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FRANSA' 
ı'oı B• • Ah haıı·nı• aldı paktı imzalanıyor 1 lr zıyaretga Paris: 26 (Radyo) - KARIŞTI 

'• Fransız-Alman anlaş-

ÜZENİN ETRAFINDA 2000 ÇELENK ~al·;~~:~a~:::;: ~=~ -
nya matbuatının çok büyük alaka 

rının pek yakında Parise 
geleceği Alman hüku
meti tarafından resmen 
bildirilmektedir. 

750 kişi tevkif edildi; 300 
kişi divanıharbe veriliyor 

40 polis 30 mümayişci yaralandı 

AVUSTURYADA 

1 Şuşning zamanında! 
bir suiistimal 

Daladiye hükfl'netine komünistler müthiş 
hücumlar yapıyor; gırev çok büyüdü 

P•ris : 26 ( Rodyo } Fransa mi m 1 ~ssesel er iş e ileri grev ılan et· 
miştır şimendifer hatlarının askerler 

tuafından işledilmesi muvafık görül
müştür. Hükumet bütün tedbirleri 

almıştır. hatda harp zamanı organi
zasyonu kanununu bile tatbik etmek 

üzeredir. Daladiye hükumeti müthiş 

hücumlara maruz kalmaktadır, 

Ebedf J'.Şef Eırıogrııfyrı mii:esindeki istirahatgiihında -

~Q~:ra ~ ~6 ~ _ Telefo~I~ )- Ankarad~ matem ~e j v.atandaş müzenin önüne gelip, başı açık dakikalarca de-
essuru bulun tazelıj!'ıyle devam edıyor. Herkesın rın bir huşü içinde e~iliyor ve bekliyor . 

' bu büyük acıdan doj!'an bir yorgunluk , hir bi· Atamızın ölümü yabancı memleketlerde de beklenil· 
0kunuyor . medik bir teesRtir ve alaka uyandırmıştır. Dünya matbu· 

~- . . ~tının hiçbir ölü arkasından bu derece büyük bir alaka 
lıı ı Şefın muka~des n~aşl~rının ~uhafaza. edılmek.te ile meşgul oldutu görillmemiştir . Hemen bütün yabancı 

Etnovafya muzesı bır zıya retgah hallnı aldı . Bı büyük gazeteler Atatürk ün hayatına , inkılaplarına ölü· 
~fında ikibine yakın çelenk var. Hergün binlerce , müne dair sahifelerle resim ve makaleler ne~retmi~l~rdir. 

/manga ve galıudiler 
'lıudtlerin ekonomik boyat 
il ihracı kararnamesi çıktı 
~llsa ve İngiltere Yahudi meselesi
hal için Amerikaya baş vuruyor 

MACARISTANDA YAHUDi iDAREHANELERi· 
NI GENÇLiK DÜN GAZETE TAŞA TUTTU 

l:,.ıliıı: ~o (Raı.lyo) - Yalı .. dıle· j 
:•n ~korı-rrik hayatından ibra· 
~rnaıııcsı.lıugün Berlinde n•şre· ı 
1 r · Yahudi ticaret evleri ve mü. '. 'r~htı tamamen kapanacaktır. Mev· 
.. Udı licarethanelerinden yalnız 

1,;11 ıniş olanların üçte biri bırakıl· 
ı\ıı,; Yahudilerin hiçbir surelle 

a~yada ve ne de Çekoslovak-
1.ıı Çını hakkı olmıyacaklır. 
1 ~dra: 26 (Radyo} Müstemleke 
~ 8 kdonald avam kamarosında 

1ıı~ 1 1lıevzuu üzerinde ıızun uzadıya 

1• 
1~ bulunmuşlıır. Nazır eıciimle 

ır ki· 

&F'ili~tın işi askeri de~il, 1 ·Jli· 

1 1ınaenaleyt. lngiliz askeri orada 
t.ı •ının eder, sulhu değil. 

~?ra: 26 (Radyo) - Fransız
!> Ukümetleri mümessilleri ara· 
aristc son yapılan müzakere· 

~......_____-~--~~~~~ 

'\arol-Hitler 
ttıiizakereleri 
~rı· 111 : 26 (Radyo) - Burada 

ııt ~ta olan Romanya kralı Ka 

ı,'& lıııan devlet reisi Bay Hit 1 

t 111daki mü~u.creler devam 
~ 'dir. j 
lı1~~~ııya kralı, dün de Hitlerle , 
ıe tısadi ve kültürel münase 

'd~ir en mühim meseleler ü 
i0tüşınüştür. 

!erde Yahudi meselesi de mevzuu 
bahsedilmiştir. Fransa ve lngittere bu 
meseleye bir sureti hal bulmak için 
Amerika - lngiltere, Fransanın teş
riki mesaisi için Amerıka Reisicumhu
ru Ruzvelte teklifte bulunacaktır. 

Budaprşte: 26 (Radyo) - Yüz. · 
!erce Yahudi gazetesi idarehanesi 
gençlik tarafından taşa ıutulmuştur. 

hal yan Çek 
müzakereleri 

Roma: 26 (Radyo) halla hari 

cive nazırı Kont Ciano ile Çek de 

l~geleı i arasındaki müzakerelere 

d~vam olunmaktadır. Müzakereler 

neticesi hakkında bir fikir dermeyan 
edilememektedir. 

Otomobil tekerleklerinin 
hava~ız kullanılabilmesi 

Frankfurt: 26 (Radyo) - Son 

zamanlaıda "Buna,. adlı lıir lastik 

fabrıkası bir lastik icad etmiştir. 
Bu lastik, hali hazırda kullanılan 
otomobil lastikleri gibi hava ile dol 

durulmıyacaktır. Aynı, hava ile dol 

durulmuş lastikler gibi iyi netice 

veren bu lastik 1939 senesinde bü 

tün dünyada ta.mmüın edeceğine 
muhakkı>k nazariyle bakılmaktadır. 

Yeis ve korku asla! 

a 
Nevzad Güven 

zerimizde derın bir ıztı
rabın takatsızl ıijı var .. 

bütün Türkiyenin gözleri 
kıpkırmızı. Gözyaşları onun çehre· 
sinrle o kadar derin yer yapmış ki, 
bu izler ebediyen silinmiyecel)e 
benziyor.. Yurdun acısı dinmemiş. 
matem, dinmemiştir. 

Onun adını anmış her hançere, 
kapanıncaya kadar hıçkıracak, onun 
bır umman olan çakır gözleriyle bır 1 
kere karşılaşmış olan har göz kapa 1 
nıncaya kadar yaş dökecektir. Fa· 1 
kat _bu iztırapta, bu gözyaşlarında ı 
en kuçük bır zaM alameti aramak 
nekadar manasızlıktır. Onun ölüsü / 
arkasından, Türk milletinin duydul)u 
bu derin acıda en küçük bir korku 
ve endişe ifadesi bile yoktur. Onun 
ölümü hıçkırıklarla. Türk milletinin 
bağrı~ı derinden sarstı. Fakat ınkı· 
labın, Cümhuriyetin ileri doğru de
vam eden adımlarında en hafif bir 
sendeleme bile olmasına imkan yok· 
tur. Atatürkun büyüklüğü, dehası, 

eserlerini kendinden sonra da ayni 
kuvvet ve metan~tle devam edecek 
bir sağlaml'kta yaratmış olmasında· 
dır. 

