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Fransadaki büyük grevin 
yatıştırılmasına çalışılıyor 

Bir kısıııı aıııele greve 
iıntina etti iştirakten 

işçiler vazifelerine davet ediliyor 
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ı BALKAN ANTANTI ı 

Paris: 28 (Radyo)- Büyük grev kor i 
kulu şeklini kaybetmiştir. Bir kısım • 
işçiler işlerine dönmüşlerdir. birçok 
tüccarlar çarşanba günü yapılacak 

nümayişlere rağmen dükkanlarını aç· 
mışlar ve işçilerini vazifeye davet et 
mişierdir. Grevcilerin yüzde yirmibeşi 
greve iştirakten imtina etmişlerdir. 1 

zakerelere girişmiştir. 
Hükumetin istifa edeceğ'i hakkın 

da çıkarılan şayıaların asılsız olduku 
söylenmektedir. Hükiim.-t mahafili bu 
mevzu etrafında müsbet menfi hiçbir 
noktaina2ar izhar etmemektedir. 

Sevglli AtatUrkUmUzUn son realmlerlnden biri 

bedi 
bir 

Şefin 
Heyet 

vasiyetnamesi dün 
huzurunda açıldı 

Ulu Önder bütün menkul ve gayrimenkuliyle 
ıini Cümhuriyet Halk Partisine terk ve 

hisse senetle 
vasiyet etti 

1Ankara : 28 ( Telefonla ) - Bugün saat 15,30 da 
~•ta Sulh Hakimi huzurunda , Atatürk hemşiresi 

'idboıe, Adliye, Dahiliye, Hariciye Vekilleri oldukları 
1/ Atatürk vasiyetnamesi açılmış ·ve okunmuştur. 
ıyetname aynen aşağıdadır : 

mazbut kaldıkça, yaşadıkları müddetçe Makbuleye ayda 
1000, Afete 800, Sabiha Gökçene 600 , Ülküye 200, 
Rukiye ile Nebileye şimdiki 100 lira verilecektir • 

3- Sabiha Gökçene birde ev alınabilecek, ayrıca 
para verilecek. 

4- Makbulenin yaşadığı müddetçe Çankayada o· 
turduğu ev rle emrinde kalacak . 

~ "1aı ik olduğum bütün nükut ve hisse senetleriyle 
, 1~k~Yadaki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cümhu
, Halk Partisine atideki şartlarla terk ve vasiyet 

o ıororn : 
ıJı ~.i- Nükut ve hisse senetleri şimdiki gibi lşbankası 

5- ismet lnönünün çocuklarına yüksek tahsillerinin 
ikmali için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 

p 1ndan nemalandırılacaktır . 

6- Her sene nemaden mütebaki miktar yarı yarıya 
Türk tarih ve dil kurumlarına tahsis edilecektir. 

~-- Dört seneki nemadan bana nisbetleri , şerefi 

l)animarkada bir nazi 
~

1 

~asus teşkilatı varmış! 
ili~' 

i 11
' Ondört kişi derhal tevkif edildi 

ııılı' 

BY [ DEYLl HERALD GAZETSİNDEN] 

,1~1' lardanberi d~vam eden gizli 
b~tınaJ.~dan s.ınra, D~nimarka po

t na>ı casus teşkılatını meyda
Çıkaı mıştır. 

~tevkif edilenlor on dört kişidir. 
, ~tın iç nde üç rı•zi gazetecisi, 
( blınan dokto,u, Üoniınorka Şles 
iiıb.ankösının müdürü, bır av kat 

1 ve ü; D•niınJrk.lı vardır. 
'\tıd"'iciye nezdretindeki bir top-
"l;ı •n sonra resmen şu tebliğ' neş 

ilııştir: 
"!> D o_lis uzun bir araş'ırmadan son 

\ı~ •nımarka ara?isinde, harp za
;nda işe başlayacak olan bir is
tat şebekesi meydana çıkarılmış. 

\ 11 ''MemJeketin muhtelif yerlerinde 
~ev~ifat. yapılmıştır. ,,. :~.Ilı ad .. se ıle alakadar olan başlıca 

1 .ı~ ~ l\openhagJa yaşayan ve Horst 
I' ·~q• arttung isminde, ecnebi t ;.baa

lil 'tn .biridir ve şebekeyi onun teş
llıış oldJku zannedilmektedir. 

,. ~'C 
-vı asusluk şebekesi bir yabancı 

et h . ,~ a esabına kurulmuştur. 
\~ 11nunJa beraber, casusluk, Oani· 
~'k~ •nın kara veya deniz kuvvetle i 
ı~Q,10da dekil, Danimarka sahille-

il~ ij'lı•tn geçen vapurlar hakkında ma-
~ı. sahibi olmak hedefindeydi-., 

Horst fon Harttung, Kopenhag
daki Almanların başda gelenlerinden 
biridir ve Almanca Berlıner Börsen
zeltug,, Gazetesin n Kopenhag muha
biri idi. 

Nazi cesuslarından birinin Dani · 
markan n Baltık de izindeki Boka· 
zın•, diğ-erinin de Daniınaıkanın en 
şimal noktası olan Skargende foali
ye\te bulunduku söyleniyor. 

Bunların vazifeleri casuslann Ko 
peııhagdaki merkezine, Boğazlardan 

geçen vapurlar hakkında malümat 
vermek idi. 

Polisin öğrendiğine göre, casus
lar ispanyaya gitmek üzere Dani
marka boğazından geçen bir Rus 
vapuru hakkında Kopenhagdan 
Hamburga haber vermişler ve bu, 

oradan da F ranko kruvazörlerine 
telsizle bildirmiştir. 

Şebeke, meykana çıkarılmamak 
için bir çok sıkı tetbirler alımışlı. 
Mesela, şebekenin başlıca azaların 
dan ikisi Danimarka da bulunduk· 
ları halde biıibiriyle hiç görüşme 
mişler ve daima aralarında başka 
birini kullanmışlar..!ır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

K. ATATÜRK 

'Kamutayda 
Divan muhasabat rapor

ları ve meclisin 
teşekkürleri 

Ankara : 28 (•Hususi muhabiri
mizden) - Kamutayın bugünkü top 

lantısında celsenin açılmasını mütea· 
kip Atatürkün ölümü dolayısiyle 

Belçika ve Macar parlamentolarında 

büyük [Şef hakkında yapılmıs olan 
tezahüratı bildiren telgraflar ve bu 
arada her iki parlemento reisleri 

tarafından irad edilmiş olan nutuk· 
lar okunmuş ve alkışlanmıştır. 

Müteakiben söz alan Refik Şev· 
ket ince ve Muhittin Baha Pars A. 

tatüı kün ölümü dolayısiyle Türk 

milletinin duyduğu derin acıya ve 

Büyiik ölümüzün cenaze alayına he 

yetler ve asker göndermek sureti!" 

iştirak etmiş olan milletlerin bu in· 
saııı ve yüksek alakalarından dolayı 
Türk milletinin ve onun mümessili 

büyük millet meclisinin şükran his· 
!erine tercüman olmuşlardır. Reis 

msclisin gösterdiği (hissiyatın ala 
kadar milletlere bildirilebtğini kay 
detmiştir . 

