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•• Mektepler 

Söwc tr 't• bayram tatilleri 
lıir araya geldi~imleıı bir hafta 
kapanacak. 

SAYJ 3108 

Bugün Ulusevfnde & QkubilaY -toplantisı -
var 

ndilerine baksınlar. 
l . ---•nı.1 ürkiye, \akın. Doğn'da 
Yenı bir düzen demektir. Bu 
ıklar, ao(~ak bizim günleri· 
de, harı 'e ti urluk yüzü gör· 
ft&r. Bulanık ıu avcıları Ak-
i .. ' 
z ıo bu kıyılarana, aaçık bi 
gQuJerimizde ugramaz oldu-

Bugün saat 18 de 
Ulusevinde Kubilay toplantısı yapılıyor 

gibi ulu evimizde de büyBk <Hii 
Kubilay için bu gün s11t 18 de 
i)zlü bir anı§ toplaatııı yapıla -
caktır . ~i';Ddh e kat.far ir ve dış gü 

lı~miz hiç bir sarflıntı gedr
lblftir. 1935 yılına yeni reji-
, her bakımından, daha sağla· ' 

olarak giriyoruz. Gelecğini 

Bütüa §arda)arımızıa bu Ce • 

miz toplaatıya vtrarak devrim 
c.Juygularıaı tazd~meltrini ögüt
leriz . 

U ve aydın gören pek ayılı 
elerdenız. 
Ancak birtakım politika ve 
sa oyunculuaoıa, ba§ka türlü 
Ttbkiye görnı .. k kuruufuıua· 
kurtulamımı§ olduklarını da 

1 
relen Avrupa g1Zetelerinden 

•Joruz. 

Bu gazetelere bakarsanız, Tür 
e'nio içeri ve Jışarı i~leri hu
, yarın kırıtmak üzeredir~: 
et İnönü kabinesi çekilecek· 
Ordumuz ııoır boylarına yı 
aktıdır. 

Dörd&ncö kurultay, İsmet ln
ti k.abineaine ureılmar. inan o· 
ı ıuaualr da~ılıyor. Atatürk.' le 
il 111ua11•a uluı bailıh:gıaın 

kadar derin olJuğanu, bttio..J 
ultıyın ilk toplantısında gö 
•tiz. 
Bh;, hüyiik La§ımızla orıun 
rhn arkadaşmın ark111oda

1 

Uiu amıclıırımıza ulışıut'ıya 
dar ııa '1ozmakeııın. yürÜJÜp 
ccegiz. 

uutlolu \jan ı ıefr.rbcıJik 
eoıt ı uı rinc çıkan duyum · 

ııı da do~uıu ac olduj'un 1 lıil 
IJJİ~tir . e sınır , ae de sinir· 
ınizd~ lıiç bir bozukluk olma• 
•nı öğrenmek , Mzi ıcveoJer 
ar ıevmi)erılerin de i~ioe ya· 
· Açık 'e (izden olao barıf 
•ıtımmn b•ılıcea glheDCİ , Or· 

llzdur · Onun bu ıyaıamızı 
r yanıoda• koruyabilecek , bir 

tP. olduğunu bilmekliğimizdir 
ıu doğu'oun tiırk parçasında, 

t~a alık diıkunlerioı eğlendi 
tk lılç bir deği§iklik olwı} a 

ltar . Bi7Jm bir dileiim ı , ar-

' 'rupa ulkelerıatlen hir ,.0 

Uuu • fr ve dı~ sı) a ahtrıııa İ,i 
kaıf or dtizcn \ererek , hütiin 
ull•·rdın } nruıa ıllveu ızlik 

1 •nı gidermelcridir . Savat Po· 

rıdaDLeri , kara J,ulutlar , lıatı 
rinılcki \ıhlz ız geC"enia L g 

dan kopup ~eli) 9r : durup ılu 
lr11 , il ıumute "öııHük )O -

1,.r Auupa")ı iı.iue ı(!oıuüJ -
1 oldutu "-aranhklao sıyııma1!a 

Deıırlmimlzl11 buyuk olusu 
Kubil•y 

Büyük devrimimiz utruna 
leoemende can 'eren Kubilay 

için dDıeğıade " ıebit düştüj'ii 
yerde ,, bir tat dikimi anıklao
mıttı . Bu tat dıkimioi, C. H. }'. 
Genel yazranı Heceb Peker bu 
gün güzel bir söylevle ıu;acalctır. 

( lkemizin her yanında olduğu 

• . .. 
1 ıaobul : 24 ( A A. ) - (', H. 

ı•. kMıibi umumili.ind'n : 
Kubilay abideai bu ayıo 26 rnt·ı 

çarıawba günü 1111 l l 20 de .l\te
oemı•nde C. JI. F. kôıibı umumiıi 
Htceh Peker elile a~ılacık11r. Kow· 
ıu viliyeıltr Farkı vt Halke,lerin· 
d~ n hirtr Vt ikitH arkıdıt İflİrik 
rdtcı·k hirH de çtlt>nk gı>Iİrtetk· 
ıir . 