Nitekim, Türk milletinin bu, en 
büyük kayıp karşısında gösterdiği 
vekar, metanet, memleketin bugün 
arzettiği ; kuvvetli birlik manzarası 
yabancı kafalardaki istifhamı da 
silip atacak bir mahiyettedir. 

Türkiye bütün dünyaya göster· 
di ki: En büyük acıları bile sarsıl· 
maz bir metanetle karşılayabilecek 
kadar olgun bir millettir. Atatürkün 
inkilabına, eserlerine onun ölümün
den sonrada aynı sevgi. Hatta biraz 
daha artan bir aşkla bağlı kalacak· 
tır. Bu vaziyet, Türk miJl6tınin e· 
bedı Şefine karşı olan sevgisinin 
bağlılıijının ucsuz bucaksızlıı:lını en: 
bol göz yaşlarından daha beliij bir 
surette ifade ediyor. 

Vıyana: 26 (Radyo' - Polis mJ 
düriyeti Şuşning zamaııına ait milyon 

luk bir suiistiır.al tahkikatı ile meş 
gul olmaga başlamıştır. 

Bu tahkikatla alakadar on kişi 
de tevkif edilmiştir. Suiistimalin ma· 

hiyeti, eski Avusturya hükumetinin 

"Dolfus ilamı. namı altında gizli bir 

istikraz yaptığı ve bu varidatın faizi 

tutan 8·10 milyon şilin'in gizli işle· 

re sarfolunduğu anlaşılmaktadır. 

ınütiş surette karışlı siyasi mahafil 
büyük endişe göstermektedir. 

Hükumet tarafından verilen emir 
üzerine grevleri koriiklemek suçu ıte 

450 kişi tevkif edilmıştir bu günkü 
wevcilerin nümayişleri esnasında 40 

polis 30 uümayişçi yaralanmıştır. 

lsyandansuçlu 300 kişi mahkeme· 
ye sevk edilmek üzere tevkif edil 
miştir. 

Fransadaki btün maadenler ka
panmış ve bütün hususi ve yarı res 

Mebusan meclisi koridorlarında 

Radikalıler merkez partileri azaları 

bu hareketi takbih etmekte iselerde 

komünistlerin şiddetli hareketleri, bu 
itirazları rayı! bırakmaktadır, 

BAŞVEKiLiMiZ ZONGULDAKT A 

Bu yıl başında Top fabri
kamızda bitirilecektir 

Demir ve çelik fabrikalarımızın büyük bir 
kısmı ikmal edilmiş bulunuyor 

Ba,veklllmlz Celil Bayar 

Ankara : 26 (Telefonla) - Baş· 

vekilimiz Celal Bayarın seyahati hak· 
kında buraya gerek Karabüklen ve 
gerek Zonguldaktan kısım kısım ma
lumat gelmektedir. 

Bugün, Cbmhur reisimizin: Baş. 
vekil ve bülün başlarımızın gözyaş
larını kalplerine akıtarak büyük bir 
metanet ve emniyet le iş başı yap · 
tıklarını görüyoruz. inkılap çarkı bir· 
an bile yavaşlamadan dönmeğe de· 
vam ediyor. Bu ulvi manzara kadar, 
büyük Atamızın ruhunu şadedecek 
Türk milletinin ona bağlılığını ıfade 
edecek bir şey varmıdır? 

Onun için ağlıyacağız .. daima 
aijlıyacağız. Fakat bu göz yaşları 
ancak Kemalizmin, Atatürk inkıla· 
bının mütemadiyen dönen çarkına 
yepyeni bir enerji kaynağı olacak 
bir çağlayan halinde akacaktır. 

Kemalizmin ruhunda acının, iz· 
tirabın bol bol yeri vardır. Fak~t 
ümitsiz! iğin, yeisin aslı!.1 

Celal Bayar dün Karabük'e mu 
vasalat ederek büyük fabrikalar in
şaatını tetkik etmiştir. l'laşvekil bir 
kaç saat mütemadiyen inşaatı gözden 
geçirdik 1 en sonra Zonguldağa hare
ket etmiştir. 

Bu sabah Zonguldaktan alınan 

malumata giıre, Başvekil dün akşam 

üzeri Zonğuldağa muvasalat etmiş ve 
gene fabrikaları tetkik etmiştir. 

Verilen malümata göre, demir ve 
çelık fabrikalarımızın büyük bir kısmı 
ikmal edilmiştir. Bu yıl başında top 
fabıikasının ve gıl<cel< Ttmmuz a· 
yında da diger kısımların temamen 
bitirilmesi beklenmektedir. 

Fransız-Ingiliz müzakereleri 

Resmi 
sabah 

tebliğ dün 
neşredildi 

BAY ÇEMBERLA YN VE LORD 
HALIFAKS LONDRAY/\ DÖNDÜ 

DALADYE 
BAŞINDAN 

HÜKÜME.TiNIN DERHAL iŞ 
ÇEKİLMESİ TALEP EDiLiYOR 

Parla: 26 (Rreyo) - Parlate lnglliz Fransız devlet adamla 
rı arasındaki müzakereler dün bıtmı, va lnglllz ba,veklll ile 
hariciye nazırı Londraya avdet •tmı,ıerdlr. 

Bu müzakereler hakkında lngiliz müzakerelerini neşreden mat· 
bu sabah bir reamltebllli neş· buat, ittifakla bu müıakerelerin dün 
redllmı,tır. Bu r•amlteblllide ya sulhu için bir temel taşı oldu~u 

iki memleketi alakadar eden nu kayt etmektedirler. 
başlıca mebelder üzerinde noatnina· Bütün gazeteler lngiliz . Fransız 
rnr leali 'dılmiş, bu arada mılll mü· dostluğunun büyük ehemmiyetinden 
dafaayı alakadar eden meselelerle bahs etmektedirler. 
diplomatık hareketi icap ettıren ış- Paris: '26 (Radyo)- Sosyalist par 
!erde konuşulmuştur Sulhu muhafaza tisi Daladye hükumetinin derhal isti· 
v~ idame etmek kavgıs.ndan mühim fasını is emektedir. Parti Daladya hü· 
olan umum! siyasetlerın \Cchesi hu· kümelinin, hiçbir cephenin pirensiple 
susund~ tam bır mütabakat hasıl ol· rine riayet etmedi~inden müştekidir 
muştur. cümhuriyetçi parti parlemento gurubu 

Paris: 26 (Radyo)- Son Fransız da aynı karardadır. 
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iHTiYAR BiZ 1 
ş elhl ü ır 

Bütün bir 
bir tek 

milletin 

AGRINDAr 
Hiçbir emir verllmemlşU: Fakat bUtUn ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

efi•ence yerler• hep birden kapılarını ka Ş k b Sebzeler d 
insan için 

ağladığını gördüm 

pamış, maialar HrtUlmllş, erkekler siyah Bölgede ekim e er ayramı 1 
giyinmiş, kadınlar çehrelerinin çekllmı, pahaJıfall 
hatlarlle uzun uzun cUivUne dövUne aila· Hub1ıbat ekı"mı· nihayeti.. ____ ___.-_ 

Dini şeker bayı amı şehrimizde _ mıştlr. .. d. b · 
ne ermek uzere ır matemle geçmiştir. Adanalılar ü 

