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lnönü'nün Türk milletine beyannamesi 
inönünün millete 

Çelenklerle süslenen ebedi Şefin Anıtı 

Adana Büyük ölünün arkasından 
doya -doya gözyaşlarını döktü 

namına ikiyüze yakın çelenkler kon-
1 

beyannamesi 
Devletimizin banisi, milletimizin fedakar hadi
mi , ınsanlık ideahoin aşık ve mümtaz siması 

eşsiz Atatürk vatan sana minnetdardır 

Ankara: 22 ( -\.A.)- Reisicümhur lsmel lnönünün millete beyenna. 
mesi. 

Büyük Türk milletine! 
Bütün ömrünü hi1metine vakfettiği sevgili mılletinin ihtiram koll

ları üstünde ulu Atatürkün fani vücudu isıirahat yerine tevdi edilmiş
tir. hakikatte yattığı yer Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu 
olan kahraman ve vefalı gögsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız rn zalim ve haksız ittiham gününde 
meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve 
ilan etmiştir. İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıp 
ranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nufuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da, At•türk ömrünü yaln11 Türk 
mili etinin haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hakettiği me
ziyetkrini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudre· 
tine, faziletine medeniyet istidadına ve müliellel olduğu insaniyet va
zifelerine sarsılmu itikadı vardı •Ne mutlu Türküm diyene• dediği 
zaman kendi engin ruhunun hiç sönmiyen aşkını en manalı bir surette 
hulasa etmiş idi. Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemi 
yetini en kısa yoldan insanlığın en mütekamil ve en temiz zihniyetleri. 
le mücehhez bir devlet haline getirmek, onun başlıca kaykusu olmuş
tur. Teşkilatı esasiyemizde ve bugün hizmet başında irfan muhitinde 
ve geniş halk içinde bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında yer
leşmiş olan layik, milliyetçi, halkçı, inkilapçı devletçi. cümhuriyet bize 
bütün evsafile Atatürk ün en kıymetli emanetidir. 

YURDDA 
MATEM 

Sevg;li Alatürkümüzün ebedi 
istirahalgahına terkı töreni pazar· 
tesi günü bütün yurdda olduğu gı · 
bı , Adanada Atatürk parkınrlaki 

anıt etrafında çok muazzam bir ta
zım ve teessür tezahürü içinde ya. 
pıldı. 

muştur . ı 
Törene istiklal marşiyle başlandı. 

Ülulünden beri Atatürk ün aziz adı ve hatırası bütük halkımızın en 
candan duygulariyle sarılmışdır. Memleketimizin her köşesinde ve bü
tün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlılık devlet ve milleti
miz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Ata
türk'e gösterdiği sevgi ve saygı onun için Atatürk gibi bir evlad ye· 
tiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 

Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda halkımıza kalbim· 
den gelen şükran duygularımı ifade etmeği, ödenmesi lazım bir boıç 

MEMLEKETiN HER BUCAÖINDA 
MUAZZAM MERASiMLER YAPILDI 

İstanbul: 22 (Telefonla)- İstanbul 
dün sabah öksüz ve muztarip uyandı. 
Büyük şefi ebediyen arasından ayrıl

mıştı. Mukaddes ölünün tabutu sanki 
Marmaranın bulutlarına sarılmıştı. Her 
göz YdŞlı; Ankaradaki merasimi rad
yoda ta kik ediyor. 

Taksim ve sarayburnu abideleri 
önünde !örenler yapıldı. Ağlandı sı1 
landı. göz yaşı ve hıçkırık hala kes il 
nıedi. 

Büyük fehlrlarlmlzde 

Ankara: 22 (Telefonla)- L ün bi 
tün yurdda olduğu gibi Eskişehiıdc, 
Samsunda, Yozgalta muazıam töruı 
ler yapı dığı AnJdolu ajansına verileı 
lelgraflMdan anlaşılıyor. Yurdun her 
koşcsinde dün yapılan büyiık merasinı 
leı in Lafsi!alını veren telgraflar gel . 
mektedir. 

Bay Metaksasın 
dünkü beyanatı 

Aıatür\. y;;\nız Türkiyeninl 
değıl büıüo rı!>anlığıodı 

İst.ıııl;ıul : 2~ (Tc donl .ı) - Yunan 
ll•Ş•('~ıli B•ı' Met" ks s mc ı . leketi· 
ıııızden •yrılı ken matbJalımıza şu 
b<yanatta b .lunmuştur : 

- Ankarnya üçtincü defa yaptı
ğım bu ziyaret çok acı . hislerle meş 
bu oldu. Kemal Atatürkle şahsan 
tanışmak şerefine malik bulunuyorum. 
O , yalnız Türklüğün değil , bütün 
insanlıi(ın takdirini kazanmış bir in· 
sandı . Ankaradan ayrılırken, Türk 
milletinin teessürü.ıe bütün kalbimizle 
iştirak ediyoruz . 

Sııbahın çok erken seatlerinden 

O anda onbinlerce insanın sardığı 
Atatürk parkı tek bir vücut halinde 
idi. Derin bir süküt ortalığa hakim 
di. istiklal marşını müteakip çalınan 
matem marşları Çukurovalının göz-

Çukurova Gençlljji Onun Anıtı etı-afında toplanmıştır 

itibaren Atatürk parkını dolduran I 
onbın l ·· ıce Çı ku · ovalı Atasına tbe· 
di n,ınnet ve şükranını sunmak ve 
onun ı.nıtı önuııde tuzimle eğ i lmek 

için leklel •yorcu . 
Cün AcJaı • ;;d ;ı bütün Hler, ve 

halta bütün ~öyler boşulmı \> tı. Ço
luk çocuk bütün Çukurovalı hep 

· ayni yerde bır tek kütle halinde 
. toplanmıştı. 

Atııtr.rk parkına sığınası imkan
sız olan kalabalık bütün ı". sfalt 

yol boyunca ve parkın önünü arka
. · sını dolduımuştu . 

Törene tam saat 14 de başlan· 

dı. Bu saatte, Vali, Tüm Komutan. 
devair rüesası, Fransız Konsolosu, 
Parti teşkilatı, Okullar, Gençlik ve 

: halk krokideki yerlerini almışlardı. 
Anıta Parti, Vilayet, Btılediye, 

Halkevi, Cemiyetler, Devlet Demir· 
yolla.rı, Okullar. Parti Kaza ve Na

- Gerisi· ikinci Hhifede -
Atasına , ajhyan çukurova 

yavrusu 

1 

saydım. • 
Milletler arasında kardeşce b i r insanlık hayalı Atatüıl..'iin 

en kiymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, 

insanlığın atisi için ümit verici bir müjde olarak selamlarım . Bu sözle
rim. Yazılarle ve toprağımızdö şövalye askerleri ve mümtaz şahsi
yellerile yasıınıza iştirak eden büyük milletlere Türk milleti adına 
şükranlarımın iladesidir. 

Devletimizin banisi v e milletimizin ledakar sadık hadimi 
in s anlık ıdealf'nin ;ışık ve nıüıııt"z sima s ı, eşşiz kahraman Atatürk! va
tan Sil lla min e. tardı -. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile 
berabn senin huzuı unda tazim ile eğiliyoruz. 