Birinci kanun 1937 ve şubat 

l'J38 divanı muhasebat raporu tas 
vip edildikten sonra cuma günü top 

!anmak üzere ictimaa nihayet veril. 
miştir. 

*Genel kurmay 
konferansı 
Atına: 28 (Radye) --Bal

kan antantı genel kurmay 
konferansı bugün burada 
elen genel kurmay ba,ka 
nı general Papagonun baş
kanlıijında açılmı,ıır. TUr 
kiye, Romanya, Yugoslav 
ya genel kurmay ba,kanla 
rı ••retina ak,am bir zl· 
yalat verllml•llr. 

................... '' ...... . 

Adana 
Gençliği 

Nevzad GUven 

IE)) ir zam:ındanberi Adananın 

lg} mUnevver gençligi etrafında 
bedhah dillerin ortaya at. -

tığı fakat ancak, kendi kötuluk çer
çevelerinin dışına çıkamıyan bir pro
paganda var. Gusa, gençlerimiz, mem
leket işleriyle uğraşmıyor, konfor ve 
eğlencelerinden başka birşey duşun
mUyorlarmış. 

Böyle bir iftiranın hangi mak
satlarla ortaya atıldığını ke•tirmek 
kadar kolay birşey yoktur. Adana· 
nın temiz efkarı umumiyesi, kendi 
ıoençliği için söylenilen bu sözlerin 
ne gUlUnç ve ne zavallı bir iftira 
olduğunu derhal anhyacak kadar ak
lı selime sahiptir. 

Adana gençliği butun Turk genç
li!;i topluluğu içindeki ye.ini şerefle 

mÜhafaza edecek kadar yUksek hisle
re, yUksek meziyetlere sahip olduğu
nu daima isbat etmiştir. Memleket 
işleriyle uğraşmak onun için daima 
en önd,• gelen bir vazife olmuş, ve 
bu kuds'l vazifeleri de daima açık 
alınla başarını~, ve tuttuğu: her işten 
muvaffakıyetle, göğsU kabarık olarak 
çıknnştır. 

Daha dun ağabeylerinin MilU mU· 
cadelede en ön safta yer almış oldu
ğunu ve onlar1n bu vatan borcunu 
buyuk bir şerefle başardığını görmUş 
olan bugunku Adana gençliği, Ataturk 
inkılabının en cesur serdengcçtileridir. 

Onların kafası Kemalizmin mu· 
kaddes prensipleri içinde inkişaf et
miştir. Fırsat buldukları zaman bu 
prensiplerin millet hayatındaki tatbi -
katında en buyuk yardımcıları, en 
yorulmaz ameleleri • nlduklarmı da 
göstermişlerdir. 

Turk inkılabı; karakterli, çalış

kan, haysiyetli, memleket işlerine 

karşı azami aliılı:alı, kafası ve göv
desi sıhhatli, bilgili bir gençlik iste
mektedir. 

Adana gençliği, bu şartları aza
mi derecede haizdir. Ve hususi bir 
maksatla ileri surulduğll gibi sayıları 
da, sekiz, on, değil sckizyUz, bin, 
iki bindir. 

Adana gençliği, çalışkandır, mlls 
tahsildir. Boş, avare gezen mUnevver 

bir gence tesaduf edilemez 
Adana ıeııçliii munevverdi?. Ter-

Hükümet her türlü tedbirleri al· 1 
mış ve sendikalar murahhaslariyle mü-

Paris: 28 ( Rıdyo) l:!u gün miralay 
Dö Larok 70000 amele önünde 
bir nutuk söyliyerek grev hareketiyle 
mücadele edilmesini tavsiye <'imiştir. 

Çekoslovak arazisine 
yeni taarruzlar olursa .. 

Almanya harekete geçecek 

Leh hudut komisyonuna yapılan 
taarruz meselesi etrafında 

Berfin : 28 (Radyo) - Bazı ma
hafifin, Çekoslovakyanm ..:aha. küçül· 
tülmek istendiki yolundaki aldıkları 
haberler üzerine Alman hükumeti, 
Çekoslovakyanının küçültülmesine ta
hammül edemiyecekini alakadar hü
kümetlere resmen bildirmiştir. 

Varşoya hükümeti tarafından res
men tebliğ edildiğine göre, Leh hu· 
dudu komisiyonunun Çek çeteleri ta· 

rafından taarruza uğ'ramasını hükii · 
.net Çek hüküıneti neZ'.linde prote'il'> 
etmiştir. 

Ayrıca alınan malumata göre, Ro 
manya askeri kuvvetleri, icabında 

Çekoslovakyanın yardımına koşmağ'a 
hazır ve amade bulunmaktadır. 

prağ' hükumeti muhtemel bir 
tecavüze karşı koymak için Rutenya'. 
ya takviye kuvvetleri göndermiştir. 

YENiDEN 

DOÖAN 

DOSTLUKLAR 

BERLiN- PARiS 
ANLAŞABiLiR 

• 

Kırk sene evvel Fransız-İngiliz münasebatı bugünkü 
Fransız-Alman münasebatı kadar çok gergindi 

Parla : 28 ( Radyo ) - Hemen bütün gazeteler, Alman Ha
riciye Nazırı Fon Rlbbentrop'un Parlse yapacaiJı seyahatle 
me,guldUr. Birçok gazeteler, müstakbel Alman-Fransız dost
luk paktından hararetle bahsetmektedlrler • lnglltere , ltalya 

liyerek hayatını kazanmasını çok iyi 
bildiği gibi insanca ynşamasım da çok 
iyi bilir .. 

Siperde, tarlada, bnşının altına. 

taşı yastık yaparak uyumasını, ekme
ğe •ovanı katık yapıp yemesini bildi
ği ve ic.abettiği zaman daima buna 
hazır olduğu gibi, medeni hayatın, in
sanca hayatın şal"tların.a uymasını da 
bilir. 

Konforwı, temiz eğlencenin insan 
hayatında luzumsuzluğundnn bahset
mek geri kafalılıkdır. Bunun içindir 
ki, memleket için feragat ve fadakiir
lığa daima hazır olduğunu isbııt etmiş 

bulunan Adana gençlig;, memleketi
mizde medeni ve insanca hayatın ileri 
ad1mlarmıı destek olmayı kendisine 
bir vazife say maktadır. Onun bu hn
reketini bir töhmet vesilesi yapm1-
yıı kalkanlar, geri duşunccli, kötU du
şUnceli insanlardır ki, bunların :sayısı 

-çok şukur ki- memleketimizde birka· 
çı geçmez. 