Rü) ii/, atomızın ô i nıii }cıl r11 rı mrmltkt"tlr1dP de çof, ılNin bir teessi~r ı•e af tifo zıyan: 
dırdı. Biitiin diana matf.11atı şimdn·e l.adnr !11çf1ır Miyiik ıçıu s11lııfe/erı111 im kadar _7enış 
bir afôl.a ıle açmomı~tı frrupız ga:.etı-leri )at'Of ynı•aş gPfnıPğc bu;ılodıAçn 0111111 ~ıın)a· 
dokı I ii-yiik prrıtıj 1 ı r rı {! • r lır a:: daha wtarı birçok ve lı11Jrıwfıklıı daha 1) ı anlı-

1 oruz. 
1 

• A 
, Pariı;tc çıJ.an ıe frr.1"0.11111 rn liı)iık ::rzct,,ferindcrı imi olcııı "farı ~uar.. ra11~ız'.n 

I I C) /)('il . 7··· ı.· ·e;e uöndermıstır öliinıii uzerine en <Ü lfnlı ) aııcılan11r. an bırı~ı o 011 • • ıl wr(I urr.ı ~ o;;; • : 

Gazcresrnc bıı lıii) iı/.. /,(iJıse I al.l ırıdol.ı i11rılınlo111ıı yn;;nıoğa lıa§fn) ıın bu sayılı mulımrırın 
Jfk mokales111i bugiirı t11ciime cıfeıdı aşaifı;a l.01111nrıız. 

' ' H ududa varır varmaz, 1 

hudut muhafızlarından 
bir askere sordum: 

bir şey olmavan Türk bdınının şah· 
sını tamamile 'lam başka olarak bi
ze gösterilmişti. Ala\ürke kadar 

-Atatürk ölmüş? şimdi ne o 
lacak? 

ı Türk kadını bağlılıktan başka bir 

O, bana baktı ve eliyle saııki bir 
şt-y süpürü)'ormuş gibi bir işaret 

yaptı. Ve çt hı t-sinin üzer inde hir çe-
şit bir tebessüm belirdi. Gözle 

tinde hazin bir iztirap vardı. Gazi 
nin ölümü yabancıyı alakadar t>dt>r 
mi idi? bir yabancı bunu hiç an!ı;a 
hilir mi idi?. Tren hareket etti. as 
ker daima ·tebessüm ediyordu. 

O burada öldü 

Ma~mum bir teşrin günürıde 
Orya~ Ekspres lstanbula varmak 
için acele ediyor gibi süratle ilerile-
yoı du. Etrafta ne cami, ne köy \ar 1 

dı. Sapsarı tepelerden başka birşf>y 1 
görünmeyordu. Yalınızlık ve SÜ~ unet 
mutlaktı .. 

lstanbul: kimsesiz Lir istasyon .. 
bon.boş peıonlar .. birkaç yolcu, ba 
vullar, sandıklar ve kimsesizlik .. Yal. 

şey tanımamıştı. Belki Je bu hal on 
lardan l>ir çoğunun hoşuna da gidi· 
}Ordu. Kemal Atatüı k hapis harenin 
kapısını açtı. Hava ışık ve neşe ver 
di. Ve Tiirk ı. admlarını hava ve ışığı 
sevmrğe icbar etti. Eski kafa, ve 
eski kafalı müslüınanlar ayaklandı. 

Gözyaşları ve kan döküldü. Ha~iki 
hürriyet uğrunda di~ tal Ör olan Ata 
türk babanın otoritesini büyük kar· 
deş11ı manıısız lıukukunu, kocanın 

mutlak kuvvetini elinden a'mıı;; ve 
şeria kdnunlarırı ilga etmişti . Bü 
yük hoıı urtular oldu. Fakat namağ 
liip inkilap devri kadına ı ey hakkı 
kocası ile müsa\İ .. lıukuk vermfkte 
ten·ddüt etmemişti. Ve onyedi mil 
yonluk Lir millet Türk aİİf'sİni garp 
preosip!eı i iizerinr kurulmuş bir nli 
ve yapan bu inkilaplardan faydrılan 
dı 

Derin bir matem nız matemli bir şehir deği!, saklana-

bal mumu sııı ılığı var. Uzun uzun, 
· öı ürıden geçtiğimiz saraya bakıyor 

ve te~ru l diyor: 
- Onu Tahnit etmişler .. 
Ve bundan sonra birdenbire çeh 

rt·si ge, ili yor ve çünkü doktôrlar ta. 
rafından ttıhııit edilen aziz olünün 
etinde duyduğu acıyı kendi karnında 
hisseder gibi iki büklüm olarak hıç 
kır ağa başlıyor. 

Bu akşam bütün Turkiye ban 1 , 

aziz bir mahlukun ölüm acısının z ~
lım fakat şahane izinini, onun için· 
de kalan derin boşluğunu gövdesin 
de ve kalbinde duyan matemli bir 
Kadın gibi geldi .. 

Nöyi muhedesi 
Bulgaristan 

ve 

Bu\gar üniversitelileri 
nümayişler yaptı: 

Böigelaimizde umumiyetle hu 
bubat ekimi ı.ona ermektedir. Ö
nümüzdeki hafta içinde pamuk eki 
mi hazırlıklarına da başlana"caktır. 

Tahmin edildiğine göre, bu yıl 
pamuk • .... kimi sahası geçen seneki 
nisbeti tutacaktır. 

Portakal .ihracatı 

Mahsul az fakat kalite 
yülfsektir 

Geçen seneye nisbetle bu yıl 

cenup bö!gesi portakal rekoltesi 
düşük olmakla beraber kal_ıte şa· 
yam memnuniyd bir haldedır . lh 
racat ise kalitenin yüksek olması 
dolayısile hararetlidir · D1'hili ibra· 
cat başlamıştır . Dış piyasalara da 
bugünlerde ihracat başlayacaktır · 
Birçok ecnebi tüccarlar mıntaka
mızdan taleplerde bulunmaktadır· 

lar . 

Öğretmenler arasında .• 

Şehrimiz eı kek lisesi tarih c~g 
rafiya ôğretmeği Sabri cıüşm~z, ıl.a
veten Adana ziraat mektebı tarıh 
cografiya öğretmenliğine, pamuk i~· 
lah istasyonu memurlarmdar. Sem~h 
de ziraat okulu umum'i öğretmenlı
ğine tayin edilmiştir. 

rak ağlıyan biitün bir şehir.. Ba~ıran, gülen, ağlayan, sinirle 
O gece temsil erine başlıyacak 0 • ı nen bir halk kitlesi l--elki muazzam ı 

lan Harri Bor tiyatroların kapandı- 1 w muhteşemdi~ .. F~kat böyl~ bir 1 
ğını habu almış ve Parıse han·ket kitle nadiren d11s·zdır. HalLukı lstan 

Nöyl muhadesfn!n tadlllnl 
ve eski Bulgar toprakları

nm iadesini isteriz. I~: 
~ ~--......... 

etmişti. bul halkı susuyor. lstanbul sokakla 
Biraz sonra şehre girdik. Haya rında uzun uzun dola~tım, Bu gezio 

tı, ve canlılığının methini işittiğim tileriın esnasında çarpıştığım bir çok 1 
bu şehir, kırk sultana paytahtlık yap rrkek ve kadınlara rastladım. Biitlin 
mış olan bu muhteştm şehre, ki Lu insanlar görmeden yüıiiyorlardı. 
Atatürk bütün zevkle~i~e ve _güzel· 1 Sokaklarda bütün mağazaların reklam 
likJ,.rine Anacolunun ıçındekı meç- ve tez)'inatı bir anda oıtadcın krıyp 
hul bir ka1t- olan Ankarayı tercih 1 olmuştu. Hiçbir kimse, hiçoir kuuvt·t 

1 

etmişti, ve o Şf'hirdeli, tal~'.n t~h~f ı Türk milletine kedc>r duyması için ı 
bir kapıisi olan Atatüık gozlerını 

1 

kalbinde Lu kadar derin bir acı his 
orada kapadı. setmesl için emir vermemişti. 