( 'ınakkalr : 25 ( A. A. > ~,.. 
lıid Kubilıyıu yıldönüuıüoü aum;k 
için dun gect- Halkevinde kıdrnh 
trkekli büyilk Lir ıoplaoıı )apıldı • 

l'oplaohda Halkevi hışkana ile iki 
hıyın hoc·anan dc-ıerJi eöylevltri 
diolrnwiı de~ rimimizih kuruculı· 
rınrn ıdları ı;ıyınla ııulmıııır. 

lzmir ; 25 ( A. A. ) Bu ıym 
26 ıucı !.'arıamba ;ünü Kubilay Abi~ 
df'8i 11çıh1111ı yapmak üzere· J ımıirc 
gelt"c~k c1lau C. il. J• ul.uınıo geneJ 
kiıil>i Hrct.h l'ekt.riu lzmirc gf'liıi 
lıeklPnmrktt>tlir . Kır§ılanma hazır 
lı klım }'llJ>llutıkıadır . 

Kurultaym son toplanfısmda 
Tahsili emval kanununa yeniden 
eklenecek maddeler onaylandı. 

Resmi kurumlar mamul efya ihtiya
cını Sovyet kredisi ile tamamlıyacak. 

nkara: 21 (A. .) - Kurul· karar v~rditi urginhı terkinine 
tay hir marta kat.far tatil keran· dair lcarar L.ıt'ıltftiği takdirde 
ot veulı~i ,JuDkii toplauh ic;iuc.le ilıtı) at haciz kaldırılır. 
onı) Jamıt oldugu kanunlar ara· Haksız olaıak konmu, , eyı 
ıada talııili~m\ al 1'anuuuna ba· y( ltuıı tatbik cdilmi§ ıhtiyati ba-

zı maddrler eklenme ini gt>ste (~iz yüzünden dojan zarar ve zi-
ren bir kanun da onu) lemıştır. yan lıazıuece ()denir. 

Hn k:nnmı gfüe mükellefin Hu usi kanunların da wururıı 
TiirJ..iyede l.ellı ıkametıihı yok· zanıan müdclctloi yazılı ola>ıyan 
ı;a H'rgi in Hıgi iui vermemek 'ergi ve resimlerle lmulaun mila 
i.,;iıı mallarını gızlemiyl" ka'ilr· zam kesirlerinin tamamı ve lak 
m ya T"rya k, ndi i kac,;mıya ha· aith iıe lıer lak iti talısilınin ta· 
zırlaudıgı veyahut mal kaı;udığı ·alhik tylet.liğı wali }Ilı takibedea 
'C) ı L.tudiei kaı;mlığı aulaşılırıa yıldan haşlamak üzere Leş 1ene· 
lJuıı \e arazi Hrgilcıinden l,ıf dir. 
ka ergiJcria lmluumu:a matrah Onay la11au Jijer Lir kauuu 
Jarı uzerinc ı.lıakkul memuıla· ile de So\)Cl 'o )ali 1 .Cumlıu· 
rıu•·a \ergioin miktara tahakkuk riyrl eıi ittıbaclı taıafıodan Tür 

Bir Fransız 
gazetesi 

Türk musiki deyi~imi için 
neler diyor ?. 

l'uiı : 24 ( A. A. ) 
uıuhabirimizd~n : 

Huıu i 

.. Taıribuoe des aıiooe,. gazete i 

Bayanlanmızla neler 
konuşuyorum ? 

• 

Şemsa Rıza lşcen' e; 
istermisin diye 

saylav olmak 
sorunca • • 

~~--------·--------~~ M. Kobtrl bandoyu imzaeile Tür· U 
kıy,. musiki irıkılafımı dair bir a:r.ı -Rica ederim bunu bana sor

mayın ! " diye gülümsedi •• 
HDJlfllr · 

Muharrir hazı A uııpahların şi· 
mali Afrikıda, L'ııriyrdr \ eya wfü· 
ıtmlı>kdrr ergi11i11de diolemi§ ol· 
duldan İnı·e azın ıınaı \ t mu iki 
bakımından hiç hir df'~rri olmadı~ı 
gihi 1'tirk ruhunu ıkseuirruekıen de 
çt>k uzak olıh.~uuu hu hasiı vt İp· 
ıidıi lıi an arıı~ı )ııHnda mütrka 
111il garb muRiklsinin mııne\ 'erlrr 
ırııımda naın 1 y«"r 11 lmaya hııtlıdı· 
&mı ınlt1111kıaıı orıra lıii iik Tiirk 
hndtrı Aıarnrkiln hıııııı hir irıkılah 
iti olarak f'lfl 11lmı@ınd11ki eh,.mmi· 
rıi canlındn ı) or. Di or ki : 