Adana gençlil\i milli ve medeni 
Tazifelerini, inkil3p borçlarını çok 
yUksek derecede mudrik bir topluluk
tur. Bu çeşit kötu sözleri, iftiraları 
ortaya atanlar iyi bilsinler ki, butun 
emekleri, kendi havıalalarınm bir durlu 
ıılam1yacag1 derecede yurdsever olan 
gençliğin kaya kadar kuvvetli olan 
yUksek şerefine bir ölU nefesi kadar 
tesir yapamıyacaktır, 

ile olan anıa,masını imzala· 
dıktan sonra , Franaanın da 
Almanya ile yakında bir an
ıa,ma yapacaijından kuvvetle 
bahsediliyor . Bu , şüphesiz ki son 
senelerin, en mühim siyasi hadisele
rinden birini teşkil edecektir • 

Fransa ile Almanya arasında bir 
anlaşma kabil midir ? Bu süal ile 
vaziyeti gözden geçiren bir Fransız 
muharriri ezcümle şöyle diyor : 

- " Fransa ile Almanya anlaşa
caktır. Hem de pek yakında anlaşa· 

çaktır. Kırk sene evvel Fransa-ln
giliz münasebatı bugünkii Fransız
Alman münaseba\ı kadar gergindi. 
Faka\ şimdi .. Hep de böyle dekil· 
dir . Şu hale göre , Fransız-Alman 
dostlukund. n hem de sarsılmaz bir 
anlaşmanın akdinden niçin ümit k e
silsin 1 ,, 

iç aahltelerlmlzde 

MAŞENKA (liıkayel 

• 
Atatürk bütün 

sözlerinde haklıdır 



_2 

Atatürk bütün sözle
haklıdır rinde hep 

Garp muharrirleri neler yazıyor ? 

AtatUrkUn ebedi zlyıu karşıstnda dUnya mlllet,e
rlnln duyduöu heyecan ve teessUrU aksettiren 
yazılara hemen her memlekette ve her dllde çı
kan gazetelerde rasthyoruz. Fransız matbuall da, 
sıksık ve bUyUk sayfalar ayırarak AtatUrkten,onun 
&fslz lnkııabmdan hayranlıklar-la bahsedlyorlar • 

En büyüğümüzün ölümü müna- 1 

sebttiyle mtmltketimize geltn Paris 
- Soir ga2.ettsi muharrirlerinden 

na işaret ediyor: 

r-Ş-e .... lh_ü_r~lh-a--lb>-e_r_D_e __ r_o_l 

' - , 
Umumi meclis ÇiFTÇi BORÇLARI· 

Üye seçimine birinci ka
nunda b':lşl ınıyor 

Vilayetimiz umumi meclis üye 
Jerini seçmek üzere vali ve cümhu
riyet halk partisi başkanı Tevfik 

Bankaya emir 
çilere henüz 

verildi. Fakat çift
tebligat yapılmadı 

Hadi Baysal tarafından ikinci se- Şehrimiz çifçilerinden yağmur 
çimlere davetiyeler gönderilmiştir. ve selden zarar görenlerin borçla-

Seçim 1 birinci kanun 938 per 11nın tecil edildiğini Ziraat bankası 
şembe günü öğleden sonra saat 15 umum müdürlüğünden şehrimiz şu· 
dt! parti binasında yapılacaktır. besine emir verildiğini yazmıştık. 

emir verilmekle beraber düne kadar 
alakalı çifçilere bu hususta hiçbir 1 

tebliğat yapılmamıştır. Mamafih 
zararlan tesbit edilenlere bugünler · 
de tebliğat yapılacağı haher alın 

mıştır. 

Gıpte 
Edilen 
Gençlik 

( JJa~aıı Ali Yücrlc sa 

b dA ş f' '• r~ e ı e ın:ızın, 
sunun ve dünY81110 

rında derin acılar.ki' 
ayrılışı: şüphe yok ki en Y 
a ,.ansız sarsıntısını Atatüık 
ği üzerinde yaptı. Atatürk'UO' 
eden gençlik bir anda ta ~ 
den, kalbevinden yaralandı. 
her bucağında gençliğin 
karşı gösterdiği sonsuz ba~ 
zahüratı, bu scının şuur ha 
desi olmuştur. 

Türk benliginin mane"i 
O. P. Gilbert yazısında diyor ki : 

", Türk hududuna giriyorduk .. 
Hudutta nöbet bekliyen nefere sor 
dum : 

"Bizim neslimiz Altay dağlarının 
yüksek yaylalarında kartallar gibi 
yaşamıştır .. Bizim uzağı görmek, şim 
şek gibi hart>ket etmek lazım olunca 
tek başımıza vuruşmak gibi vasıfla 
rımız, bu kaı tal hayatı yaşayan nt>S 
limizin mirasıdır. O zaman Şarktan 
garbe doğru hicret edilmişti .. Yeni 
Türkiye kurulduktan sonra ise eski 
Türk medeniyetinden istifade etmek 
üzere garpten Yakın şarka doğru 

hicret başladı.,, 

ı Yaptığımız tahkikatta bankaya 

~u yol biranevvel ı~~~~~~~--~~~~~~ 1 !erine topvekun sahip oları. 
r.ıat lışlı Atanın en güvend•I' 

- Atatürk ölmüş .. Ôyle mi? 
Nefer merhametle yüzüme bak· 

tı, sonra acı acı güldü , eliyle yer
den birşey süpürüyormuş gibi bir 
hareket yaptı, sanki : " Git işine , ı 
içimizde yanan acıyı sen nasıl an· 
larsml..,, d~mek istedi . Neferin o 
acı gülii~ü kadar kuvvetli bir ağla· 
yış olamaz ... 

lstanl1ulA g<"ldiğimiz zaman şe 
hir ölmüştü . Halk sadece kendi 
vicdanlarının emtiyle umumi bir 
matem içine girmişti . n 

Muharrir, Atatürkün can çekişen 
Osmanlı imparatorluğundan dipdH 
bir Türk devleti yarattığma işaret 
ediyoı: 

"0 Asyanın kıyısına mükemmel 
bir nebatın tohumunu serpmişti. Ve 
artık bugün müstesna bir kuvvete 
ıraliktir. Piyerloti yaşasaydı, Türki 
yenin bu muazz2 m terakkisi karşı 
sında şaşalardı ." 

Fransız kadın muharrirlerinden 
Mari-Edit dö Bonöy şöyle diyor: 

"O büyük ~ir asker ve kıymetli 
bir devlet adamı idi. O yurdunu 
zaferden zafere ulaştıran birinci sı

nıf milli şefti. O memleketine nesli· 
nin tarihinin ve lisanının benliğini ta. 
nıtan kıymetli bir mütefekkirdi .• 

"Atatüı k harp saflarında neferle 
yanyana harbeden bir kumandandı. 
Bir esir Yunan askeri atf"ş hattında 
karşılaştığı bü} ük kumandm karşı 
sında dona kalmıştı. Halbuki o de· 
ğil bir nefere, mağlüp düşman ~u . 
mandanlarma bile hüsnü muamele 
edecek.ve çadırında yer göstsrecek 
kadar büyük bir asalete sahipti.,, 

Muharrir, Atatürkün, bir gün ge
neral Şerile Tüı kiyenin n.ıısıl di · 
rildiğini şöyle anlatmış olduğu 

Danimarkada bir 
casus teşkilatı Nazi 

( Birinci sahifeden artan ) 

Şebekenin yabancı gemilerinin 
gelip geçişi hakkında malumat edin· 
mek arzu'armda olmalanna rag
men, Skandinavya ve Baltık memle. 
ketlerindeki nazi casuslarının topla 
dıklan malumatı gözden geçiren bir 
merkez olduğu da zannediliyor. 