Şimdi bu ş~hirde ne eski fstanbu Hayret etmiştim ve sordum: 
lun hayatı, venede bizansın kaynaş - Tiy<>tro, sinema ve kahvtlerin 
ması vardı. Ancak tramvay gıcırtı kapanm~sı için hükumet veya bele 
!arı ve limandan çıkmak üzere bulu- diye bir emir verdimı? 
nan bir vapurun düdük sesininin 1 Cevap verildi: 
bozduğunu duyan bir sükun koca bel- -- A:.la ! 1 

deyi kucaklamıştı. Sema pembe ve · Bana cevıp veren g·nç bir addm-iı. 
boz bir renk içinde boş fakat gamli ve simsiyah keyinmişti. 1 

idi. Şimdi 1 u dilsiz şehir İçinde artık - Hayır 1 dedi. bende siyah gi 
konuşmayan, şarkı söylemiyen, bağır yindim. Ve Lö)'le giyinrntnı için kım 
mayan halk kitlesinin ayaklarında~ se bana emir ver ınt! ıi. Bütü11 Türki 

1 çıkan muazzam sesten başka birş,.y ı ye matem içindedir. 1 
işidilmiyordu. Bütün bir millet raşe 1 Atalürkiin heykeli, onurı s,.rt çiz 
içinde idi. Mustafa Kemal, Gazi, A· gili ç• hresinin ör ünde gözleri kıp 
tatürk ölmuştü. kırmızı erkekle,, ağlayan kadınlar 

Onun kurtardı§ı kadmlar var. üniversitelerde l ütün mekt 0 p· 

lerde bütün gençliğin kalbinrlc rrıa· 
işte fstanbulun bın·ktığı intiba 'ı tem var. işte ölen insanın eski 1 lir· 

İşte, şefini kayip elml'kterı doğan bir ki yeye bilhas a verdiği <,eğerli Şt"y. 
teessürle sarhoş olmuş, heyec3 n ve O grnçliği verdi. Şehirler yar~ttı, 
acı içindrki muazzam lir halk kitle· memlekete yollar, fabrikalar. ha ta· 

sinin bıraktı~ı ilk intiba. . . haneler verdi. O Asyanın bir krna· 
Halbuk~, ~u ada~ _me~lt-ketını . I rına sihirli ağacın tohumunu ekti. 

alt üst etmıştı. O Turkıyeyı kuvvetfı Bu ağaç yavaş yava l üyüdü. Fakat 
kolları arasına almış sarsmış, salla· ! bugün ft>vkalade bir kuvvet almış· 
mıştı O bu nevi azgın bir aşk, bir 'ı t · muş ur. 
neşe ve kudrerli: irade ile mcmleke . 

' . - d ı Onu tahnit etmlşler tin üzerıne atılmış ve muca e eye ı ----------
başlamıştı. Alfabeyi de~iştirmiş, ka 
r.uııları mükemmelleştirmiş, milletine 
modnn bir medeni kanun vermiş, 
kadınları esirlikten kurtarmıştı. 

Uzun zamanlardanberi dimağla
rımız bir saray edebiyatı ilt okşan· 
mış vr- mahallemizde bir Türk ka · 
dını tipi yaratılmış 

- Bugüo dahi hala kolay bir 
edebiyatın menf aatına olarak asır

lardan beri baba, kardeş ve ~ocala · 
rının istismar dtiği ve e;irdcn başka 

Krıradenizden boğaz içine doğ 
ru p,..npe bir nefes gibi eşrn bir rüz. 
gar içinde ~izi Tarabyaya götüren 
vapur, eski sultanların ikametgahı 

dan Dolmdbahçenin rle öniinden 
geçiyoı uz. O, işte burada ebedi uy· 
ku.')unu uyuyor. 

Yanımızda bir kadın mırıldanı 
yor: 

- Onu tahnit etmişler. 
Bu gerıç kadının çehresinde bir 

Sofya 26: ( Radyo ) yüzlerce 
üniv rsite talebesi Bulgar par lamen · 
to bınası önünd: toplanarak h:ırarct 

li nümayişlt'r yapınış!a~dır. 1 

f alebeler bu nümayış t!•na.mıda 

ŞÖ}le haykırmışlardır: 

· _ ( Nöyi muhadesinin tadi:ini 
\'e Bulgaıistanın eski topraklarının 

iadesini istemelidir.) 
Bu rıiimayişler sabahın erk,...n ~ir 

saaatinden ta gece yarısına kadar 
devam etmişdir. Dahiliye nazırı lıu 
nümayişler iizerine radyoda halka 
bir nutuk söylemiş ve halkı sükiitu 
muhafazaya, bu tezahürlere iştirak 
etmemeye davet etmiş ve alınan 

t~dbiılere itaat etmeyenlerin şiddet. 
le tecziye~i için inzibat kuvvetlerine 
emir vHildiğini ilave f'tmiştir. 

Memleket içinde lamauıen bir 
cerr yan uyandıran bu harek .. t üze. 
rine başvekil Köseivanof mathııata 

ncümle şu beyao .. tta bulunmuştur: 

- (Politikamız, Balkan barışına 

sadt1kat. Türkiye, Yugoslavya, Yu· 
nanistan ve Romanya ile olan 'Jlese 
lelerimizi iyi bir hava içind~ yürüt 
mek t:sasın fadır. ) 

Pola Negri 

almanyada biı müddet 
hapis yatmış 

Sessiz sinamanın güzellik. dikt:ı

törii Pola Negri elan s1nat sahasın 

dan çP-kilmiş değildir. Onun ( M .,z · 
ur,a adlı S'>ll fılmi hakikaten güzel 
d'r. 

( Ş1han ! t.rngo ) d.ı nef ıs l>ir 

eserdir. 
Ancak Pola Negri,ııin Berlindekı 

şah:ıne hayatı so ı zamanlarda gı ub 
etmiştir. Çünkii, 1 2 te,..rinievvelJe 
Alman hüku.netinin v rd·ai bir emir· 
le hu h\iyük artişt Dachau'da ika· 
mete memur edılmi..,tir, 

Dachau, şüpheli eşh:ısın Alman 
lar tarafından teksif edildiği yerdir. 

Radysdan aldığımız son haber· 

26 lktnclte•rln 938 

Gökyüzii bulutlu. Hava hafif rüz· 
garlı. En çok sıcak gölgede 20 de· 1 
rece. Gecele:,i enaz sıcak 8 derece. 