Hıkikaıc-n Türklerin Aıau olan 
(,ni lıir krrre daha kf"nd18İnf" hl!! 
lııı1unan 11ralı11 \ t aıwi karar ile 
hu inkıliihı hakibllıııırmak ieıi

or. Bu 'ılhk ilk adım ulu lır eraıı 
mu iki için halk ıı r11uda bir znk 
vt haz )arallnak mıııilı:i ıe\giıi 

uyaodarmaktır . Aıaıilrkiin nüfoıu 
nat:armo vt kanırlaa anın daima İnı· 

btl ve ınilk~nunı•liytıiue Tiirk mil· 
J,.ıinio dnirı iıinıadı 'ıudır H' lııı 

uim•d ona y:ırd1mr1 of araktır • 'J't•~-
ruhts ıakih Ntıloıti!e liyıkıu • .:\uııürk 
dıiwa uıu\llU•k olnıuftuı . Hu~ıiu 
~·ılüıı auaıkarl11r Ja keuılisilr bıı a· 
J•er ve int- muvaffak olac•khr . ,. 

Samsunda dağ sporu kulübü 
kuruluyor. 

S11u11ıuu : 2J ( A. A. ) Dq· 
porla kurumları yapm•k iıEtrf' bu· 

rMya ~C"lt:n miralay le1wııi 1 lbklu 
dıiu akşam lıir !;Ok aıuııııulıılımo 
anik lmlunduğu ıpor t-vinrle d .. ~erli 
lıir kooferaoe verdi . \ t kooferan • 
lan ııonra da hir DaJ8por kulilbii 
kuruldu . 

'f nrk Eczacılar tayyaresi 
-----

AnL.ara : 25 ( A. A. ) lzwir 
'· 1 tırnlıııl E< ı•··ılar cemiyı ıinirı 
unu yak olarnk , alı uııı ı nrıicl'.iodl" 
I'ürk b zaı ılan her ay kazao~ların· 
Jah ıyırdıkl1rı pırayı J'a, y.rt' Ce· 
ıni tlıne \rrrrtk, hir ·• Tiirk fa·za· 
l'llara tayyarf'ıi .. alın aloıı&a karu 
'f"rru i lf'rdir . 

lzmir valisi 

Ankaradan lzm ·re döndü. -- -
lıuıir : .!,') ( ( • A. ) Hir 

ıuıiddeuf"nlıtri \ ukarıdı l.Juluoau 
\ali ,.,P.ntral Kazım l>irık lıu 1L.111uı 
lıt•uale 1.eıuiwize gdwıı 'r durak.la 
'İlll)l'I erkam ıarllfmdao kar dan· 
11ıış11r • 

\ 
1 ~-~ / ,·/_ I· V'' I 

( .Y' '> I 
/l 

Şemsa Rlzu lşcc11 
Tiirk inkilahının en evrensel 

ıezahiirler inden hirisi de, ~iiplıe 
) ok ki kadına si Mtıİ hakkının \e· 

rilwct1idir. 
'I Url kadınının inlılibtlaL.i 1 

itle\ kiiDİ tımame11 eline alnıış ı 
buhmduin ~il anlarıla muhtelif tip 
'e f'C\ İ)f'rlrki ba ltnlarımızla ka
dıelıgı ur.alctan )Rkmdan alikn· 
lanflıran muhtelif me\ zulnr iiıt 
dnde konıı§ml) ı foydılı u tnft>· 
rHRll huldum. 

Modern Tflr k kadını tipi ola 
rak aklıma gtlerılerdeıı ilL.öm·e 
~~m a lha.yı eı;tim. Haııdeuı 
alaıık içia telefonla konu mak 
üzre '\ ~ni eczane) e girmittim. 
Seın a Hır.avı orada buldum. (.e-

~ 

ni . Ü8tü kri talla y.zıhaıumin 

lıa1ına geçmi , l,igcdekı ılersioe 
ıitmi! olım Alınıet lhzaya 'eka
ı~t.-11 el·zaaeyi illare edi ordu. 
Şcmaa Hızayı hir defa da mtk 
tthdeld kiltsüıiiniin başuufn gfü 

wiiştüm. Onu, hir de e~inde, 

aile dekoru içınde ~iirmrlc hu u· 
undaki arzumu izhııdıu kendi 

mi menedemedim. Hitamı reddet· 
mccli. 

... rtesi rün raut.levu saatinde 
a f ah yol O tünd~ki evlerinde 
ziyaretimi Lüylik bir nc-zaketle 
kabul ettiler. 

- Kad1ahiın erk~k yuıddaı· 
lara iulıit1ar e'l~n mükellefiyet
ler le ıle karşıla~mn~rnı pek tabii 
bulurum. Art k ha) at ) olunda 
bütün işleri payla~111 kadın, aasıl 
ki her iıte rr kekle haşhaşa, omuz 
omuzı git mi) e ha~la41ı) sa. yurd 
nıfülafaasnıdı da ~ıkekle beraber 
yiirÜ}t''ektir. etrkim Milli mil· 
cı<lele e ua. ııul:ı Türk kadını 

kendisine •lü~rn \ aıif t.) i yapmak· 
la bunu i luıt etmiştir. 