Horst fon Harrlung da Kopen· 
hagdaki Almaıı Elçiliği ile her gün 
temasta olduğu öğrenilmiştir. 

Türkiye birincilikleri 
geri bırakıldı 

Ankara: 2d (Radyo)- Bayram· 
dan önce 26 ikinci teşrinde yapıla 
cağını haber verdiğim, bölgeler ara 
sı futbol birincilik müsabakaları 18 
kanunuevvel tarihine bırakılmıştır. 
Bu maçlar evvelcede bildirdiğim 

gibi, milli kümeye takım vermeyen 
bölgeler şampiyonlan arasında ola . 

caktır. 1 
Gurup merkezleri Samsun, Ada· 

rıa, fzmit ve aydın şehirleridir. 

ikmal edilmeli Daire ve müesseseler yeni kurulacak 
dün çalışmağa başladı Fabrikalarımız 

"Atatürk bu sözlerinde ne ka· 
dar haklıydı. Bu muazzam kar tal 
uçuşu idi. Asırlardan sonra memle 
ketin bütünlüğünü, ıı kının benliğini 

bütün dünyaya tanıttı " 

lskoçya kraliç si "Mari,, öldük 
ten sonra kalbinde Kale kelimesinin 
yazılı olduğu görülmüş diye bir in 
giliz tfsanesi vardır, Bugün Atatür· 
kün kalbi açılsa oraya "Türkiye,, 
kelimesinin hak edilmiş olduğu gö. 
rülür.,. 

Birkaç gündenberi saat kult"si 
ile hükumet konağı arasındaki yol 
üzerinde tamirat yapılmakta ve İçme 
su yolları inşaat Şirketi tarafından 
boru ferşiyatı yapılmaktadır . Bu 
yüzden şehrin en işlek hir caddesi 
olan bu yol üzerinde seyrisefer 
güçlükle temin edilebilmektedir. 

Bu yolun biran evvel ikmal edil 
mesi hususund>t Belcdiy .. min nazarı 
dikkatini celbederiz . 

Ekim vaziyeti 

Emil Ludvik, Atatürkle tanışmak 
şerefine nail oldukunu işaret et 
tikten sonra büyük Şefimiz ile 

mülakatını ~öyle anlatıyor: 

"Ata türkü ilk defa olarak aske· 
ri elbisenin muazzam haşmeti içinde 
tanımıştım . Bir kaç sene evvel tt-k 
rar haıuruna kabul olunduğum za
man onu sivil elbise içinde fakat 
daima ayni ince tavriyle buldum .. 

Havalarm son derecP. müsait 
gitmesi dofayısiyle Vılayetimiz Çıft· 
çilerinin hemen kısmı azamı güzlük 
biderliklerini toprağa ekmişlerdir . 
Diğerleri de bu ay nihayetine kadar I 
bitirmek üzere çalışıyorlar . 

1 
Yapılacak biderlik 
buğday yardımı 

1 Alnının derinleşmiş çizglerinde, göz Ziraat Bankası tarafından Adana 
!erinin bakışında, eserini muvaffa- Çiftçilerine beşyüzbin v ~ Ceyhan 
kiyetle başarmış bir insanın emni· Çiftçilerine üçyüzbin kilo biderlik 
yet ve huzuru kalbi okunuyordu." buğday verilmesi ~e bunların hasad 

"fürkiyenin siyasetini bilenler, zam:mında ya bedelinin ve yahut 
Atatü.kiin demokrasi prensiplerinin aynen verilmesi hususunda Ziraat 
tatbiki ve bu şerait ile milletinin Vekaletine müracaatta bulunuldu· 
refahına çalışmış olduğunu takdir ğunu evvelce yazmı~bk. 
ederler.,, Şehrimiz Ziraat Bankasından 

"Atatürkün imzalı bir fotografı· yaptığımız tahkikatta buğday tev-

Şeker bayramı dolayısiyle ayın 

23 ünden beri tatil yapan resmi da· 
ir~ ve müesseseler de dünden itiba 
ren faaliyete geçilmiştir. 

Şehrimizdeki okullar 
dün açıldı 

Milli matem ve Şrker bayramı 
dolayısiylc 21 11 ·936 den beri ka. 
palı bulunan şehrimizdeki ilk ve or 
ta okullarda dünden itibaren ders· ,. 
lere başlanmıştır. 

Köy mekteplerinde 
kültürel tetkikler 

Vilayetimiz kültür direktörü 
Ekrem Gürsel yanlarında ilkokul 
ispekterleri ve öğretm"nlerinden 
bir grup bulunduğu halde hars ko
mitesi taıafından mahalle ve köy
lerde açılan okullarda tetkikatta 
bulunulmuştur. 

Memleket hastahanesi 
bakteriyologu 

Samsun Memleket hastahanesi 
Bakteriyolokluğuna tayin edildiğini 
yazdığımız şehrimiz Memleket has· 
tahanesi Bakteriyoloğu Doktor Ke· 
mal Arıksoy bugün yeni vazifesi 
başma hareket edecektir. 

nı görmüştüm .. Kuvvetli elinden çı- ziatı hakkında diıne kadar hiçbir 

kan imzasında Kemal isminin son emir gelmemiştir. ~ ~- ' ~ 
harfi, sanki yerleri d•lmek i•tiyen 1 °91·=,~4 ı\! ~ 
bir enerji ile aşağıya doğru çekil- --------------- _il_ _ _lL~ 
mişti., Tramvay, Tünel J ) ~ • , ,... 

ıs:: 

Mütekait ve yetim 
ınaaşları 

Büyük bir kolaylık 

Ankara : 28 ( T elcfonla ) - Ma
aşlarını Eınlfık ve Eytam Bankasın 
dan iskonto ettirmek suretiyle alan 
emekli, dul ve yetimlerin, bu mua 
melelerinde kullandıkları noter ta
rafından tasdikli mühür ve imzala 
nnm soyadı kanununun neşri dola -
yısiyle mühür ve imzalar soyadlı 

olarak alınması Defterdarlık tara
fında malmüdürlüklerine bildirilmiş 
tir . 

Banka müşterilerine hem zah
met, hem de masraf bakımından 

külfet teşkil edecek olan yeniden 
notı-rden mühür ve imza tasdikini 
kaldırmış, yalnız malmüdürlükleıinin 
soyadlı imza ve mühür tasdikini 
kafi görmüştür . 

Bu suretle Bankadan maaş alan 
müşteriler büyük bir ır.asraftan 
kurtulmuşlardır . 

Banka ay başından itibaren ye 
ni devre maaş iskontosuna başlıya 
caktır, 

Şirketleri ile 
Müzakereler 

Konuşmalara Esas 
Olacak Bütün Meseleler 

Tesbit Edildi 

lstanbul : 28 (Hususi) Tramvay· 
ve 1 üneel Şirketlerinin satın alınma. 
sı için yakında müzakerelere başla. 
neetıktır. 