Egedeki tütün 
satışları 

Satışlar ondokuz milyon 
kiloyu buldu 

İzmir : 26 - Alakadarlara gö 
rı>, Tütün piyasasmm açılrşından şim 
diye kadar mubayaa edilen tütün 
mıkdarı 18 buçuk milyon kiloyu bul. 
muştur. Pıyasada satılan tüti.inler 
den 00 milyoı unu Amf'ri~an tütün 
ku'lıpanyal.:ırı almışlardır. iyi kalite 
tütünlere kilo başın:ı 70 kuruş ve 
rilmektedir. Diğerleri 35 - 60 kuruş 
arasında satılmıştır. 

sfoya elçimizin Bulgar 
k•rahnı ziyareti 

Ankara : 26 ( a a. ) Bulgar kıralı 
dün elçimizi kabul etmiş elçimiz 
büyüle matemi,uize iştirakinden. do
layı Cümhur başkanımız ismet lnö 
nün teşekkürlerini bildirmiştir. 

l:3ata, dqviz kaçakçılığı 
suç1yle tevkıf edildi 

Berliı . : 26 (O, N. B.) Bir Südet 
gezetı-sinin yazd ğına göre, meşhur 
kundura f Jbıikatörii Bata, Çekos 
lovakyaya döviz kaçırırken Alman 
gümı ük memurları tarafından yaka· 
lanmıştır, 

~lere göre, Pola Negri iki gün evvel 
L Almanyayı ter ketmiş, ve yerleşmt"k 

üzere Trabulusgarüa gitmi~tir. 

yük şef Atatürkü kaybetmekten do 
ğan büyüle elım ve acı dolayısile 

bayram yapmamıştır, Şehirde ne u 
muwi ve nede bususi hiçbir suretle 
bayramlrşma yapılmamıştır. 

-Hava postaları 

Bu ayın I 5 inde tecrübe uçuş 
)arına başlanılacağını yazmıştık. H~
ber · aldığımıza göre , Devlet hava 
yolları postaları önümüzdeki ayın 
ilk haftasında tecrübe uçuşlarına 
ancak bC\şlayabilecektir . Buna se. 
bep hava limanlarındaki tesisatın 

henüz la~·ikiyle ikmal edilmiş olma 
masıdır . 

Dairelerde ve mektep
lerde çalaşmay.a yarın 

başlanıyor 

Dini Bayram olan Şeker Bay 
ramının ertesi günü ' Cuma,tesiye 
tesadüf ettiğinden dl'n de gerek 
daireler ve gerekse mek!epler ta· 
tildir. Yarın fan iti haren dairelerde ! 1 

ve mekteplerde çalışmaya başlana-

caktır. 1 

! 

----~----------:--~ ! 

Türksözü 
Giindelik siyasi gazete 

Abone şartları 

11 Aylık 
t,, Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış meııılel-.t:lleı için Aboneı· 
bedeli değişmez yalnız post~ masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar içın ıdareye ınura- I 
caat edilmelidir. 

Seyhan Vilayetinden: 
1- Seyhan Vilayeti Vali Kona· 

ğına alınacak mobilya ( 3710 ) lira 
muhammt>n bedel üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur· 

2- Açık eksiltme, 938 senesi 
Birinci °(anunun ıkinci cuma günü 
Eaat ( 11 ) de Vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 _ :\çık eksiltme saatinden 
evvel husu!>i muhasebe veznesine 
yatırılmış bulunması lazımgelen mu· 
vakkat pey par ası mıkdarı ( 280 ) 
liradır. 

4- Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenler, al nacak mohilyenin cins' 
mıkdar ve vasıflarile proje. şartname 
ve konağa yerleştirme planını , hu· 
susi muhasebe dairesinde her gün 
gör~bil irler. 

5 _ Adana'da bulunmıyan istek 
lilere bu evrak talep vukuunda posta 
vasıtasiyle de göndeıilebılir. Ancak 
eksiltme vaktinde isteklilinin bizzat 
bulunması veya noterl:kten musaddak 
vekaletnameyi haiz bir vekil bulun· 
durması şartbr. 
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Bu gece nöbetçi eczane 
y c:niotel civarında 

Tahsin eczahanedir 

·ıe şt 
Son tufan dolayısı h bl 

k a a 
sebze fiatları ço P th 
Domatesin kilosu 6, P3•1~ . 1 n kı bır kuruş, fasu yanı 
şa satılmaktadır. 

Atatur'Un 
Mllletlne 
A•ıladıjiı 
Meziyetler 
Prensibi 

·· k ·b· b .. ··k 'nsa01'' tur gı ı uyu ı . .. 
• ,,. "'1id' tarihinde ender yetıŞ ır 
d .. rı1• ~ Kemal Atatürk u • •

1
Jjr ttı 

b' 15 (l d 
Büyük insanlarından 1

' seli l\r u 
• • v 1 ve te taıf tının ona ag aması ~ 

ması pek tabiidir. ·ııe 1
•t' 

M'aamafih, Türk drıııbir l' 
ağır matemi esnasın 8 I A h:tta 
olmak icap t>der, Kem• lı " ,urk 

· 1 · dev•" .ı: \e yarattığı ış erın . . k,,' 
olması Türk milleti ıÇ'~er, l 
de bir teselli teşkil e al~' d ~rk 

Yeni Türkiye Ke~ _,,. tJ...tı.ı 
b'lıf T~ ~ti 

yoluna devam ede 1 • jO 

k ·ır . .. der•" lir. Tür mı etı on I rı' 
· ete Prensipf eri ve vasıy . ,o 
h. ırı edecek olursa ta1i ırı · 

. ·ıerı 
dönüm yerinde bıle 1 

rüyt-bilecC"ktir. lifi 
Y t>ni Türkiye Ke111a 1~• 

en büyük kurtarıcı ve cı ~i 
kaybetmiştir. O kurta~' fikıe 

. d ·ı w li ruh ve ıra e ı e ~ ııı 
. . k 1 yaC9 mılletterı gerı a mı 

prı>nsipleri a~ılamıştır, fP ~t 
Türk milletinin bll Je ~-ı 

ltıflll L~ e 
olduğu mertebe yo de ıır ı,, 

. . . kAf• derece a bilmesı ıçın a ı d~ 

tiri ir. . y 
00

, ~an 
Atatürkün zıyaı ~k 

d. a nde küçük değil ır. 1rır~ 
Yunan milleti At9d01oı 

sında samimiyet ve • 0ıJ 

tamamiyle takdir etıtıışbttıı1 
mettar bir dost kaY 

k r~• Yunanistan1 ad eı 
doüluk çok d::rio3ır 1

' 111JI 
Eğe denizinin iki kıyı~ el 

.k. rnesıı• si milletlerin teşrı ı ·-ti~ 
· ·ne n ıı 

zım ge ldigi p ·t< nsıpı "(11'~ 
için de bir kanaat ve 1 b~I 

Başlıca işçilerindefl ~e 
Türk - H~llen dostluğı.; eb'I 
türkün ilk günlerdt! eC iıı'1; 

· defl ret veren eserlerın . b'' 
K 31ırı 

Yabaııcılar eı:n g 
tini hatalı ve lüzunı,t1Z illt'' 
. . h t t ·ş değ ı ıçm ayre e .nı hıl 

eY9 ·~ kavramadığı nokta .. v jerir111 

dıkları cihet Türk 00 :.st(rıl11.~ 
lerınden sonra go Jıı Jı 

rnaP .. / tevazu ve aynı za .. 111,~ 
Kemal Atatürk 

0 ıııitt''~ 
günleı ine kadar rn~~sıeıf', 
canlı dostluk bislerı 

1
,i 

iki mitldin teşriki 111~er 1 
g~nişletmrk için haY' ıle 

kd•s .. ~, 
idi. Gerek B. Meta fllrŞ'' 
maslarmda gerekse ~;slt' 
mesajında bu dostluk .. 