Küllin h;y.ıtında biz~ ruhundaki ateşten canlılık verdin, emin ol, 
azız h<ltıı .:.ı.n sö nm ez ıneşale olarak ruhlarımızı daimtt ateşli ve uyanık 
tutacaktır. 

RelslcUmhur ismet lnönU 

Ankaranın yaşadığı 
büyük tarihi gün 

Sevgili 
çok 

Atamızın cenaze • • 
merası mı 

muazzam bir şekilde oldu 

Eşsiz merasimin tafsilatı 
/> nkara 21 : ( a .a. )- Bugün 

ebedi şefimizin son cenaze töreni 
yapılmış ve tabutu etnofrafya müze

oideki muvakkat istirah~tgahine konul· 
muştur . 

ı' nkara derin bir matem içinde 
idi her yer kapanmış halk alayın geçe 
ceği yollara dolmuştu. sab~h yedi 1 

buçukla ı itibaren memleketlerini tem· 
sil eden asker diplomat h.eyerleri birer 
birer gelmeğe katafalkın önünde du
rarak büyük ölüyü selamlamağa baş
lamışlardır. Dokuz buçukta vilayetler 
mümessilleri bir az sonrada millet mec 
!isi azaları tabutun önünde eğilmişler
dir. 

Dokuzu elli geçe on iki kamutay 
azasının elleri üstünde tabut top ara
basına konmuş ve onu on g-ece ara-

banın önünden ihtiram geçidi başla
mıştır . 

-· Gerisi ik 'niıi alıifeclc -

- Belediye reisliğinden -
Ulu Şefimiz Atatürkün tet- 1 

fin töreni münasebetiyle dünkü 
ifÜn yaptığımız matem tezahü
ratının acısı yüreklerimizde mev
cut olduğu şu sırada hulill eden 
Şeker Bayramı dolayisiyle husu-
si mahiyette kabul merasimi 
yapılmamasını sayın hemşehrile

rimden rica eylerin. 
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Belediye reisi veklli 
H.Aıe, 



Ankaranın yaşadığı 
tarihi gün Şeh ô ır O bizi insan etti 

Birinci sahifeden artan '---------------·---------------,-----••il"'" 
Bugün on yedi milyonuu öl 

•• •• minneti, onun arkasın 

yaşı halinde akıyor .. 
çusuz 
dan göz 

-:;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Atamızın aramı::dau ebedi oyrılışı olan pazoıtesı giinii 
.'fta1ürk parkında ·yapılan b.ii') ük me1am11de ) azı ,.;Jrrı 
müdürümüz l\evzed Güt enin SÖ) lcdığı mıtııkwn ) 

JE5\ erişan bnşımı ellerimin içi-
11" ne aldım Duşundum. Sn.-

n tlerce duşundum. ı~e söy· 
llyecektim. Ne söyleyebilirdim? Bu
tUn bir milleti, butun bir insnnlığı fa 
kalbinden vuran bir acı) ı ifade ede
cek söz, kelime, hmçkırık nasıl bulu
nabilirdi? 

O'nun için söylenmedik ne kai
m ışb? Dunyanın en buyuk edipleri, 
en bu~·uk devlet adamlnrı onun mer-
iyesini yazmış, en hassas Turk şairi, 

ııcn kudretli Turk muharriri milletinin 
hiçbir tarif c sığmayan bu acısını ke· 
limelerin dili ile ifade)'e çalışmı~tı. 

Ben artık ne söyliyebilirdim' Ba· 
na du;ıen tek bir iş kalıyordu: Sizinle 
beraber gelip. onun temsil edilmez 
Tarlağının ancak bir yadigarından baş· 
Jca bir şey olmıyan şu taş parçasının 
önUnde diz ç8kUp ağlamak, göz yaşı 
dökmek .. 

Ben de şimdi Bunu yapacagıın ar· 
kadafl&r! Sözlerim, hınçkmklarla tı
kanan bir hançcrenin boguk sesinden 

b&Jka birtcy olmıyacaktır. 
HemJebrileriml 
Şu anda buyuk milletimiz, kendi

sine, tarihin biç bir çagında nasip ol
mı.san en buyuk varlığını kara top· 
raklann doymaz ihtirasına terkediyor. 
Dünyada hiçbir millet, bizim, şu an-

1 

Nevzat GUven 
nutkunu allylerken 

Bir milleti bir tabuta sığdırmak 
mUmkUnmU idi ? 

Ona öldu dedikleri gUn; dört .va
şındalu oğlum shrmuştu: 

Babn Ataturküo mezarı olurmu? 

Başta mızraklarıyle suvariler geç 
mişler ve bunları sancaklari}de topcular 
muhafız. ve harbiye alaylarının ec.:nP.bi 
devletlerin ihtiram kıtalnrının geçişleri 

takipetmişlerdir. 

on ırk beşte büyük ölüyü ıa~ıyan 

araba ağır ağır hareket et ti. 
Arabayı erler çckiyorlaıdı iki la

fında da on ikişer geneıal yürüyordu. 
Arabanın onünrfe riyaseti cümhur 

muıı~ ası gıdiyordu ve ma em havası 
çalı} ordu bu sırada ıoı larda aııl na~a 
baş), mıştı arabanın arkasından Alatür
kün hrmşireleti ve onıl.ın sonra birbi
rı d.ıkusınd ı nyaset i cünıhur cı kanı 
Re c; cıımh·ı~ l .ınet l ıonu ( meclis ıc:ııi 
b;ış v kıl v .. M.., rnşul Çık ınak ) ecnebi 
m s) nıı şefrlerı kordıµlomcıtik vekiller 
111 busl,ır Üçüncü derecede bareme 
d, hıl skerı 'c mulki cıkan vılayctler 
muınesilleıı parlı heycı le ri halk evleı i 
rniımessılleri v.:: ıneklepler gcli}orlardı 
t ıbııt biiliin guzergah boyu lCa birik-
mış olan ve acıdan izdi•abtan yuğurulmuş 
olan ve sessizçc ıııliyen h ılk kiitleleri 
ve büyük Aloya son ıht;ramı ifa için 
sııf tııtınn~ Tüık ve ecnebi kıtalarının 
anısıııda n grçt'rek mÜ'l( n n önüne gel 
dı tiıbutıın üzer ndeki Türk bayı ağı 

ve ortu alındı ve şefın tabutu zaferden 
1afere koştuıduğu nıth 1 ctcıklerid 

, k um,ınd .ınl" ı ın ve subaylann omuzlaıı 
, üzerınde yüı..seıdi ağır uğır müzenin 

ınedhaline doğru ilerlemeğe başladı 
mermer baırnmakların sağ tarafıuda 
türkün büyük evladına karşı milletle
rinin ve devletlerinin sommı saygı ve 
sevgılerini ve onun ebedi gaybuLetin
den dolayı türk ulusuna taziyeleri bil· 
dirmek için gelen fevkalade heyetlerle 
kordiplomatik sol tarafında i e vekiller 
mebuslar ve difer ıavat bulunmakta 
idi tabut müzeye girdiği zı:ıman şefin 
hemşiresi ile Reisicümhur ismet lnönü 
meclis reisi başvekil Maraşal Çak· 
mak tabutun konulacatı kaidtnio 
önünde )er almış bulvnuyotl.ardı. 

da kar,ıla,mış olduğumuz elem kadar 1 
derin bir aCJ)'a duşmemiştir. Hiçbir 
millet, tarihin emeklemcAe başladılt 
zamandan bugUne kadar eşine rast 

1 
gelmediği bir talii kendi ellrriyle tep 

Bu masumun sorguıu•nun manası- ı 
ru derhal anlamıttım. 