Nafıa Vekaletinin ~u şirketlere 
yaptı~ı tebligat üzerim·, her iki şir 
ketin murahhasları bu ay sonunda 
Ankarada bulunmak üzere bugün
lerde Belçikadan hareket edecek· 
lerdir. 

Nafia Vekaleti, evvelce bir ko
misyon toplıyarak müzakerclert> e 
sas olacak meseleleri tesbit etmiştir. 
Nihayet bir ay içerisinde müzakere
lerin neticeleneceği ve yılbaşından 

itibaren her iki şirketin hükumet 
tarafından İşletilebileceği ümit edil-
mrktedir. j 

Tramvay ve Tünel şirketleri ki 
nunuevvelin 19 unda umumi heyet .. 
toplantılarını yapacaklar ve sabş 
işi üzerinde meclisi idarelerine sala 
hiyet vereceklerdir. 

28 lklnClte,rln 938 

Gökyüzü açık, hava hafif rüz
garlı . En çok sıc1k gölgede 23 de. 
rece. Geceleri en az sıcak 8 derece. 

Polonya - Sovyet 
münasebatt 

Noskova: 28 (Radyo) - Polon 
ya -Sovyet deklarasyonundan son
ra, bir senedenberi müohal bulunan 
Elçili~ine bir zatın gönderilmesi ka 
rarl:aştırılmıştır. Buraya gelen ha 
berlere göre, bütün Polonya gaze· 
teleri son Sovyet - Polonya teş · 
riki mesai kararından hararetle bah 
setmektedirler. 

Alman ordusu 
gittikçe büyüyor 

Berlin : 28 ,Radyo) - Alman 
ordusu her gün biraz daha kuvvet 
lenmekte ve genişlemektedir. Avus· 
turyanın ve Südetlerin ilhakından 
sonra Alman ordusuna 43 fırkalık 
18 kolordu, 3 cebel topçu fırkası, 
5 otomobil ve l suvari ftrkası ka· 
tılmıştır. 

Önümüzdeki İlkbaharda 
iki Fabrika kuruluyor 

Ankara : 28 (Telefonle) -Mem 
leketimizde, inhisarlar idaresine ait 
mevcut rakı ve şarap fahnkaları 

genişletilmektedir. 1 
inhisarlar umum müdürlüğü, ye

ni fabrikalar kurulması için 1938 1 

mali yılı büdcesiyle luzumlu tahsisatı 

almış ve Paşabahçede kurulacak 
büyük rakı tabrilcasının inşaatına 

başlamıştır. 1 

inhisarlar idaresi, ayrıca lzmirde 
de bir şarap fabrikası kuracak ve 1 

bu fabrikanın muhitimize ve mahalli 
şartlara uygud olmasına çalışacaktır. 

inhisarlar idaresi bu fabrika için 
şarapçılığı ileri bulunan muhtelif Av-

1 rupa memleketlerinde ~üyük şarap ı 

fabrikalarına göre plan hazırlamış 1 
ve dünyaca tanınmış müesseselere 
planlar yaptırmaktadır. Kanunuev
velde gelmesi beklenen bu ptinlar 
tetkık edildikten sonra lzmir şarap 
fabrikası için en iyi olanı seçilec~k 1 

ve munakaseye çıkartılacaktır. Fab
rikanın inşaatına ilkbaharda başla 
nacaktır. 

Hususi muhasebe müdür- ' 
leri arasında değışiklikler 1 

Ankara: 28 (Telefoela) - Da
hiliye vekaleti, vilayet hususi mu
hasebe müdürleri arasında yeniden 
bazı nakil ve tayinler yapacaktır. 

Bu arada bazı hususi muhasebe mü 
dürleri de terfi ettirilecektir. 

Dahiliye vekaleti mahalli idare 
ler umum ~müdürlüğünce hazırlan· 
mış bulunan tayin kararname pro· 
jeııi bugünlerde dahiliye vekaletinin 
tasvibine arz edilecektir. 

Viyana da 

Ekalliyetler kongresi bi
rinci kanunda toplanacak 

Prağ: 28 (Radyo) - Çek dele
geleri biıinci kanunia toplanacak 
bnlunan Avrupa ekalliyetler kong· 
resinde Polonya, Macar, Gek murah. 
haslariyle yapacakları müzakereler. 
de, bilhassa kendi ekalliyetleri aı a
sındaki münasebatı aynı tarz ve 
derecede tcsbit etmek üure bir ka
rar vermeğe çalışacaklardır. 

Suni elmas 
imalı ·meselesi 

Berlin: 28 (Radyo)- Pek kısa 
zamanlarda Alman maden kimyası 
tabii elmasa uyar bir hassaya. bunun 
la beraber sağlamlığı ve sertliği 

ile çelik madenine benzer bir vasfa 
malik yeni bir halita imaline mu-
vaffak olmuştur. 

kendi iç kuvvetlerinin mu 
aşıJadığı g~ncliktir. Bu 
ligini Atasının manevi erael, 
sardığından, Anafartalar~~ 
ki, her zaman onun izıll 
bir serden geçti olmuştur "' 
tır. Onun içindir kİ Atatii~ 
gençligi gıpta edilmeye I~ 

Bütün bir milletin rn•~ 
vi kuvvetini ifade eden ge Je 
ta etmek; canlı ve ileri h•111 ~ 
ayakta duran ateşli insan ' ' 
asaletini iÖsteren bir st:er 
Bu hissi benliğinde duyan "' 
vi varlık, yaşı ne olursa 0! , 
tir. Biz biliyoruz ki bU.11 .. _~ 
sene evvel, şimdi bizim l>ilr". 
le yanışımız gibi yanan, ~j 
ağabeğimiz Hasan Ali Yu 
Atanın ölümüne de bizimle 
bizim kadar sızlıyarak Y'~ 
tadır. O zaman yurdun , 
kurtuluşu için döktüğü I 
bugün büyük Atasının 8 ~ 
dökülmektedir. Şu haJde. de 
tigi gençlık içinde kend'...w 
ve Bayraktar olarak. BIJP""'" 
haklı olarak öğünmelidir. 

Gençlik, her bakımdt{ 
olacak güzel meziyetli \1~ ,r 
Türk büyüklerini ktndı ki 
görmekle şerefini artırın• 

Bu, Atatürk çağınd• "e 
gençliğin iyiye, hakikate ·ıe 
olan bağlılığını karakter• 

111 
istikbali emniyetle kucak 
serahetle gösterir. tt' 

Vehbi f;f 

~-=~,...-,.....~_,.,,.....~.../' 

i11gil' Alman -
dostluğtl 

Bir cemiyet çatış•fo 
/ 

Londra: 28 (Radyo) . ,~ 
. et ıı .t 

German F elovşıp cernıY ı.ı~ll" , 
nazaran, son zamanlarda "ğl , tı 
len müessif hadiselere r'ki 
miyet, iki devlet arasın~11 dıı' 
cereyanını teminden ger• .. 111 
caktır. Çünkü dostluk. (11;,, 
nın temini hususundakı 0 
en iyi bir siyaset olarak g 1 

d . • 
den, Almanya ile aıın d•' 
alakayi lüzumlu bulrnakt'.1ıe 

Son hadiseler dolaY~dal 
yetin şefliğinde bir teb~ eP 
ğına dair şayiaların küllıt>' 
esası yoır.tur. 