- Kadm Erktk ıafındı mı çala· 
ıırsa iyidir , ) nu ında mı '? Her 
ikiıini lt-'lif edt-hilir misiniz ve 
haugı ini ha ata uyıun buluyor 
unuz~ 

Hu sualimi biraz geui§lcttir · 
dikten ıoara ce\ab vertli : 
- Cumhuriyet rejimi Hyeıiode 
oysal 'f" ıtİ) asalı lıaklumı ka -
ıanmıs olan kadnı için artak sı • 
mf rarkınıl.uı hılı Nmeyi lüzum· 
sıız giiıiiyoıum . Erkek gihi ça -
lı§lı.:uı , talı il hayatının her dere 

cesiııde erkek ~ilıi muvaffak olan 
kadınlaı ıınız im ~ün Muıllim • 
A\lıkat ll:lkiın , Belt'diye iza11, 
hatta on 'a. ı ile ınylıv olıbili • 
yorlar . ~u lıalde artık lradıola · 
rımız e\ 4le lcalmahdar diye bir 
nuznriye ıleri ıürülc•mez . Mamı
filı im diişihıcrm , kadıuın mut 
laka ev haridacle çahşmı&ı li • 
ııoı gehlil?i kanııatinde bulundu· 
ğum•lın dr~ildir . Hir Erkek 111· 

ııl ~u 'e ~ n hu mc lf'ği ihtiyar 
eder 'e ı tt•41i~i ~ibi çalışırsa ka
dın da im gün aynı hıkka ma 
likıır u hıı i~lrri •le pekall yap· 
nıaL.tatlır Onun i,;in mutlak ola 
rak na111l : • Kadın e\de kalma· 
lulır , ,ıenılrnıcz e . " llelırme 
lınl dı~attlR ..-alı~m•lulır • •la dı
nilemtz . l hı al işlerini ev ha -
ridnde yapan kadınlarımızın htr 
lıını;i hir zaman evine d6nerek 
anılı~ıuı ) •plağını da gô ter6 -
biliriz . 

Bunun en yalın miıali bizzat 
~tmıa Hıza idı . Kı a Lir durut 
dan ımora ozüne devam rtti : 

ıttıalar ılıha eyi olur • 1 

J ılih Hıfkı ATA): 
rttiriJidiktcn oora yukarulaL.i ki) e ( uuıburiyetic;c açılwı~ olan 
sehcblcr •lolayııi)le rab ilit ko· sekiz mıl) on dolarlık kredinin 

Orta Avrupuda azlıklar işi Ke&kin Lir oguk 'aulı, ) aa 
wur Jıafif \'İ eliyonhı. Kendileri 
öude, Leu arkıula, küçiik falat 

lı,:te im da ~ôsterir ki kadıa· 
!arımız e\cle 'e Jıari~de iş J&p 
maktın kaçmmıyan hir unsurdur. 
!;iimdiye kadar yalnız e\ hizmeti 
için arataldığı z11medilen kadı 
a111 bti) le ia)«lalı bir hale gel 

Okulların yıl başı 
tatilleri 

ruiıı)onlı:uı kararile nıükeUcfin Jera \ ekıllcri hcyetiııre re mi 
lıacr.i rıiz mall.rının alacak ve daire ve LeJcdi)elerce lüzumu 
bor• larmm yete• ek miktarına kararlaştırılal·ak. mawtil eaya a-
ilıtiyati huiz kouıılalıilecektir. tınaJıamı ına tlalıi kullauılmaaı 

ltıma1.m bayramı ve yıib1111 Miikclldlcrin bumı klı 11~ı için hükumete selihiyet uril
miştir. ~ıtre raıilJeri bir araya ıel iıiıazlırı itiraz komi yonuuların· 

hr · c a ha~ka işlerden föH'e gorOlr(·ek Hu urttle •hoıca'k t yauın 
8 bedellerine ait teahiitDameler ma uaıu dli iuıen kültür bııka" 'e komiıyonlarln kararları kafi 

ı. Jiye 'ekili tarafından imza edile· Oıc1.11ların yılbaıı oıümefltre ta· o1araktır. 
f 1 t·ek H" alauıo eıya her hangi hir ''niu 1 aoa •-aııuu salı 1ı.üııün· \ erui, mükellef ıara llJ( an h I d" . 

" 6 " e c ıJ e ıçio alın mı§ iıe o bele 
c rteıl Hlı)a d~k y•pılmuıoı it<lca«lıl(İ, talık iki itiraz Lowi d' ._ . 1 __ 

ıyue •anum ucdeh bütçıe&ioe )'ete bıldırnıift ir . yonları ha• zin lıaldarılmaı1ıoı k 
1 ouu arak mahiye ödtnrcektir. 