5
te' ~ 

ğişip sarsılmadığını. ~o ol~~, 
Türkiye ôndrr1'.

110 ıi'/' 
Jet için müştert k bır. ıırd~ 
. İki milletin bu LI~ ti 

gözy<Jşı dökmeleri ço ısr d~ı 
nı tarzda derin ızdırıı~ıaııı' 

.. d 35 p kan milletleri e ıttlıY''' .! 
Ç .. k.. ları ba~ " tfl" un u, on p 

ve kuvvdli anla~mıığ• 
türke medyundur. 

-
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ATATURK 

VE 

Güdümlü Ekonomi 
?ur•ı .. -·· · • "' ugu ıs 
lline kavuş 
aa r·· kı·· ' Ut U 

kuvvetini, 
ter · .. ını, sat. 
.. 1 Ve heybe· 

-------Y•z•n------· 

Zihni Bay o 

servet yığını 

halinde karşı· 
mızda bulun 
maktadır . 

Hülasa Ata 
türk devrinde 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarıın kabule başlamıştır. 
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... 

dünyaya tamtan Atatürk; 
Bizi mazinin küflenm!ş fikirle 
en kurtanp dimağlarımızı ve 
tıınızı aydınlatan, kaJplerimizi 

memleketimiz huzur ve sükuna, dimağ -------·-------------------~ 

ti ile dolduran, mazinin karan . 
dıın alıp apaydın bir istikbale 
~ferden zafere koş~uran Ata· 
' 

kuvvetli, refahlı, bilgili ve 
}'aşamanın yollarını gösttren 

Jiİrk; - Halkın içinden çıkan, 
gönül veren, halkın gönlünü 

' halkı seven ve dünya kurula· 
~ri hiç bir büyüğe, hiçbir da 

e nasip olmıyan şekilcie ken<iisini 
İren, onsekiz miyonun kalbine 

Ve bu kalplerde kendisi ve 
du İçin çok ateşli bir sevgi ve 

~ılınaz bir saygı yerleştiren 
"
1
•liirk· ı 
'I'ürkü cehaletten ve hurafelerden 

ran, Türke h=1k!katı gösteren 
kc benliğini ve kudretini tanıtan 

rlc; 
, l· 1'ürk babası, Türklüğün Atası 

~kiyenin banisi, Cümhuriyetin 
ıJ:"'lcusu, yurdumuzun kurtarıcısı 

Koca Atatürk; 
.1'ü,kün benliğindeki büyük Je· 11 
11 Tqrkün tertemiz kanındaki asil 1 

~ reti ve Türkün ruhundaki insan· j 
~kahramanlık, milliyet, bilgi ve ] 

Cniyet kaynaklarını harekete ge 
et) Atatürk Türke güzel yurdunun 

· : Zengin servet kaynaklorrndan 
frde etmesini de öğretti. 

~ Atatürkten önce Türk yurdu 
tiıı~ırnsız ve haraptı. Atatürk güne · 
'ttreıtı daha do~madığı ·günlerde 
~llbleket bir taraftan karanlık, CI'!· 

~et ve esaret içindeyken diğer 
\'*tan yurdun servet kaynakları 
~ başkalarının, Tüı ke düşman 
-k l'lların ve kalplerimize kurşun 

•rıların elinde idi. 
\8iı Öz )Urdumuzda serbest değil-

. Yurdun serveti kanımızı emen, 
tnızdan geçinen ve bize köle 

~aaı lazımgelirken bizi kendile· 
'köle yapmak isti yenlerin malı idi. 

~ltlirAtatürk 1de.vr.~1.1~~ yurdumuz 
a~ .. r.yıe o. U,\..U. 

"ı At;ttü~!-: t'cvri:de güzel yurdu
~ 1Jzurı her köşesınden fabrika ba· 
._1•rı yükseldi . Atatürk devrinde 
lıijt~rnız yer yjzünde bulunan tn 

~ ~uk devletlerin parasından daha 
11°'Vttli ve daha istikrarlı oldn . 
~ Atatürk devrinde bütçelerimiı 
~ }'ıl biı az daha eı ı tar ak daima 

'' tcvazin oldu. 
iç Atatürk devrinJc: ınemll"htin 
ti "e dış ticareti milıileşıi , düzf"ne 

tdj Ve büyüdü. 

~ Atatürk devrinde: köylü bu 
ı 'ıthı yurdun sahibi olduğu anla 
'ttldı ve Türk çiftçisi himaye gör. 

~Q At~türk dt"vrinde .l>ir. t~raftan h~ 
':tı~tın himaye ve teş\ilkıle fer~ler~n 
~ kutıelerin göze çarpan venmlı 
\~~~al arı, diğer taraf tan biz~at 
) letıo müdahale ve sayı sayesınde 
~-tduınuzun serveti gündf'n güne 
e Yıldan yıla bir kar topu gibi bir 
~ baline gelerek karşımızda bir .d.a~ 
~ . Yığıldı, Bugiin bu servet bırı
'aitı~e.rinin değeri , memleketi?1izin 
~ >'~•ı, inzibatı , kültürü, müdafaası 
hll dıter işleri için harcanmak iizere 
t ilrcl vergi diye rurddaşlann ka· 
,~c veya gelirlerile mütenasilJen 
Ilı' 'n rnilyarları aşmakta ve tama-

1 e sarf edilmek uzere ondokuz 
~ ödediğimiz bu paralar milli 

larımız nura kavuşur, ruhforımız in 
şirah bulur , kalplerimiz yurt ve 
Ata sevgisile dolarken yurdumuı.da 
servet ve ıefaha kauuştu . Her sa 
hada olduğu gibi ekonomide de en 
sağlam ve hiç sarsılmaz temelleri 
atan, bunun içirı gereken dırf'ktifi 

Vt'rerı, " ikinci hedefıniz iktisattır 11 

deyen yine Atatürktür. Bundan an 
!aşılıyor ki Kemalizmin ekonsmi de 
baş prensipi ( Güdümlü ekonomi ) 
dir. Frenkçe de ( Ekonomi Oitije) 
denilen güdümlü ekonorr.i kapita 
list bünye itibarile zayıf olan ve 
inkişaf halinde bulunan ulusların ta
ki ıedegddiği bir sistemdir . 

Bu sistem Türk ekonomisini , 
yok olmakta iken e-n sağlam esas· 
lara dayanan bir ekonomi hafine 
getirerek milli servetimizi korudu 
ve daima arttırdı . Gü fümlü eko 
nomi , P.konomik çalışmalarımızın, 

devletin direktifi alı ında bulunması 

ve hususi müessesele•in başaramadık. 
larını devletin bizz3t yapmasıdır . 
Filhakika Kemalist Türkiye fertlere 
veya kütlelere ( Şirketlere ) ait olan 
milli müesseseleri daima himaye ve 
teşvik ederek ve çoğaltarak yarJı· 
mını onlardan hiç bir zaman esir· 
gemedi.Buna rağmen başarılamayan 
fakat iktisadi varlığımızın korunma 
sı ve iktisadi kalkınmamız için ya
rılması lazımgelen işleri ya iştirak 
ederek, yahut da bizzat el koyarak 
en iyi Şl'kilde yapmağa muvaffak 
oldu. 

işte ölmez Şefimiz Türk eko- ' 
nomisine böyle ve istikamet verdi 
vı= birkaç yıl içinde kendisinden ev. 
vel birkaç asırda başarılamayan İş· 

ler yaptırdı . 