Macaristar>~' 
------- ' 

Kabinenin istifas•"~e 
Horti kabul et ) ~ 
Budapeştr: 28 (Ra~1° jf 

Hor ti, lmredi kabinesirııfl ti ıf 
kabul etmemiştir. Kuvllet ~ 
male göre, kabine a"/(tlr' 
muhafaza ederek çalışttı• rıtı 
edecek, yalnız hariciye ~· 
eski nazırlardan Bay ç.r . .1 
cektir. b,,.. 

Resmi mahafil bu 
nüz ketumiyeti mu haf aı' 
dir. 
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MAŞENK • 

'•fet saba ha 

~bitmişti.. I~~~- Yazan 1 
tıııez tüken· Hikayeci 
danslardan 

Ve terli 1.ıir 
olan Vasya -~-~-~~--~.....; 

ima gelmişlerdi. 

Vasya gene geve· 
uliğe başladı: 

- ister misiniz 

sevgilim' kendimi 
~v, evine gitmoğe hazırlanan 
•şcnkanın önünde durmuş, 

•n bir sesle ona şunları söy 

lt..~liın, ne diyorsun, biı az da· 
ilk tramvayı bekle!., Hem 

ilttle ediyorsun?. Burada da 

1
.0 turabilirsin .. Bahusu~ i .. imiz 
1Yiz! Bu soğukta kendimizi 

İşlen bile degil !. 
bi ka, şosonlarını giyerken 

1 sesle c~vap verdi: 
liayır, hayır. kalmam!.. Hem 

biçinı erkeksiniz?. Terlisiniz 

k var diye so 1<ağa çıkD"ağa 
rsunuzl.. 

15Ya. adeta ağlar gibi bir ses 

ı:'akat ben su gibiyim .. demek 

lik İn Taşenka Vasyanın sozunu 
tk anıirane bir tavırla: 

'-~· 
~ıc1 ederim. hazırlanınız! dedi. 

h i ter iste nez bu emre 
tltj. 

~lırı ve kürklü paltosunu giy 
kanın koluna g!rerek bera 

V lokağa çıktılar .. 
laya, hayran hayran maşenka 

Profiline bakarak: 

. Ah siz ne afacan bir kadınsı 
. e söylemeğe başladı.. Sizin 

de bir başkası olsaydı, ım 
Ylık bu soğukta onu teşyi et
p kalakmazdım. 
. ~kat sizi sevdiğim ıçın seve 
~ erşeye katlanıyorum. 
~enka güldü. Vasya sözüne 

etti: 
'G" orüyorum ki sözlerime inan 
Otıunuzl Güzel dişlerinizi göste 

lıil &"iilüyorsunu_zl Fakat Marıya 
. Ytvna l.ıen cıddi olarak sizi 
Yorum 

~eın de çıldırasıya seviyorum .. 
'!erseniz: " Vasyd, sabaha ka· 
ıu lre • .. · I . mvay rayıarı uzerıne ya . 
.,, dıye emre-:linizl derh1I yata-

·~ 'r' enıin ederim ki yatarım. 
aşenka, cali bir ôlkeylf' kaş 

·I 1 Ç~f ı·· .. 
" . 

1 
Rica ederim çocLkluğu bıra 

~ d d. B , e . :.'yle saçma sapan şey 
&öyliyeceğinize şu güzel manza. 
Seyrediniz: Ş•hir ay ışığı altın 

ile güzel görünüyor.. Ne •nfes 
&'eceı 

1 şıı kanala atayım? Fakat galiba siz 
bana inanmıyorsunuy? l\ma Len 
sözlerimin doğruluğunu isbat edece 
ğiın. 

Vasya kanalın parmaklığına 

yaklaşarak kendini aşağı atıyormuş 
gibi y•plı. Maşeııka telaşla haykırdı: 

Ah, Vasya, ne yapıyorsunuz?. 
İşte tam bu sırada köşe başın· 

dan, 
Kapkara bir gölge belirdi. 
Fener in arkasında durarak çifte 

kumrulara iyice baktıktan sonra 
boğuk bir sesle: 
-Ne hağrıyorsunuz be? 
Diye çıkıştı. 
Sonra çifte kumruların yanına 

yaklaşarak Vasyanın kohindan tuttu .. 
Eskisinden boğuk bir ıesle: 
- Haydi bakalım palavracı, çıkar 

paltoyu! .. diye emretti. Çabuk ol.. 
.Sesini çıkardığın dakika kendini 

ölmüş bil!. Anladın mı hergele?. 
Vasyanırı korkudan d'li tutul muş 

tu. 

Ağzından acayip bir takım he 
ccler dökülü)ordu. Fakat yaptığı 
işaretlere nazaran : 

-Biraz müsaade ediniz! demek 
istediği anlaşılıyordu. 

Gölge bir ikinci defa r.mretti: 
-Ulan sana söyliyoruml Sesini 

kes ve soyun!. 
Vasya litriyen elleriyle düğme. 

!erini çözdü ve paltosunu çıkardı: 

Gölge tekrar söze başladı: 
-Haydi bakalım, fotinleriııi de 

çıkar! Bana fotinlerin de lazım. 

Vasya gene kekelemeğe başladı: 
Ha ... ha .. va soğuk .. Merhamet 

ediniz!.. 

-Çıkar diyorum!. 
Vasya bütün cesaretini toplıya· 
rak ağlar gibi bir sesle itiraz 

etmek istedi: 

-Bu yaptığınız doğru mu? Ka 
dına el b'le sürmüyorsunuz, halbuki 
benın fotinlerimi bile çıkarryor!unuzl 

Baksanız a, kadının kürkü, şoson 

lan, herşeyi var. 

Gölge sükunetle Vasyaya baka· 
rak alaycı bir .•esle: 

Onu da sana b.rakıyorum, dedi,., 
Onu da sen soyarsın!. Çıkardın 

mı fotinleri?. 

Ma)enka, dehıetle ve korkuyla 
yabancı adama bakıyor yerinden 
kımrlı:lamıyordu . 

Vasy~-.- a :leta birden bire peyda 

keren kö,e başındaki bir heykele 
g• U ile bakarak: 

g' ''Evet, diye lastik etti, hakika
/ ~~rıfes bir gece! Harikulade bir 

Vasya İse karların üz~rine otura 
rak bir taraftan fotinlerini çıkarma
ğa, diğer taraftan söylenmeğ'e baş· 
ladı: 

.~·'· •• ıe 
"J; 
t 

lli~etıı biliy-~r mus-~nuz? Mariya 
Ycvna, boyle guzd gecelerin 
lar üzerinde hususi bir tesiri var! 

&o k YI~ insanların sevgi duyguları 
•ınçılıyoılar. Halbuki bazı alim· 
~~giyi inkar ediyorlar. "il bu kanaatte değil im., 
1-f esela: İşte ben sizi seviyorum., 

s-"'.'1 de çıldırasıya seviyorum ... 
't 1lıu İçin her fedakarlığı yap 

~razı ölmeğe bile hazırım .. 
~anınız banal.. 