1 G •• k ld l\urulhy muhacirlere luraklık --------- un- a ı-------,... \e el gibi af etlere maruz kalan· 

Arkadaş Karadon ve şalvar yasağının baş
lllaaına beş gün kaldı • Kendine, ona göre 
ki düzen ver. Cezaya çarpılma ..• 

tara lıiilumeıçe satın ılınan ıo -
lıumluklardan bir WİI) oo liıaJık 
mık<laı ıı m iki )il ude ile ıot um
luk H' )emc~lik olarak }enilmc 
ıi ıçin olan ka.,un ile halya , ka 

Geri•i ikinci firtikt. 

___ _,,.. 

Budıı1t·~tt' : 2> ( . A. ) Kont 
Bellen l j HJ ~azl'lf'! int nrdiJi hf'· 
yanaua ılt'miııir ki : 

Azlıklar meeel.- i aud•şm11l•mı 
Jı:ğiflınhnf'lii itinden ljut·e gclwe· 
litlir. \zlıklar durunııırıun Jüarhil· 
we i lıııglin l\lat•ar dıı1 ıiyaııaı;muı 
ba lıctt ııııoacı olm11lıdır. Uu diiz«"lıuıe 
uluınl rnrhğmuı '" orıa uupıula 
harae i~io bir garanıi olahilecrkıir. 

~-----------------------Oruçta 
Kurun bildiren 

- -
Bu~üu güuc9 6,!kı da dota,·ak, 

ojle ezanı 11, 52 de, ikindi 14, 
30 de, akıom 16,38 ''"• yatsı 18,CJ 
Je olmuu·ak . .EmN~ ite olacak. 

ar mu11akkr14 I thbr OAffu 

tetDİz, ü lü bir hıılu;cden geçtik: 
bugünkü ze\ ka giire ıWıenmİ§, za· 
rif, ılık Mr alona girdik. 

Huraıl• ~emsa Hıza bü bü
hio tft>ği miş: kibar, ince bir a· 
lou kadmı olmuııu. Bu olgun 
seviyeli Türk kaılını ile kouuı

maja baıladık: 
- Türle inkılabının hımle 

Jerl i,;inde ızı·c kadınlığı en 
c;ok ılakadar edtn bangifliıJir ~ 

Dütünmedea ce\ ab verdi: 
Hu ualia eo tıbii t'evabı 

ıudur: Hürriyet ve haklarınının 
11 .. 11diıi•• terilme i ... 

Kadınların MeL'uı oluıu· 
nuıı arka ından buıüa erkek 
) urJda~lara inbı ar eden mükel· 
lefiyellerle tle kadınlığın karoı
lıımaaı•ı 01111 buluyorPUDuz~ 

nıcıi ~üphe iz ki Cumburiyet dev
ı i '• ODU L.uran tatürk"iın ıa 
e iıuledir . Onuu için bepimız 

( uwhuri) etimize ve oa.un ulu on 
deri Acatfö ke ıonıuz borçlu) uz. 

Hir ual ,ıahı ormama wu
ı.aade hu run . MeL'us olmak i . 
ter miıiaiz t 

Güliiaıısedi : 
Diişiinmedim , eevıp vere 

miycı·etim .. 
Israr edince : 

Rıra ederim hı• 
orma) ın eledi · 

Çocu~u hı I' 
daha fazlı r='' 

Hir rf' 
%1' 



Firtik : 2 

" Bir ulus ad arıyor .. ,, 

Berliner T ağblat gazetesinin ülkemiz 
üzerine yazdığı bir yazı 

Artık bundan 8oora Tiirki· 
yede Efendi , bey, ağa , pıışe un
vıo ve J .. kabları kullıoılmıya
cıktır . Bir kaouıı ile bütün bu 
oezak~t tabirleri , ıınıf: ve ıütbe 
ifadeleri kaldırılmıştır . Türkler 
artık yılmz aile ııimleıi ile anı

lacaklardır . · 
Daha evvel neşredilen bir 

kanun hükmüne göre de ~imdi her 
Tüık bir aile adı a1meğı mcc 
burdur . Bu suretler geçrn ve 
menfur ~ayılan Oımenlı devrioin 
son bakayası da yeni ve büyiik 
bir islahat dalgası ile temizlen· 
miıtir . 

Gazioio Gülbanc parkında 
Sarayburouna dıkilmiş oleıak du· 
ran limana girip çıkao gem ıler· 
den görünen bir heykeli vardır. 
Bu heykel vakıa fazla bir dikka
te şayan değil itıe de Gazinin 
vulıiındaki ea mübim manayı 

pek doiru olarak vermektedir . 
Bu mana ondaki diaamizmdir . 
Heykel, Gaziyi hareket halinde 
gösteri) or . Gazi bu heykelde 
hareketsiz ve sakin değil, azim 
ve irade ve kati kararla büyük 
adımlar atar bir halde göıüom k· 
tedir . Hehikatde da Gazinin ön· 
derliii altında iılabal işleri dur· 
makıız.ıo ilerliyor . Ancak bu iş· 
lerin her biri arasındaki mesafe. 
ler ihtiyat ile lhrsablacmıştır . 