Tabut kaidaye lı:ondu "'e şanlı 
bayrağımızla Öt tüldü şimdi başta 
Cümhur reisi ismet İnönü oldugu 

Okullar tatil 

Okullar önümüzdeki pa
zartesi günü açı\acak 

Mııli yas ve ştkn bayramı mü 
nas be iyle Cumartt-si günü tatil ya 
pan şehrimizdeki orta ve ilk okul 
lar da önümüzdeki pazutesi günün· 
oı·n itiharen tedris<tta başlanacak 

l t r. 

Çek sahtekarlığı 
davası 

iki suçlu daha dün ke
faletle tahliye edildiler 

Sahte ç~k tanzimi sur etile ziraat 
banlcasrnJao sekizyÜ! küsür lira al 
m.-1'<laıı su..;l ı ve mevkuf defterd~r 
lık n.u hıııs~bt'Sİ eskı nı"mur lanndJln 
Ihsan Üner, Rııgıp Baturnlu, Ômer 
ve arahacı Him 11et ile g~yrı mev· 
kuf ki •rit Alınin duruşmalarına 

dün ağır ceza ruahk,.mesinde de 
vam o'uı•mutlur. 

Dünkü duruşmada suclular hak 
kında karar vcrilt'cehi. fakat; 
nıahkemtce defterdarlıktan bızı 
cihrtltrin sorulmasına lüzum gö 
r üldütünden kara un anlahlma11 5 
birinci kanun 938 Pazartesi günü 
ne bırakrlmışllr. 

Suçlulardan Ragıp Batumlu ile 
Ôıner düDkü celsede mahkemenin 
kararile ve ktfalttle tahliye edil 
mişlerdir, Bunların da duruşmaları 
na gayrı mevkuf olarak devam o · 
lunacaktır. raıa vermek betbahthı•na utramamı,. 

tır. 

ArkadAfl&r! 

Ataturk gibi bir kainata bedel 
varlığın elbette mezarı olamaz, el
bette yeraltı onu istiap edemezdi! halde bütün başlar derin bir huşu , 

içinde büyük Şefi amyorlar ve onun Bu gün şeker bayramı 1 Şu anda duyduğumuz acı, ne bir 
devlet reisinin, ne bit" baş kumanda
n1n, ne milli bir kahramanın, ne de 
bir baba01n ölUsU arkasından duyulan' 
acı degildir. Biz Ataturk'u kaybettik .. 

O'nun bizim için, Turk milleti 
için ne olduğunu ancak yine kendi 
adı tarif edebilir. 

Onun bizim için, Turk milleti için 
ne olduğunu ancak yine kendi adı ta
rif edebilir. 

O bizim. ne yalınız devle.! reisi· 
miz, ne· _yalınız milli kahramanımız ve 
ftC de yalınız babamızdı. O bizim her 
şeyimizdi •. 

Onun kuv\•etli elleri bizi, karnn
lık mutbiş bir uçurumun kt•narındnn 
dcJil, ta içinden çekip çılcarmıştı. 

O ı bizim, daha birgUn evvel zin
cir taşıyan ellerimize t•n buyuk, en 
kudsi zaferlerin kılıncını taşıttırdı. 

Daha bir gUn evvel Lir kibrit çöpU 
için bile yabancılara uzanan ellerimize 
sa.> ısız f abrikalann, mekteplerin, ilim 
ocaklarının kapılarını açtırdı. 

Onun mucizeH elleri, açlıktan se
faletten inliyen milletimizin önUne, 
yurdun servet menbaltırını altın dolu 
bir kasanın kapısını açar gibi açtı. 

O bizi okuttu, O bizi terbiye et
ti, O bizi insan etti. 

O bize milletler arasında. en şe, 
refli, en sayılı bir yer ,yaptı. 

O bizim gururumuz olmuştu, Çun
kU tarihe bu eşsiz adı biz yazmıştık. 

Bunun içindir ki, bugUn on yedi 
mil~·onun ölçusuz minneti onun arka
ından göz yaşı halinde okıyor,. 

Çukurovalı 1 
Ataturkun kurtuluş mucizeaine 

ilk be,ık olan toprakların sahibi! 
her Turk gibi senin de gözlerin kan 
çao&la, tarif siz acı içinde bir burgu 
gibi dCSnUyor .. Ne kadar haklısın sen! 

Y aıla dolu balu1larında insaf sız 
tabiata kartı duyduğun derin hınç ne 
kadar açık okunuyor. Belliki, eline 
geçse ölUmU. gırtl&lana sanlacaksın •. 
o senin [ her feyini J aldı. 

J:<'akat bırak.! oda, ölum de tim· 
diye kadn.r tatmadığı en buyulı: guru
ru tabm .. Onun da göğsU Ataturkle 
lr.abareuıl. 

O , ölmedi arkadaşlar! onyedi 
milyonun mUtemadiJ•en tekrarladığı,gibi 

ben de inanı~·orumki, Ataturk ölmedi 
arkada,lar! Çunku o hizdi ve biz öl
medik! 

Ruh olan, kuvvet olan Ataturk 
onyedi milyonun kalbinde, knmnda 
daha genç, daha dinç yoşamıığa bnş
ladı . 

Biz biliyoruzki, bu tun dUnJ a an

ladı ve biliyor ki, ebediyete namzed 
olan Turk milleti yaşndıkçn. Ataturk 
yap.) or! denecektir. 

Kalbimizi dolduran ncı, acıların 

en bu.> ugu, felaketimiz felaketlerin 

en mutlıişidir. Foknl ne bu acıda ve 
nede bu felfı.kct knr ısmdn du.)dukln-

rımız dıı en kuçuk bir Umit,.izlik 
zerresi hile .) oktur. Bu Un. dunden 
dahn kuv\ dlı.\ iz, 'nrın dn bugünden 
ılııha kU\'\ etli olacngımızn hiç -;Uphc. 

miz yoktur. 

Bugun on\cllı, 'nıin elli ınihon 
Ataturk, en bu.) U Un Un, ruhu , 1,; c-
edcri etrafında herke birnz ılahn 

kuvvetli biraz dnha uk dmiş onun 
bize hnzırladı 1 bll\ uk i tikbııle dot:· 1 

ru koşacaktır. 

Atnt11rkUn en htı,:> tık eseri. , e en 
bU.) uk Um idi obn cnç! 

O, btıtUn e erlerini, ınirn im ını 
ana bıraktı. Onun en blh uk Unıidi 

endin! bugUn bizim de en hU,:> uk 
kudretimiz sen in! ,,il goz ;. :ıslarını 

şu anda vnzifdcrin en kutsisini. en 
buyu~unu genç omuzlorınn ) uklemiş 
bulunuyorsun .. Vnzifc başındn n8lan-

maz .• O, milletinin hayatında hicbir 
zamo.n göz yaşı istemedi. O bizi hep 
sevindirdi, o bize hep snndet göster· 
di. 