\; lllrediniz: • Kafanızı şu duvara 't buz!, deyiniz; ben derhal vur· 
'hazırım. 

'ı ...... Gene saçmalamağa başladı 

~Emin olunuz ki vuımağa ha· 

\ıura111m mı?. 
•Çifte kumrular., Krukov kanat 

- Onun hem kürkü, hem de şo 
sonları var .. Ona hiç el sürmüyorda 
ikimiz hesabına yalnız beni sürüyor 

Yabancı adam Vasyanın paltosu 
nu sırtına geçirdi . Fotinleri koltuğu 
altına sıkıştırdı. Sonra Vasyaya dö 
nerek: 

- Bana bak, dedi, orada otu. 
racak ve hiç kımıldamıyacaksın! Diş 
!erini de biribirine vurmuyacaksın 

Kımıldar veyahut bağımsaıı mahvol 
duğun gündür! Sen de madam!. 

Yabancı adam süratli adımlarla 
uzaklaştı. Vasya, kaşlarını çatmış 
bir halde karların üzerinde oturuyor 
büyük bir şaşkınlıkla ayağındaki 
beyaz çoraplara bakıyordu, Sonra 
birdenbire Maşenkaya dönerek: 

- Ben sana ilk tramvayı bekli· 
yelim, demedim mi? dedi Hem zah 
met et, yiiıü, hemde Üolelik malını 
mülkünü elinden alsınlar! Bu adalet 
mi?. 

Y AHUDI MESELESİ 

Moskova Berlini 
protesto ediyor 

Moskova : 28 (Radyo) - Büyük 
konservatuvarda bugün, bütün incı. 
sanatlar artistlerinin iştirakiyle bü 
ytik bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda, Almanyanın Ya· 

hudilere karşı gösterdiği ditşmanlık 
muameleleri protesto edilmiştir. 

Çemberlayn yakın
da Romaya gidiyor 1 

Londra : 28 ( Radyo ) - Daily 
Maily gazetesi Çemberlaynin Ak 
denizdeki lngiliz-ltalyan menfaat· 
ları ve Avrupadaki umnmi vaziyet 
üzerinde lkincikanun sonlarında Ro 
maya gideceğini yazmaktadır. Ya· 
kında Romaya gideceği söylenmek

tedir . 

Yugoslav başvekili 
nin söylediği nutuk 

"Hırvat meselesini pek 
yakında halledeceğiz 

Belgral: 28 (Radyo) - Başvekil 

bay Stoyadinoviç bugün Bosnada 
biı nutuk söylemiştir. Başvekil bu 

nutkunda Hırvat meselesine temas 
ederek, bu işin pek yakın~ bir zaman 
da halledileceğini ve hükumetin bu 
yolda devamlı mesai .inde bulundu· 
ğunu beyan etmiştir. 

Bir denizaltı gemimiz 
yakında geliyor 

Is tan bul: 28 (Telefonla) - Bura 
ya gelen malumata göre, Almanya 
nın krup tezgahlarına ısmarlanan 

saldıray adlı denizaltı gemimiz ka. 
nunusaninin birinci haftasında lstan
bul limanına gelmiş olacaktır. 

BÜTÜN ADANALILAR 

( TAN Sinemasına ) 
Akın, Akın gitmekde ve Ebedi Şef 

L~ TATüRK~.ü~l 
t i . ........................................................... . 

Muazzam Cenaze Törenini Büyük bir teessür 
ve heyecan içerisinde seyretmektedirler . 

ı ÜNiVERSiTE Gençliginin Yapbğı emsalsiz MiTiNG. IST ANBUL, 
ANKARA, IZMIT ve YAVUZDA ve Bütün yollarda yapılan mera-

l sim ve Teessür tezahüratını bütün teferruatile gö~teren Büyük ve tam 

3500 METROLUK HAKiKi VE BAŞTAN BAŞA SÖZLÜ 

i ÇOK KIYMETLi FiLM 

AYRICA: 
1 

3 -

Asri sinemada 
Gündüz 2,30 Gece 830 da 

25 ikinci Teşrin Cuma Akşamından itibaren. 

SONSUZ ACIYLA ZEDELENMiŞ TÜRK MiLLETi 

888 

20 inci asrın güneşi Ulu Önder Ebedi Şefimiz Atamızı bir kerrede 
ekran üzerinde görmtğe ~e bu muazzam ölüm törenine ağlamağa topla. 
nınız. Aziz ve: mukaddes naşın Dolma bahçe Sarayından Sarayburnuna ve 
boradan lzmitt lzmitten Ankaraya nakilleri lstanbul ve Ankarada 
yapılan muazzam' merasimin tamamı. 

AYRICA 

1 - Cenaze Töreni 
2 - Zenda mahkumlar 

1 Telefon 250 Asri 1005 

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

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
13-16 9431 S. Pş. Ce. P. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

ULU ÖNDER'lN Mübarek Ruhu için Adanalıların 
1

~ 1---
A T ATÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük Tören. 