Öoümüzdeki ilk kanunda her 
Türk bir aile ismi almağa icbar 
eden islabal yalnız göı üoüşde bir 
yenilik vücuda getirmekteo iba 
ret degildir .' bunun Tiirk ale
minde çok büyük ve derin bir 
mana11 \iardır . 

Osmanh isimleri Arab-
calasmıştı • 

Htpıi bir ve ayni iıimde o 
lub aile isimleri olmayan binler
ce Mebmcd, Ali , Ahmed ve sai
ı e bulunması yUıüod4eo hukuki 
işlerde ve bilhassa ecnebi mem 
leketlerde bir çok karışıklıklar 

çıktığı iddia oluoagelmekledir . 
Fakat buna karşı şimdiye kadar 

hu müteaddid Ahmed:, l\lehmcd 
ve Alilel'İo hüviyet1erinin tayini 
ve birbirlerinden tefriki için yUz· 
lerce yıldaoberi l1erhangi karak· 
teriıtık bir takalı ve vasıf kulla
oıyordu Garbi A rupa memlc
ketleJinde de isimlerin birbirine 
karıedıjı vakidir : Lurnda huırn 
ait miealler ıilucımeğe lüıum 
yolctur · 

Bu itibarla aile ismi islaba· 
tında baı1ıca lüzum ve ıcbeb l.ıu 

"sözde karıııkhkıı değildir . Kt· 
zR aile prensibini takviye et ek 
arzusu da değildir • Vakıa Türk· 
terde mfişterek aile isimleri mü
tebariz değildir ve mesela Ali ile 

Ahmedin kardeş oldukları aola 
şılmaz . Çünkii aile adı tao1mn· · 
lar . İşte bu vüzden insanları 
aileltri ile tasnif dmek onlaıı 
bir takım aile guruplarına ayır· 
mak yani halkın hünye'i kurulu· 
şunun bu esas lıüceyrelrri ara.' 
sindaki bağlar bu şerait altında 

ğevşektir . Ve iıte bu bakımdan 
şimdi aile ismi konması mecburi
yeti şüphesiz içtimai bir maksa 
da da hizmet elmiş olacaktır . 

Vakıa TOrkleri bir çoğunun 
aHe isimleri var ise de İslamiyet 
bu isimlerin taşmmoıını tervic 
ve iltizam etmediğinden bu isim
ler kullanılmaz . Bütüo İslam ca· 
miası, memleket hudutlarınm ay 
rıliğı nazarı itibare alınmaksn:m 
tek bir aile olarak düşünillmüş· 

dur . 
Arab isiınleri , wüılüman 

memleketlerin ve müslümanların 
müşterek bir kisve gibi İslam 
camiasına mensubiyetlerini beJ. 
li eder . Karakteristik ve ulusal 
vasıf ve alamet1eri gizlerdi , 1 
Türk kabileleri kılıç kuvvelı ile 
ve cebren değil , kendi rizaları 

ile göııüllü olarak İslamiyeti ka· 
bul etdiklerhıde keııdileıioio öz 
Türk isimlerini de arablaşdır
mışdı. 

İşte şimdi Türk uluau tekrar 1 
kendisinin asıl kisvesini glyrcek· 
dir. Her Türk tabaası bir aile ismi 
alacakdır . Bu suretle bir ümmet 
ismi itibarile de vabdf:tli bir u
lus olncakdır işte isim ishıha· 
tının asıl mana ve ehemmiyeti 
bundadır . 

Gazetelerde adlarım 
değişdirdiler 

Bir halk bütün bir halk isim 1 
arıyor . llu hadise kültür tarihinde 
~er halde yegane bir hadise olu 
gerekdir . Bir takım öz Türkçe 
aile isimleri yarı rumi olarak ba· 
zırlanıp ilin adiliyor . Herkes bu 
listeler ara ından kendi zevkine 
göre bir istm ayırabitir . Gazi ken· 
disi en yakın mesai arkadaılaerna 
aile isimleri tevcih ediyor . Başve· 
kil İsmet paşa , aile ismi olarak 
istiklal nıuhnrebelerindc kazandı· 
ğı büylik bir sefer meydnoıom adı 
olan { İnöoü ) ismini almıştır . 
Kazım Paşa hakiki ka hramın ma 
nasıne gclnn ( Özalp ) adını almıı· 
tır . Bu suretle hemen bUtOn ve· 
killer keudilerioe birer aile ismi 
almışlardır . 

Hariciye vekili Tevfak Rüştü 

pazar günü manasına gcleo Aras 
aduıı almıştır . Büyük Millet Mrc· 
lisi hususi bır kauun iie Geıiye 
( Atatürk ) adını veunişdir. Atn, 
ı~aba manasıdır . 