Cümhuriyetimizin ekonomisi bu 
sağlam temeller üzerinde bina edil· 
diği ve ikinci Başbuğumuz; Atamı 
zıt. en yakını , onu en iyi anlayanı 

ve Kemalizmin en büyük hadimi 
olan İsmet lnönü olduğu İçin bun· 
dan sonra da o mesut devrin, o sa· 
adetli, huzurlu ve sükunlu parlak 
Atatürk devrinin verimli çalışmaları 
devam tdec !ğinden ve Kemalizmin 
nurlu yollarında yürüyerek daha bü 
yük, daha başarımlı, daha güzel ve 
daha verimli i~ler göreceğimizden 

emir;İz.Bu emniyet bize kendiligimiz
den , Atamızın bize telkin ettiğı 

inançtan ve biz de se~indiği kud 
retli benliğimizdt-n geliyor . 

En büyük kudret kaynağımız 

damarlarımızdaki kanımız.ebedi ışığı· 
mız altı meş'ale , esas prensipimiz 
Kemalizm ve <"n büyük istinatgahı
mız da ismet İnönüdür. Biz Atatürk 
çoc11kları,Kem.ılizm nesli bu imanla, 
bu İn>tnçla ve bütün hızımızla ölmez 
Şefimizin izini takibederek büyük 

Başbuğumuz lnönünün direktiflerin
den hiç ayrılmadan , sendelemeden 
yürüyeceğiz . Bunun için en elemli 

günümüzdf', büyük matem gününde 
Atamızın heykeli başmda andiçtık. 

Tarih, aziz Atamızın aramızdan 
ve başımızdan maddeten ayrılmasile 
Atatürk devrini kapayacak fakat 

Kemalizmi ebediyen yazmakta devam 
~decektir . 

Bunu bize Büyük Başbuğ'umuz, 
büyük varlığımız ve çok enerjik 
Cümhurreisimiz İnönü de söyl.!di vt 
Liz de buna bütün "arlığınıız, bütün 
ınancımız ve lıi.ıtün imanımızla inan 
dık. 

sinemasında· Alsaray . 
Bu akşam 

1- Olümiyle bizleıi 

iki film birden 
öksüz bırakan Ulu Önder 

( Atatürke) 
" fstanbul Ank-ara ve Yolboyunca yapılan 

Cenaze töreni 
2- Şimdiye kadar gördüğünüz Casusluk filmlerinin en heyecanlısı 

(Korkunç Kuvvet) 
Spencer Tracy tarafından oynanan fevkc.la<le film 

Sinema 8-45 dt' b;.ş lar Locafarınızı evvelden aldırılması rica olunur. 

Gelecek proğram : 

Ş~mpanya Valsında gorup beğendiğiniz 

GLADY SW ARTHOUT 
İle <' şsi ı artist 

( JONBOLES ) 
Tar~fından f,•vkalade bir surette oynanan 

( Meksika uülü ) 
EŞSiZ AŞK MACERA FiLMİ 

Tayfun Tayfun 
Unutmayınız Unutmayınız 

PEK YAKINDA bu şaheseri de Sinemamızda göreceksiniz 

Patron Kocaın Kledett Kolbert 
Kişemiz saat 5 .den itibaren açıktır. Telt>fon 212 ALSARA Y 

1004 

DiKKAT 

BÜTÜN 
DiKKAT 

ADANALILAR 

(TAN Sinemasında ) 
Bugünden İtibaren 

""' 

EBEDİ ŞEF (AT ATÜRK'ÜN) 
Muaız.:ım c'!naze törenini bütün teferruatile gö~teren 

3500 METROLUK HAKiKi FİLM BAŞLIYOR 
İSTANBUL ve AN <ARAD .\. yapıl ,m muazzam Cenaze Töreni. üNIVER 
SiTE Gençliginin Yaptığı Biiyük MiTiNG Ebedi Şef önünde İstanLullu 
ların son tazimi Büyük ölürıü11 DOLMABAHCE SARAYINDAN YA· 
VUZA NAKLİ ve YAVUZDA yapılan nıt•rasim. O.ger Ecnebi gemile 
rin rtfakatinde fzmite kadar gidişi. Oradan AN<AR~ YA Vı! ANKARA, 
da BÜTÜN ECNEBi HEYETLERiN lştirdki:yle yarılan Ern<ialsiz l ören. 
Ebedi Şefin ETNOGRAFYA MÜZESİNE ıhtırarnla konuşu, CUMHUR 
REfSfMIZ iSMET İNÖNÜ, VEKiLLER v-: HE\ı1ŞİRELERl BAYAN 
MAKBULE ve Bütün Halkın Payansız Teessü rleri. I 
Baştan sonuna kadar Bütün Cenaza Törenini En 
küçük tefferruatına kadar gösteren Çok kıymet1i 

ve hak 1 ki 3500 METROLUK FİLM 
AYRICA: 

ULU ÖNDER'İN Mübarek Ruhu için Adanalıların 
AT ATAÜK PARKINDA yaptıkları Büyük Tören. 

Ve İlaveten 
BARBARA STAN wYiK 

Tarafından Yaratılan 
-------------

İstiklal Sava_ş~ 
ÇOK GÜZEL ve KUVVETLİ BiR FiLM 

DiKKAT DiKKAT: 
Lütfen Bilctlerinjzi erken temin ediniz 

'J EL E F O N NO. 266 
1003 

3 _ 

Asri sinemada 
Gündüz 2,30 Gece 830 da 

25 ikinci Teşrin Cuma Akşamından itibaren. 

SONSUZ ACIYLA ZEDELENMiŞ TÜRK MİLLETi 
888 

20 inci asrın güneşi Ulu Ön Jer Ebedi Şefımiz Atamızı hir kerrede 
ekran üzerinde görrntğe ve bu muazzam ölüm törei1ine ağlamağa topla 
nmız. Aziz v~ mukaddes naşın Dolmabalıçe Sarayından Sar ayburııuna ve 
boradan İzmiıt fzmitten Ar karara nakilleri lstanbul ve Ankarada 
yaı.nlan muazzcsın merasimin tamamı. 

AYRICA 

1 - Cenaze Töreni 
2 - Zenda mahkllmlar 

1 Telefon 250 Asri 1005 

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

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

~lverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
12- 16 9431 S. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Daf!lga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine "e bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanuu 

l\.aııwı ,\o: 3478 J\abul .ıari.'ıı: :!2.ıf> J9:ı8 

Neşrı trırılıı: 9/711938 

- Dünden artan · 

61 - Hususi kanunlarına göre Hükumet tarafından muhacirlara, 
mült~cilere ve yerli halka bedava verilen gdyrı menkulların topu senet. 
1 eri. 

62 - Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle Halkevleri tarafından 
hasılatı gayelerinin tahakkuku uğruna sufeiilrn •k Üz"re resmi bayram 
günlerile, hu günler haricinde, senede en çok iki adedi geçmemc:-k şartile 
verilecek balo, müsamere. konser, temsil ve benzeri eğlencelere aid du· 
huliye biletleri ve hu makama kaim davetiyeler ve bunların tesis maksa 
dına uygun olan ilanları. 