Ve 
B A R B A R A ST AN wYCK 

Tarafından Şayanı Hayret bir tarzda yaratılan 

istiklal _Savaşı 1 
Hissi, Heyecanlı ve Vatan Severlik Filmi 

10006 

~~~~---~~~-~ !=-----------------------~ 
Ankara radyo neşriyatı 1 

[ile 200 ilii 2000 metredeki] 1 
büıün dünya neşriyatını J 

MIKA RADYO 

ile 
clinleyinizl 

35 Lira 
En ucuz, en lemiz ve en güzel 

(5 la:nba kudretinde 3 adet çi't va 
zifeli lambalar:a mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rıza Salih Snrny 
No: 11 A, Bebekli kilise sokaj!"r 

14-30 996-t 

Yabancının ayak sesleri uzakla· 

şıp duyulmaz bir hale gelince, Vas 

ya oturduğu yerde ayaklariyle kar 
!arın üztrinde tepinmege ve çıngırak 
lı bir sesle: · 

- İmdat.. Bizi soyuyorlar! diye 
haykırmağa başladı. 

Maş~nka ise hala yerinden bir 
· lÜı lü kımıldamıyordu. 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Eşsiz Fransız Artisti 

Maria Bell 
Tarafından fevkalade bir surette 

oynan~n 

La Garson 

(Erkek Kız) 
Aşk His Heyecan Frlmi 

Büyük Fransız Romancısı 

VIKTOR MARGUERITTE 

Ayni ismi taşıyan eserinden iktibas 
edilen bu filmi mutlaka görmenizi 

tavsiye ederiz 

ilave olarak : 

Ebedi Şefimiz Atatürke 
lstanbul,lzmit ve Anka-

rada yapılan cenaze 
töreni 

10007 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 3478 Kabul tarihı: 221611938 

Ne§rİ tarihi: 91711938 

- Dünden artan -

71 - Sağır, dilsiz ve körler mektebile anormal çocuklar müessese
sinde tahsil edenlere verilecek şehadetname ve tasdiknameler, köy ebe 
mektebi mezunlarile köy sağlık korucularına verilecek sertifikalar. 

72 - 2527 numaralı kanun mu~ibince derlenen basma eserler için 
ilgili dairlerce verilecek makbuzlar, 

73 - doğrudan doğruya ecnebi memleketlerden mubayaa olunarak 
resmi dairelere ıönderilen malların ihale kararl'irile tesellüm makbuz· 
ları . 

74 - imza ve mühürler hakkında şehadet ve tasdikı havi şerhler. 
Madde 11 - Damga Resmi Kanununun 37 nci maddesine aşağı· 

da ki 11, 12, 13, ve l 4 üncü numaralar eklenmiştir: 
11 - Matlub ve zimmet mektubları, 

12 - Elektrik, hava gazı, telefon ve su abnrıman mukaveleleri, 
13 - Sirkülerler, 
14 - Seyrüsefer tarifeleri. 
Madde 12 - Ayni Kanunun 39 uncu maddesine aşağıda yazılı fık· 

ralar eklenmiştir: 
Tapu zaleııtname veya zabıt defterlerine aid damga resmi, nakden 

malsandığına teslim olunmak suretilc makbuz mukabiliııce tahsil olu
nur. 

Devlet müesseseleri veya hakiki veya hükmi şahıslar tarafından işle· 
tilmekte olan tren, vapur ve tay ya re yolcu biletlerinin damga resmi, bu 
müessese veya hakiki ve hükmi şahıslar tarafından nakden istila edilerek 
bağlı bulundukları mahal malsandığına yatırılır. Maliye Vekaletinden mü. 
saade alınmak şartile bu teslimatın bir merkezden icrası caizdir. Hakiki 
ve hiikmi şaliıslar hu resmin tahakkuk ve tahsili için Maliye Vekaletince 
tayin olunacak nümıınesi dairesinde bir defter tutmağa ve bu defteri her 
takvim yılı girmezden evvel vilayetlerde varidat müdürlüğüne ve kaza· 
!arda en büyük Maliye memurluğuna tasdik ettirmeğe mecbJrdurlar. Devi· 
Jet müesseselerinin resmi defter ve kayidleri yukarıki defter yerine ge. 
çer. BuAlar bir ay zarfındaki resim hasılatını kendi defterleri kayidlerin
den çıkararak aşağıdaki fıkrada yazılı şekilde malsandığına teslim eder 
ler. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
- PAMUK ve KOZA - KiLO FfATI 

Satılan Mikdar CiNSi - En az En çok 
K. s. K. S. Kilo 

-- Koza ,_8 ---·~ 

8,50 
-- ::::::r:; "' 

Piyasa parlağı ., 33 35 
Piyasa temizi ,, 
iane 1. - iane il. - Ekspres - Klevland 37 1 42 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah . 
çlGIT -Ekspres __ 

1 -iane 
Yerli "Yemlik,, - ,. 3 

1 - "Tohumluk" " - HUBUBAT 
- Buğday Kıbrıs 332 ----

1 
Yerli 332 

" ·- -.. Mentane -- -Arpa 1 - Fasulya 1 
- Yulaf . 

-

Delice 
Kuş yemi - - . 
Keten tohumn . -Mercimek 
Susnm 1"650 -, 

UN --Dört ) ıldız Salih -... üç " 
,, 

:ö .:: Dört yıldız Do~ruluk r= 
.:ıt.::: üç .E c ,, .. 
o - Simit " :: cc 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N C.)o 

üç r-- " " 
Simit " 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
28 / 11 / 1938 fş Baukasmdan alınmıştır. 

Santım Pene 

l== Hazır, 2-j~ 
Liret 

Rayişmark 
1. Teşrin Va. 4 88 Frank (Fransız ) 3 ·ı 
2. Kanun 488 -Sterlin ( ingiliz ) -5-91 ,, ----

!251 81. Hind hazır 4 15 Dolar ( Amerika ) 
Nev~ork 

-8- 45 - Frank- ( isviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müesst'se na 

mına getirih n rn n üı ttl cıp. tnt' \t ~(hı~ ça) hııdcıı \tık uf_ ve . itina ile 
yapılan harnıanlardır. Her zrv~ e göre değıştn numaralı tertıplcrı vardır. 
Muhtelif dııs ve 1 Ü) ü~lüktt 1-utu ve pahtltr içeri~inde satılır. Ambalaj· 

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

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi dt'poları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
a !tında ) 

Bahı;ekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

------------------------------------------------. 
R 
A 
L 
E 
1 
İG 

H 
I 

Raleigh 
sayesindedir . 

.,~ ----·- -

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
Er 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

23 26 9901 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası ·direktörlüğünden: 

İktisat Vekaletinin 19-8-938 tarihli resmi gazttede neşrettiği yeni 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişlik 1 op m. Top F. 

çif çi 2 7 5 36 630 

1-Satışlarımız peşin ve fabrika testi nir!ir. 20 toptan aşağı verilen 
sıparişlere yüLde 2 zam yapılır. . _ .. 

2 -Kabul edilen siparışler sıraya ithal edilmek şartıyle gonderılır. 
3 9992 

UR 
ıf t 

.. .. .. 
umgort!n 

bı ınpd ,,. d Cd Ju 

ı=»u~ ıa~..ae~ 8866 

c' :oN •Pu•••.11• ı•.1•>1 •••>tu•a ııu•w•o 

·ııpl?J!§ ı!q !'fPfl?H ISl?AUOlO)J Wl?:) '!. 

1?l1!(Ul?(O !J~A~){!§ uepul.Ş11.1ep S!}.ŞQ.8 atı. uapu!J;)(Ja.Ş!:) 'U' 

• Japa§qeg lt?Aeq l!q azet l?U'l?SU! 

uıu,ıseiuo10>1 uow!l !~uı 'f!f:>aaıdp ( oo l 
·ııp'J~ .• ..-... -ı 

'l!(ll?{SUl?S;) uaııpaqıa:> 'fl?JetO !Snsnq U;)JS!J'l!d Ul?(l?AUOtO'f f::>NI ~ 
·ıeıınpunuwaw >(dd uepuııeıeı<uoıo'I J::>NI ıqeqı;> >fı\az ueıo !~ıa.<Jıı:
·>(lpeweınq l?Auoıo)f atı. uoı<soı 'sues3 nın>(O'f !!q1q atı. l!qes p:JQ 

·ıq§ıwueZl?>f Ul?{UOAsoı aA l?AUOJO)I 'S 
# 

1 ~N 1 
• • 

n s• •• de a ' 1 

~ · .e 125 uu- , 

le teşhıs ----------------------------------------~ ve t f"d v ·d · r 
17 26 g. a. -

l 
,. 

.. Kiımbar~ biri' 
1 

• 1 ,. 

TlJRJCl:a 

ZlRAıffii.ANmsf 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başl<ımıştır. 

~9959 9-15 

-------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesine.le Mustafa Ri· 
ı fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, ö~leden sonra 
2 -6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

Beklenilen "Ateş ,, 
S Jbaları 
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•• 
Omer Başeğmeı 

Ticarethanesinden alabilirsiniz 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. BaşeJ 
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9490 37-90 
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