- Bitmedi -.,.. ____________________ .._ ____ _....._..,_ ____ ~----..~----..,_,_,.......,.._. 
vermek istemedi . Rica ettim , 

alhumlarında aradı, fakat münasi· 
bini bulamadı. izin 'crirlersc 

bir krokilerini )apabilcccğimi 
söyledim . 

lki dakika sonra kroki hazır· 
dı. Gösterdim, nezaketen beğen· 
miş göründü . Bir çokları gibi ; 
burnu böyle olmuş , agzı şöyle 

olmuş demedi . lçerde telcfonmı 
zili c;alarken leşckkfir ettim ve 
miisaade alarak ayrıldım . 

Saltilıallln Seı,/ci 
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Almanyada 

Bir Ahlak meselesindl.u 
ölürü yapılan idamlar. 

l'uritı : 25 ( A. . ) Le Juı· 
rıal gazetesi, Liilün \ 1 ıııauyada alı· 

lak ınesclc i ) üziirıdt·u hir ~ok 
adamlar yakalaııdı~uıı ve hunlurıu 

hıı~ındo İlezya Hıli11i Brükn•!r ilP. 
!'",{) kaifar ıarufuırıııırı lııılıındıığııııu 

)BZI) or. Lkc de Pari "azetcsi du 
Çekoslo' .. k mecmua ı Velthalıııdnu 

alarak gı·çen Ilaziraıı giinlerioin lı•k· 
rar Laşlıındığıuı bildiriyor ve : 

Ui) or ki 30 - 6 tarihiudenlıcri 
.... ilezyu 'al isi Hrüknertlen başlıyarak 
230 kişi ncılmı:. \C bir çok e!ki Mi· ı 
Ji., ~azi il<! hü•·üm kıtalarrndan iiç 

bi11 ki§inin silihlaıı olıomı ıır . Sar 1 
reyiıımından 19 gün e\ \CI yeni Lir 1 
ihtilafın bertaraf 'ı• ne de ıebir 
edilcmemeei içio işlcıiu tcua git· j 
nıekte olması lazımdır. 

Türk Sözü 

Kurultayın 
son toplantısında 

- 13/rlucl firtlklell arlau -
ra aydın ~ir ketinin getireceği an 
gazoliniıı gümrük resmicdem•e 
muamele vergisinden muafiye -
tine, komşu Arah bükumctlerile 
hükumetimiz ar~sındn yapılao ve 
ç~kirge llaberleşme ofisini kuran 
mukavt' ltnia üç yıl i~iu muteber 
tutulmasına dair kanunlar. da 
tasvip eylemiştir . 

Ziraat vekilliği miiesseselc · 
rin de yetiştirileıı lıer DC\ i fidan, 
tohum ve bunlar gilıi ürtluıe 
vasıtalarından lüzum görülenleri· 
nin vekaletçe kestirilecek hir 
para ile satılma ı ve lüzum gör 
düğü müesseselerden h~r birine 
bir veya hir kac; defa'cla sene -
lcri biitçelcriodeo ve hizmetin 
taalluk ettiği tertiblerdf n en çok 
50 bin liraya kadar işler seımıye 
\iCrebilmesi içi o 'ckalete ınezu -
niyet 'eren kanun ile ay\1alıkta 
satılmakta olan zeytıoliklerin 
evkafçesatııı alınmasıua \.'e evkaf 
bütçesinin 18 inci faslındaki bi · 
rinci maddesioio adı bakı ınmas· 
rafıve yeni <len alınacak zeytiıı -
Jikler bedeli olarak <leği2tırilmek 
suretile Lu maddeye 50 binlıra 
ilave olunmasına ait kanunlar da 
kurnltaym dün onayladığı kanun · 
lar araMntla bulunmaktadır . 

~----------- ··--------------
İngiltere - Fransa 

Görüşmeleri ne üze
rine olacak ? 

Puis : 24 (A.A) ,.... Hnı gazc
tc1ere gi".>re Sir Con Simon dün dış 

işleri Jıakanbğındaki kısa müka 
lcmeleri esnasında Flaoden ile 
La\lalı son kanun içinde Loo<lny• 
çağıımıştır . 

Paris : 25(A A) -Eko de Paris 
gazel eaiııe güre Sir Saymoo F ran· 

sa lwşbakanı M. Flandcn ile clış 
işler bakaııı M. Lnvalı kflnunusırni 
ayı içinde ailfıbları birakma ve 
Almenyanın Ceoevreye dönmeai 
i,.lcri i~in konuşmak üzere Lood
raya çağırmıştu. 

Lonılra : 24 (A,A) - Sir ve 
Lcdi Saymon dün sabah Kana gel· 

nıişlodir. Noel yortularıoı oraıta 
g~çircCt!klerdir . 

Pari~tc hulundukları sırada 

Sıt H! Lcdi Saymon dış i;leri La · 
kaohğınJa M. ve madam Flandcu 

M. ve Mm. Laval İtıgiltcrenin Pa· 
ris büyük elçisi Te Lı:di klerik ile 
yemek yeıni§lerdir. 

Neşrtdilen bir tebliğde M. La· 
val ılc Sir Saymonuo uaşlıca Av 
rupn işleri üzeı·iude görü~tükleıi 
hildirilm;:t;r. 