Bugun de onun. kendi ölUmll için 
bile olsa. milletinin ağlamasına ta
bammulu yoktur. 

Şu anda başını dim dik ona doğ
ru kaldır! ve deki: sen ölmedin, sen 1 

bizdesin , biz varız. Bize bıraktı~ın 

hatıralannı taziz ediyor far Atatür ••vr•m mam•zl 
kün her tarafı beyazlara bürünmüş Saat Dakik• 
olan bu istirahatgihında Reisicüm· 7 11 .J 
hur ismet lnörıü tabutun önüııd~ 1 \. 

uzun bir vakfeden sonra meclis reisi 
başvekil ve Maraşal ile birlikte 
Atanın istirahatgahından ayrıldılar 
bundan sonra baş ve ayak uçlarında 
üçer mt-şaltnin yandığı ve dört ~u j 
bayın yalın kılıç nöbd beklediği 
büyük kurtarıcının tabutu önünden 
mebuslar kumandanlar subaylar 
hükümct erkanının vc<la ve taz:m 
geçitleri başladı ve herkes büyük bir I 
sükün içınde gözyaşlarını içine akıta 
akıta şefin önünden geçti. 

Kozanda büyük 
matem 

Kozan 21 (Hususi) Ulu Ata tür 
kün unutulmaz kaybı karŞısında gün. 
leıdenlıeri göz yaşları döken Kozrn 
lıler Lugün saat 14 de cümhuriyet 
meydanında ve onun büstü alrafındı 
genç, ihtıyar, kadın, eıkek çoluk, ço. 

cuk binlerce halk Ulu öndr-re son 
ihtiram resmini yapmak için toplan· ı 
mrşlardır. 

Hükümet, parti, be!ediyf', gençlik , 
ve mekteplerle heraber kalabalık J 
bir halk kütlesi tarafından coşkun 
göz yaıları arasında büste konulan 
Çelenk ve büketlerden sonra isttk. 
lil marşı ile başlayan tören parti, 
bf!lediye ve gençlik adma Ulu önde 
rin yaıatbtı iolaliplar ve gençlite 
yaptıtı emanet hakkındaki nutuklar
dan sonra ihtiram geçidinden sonra 
bitmiıtir. 

Daireler üç gün tatil 

Şeker bayramı münasebetiyle bu 
günden itibaren resmi daireler hu· ı 
susi müesseseler üç gün tatil yapa 
caklardır. 

Dilenciler toplattırıhyor 

Emniyet müdürlütü memurları 
çarşı ve mahallelerde dilenciliti san 
at yapan erkek, kadın ve tocukları 1 

yakalamakta ve belediyeye tulim 

etmektedir. 

Kibritler noksan 
çıkıyor 

Bazı satıcıların satmakta olduk 
ları kibıitler yara ~enilecek derece 

de noksan görülmektedir. Alakalı 
dairenin bu işe ehemmiyetle nazarı 

diklcaıini celbederiz. 

Sıhhiye müdürümüz geldi 

Ailesini tedavi tUirmek üzere 
bundan bir müddet önce Ankarayı 
gitmiş olan viliyctirniz sıhhat ve iç
timi muavenet müdüıü dolctor Ke· 
mal şch·imiıe dönmü,tür. 

iki et kaçakçısı 
yakalandı 

Çukurova kadınları aOltyor 

Adana büyük ölünün arkasnıd 
doyo doya göz yaş11ıı döktO 

-Birinci sahifeden artan-

hiye Ocakları , hususi 
teşekküller yaşlarını coş 

turdu . Hıçkırık ve inil
tıler yükseliyordu . Hd· 
mttn her köşede kadın , 
erkek ve çoculdardan 
bayılanların halk ve za 
bıta tarafından bır kö 
şeye çekildıOi görillü
yor. 

Marşları müteakıp 

Parti , Belediye, Halk· 
evi namına nutuklar 
söylendı . BOyUk Şefin 
hayatından bahseden 
bu söylevler halkın acı 
sını bazan neşterlemek
te ve bazon da tesetli 
etmekte idi. Parti namı 
na Taha Toros. Beledi· 
ye namına Belediye 
azasından Müveddet 
Altıkulaç, Halkevi na· 
mına Ali Hadi Okan ve 
halk namına da gazete
miz Yazı işleri Müdürü 
Nevzad Güven'in söy
lediği rıutuklardan son
ra bütün Çukuroval ı 
hep bir ağızdan andiç-

Mehmetclk anıtın 

miştir. ı 
Bundan sonra çalan fabrika 

düdüğiyle üç dakika sükütla ihtiram 
vazifesi yapılmış ve Ulu Şefimizin 
anıtı önünde hürmetle baş eğ ilmiş
tir . 

ihtiram dakikalarını müteakip 
Anıtın etrafındaki altı meş1ate , 
altı Çukuroval ı izci tarafından ateş· 
lenmiş ve her meş'alenin dibinde 
birer Mehmetçik yer almıştır . Bun. 

Ceyhan da 
Büyük mera~ım yapıldı 

Ceyhaıı: 22 (Hususi muhabiri 
mizden) -:- Yurdun her köşesinde 
olduğu gibi, dün Ceyhanda da bü
yük bir töreıı yapıldı. Çoluk çocuk 
bütün Ceyhanlı ve köylerden gelen 
binlerce vatandaş sevgili Atatürküne 
şükranını ve tazimini yapmak için 
tören yerint doldu. Dün Ceyhanda 
anlatılması çok güç bir matem lev 
hası vardı. 

Yurdun her köşf'sinde olduğu 
gibi tören bur ada da saat 14 de baş 
layarak 16 da son ·buldu. 

Bütün Ceyhanlı dün hıçkırdı, sız 

ladı, göz yaşı döktü ve atasına şiik 
ran, minnet ve tazimlerini teyit 
Ederek hürmetle and içtı. Eş.iz 
teessür bili devam tdiyor. 

oynanmanın sonu ölüm-
le neticelendi 

dan sonı a tören progrsl'fl' 
onbinlerce kişi sevgili At• 
nıtı ön(lnden hıçkırıklarla g 

Parkın içi ve dışı geC~ 
vakıtlarına kadar kalabalık ıı 
Anıttaki meş'alelerin 1<1rf1'

1
tJ 

feri , etrafında dolaşan I• 
gamlı Vatandaşın gözyaş 
dınlatıyordu. 

1 
Bu eşsız elem ve te0~1 

hesapsız gözyaşı ve hı~ 
de kesilmedi. Ve devanı 

Mehnıet oğlu Hasan ' 
risinin üzerinde 125 graı11 
şıdığı görülNek alınmış "e 
hakkında tutulan zabıtla 
teslim edilmiştir. 

Ya1 ık Mehmedil1 
marifeti dah' 

lbrahim otlu Me h"''~ 
oğlu M~hmedin cebindel1 ~ 
larken yakalanmış ve hık 
nuni mu ımele yapılmıştır· 

Kaçak eşya 

Ceyhanın altı ".~'' ~~ 
kir oğlu Osman; Kurk~ 
yirmi dört metre kaçak 

1 

la yakalanmıştır. 

lki kardeş 

f 
~ 

l 
Dtın, onun son resmini gördum .. 

