin bütün tef enüah 

KRO\ıt ıJlduğu için kat'iyyen pas· 
)anmaz.Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nau1na Dikiş, 
iDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethaf1 

t1ıı1 · Telefon : 168 Telgraf : Başeb 

9490 34- 90 

9959 

--~~~--.--...,.,,...~----.......,,.-------------b8tfl' 
Sahip ve başnll1 

f erid Güve"~~ 
jjdO 

Umumi neşriyat : I~, 
Macid GuÇ ./ 

Adana Türksöıü ııı't 