63 - Alelumum havalenameler, havale mektubları, posta ve telgraf 
havalenameleri. 

o4 - Bir şehir dahilinde vazife dolaylsile sarfolunan tramvay, vapur, 
tren ve otobiis gibi nakil vasıtaları Ücı etlerine munhasır olmak üzere me
mur ve müstahdemler narafından verilen beyannameler. 

65 - İnhisar mamulatı bayilerinin hususi kanunlarına göre dük· 
kanlarına astıkları levhalarla ticarethane ve müesseselerin Belediye ver· 
gi ve resimleri kanunu mucibince asmaya mecbur oldukları, yalnız isim 
ve ticaret unvanlarını havi levhalar ve umumi nakil vr ta' ıı ı l · en ferd 
ve miiesseselerin bu nakil vasıtaları üzerine yazdıkları ticaret unvanları. 

66 - Beynelmilel karne biletl,..ı ile kupon bildlerirıin Türkiyt> toprak· 
lan hariciııdeki seyahatlere miiteallık olan kuponları ve iki ecnebi mem
leket arasında yapılacak seyahatlere müteallik olarak Türkiyede satılan 
vapur, tren ve tayyare yolcu bildleri. 

67 - Resmi daitelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak ayniyattan 
bf deller i beş liraya karlar (beş dahil) olanların ayniyat teselliim makbuz· 
larile bedelleri 25 liraya kadar (25 dahil) olanların muayene raporları. 

68 - ilk ve orta okul şehadetna ·neleıi, sıhhat raporları ve her nevi 
a~ı şehadetnameleri, bilı1 ntım leyli meccani taleheye verilecek tasdikna· 
me ve şehadetnameler. 

69 - Resmi Gazeteye abone kaydedilmek üzere y.ızılan mektublar. 
70 - - Plajların, deniz hamamlarının ve yüzm" h~vuılarının duhu· 

liye biletleri. 

(Sonu Var) 9583 
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En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 N 

il 

1 
Esans, Kolonya ve L osyonlan kazanmıştır. 

Ötedenberi sabit ve tabii kokulu E'ans, Lo•yon \e KolcP}a bulamadık
ların dan şikayetçi olan zevk erbabı 11\Cl kolorıyelarından pel ııı e nınundurlar. 

Çünkü; iNCi kolony~ları Paristtn hususi olarak ce \\ton.len esanslarla 
ima\ edilmektedir. 

Bilhassa \ 80) dereeclik İnci Limon kolonyası'nın 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalb\nden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığınd•n şikayc i ulaıılı.ra 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: 
7 - 30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabri k ala r U m u m Mü ~ü r l üğünde n : 

Kmkkale, Küçükyozgat ve Erzu ı umda is t ı hdam e dı lm • k i zere üç T a 
bip alınac ;, ktır lstekli l~ ıın vesık a laıını bira ist ıd .ya hağlıy ar.k Umum 
lv.üdüriüğe müracaatlaıı. 9980 15 18 20- 24 - 27 

----~------------------------------~----------
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 

maı kalı bisik!et!<rimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
lanmaz.Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 

iDEAL ve ERlKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 
. 

Hükümet Caddesinde 

1 

Ömer Başeğmez Ticarethanesi 
Telefon : 168 

9490 

ti. 9959 

Telgraf : B a şeğm ez 

36-90 

8- 15 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

1 

Diş Tabibi 

Nureddin 
Kızılay cadde s i Pamukpazarı 

1
43 numaralı muayenehanede 

etmektedir. 9434 

.... ~~ ,ı 

, 

Dinler 
Karakolu karşısında 
hastalarını kabul 

13-15 

. Kiımbar&1 blri· 
~ 

MiU1 r~1fn•h.ıcat Fabaikası Ltd. so~y:::tesin1en: 

Kalıot bezlerinden alınan i>rihlak vergioinin tenzili hasehile 19/Ağus-
tos!l 938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satrlac•gını ilan ederiz . 

Grniş!ık Top Kuruş 

Şa pkalı Tip 6 85 Cm. 36 Mdre 670 

" " 
6 90 " 

36 
" 

700 

" " 
5 85 " 

36 
" 

697 

" " 
'i 90 • 36 • 728 

Arslanlı 
" 

2 90 • 36 .729 

Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde 125 nu- · 

l - Yukarıdaki fiyatlar Fa ' rikamız teslimi bedeli peşin tedi ,elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan peı akende sevkiyat ve satışlara •/o 2 

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

toptur. maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 
ve tedavi eder 4 - Kabul edilen siparişler sır asile gönderilir. 

9877 16 - 26 g. a. 5 - Sipariş kabulu ve sevici fabrikamızın 1 Mayis 938 taribli Lemi· 
natına müstenittir. 5 9701 

R 
A 
L 
E 
1 

Raleigh 
sayesindedir . 

Bisikletinin l ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

1 Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
Modelleri g 

ÇUKUR OVA UMUM ACEN1 ESi 
ASFALl CPDDEDE DEDECGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
22 26 9901 ------------------------

or. Muzaffer Lokma~ 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını ~-

başlamıştır • 

_______________ , ____ . _____________________ __. 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uı~;Jı 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinJ~ M~~ 
1 fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, oğle 
12 -6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

\r 
'ıbu 
d& 

lıiy 

~ 
·ı~~ 
~\ 

Albayrak - Mustafa Nezih ç~Y1 ~ 
. • . .. ~5tı1 

Hındıstrn, Seylan, Çın ve Cavadan doğrudan doğruya aıue l 
mına getİ•İ l rn ın nüıtd<p. 1.2e \l lı~u ı u çı.)lı;rdırı n~uf ,·e . 1·11 

·pltll 
yapılan haımanlardır. Her zev~e göıe değiştn nu~aralı tcrtı p.ır.'o' 
Muhtelıf ciı s ve Lü)ü~lükt« h1u ve pcl<etltr içeıi~ındc sı.tılır. ~ 

ıarınd .. ki Albayrak - Mustafa Nezih ç3 

etiketi nefasd ve halisi yetin n t~nıinatıdır. 

A 0 lana .Ja; Ali Riıa Kd . eşeker ticareth"n~si ve iyi cins 
bökkaiiyelerde satılır. 

Uınumi depoları ; 
alımda) 

h.,ecı 
f,tanl ul Tal misönü No. 74 ( Kuru'<a 

Bahç.-b pı Dörclüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adı esi : ALBA YRAK - lst>nl ul . 

;_.--~------------------------- __..,,. 

Ankara radyo neşriy~tı 

[İle 200 ila 2000 metredeki] 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

ile 
ciinleyinizl 

35 Lira 1 

En ucuz, en 1emiz ve en güzel 
(5 lamba kudretinde 3 adet çift va 
zifeli lambalarla mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rıza Salih S""'Y 
No: 11 A, Bebekli kilise soka~ı 

13-30 9964 

·~ıı 

'1i 
"Nazarı dikk 11 ıeı• 

. ejı/'I 
Adana Maliye hazın dirııı 

Sene müddetle isticar e~le ~ifll 
rataş dalyanında hicb1' 0eriıl1· ~~1 

·ıin e 
ortaklığım o!m3d1ğını 1 

1
,,, ~1 

--· 

H. Şadi 0° '~~ 
g-' l~d 

9981 5-b lıı 

-· JÜ'ii 
Umumi neşriyat ıııu 

G 
.. ı~ 

Mdcid uç ,ıı 

Ad T 
.. k -- .. ıııstb' _,, ana ur soıu 