Oolmababçe sarayının merasim salo
ııan da .• bir tabut içinde.. Gözlerim 

ina11madı. Ar.lı.adat1arl Nasıl? Nasıl? 
lir tıht:ı h lı.hın içiff s1gard1? 

baha biçilmez emanetin Uzerine titre
yeceğiz! biz yaşadıkça, bizde sen .} a· 
14dıkça hiç bir el bu emanetlere u

zanmaga bile cesaret edemiyeccktir. 
Sen inkılibı, Cumhuriyetini bize bı· 

rak.tın. Hiçbir kuuvvet onu bizden 
alamayacak.tar. Sen ölmedin.. Sen on· 
yedi milyonun kalbinde yeniden dog· 
dun ... 

Saat onaltlda bir pare top ahi · 
mak euretiyle baılıyan üç dakikalak 
sükut derin hıçkırıklar arasmda geç· 
mit ve herkes yavaş yav.naşlı göz 
lf'rle evlerine dönmüştür. 

Emin 

Ahmet otlu Muhlis ve Arılan 

otlu Kasım adında l iki kiıinin ka 
nara harici hayvan kesdikleri rö· 
r üleı ek etler müsadere olunmuş ve 
!ll~lular hülunda kanuni takibat 

J•pthmftlf' 

Erzin nbhiytsinin Mustaf ah ma 
hallesinde oturan lbrahim otlu se
kiz yaşlar1nda Ali yine aym mahal· 
lede oturan Mebm~t otlu sekiz 
yaşlar nda Hüıeyinle oymarlaıken 
kavgaya tutuşmuş ve yerden aldığı 
bir taşa başına atarak ağır surrtle 
yaralamııtır. Yaralı çocuk bir müt 

ldet sonra ölmüştür. Küçük suçlu 

yakalaamaıbr. 

Köprü köyünde otur':, 
lu Haydar bir arsa 111t 

~ıkan kavga neticeı1inde 
Süleymanı bıçakla yır•;,; 
yakalanmış hakkında k• 
bat yapılmıştır . 
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Urkiye cümhuriyetinin yapıcısı 

•• 
TATURK 

' 1 uık ıç i n 
'ıı Ya11 ıs 
' ll:erıdı 
lb kadar 

------ Yazan-----·ı 
b,lunanlarda 
biribirine sev· . 

• 
ismet 

'~•ın b , ır 

agö .• bu 

~a- hana l•;,zı iırıkiinlH 
, lazı·ııdır. Bıı h~kı>n• göre 

1~ •u nı ·vzu faki ,~· ii ' ,iy.,tirıı 

iıa &·'>türür her ıkı ıııu'ıake 
~· h~kikatl-. bulunabilir. Uu ı 

ib•ec"siııi ta)'İn dmeği ba~ka 
ırakarak c ·sa retle ve mem · 

• 
in önü gi, g•niş yÜ· 

ıek ve bağlı 

Irk hasıl olma 
sıdır. 

Cemiyet fertleri biribiıine ve 
h•psi Atatürlc.'e sarılarak bir kütle 
hasıl olmuştur. 

Toplantının emelleri Lir nokta 
da döneı: Yüksek insan cemiyrti 
olmak, medmiyet ve ılim )Olunda 
ilerlemek. 

ıııı 
~ e Yazmağa l.:aşlıyacağım. Atatürk'ün toplantılarından, ha 

1 büyük sanatkarda. onun in yatın dertlerinden ve sıkıntılarından 
'c Şahıi hususiyetleri, eseri Ü· yıkanmış gibidir. 
ltsir ettiği gibi, At~türkün Herkes Büı•ük Önderin yüksekli. 
lttferi de Türk c•miyetinin ğini bir kere daha tasdik etmiştir. 
. a ve Türk devlet ve hükii Onunla bP.raber yaşamanın bu 

siyasetine derin tes;rler yap memleket için selamrt ve ilerleme 
1 olduğunu yüreğinde bir daha anla 

1
' 1•ci v~ inkilapçı ıabiatte olan mıştır . 
• Cemiyetle yaşamayı ve ce- 1 --------------

ÇalışmJyı p•k sever. Ka'3ba 
c~ın·yette mılli ve içtimai bir 
1n nıüza'(e.e ec'ıldigine rast \ 

ı, v~. müzakereye karışmak, sa· 
llıunakaş~ dııı l, onun için j 

~ ~a bir z vk veeılesıdir Bur.un 

Romanya 
Kralının 
Londra 

Bütün dünya büyük 
matemimize iştirak etti 

A vrupanın hemen her köşesinde 
dün merasimler yapıldı 

HER TARAF A SiYAH B .~YRAKLAR ÇEKıLDI 
ELEKTRiK LAMBALARINA SiYAH KREPLER GEÇIRIDI 

Belgrad: 22 (Radyo) - Başve 

kil Bav Stoyadınoviç Avala mulıa 
birine dürı beyanatla bulunarak ez 
cümle demiştir ki: 

- "Büyük dostumuz Atatürk'ün 
cenaze merasiminin yapıldığı şu sı 
rada, Yugoslavya eşsiz bir trssür 
içindedir. 

Atatürk Lürkiyeyi yarattı, kur· 
du, büyüttü Ona biz de ağlıyoıuz. 
Onun cenazesi önünde hislrrimizle 
hürmetle .. ğilerek Türk milletine ve 
onun Cümhur rei;i ismet lnönüne 
en d<'ıin taziyelerin.izi sunuyoruz. 

Rom•nyada matem 

Bülc.reş : 22 (Radyo ) - Büıüıı 

Belgrad: 22 (Radyo) - Balkan 
antantı Yugoslav milli rratbuat ko 
mitesi tarafından Atatürkün cenaze 
merasimi münasebetiyle bir hatıra 

toplantısı yapılmıştır. Adliye nazırı . 
meclis reisi, harp meclisi azala• ı ve ı 
ordu mümessilleri, matbuat brosu, 
ajans direktörleri ve bütün resmi, ; 
hususi müesseler mümessilleri biiyük 
ölüye son ihtiram ve tazimi ifa için 
toplanmışlar ve nutuklar söylemiş 

lerdir. 

Iranda matem 

• Asri sınema 

Sayın müşterilerinin bayramlarını saygı ile kutlar sıhhat ve saadetler diler 
Bayram gün ve gecelerine mahsus hü yük, zengin ve şimdiye kadar gö· 

ıülmemiş muhteşem proğramile saı•gı değer müdavimlerini davet 
etm~kıe şereflenir 

22/ lkinci ttş.rin salı gündüz 2,30 Maıinesinden itibaren Bayram gün ve 
gecelerinde değişik şaheserler 

Bayramın birinci gunu 2,30 
1- Kahraman Süvarileıimizin Musolini Kupasını ~lışları,Vatana dönüşleri 
2- Karanlıkta Uçuş ( MIRNALOY ) 
2- Serseriler Kralı ( L:JREL-HARDİ) Türkçe sözlü 

Salı akşamı 8,45 de 
1- Yanık Gönüller ( J AN GABiN - MIR ELLE BALIN ) 
2- Serseriler Kralı ( LOREL- HARDI ) kahkaha tufanı saçan Türkçe 

sözlü büyük eser 

Bayramın diğer günleri sırasile 
gösterilecek misilsiz eserler 

1- Koronof inciler ( MIRNA LO SIPECER TRACY ) dünyayı 
aylarca işgal eden Fransız matbuatında birçok makaleler yazılan enfes film 
2 - ( ZENDA MAHKÜMLA.RI) Oınayanlar: RONALD KOLMAN 
MADELFN KAROL şımdiye kadar duyulan heyecanın en kuvvetlisini, 

merak ve takdirin en sonuncusunu yaratacak şaheserler şaheseri 
ve daha hiç beklemtdiğiniz l..üyük sürpiriz .... 

Kişe her vakıt ao,;ıktır.Localarınızı telefonla istiyebilirsiniz 
Telefon Asti 9999 250 

Sınema tarihine bir zafer daha yazılıyor 

~ndı düşünJügü veya tetebbüs dÖ DÜŞÜ 
\ ' •o•vıuu, lıırçok muhatap 1 
Ur~kkep bir toplanlı la an tat· 1 
~nl~rıa münakaşa etmek, on • R~.m.~nya _Kralının ~ondra ziya 

a etm·k ıçin zihin ve kuvvet retı buyuk bır themmıyıtle takıp 
tlt ıı.k tatlı bir iştigali. ı edilmektedir . Londrada kendisin . 

• Romanyada oayraklar yarıya çekil ı 
miştir. t!ir,run Romanya, do~! Tiirki 
yenin matemine iştirak ediyor. Ro 
manyadaki bilumum mektepler tatil 
edildi. 

Tahran : 22 (Rapyo) - .dütün 
lran matem tutuyor; Kardeş 1 Üı ki 
yenin acısını paylaşmak isliyor. 

lran matbuatı bütün sahıfelerini 
dün Atatürkiın hayatına ve cenaze 
merrsimine t~hsis etmişti. 

llll•c:•rlstanda matem 

(TAN Sinemasında ) 
Bu akşam 

[ ÜÇ SiLAHŞORLAR ] 
1 pek bıiyük hüsnü kabul gösterilmiş, 

~liirkün bu hassası, evde ço Kral ve Kraliçe tarafın lan sarayda 
lıı az , öylemeğe, cemiyette , kendisine ziyafetler verilmiştir . Bü· 
tın su aıak önüne bakmağa , tün logiliz gazeteleri onun ziy .. rcti 
ldığı bir muhitte çok feyizli ile meşguldür. 

ba olmuştur. Atatürkün Romanya Kralı Karol'un bu zi-
•tle söyleşmek ve onunla iş yaretioe bu kaddf ehemmiyet ve 

hevesi bu memlekete baha rilmesinin sebehi şudur : 

1 
""'l iyilikler yapn11~tır. j Kral Karo!, Nazi isıi•asına nıa 

1~~9 ihtilaline girdiğinden itiba· ruz ve t,.hlikeli bir vaziyettedir. Al· 
"ıtl h manlar Romanyanın petrol ve hu. 
1 

erini kongrelere, eyetlere 
er 1 1 bu batına göz koymuşlardır. Alman 

ı.. c an atmanya ça ışı)or, 
;'ıb Maliye Nazırı Funk Bükreşe kadar 

ayet' çetin silah lıareketleriyle 
~Cak muğlak davalar için, her giderek ticari münasebatı arttırmak 
~ •vvel. cemiyeti ikna etmeğe suretiyle bu gayeyi teır.ine çalışmış 

~llıiyct yapmağa teşebbüs tır .Fakat Kral Karol, Almanlarla 

~ anlaşmadan önce bir drfa da lngil· 
zihniyetin en büyük esrri, ı 

d tere ve F ransanın nokt•i nazarını 
e Türkiye Biiyük Mıllet Mrc. 

rıı öğrenmek ihtiyacını duymuştur.Lan. 
li.ı eydana gelmesi olmuştur; drava bu maksatla gitmiştir.Oradan 
~, 1 ;P ve ihtilal içinde bulunan da Pariıe geçecektir . 
ı. ctın ırıeselelerini Mecliste ida . 
"q k lngilterenin Romanya ile ticaı i 

~- ~ e kolay bir İş değildir. 1 miiııasebatını arttıımasına imkan 
~al'ürkün, cemiyet içinde yer yoktur. Fakat ooa mAli yardımda 

Ve çalışmak hassasıdır ki bu bulunabilir . Krala yapılan hüsnü 

t.vc Çetin idareyi bize temin kabule bakılırsa lngiltere Roman· 
"r 
~iıı: it., yayı elinden kaçırmamağa azmet. 
~1 Bı· •qm~ ilk oi!'vresinden son miş göriinm.-ktedir . 
. Uhik Mıılct Meclisi memle 
1 ~ ITııılcadderatinda en biiyük 
Yet • • h f t . ve tesırı mu a aza e mış 

~latu·· k M ı· H"k" t • . r , ~c ıs ve u umc a-

IJ ~ 'Çirı daimi bir membadır, Giiç 
.,'otılı ır.eseleleri onun huzurun 
. o 
, • 0un son derrc~ vazıh olan 
ıı. 

(I· , hnı Jiııliyer~k telle. ı k rlınek, 
~ t' fi'' 1 

1 Yarlıktır. 
~JI ~'anın .. . . ı· . .d 

ı 1 umıtsız ı~ı gı er; nr· 
, t kuvveti tazelrrıir. insanı~ fık· 
llıarıevi kabiliyetlerini müte-

11 tn Yıpıatdn i~ler içinde, fikir 
"rı Ve tedbir ışıjıı veren bir Şef, 
~ '•ii hazinesidir. 
l.~ııı. 

1Yetin, çetin htyat mücade· 
-ı~. kudret, ümit ve neşe ile ısraı 
~ · işte lazım olan hudur. Bu 
ı1~ Atatürk ilıı müyesser ol 

"JI it 
~tar· 

Utkü, bir halk toplantısı '· ı 
t~ berkcs bedbiıı şeylerden için 

~i llıek hakiki bir zevk, miisteş 
~r fırsattır. 
lıı~ırıı saat iı,.inde lıalkın bütün 
tı Uklarr gidtr. taze ve canlı 
~ 111'Şeşi her çehrede uyanır. 

1 ınühim olanı, toplantıda 

Seyhan Vilayetinden: 
1- Seyhan Vilayeti Vali Kona· 

ğına alınacak mobilya ( 3710 ) lıra 
muhammen bedel üzerinden açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Açık eksiltme, 938 senesi 

Birinci Kanunun ikinci cuma gunu 
saat ( 11 ) de Vilayet daimi encü. 
meninde yapılacaktır. 

3- Açık eksiltme saatinden ı 
evvel hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış bulunması lazımgelen mu· 
vakkat pey par ası mıkdarı ( 280 ) 
liradır. 

4- Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenler, alınacak mohilyenin 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 tdlep vukuunda posta 
vasıtasiyle de gönderilebılir. Ancak 
eksiltme vaktinde isteklilinin bizzat 
bulunması veya noterl=kten musaddak 
vekaletnameyi haiz bir vekil bulun· j 
durması şarttır. 1 
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Romanya matbuatı Atatüık hak 
kında u uheyyiç m~kaleltr neşret 
mektedir. 
BulOarl•t•nda matem 

Sofya : 22 (Radyo\ - Bugün 
Atatürk'ün cenaıe merasimi müna 
sebetiyle sarayın bayrağı yarıya in
dirilmiştir. 

Budapeşte : (Radyo) - Türkiye. 
nin kaybettiği büyük Şefı Kemal 
Atatürkiln cenaze merasimi müna 
sebetiyle düo sabah bütün Macaris· 
tanda siyah bayraklar çekilmiş lanı· 

balara siyah krepler konmuştur. Bü ı 
tün Macar matbuatı bu büyük ha 
diseyi tebarüz ettim ekle mrşğuldur. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 1 ÜRKÇE SÖZLÜ 

Aleksandr Dumas'ın Şered Yıldızı, Şövalyelerin sönmez ateşi 
Kahramanların aşk zaferidir 

( ÜÇ SiLAHŞORLAR ) 
Gençleri çıldırtan aşklar, büyükleri sihirliyen vakalar 

Yiğitleri titreten zaferler f;lmidir 

( ÜÇ SiLAHŞORLAR ) Büyük ölünün hatırası için muaz· 
zam bir tazim meı asimi yapılmıştır. 
Başta Köse 1 ven of olduğu halde 
bütün 'mebuslar ve hükumet ricali 
ve erkanı olduğu halde bir toplantı 

yapılmı~tır. 

T. H. Kurumu Adana şu
besi başkanlığından: 

Bütün gönülleri büyüliyen güzellik,tekmil kalplerı bağlıyan bir ateş kaynağı 

DIKKA T DIKKA T : 
Bu harikalar filmi için lutFen biletlerinizi erken tedarik ettiriniz. 

ı<.işe herzaman açıktır . TELEFON NO. 266 

Bir dakika ihtiram sükütü ya· 
pıldıktan sonra Köse lvenof ve bir 
çok rical tarafından nutuklar söy· 
lenmiştir. Türk-Bulgar cemiyeti 
reisi Rekof da bir nutuk'.söylemiştir. 1 
Beııratdakl toplantı 

Lise ve muaıdili mekteplerin 9 
uncu ve daha üstün sınıflarında tah 

1 sil göınıekte olan !alebeleri Türk· 
:kuşuna uçııcu üye kaydına başlan· 
mıştır. isteklilerin kurumumuza baş 
vurmaları ilin olurıur. 

9-15-20-25 9963 

Alsaray Sinemasında 
SENENiN EN GÜZEL FiLMi BAŞLIYOR 

Şampanya Valsı 
ALTIN SESLi 

G lady Svarthout ve Fred Mc Murnay 
Tarafından oynanan bu eseri mutlaka görünüz 

İlave Olarak: 

Hudutta Bir Macera 
Dikkat: Sinema 8.30 da başlar. ilk olarak 

ŞAMPANYA VALSi gösterilecektir, 

Çarşamba gündüz 10 da 

Hudutta Bir Macera 
2,30 da Şampanya Valsı - Cinayet Masası 

Peışemb'! 10 da 

Hudutta Bir Macera - Cinayet Masası 
2,30 da Şampanya Valsı - Hudutta Bir Macera 

Cuma 10 da • 
ŞAMPANYA V ALSI 

2.30 da Korkunç kuvvet - Hudutta Bir Macera 

Pek yakında göreceğiniz filmlerden: 

Erkek Kız - Tayfun ·Patronum Kocam 
l.ıangesterler Karşı Karşıya - Korkunç Kuvvet .. v.s. 

1000 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

A.arııuı ı\u : 34711 

- Dünden artan 

Kulıul turı!11: 2'2161193/J 

Ne§rİ ıarihı: 9/';11938 

numaraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye yeniden 58, 59 
60, 6!, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 üncü nu 
maralar eklenmiştir. 

23 - Tekaüd, yetim ve dul maaşlarının tahsisine müteallik bilumum 

evrak . 
28 - Yüz kuruş ve ondan aşağı paraların alındığını natık olarak 

resmi dairelerden verilecek makbuzlar (posta, telgraf ve telefon makbuz . 
lan dahil) (sigortaya müteallik maddelerdeki makbuzlar bu muafiyete da-

hil dcğıldir). 

56 - Beynelmilel panayir ve sergileri tertip edenlerle buralarda mal 
teşhir edenlerin panayır ve sergilere mahsus olmak üzere pan~yır için~e 
ve dışında dağıttıkları hroşürler, el ilanlanrı, kağıd ve mukavva veya ka
ğıt ve mukavvadan gayri maddeler üzerine tertib edip asttıkları ilanlarla 

1 levhalar ve gazete, risale, mecmua, kitab, rehber ve takvimlere der · 
1 cettikleri reklamlar ve panayırın duhuliye ile girilen yeı ' c: t ai ! d ı'ıuliye 

biletlf'rİ. 
58 - Mükerrer ~igorta mukavelenameleri. 
59 - Gerek Türkiye turing ve otom'lbil kulübü ve türk Hava Kurumu 

tarafından ve,ilen, gtrek ecnebi memleketlerin mümasil teşkilatı ta.rafın· 
dan verilıp Türkiyede ibraz ve istimal olunan tıirtik ve gümriik geçış kar

neleri. 
60 _ isim, yaş ve kağıt tashihi hakkında ashabı aleyhine sadır olan 

ilamlarla Cümhuriyet ınüddeiumumileri ve nüfus memur!arı tarafınd.an a· 
çılan bu kabil davalara aid her nevi evrak ve ilamlar, davacı eşhas · ta
rafından açılıp Cumhuriyet müddeiuınumileri veya n~f~s me'.11urları .• tar~
fından temyiz edilen "kararlara aid temyiz istida ve layıhalarıle teblıg ıl. 
muhabarleri. 

(Sonu Var) 958:l 

1 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
--------- KiLO FIATI ---------

-En az ı En çok 
K. S. K. S 

CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
oza 7,~5 ,==-===-c=== 

Piyasa parlafı-,.---ı--31,50 -ı_-_3_3 __ _ 
Piyasa temizi ,. l 
(ane ı.- - ,----

•----------iane il. 1 
:------1 

Ekspres 1 
KlevlaÖd 36 --41,"so 

YAPA 1 • 
Beyaz ------Siyah -1-ı 

ÇlÔIT 
EkSpres ı --=--=------- ıt----------:ı -------(ane 

Yerli "Yemlik,, 3 ı:-----• 
--.. -·Tohumlu~ -------

HUBUBAT 
-Buğday-Klbns 332 --, -------Yerli'___ 332 __ ,._ -----ı----~· -------

Mentane .. 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN ----=----,,...,.---=-..,..,.,.---- -------=-------Dört yaldız Salih 

üç " .. 
Dört yıldız Doğruluk 

üç " 
Simit ,, 
Dört yıldı:ı Cumhuriyet 

üç " " 
Simit ,, .1-----

Llv~rpol l rıgrafları 
19 / 11 I 1938 

Santim Prnc 

Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır ı 5 07 ı--,.lı~r_e-ı _ __,.. _____ ı---
•--T ___ V ____ - 4- 8f _ga-=y'-iş::-m.....,.a-=rk,---,----
__ ı._e __ ş_rin __ a_. ___ ---- Frank (Fransız) -3- --.1-

2. Kanun ,. _4_

1
~ Sterli_!!__( ingi~z ) -5- 91 

_H_in_d_h_az_ır _____ 4_ ~ Dolar (Amerika) 1251 8l 
Nevyork 8 49 - Frank ( isvi re 00 00 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 
1 

Raleigh 
saye sindecıir . 

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

Bisiklttinin 1 ütiin dünyad:\ 
kazandığı şöhret dayarııklı~ı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

Çl~lFCVA UP-'UM ACEN1ESI 
ASFALT CArDEDE DEDFCGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
22 26 9901 

Kız, erkek liselerile Erkek öğretmen 

ı::~.l~=rında n~ikıarı: kilo 
TemiPatı 

Kız lısesi Kırılmış uw~c 20000 6750 ~uruş 
Erkek lisesi " 20000 
Ôğrttmen oku'u " 200'.)0 

1- Yukarıda adla ı yazılı okullaun M kiz ayhk odun ihtiyacı müt• ah 
hit Yusuf Ziya Buğa)a ihale edilmiş isec'e mOteahhit ne teminatı kati· 
zesini yatı'"mış ve nede mukaveleyi tam zam .uıında imza etmediği anlaşıı" 
dığından ihale fesedilmıstir. 

2 - Mez~ür okulların odun ihtiyacı 12 11 938 den itibarrn yeniden 
15 gün müddetle münakasaya konmuştur. lbale 28.11 ·938 pazartesi 
giinü saat 14 de Seyhan kültür direktörlüğünde yapılacaktır. Taliplerin 
teminat makbuzlarile komisyona müracaatlara. 

12 16-20 24 9968 

Beklenilen 
,, 

eş ,, Geldi 
Soba lan 

ş Ateş 
ı Türk antrasiti 

k fabrikasının 

ucuz Ateş 
s Marka soba 

a 
"' 

ve ocaklarını 
g 
l Çok ucuz 
a fiatla 
m Yalınız 

•• ' Om er Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 35-90 

l~lUJiMll3>A1DiA 
CAN KUQTAQ.IQ 

a 

-

________________________ .... ________ ......_. ____________ _ 
, 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

( 
t 
' ' ·'!.~ .. \ ----

! 

! . 

r:n Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yaloı 

• 
1 NC • 

-
Esans, Kolonya ve Losyonları 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Es<rns, Losyon H' Koloıı~<1 bu 11 

larınrlan şikayetçi olan zevk erbnb; iNCi kolorıyalarından pd. ıııerı rnııı 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristeıı hususi olarak celbedilen es 

imal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik inci Limon 
Bir damla~ı insana taze bir hayat Bahşeder. 

'ıtl 
kolonyası 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 
Satı, Yeri: 

~6-30 

9988 

Oemanh ,.o· Bankaeı karfı aıraaınd• · 

Feırlhat ~ıncl 

Denizbank Dörtyol acentahgından: 

1 Nci Mevki 
2 Nci Mevki 
3 Nci Mevki 
Güvf'rte 

1 Nci Mevki 
2 Nci Mevki 

50 
35 
25 

İskenderun 

20 Payas 

75 50 
50 35 

3 Nci Mevki 40 25 
Güverte 30 20 Dörtyol , ____________________ ...... ___ __ 
1 Nci Mevki 150 100 75 
2 Nci Mevki 100 65 50 

3 Ncü Mevki 80 55 40 
Güverte 60 40 30 Merıin 

f' •• 

r• 
Mersin-Dörtyol, Mersin- Payas, Mersin-İskenderun, DörtY01;,.,ı 

yas, Dörtyol-İskenderun ve Payas- lskcndeaun arasında 1 l<a11011 telı' 
938 tarihinden itibaren birinci, ikirci ve üçüncü kamaralarla Gü_,er Jt1' 
letlerinde tenzilat yapılmış ve bu tenzilatı gösteren liste yukar1Y',c11 
edılmiştir. Bilgi edinilmesi ve başkaca tafsilat almak istiyenlerill 11 

litimiıc müracaat eylemeleri ilan olunur. t 
1001 Derıizbank Dörtyol acerıtt:h 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müiürlüğünde ıı: . 

1
, 

Kırıkktile, Küçükyoıgat ve Erzuıumda istıh fam edil mık iı zcre 'Üııı 
hip alınacaktır. isteklilerin vesikalarını bir.:r istidJya hağlıyarak 

27 
Müdürlüğe müracaattan 9980 15 - 18-20-24 

""..-.--.·-~·&· . -.~ ...... _ 
Zayi mühür Ankara 

[ile 200 ila 20v0 metredek•) 
Nııtttr1ıktrn tıudik)i mührümü ı bü ün dünya neşrıyatını 

21 -1 938 t ırihio •~ uyi ettim. Bul Ml<A RAr1YO 
nıühi; .. ı .. h:ç hi• kimseye hoıcum ve 
k.fal.tirn 'o'<•ur Y-ni~i ı kH,•t•A· 

1 catı nıi .. n .-slc .. j,. hulc rnıi ! """"" •· 'ı 
ttnt i i ı ,._,ı,.,in•. 

H ·n .. taıı nı .. h .. lf, ıtİ• tir 
oturarı Q .. ,, ... , og o Ah Hindiıtın, Seylan, Çin ve Cavadan dotrudan dogruya müe:Sst-se na. 

mm• gttirilrn tn n ürıttlııp. hu u ~<~ulu ça)lıııd1:11 uhf vr itina ile 
yapelan baımınlardır. Her zn .. e gÖtf' deiişc n numaralı trrtipJrri vaı drr. 1 =: ciAib:;;~k L~u M~;;;f ~oıiN~;j'h· ~~;';i· 1 

DOKTOR 1 
K" ğılar lOOl ,--

.. N~zarı dık'<c1te,, 

- c: fn m:ıız. , n ıeuııı ~ ' 
c5 l'°ıııo-ı ~ ud elinde S • j 
7.1 eli lcımt)Cttcsı a ınucehhe• 
dur . 

MÜRACAAT: Uıuı Sıılılı 
No~ A; 3ehekli k~ etiketi nefuet ve baJiaiyetinin tenıinabdar. 1 

Adana.la : Ali Riza Kelleşelcer ticarethıneıi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde uhhr. 

Umumi dtpoları ; lıtanbul Tabmiıönü No. 74 ( Kurukabveci hanı 
altmda) 

e.hçekape Dördüncü vakıf bam kırpsmda No. 71 

Telaraf Hıai : ALBA YRAK - lıtınbul . C. 

Ziya Rifat Tümgören 

Her gün hastalarım Abidinpaşa caddesinde 125 nu
maralı muayenehanesinde kabul ile teıbis 

ve tedavi eder 
9877 15- 26 1· a. 

Adana Maliye lıazinesindcn üç 
Sene müddetle iaticır ~ylcditim ka· 
ratq dalymmda hiçbir kimteile 

ortakblmı olmadlpu ilin ederim. 

H. Şadi Dolar. 

99.81 4-6 ... ------

12-"" 