Fransız gazeteleri Sar Şark mi· 
saki A1marıyaııııı tekrar ı:ıilahlan 

mesı , Fraosı:r; - İtulyaD görüınıc· 
l~ri, 'l'uua de\•lell eri vaZ•}C ive 
Vaşioglou mualı~de~inin f .. shi iş 
leri hıkkrnda göı üşüldüğü ya1 
ınf'kladır. Mese\clerin çokluğu ve 

büyüklükleri lıc.:r bıogiıi için bir 
karar alınmasına ve muayy n bir 
program altınlla giiıüşülmesiııe \'e 
derin bir tetkik } apılmastua mani 
olmu~tur. 

Fransız-Sovyet 

Dostluğu perkiştiriliyor 

Peris : 24 (A.A' - Yeni Sov
ycl büyük elçisi Polcmkiu bugün 
itiwatasınesioi Lelıruoa vermiştir. 

Büyük elçi söylevinde bilhassa 
barışın sürüp gitmesi ve perkiş · 
tiriJmesi İ!.:İo en emin zamanlar
dan birini teshil eden Fransa ile 
Sovyet Hu!"ya arasınJa1'i do'.illuk 
münasebetlerinin itimntkar hir 
tarz<.Ja gcuişlclilmesinc çaJrşıH'a 
ğını bildirmiştir . 

{ ŞAR ~AVALARI) 

Fırka bandosunun 
konserleri 

Düu , belediye bahçesinde 
Fırka bandosu ulusa güzel bir 
konıer vcrmittir . 

Öğrendigimiıc göıe hando 
her yedigüoün salı günü bura
da saat on beşte halka konser 
verecektir . 

Fırka bandosunun buduoumu 
za musiki klvaneı vcımek ve on· 
laıi değişme musikisine alışc.lır· 
mak için çok değerli olan bu ö 
zentisioi alkışıarız . 

Muhtar ve ihtiyar h&ye
ti seçimi başhvacak 

Muhtar ve ihtiyar heyeti ıc· 

çimi şubatda başlıyıcakttr . Bu 
seçim 2491 numrolu Sf'Çİm yan· 
sına göre dört yıl için yapılacak-
tir . 

Ceyhana yağan 
yağmurlar 

Ceyhan kuesıoa \'C köyleri· 
ne durmadan bir hafta hol ve 
asığlı yağmurlar yağmıştır . Cey. 
h~n çifcileri sevinç. içindder. 

Soy adı 

Reşad hey mahallesi mümca 
ili sabık polis memuru Hasan 

Tahsin ve birader leıi Hüseyin ve 
terzi Cumıli ve hemşirelcti '·Yü 
rekli,~ s >y adını almıtlardu . 

-------·---------
Çankırıya bol yağmurlar 

yağdı . --Çankırı : 24 ( A. A. ) - llol 
yo~murlar rkiw işini c;ok ilcrlctwie· 
tir. Buğday ekimi bitmiş gibidir. 

Y ozgadda sayla~· seçimi 

Yozgud : 2.~ ( A. A. ) - Kadın· 
lar Halkevindc yaptıkları l.ıir top· 
lautıda lfalkevinin muhtelif şube· 
)erine girmişlerdir . Kudıularamızın 
fırkaya yıızılıııaları dt\•auı edi)'or . 

Ağacın üstünde 
uyuyan adam! 

Otuz yıldanberi Amerikada 
arkansas h~kf1metioio Hora i 
ıehrinde Fred Brovne adlı bir 
kimse, hiç yatakta yatmıyor, bir 
meşe ağacının dallarına utığı 
dcmird~n hir varilin içine gire
rek uyuyordu . Tabii herkrs de 
hu adamın ha!inc §ttşıyonlu . 

Fakat güuüo birinde bu adam 
ağaç i\zcrinde uyumaktan vnz· 
geçet·ek keneli clile ynptiğı bir 
kuluhede yatıp kalkmağa ba~la· 

dı . Bu kulübenin döş' mui top· 
uktnn bir metre yüksekte idi . 
Kulübenin etrafioa da boş şi§e · 
lertl .. ıı Jıir p• rrııaklık yapılmıştı. 

Tabii her kes buon da şaştı . 
Fakat ~ok konuşınağı pek &e\'· 

miyeo ihtiyar adam , lıu ·ı:cfcrlik 
rıgzıoı açarak şu m~raklı izahatı 

verdi : 
-Yılanduo korl<lu~um içiu 

şimdiye kader topı aktarı altı met· 
re yük!tekte , bir ağı.ıcıu üstünde 
uyudum . Fakı-t ihtiyarladığım 
için şimdi ağeca lırınan:ıc.:k der
ıuanım kalmadı . Zaten içinde 
uyuduğum v~uıl ptk rahatsızdı . 
Ouunu için şiıııdiden ııoura bu 
kulübede otuı·ecaA-ım . Beoi ısır· 
mağa gelen yılanlar , kulübenin 
r trafındald şişelerde kendi akis· 
leıiııi görerek l.orkup kaçacak· 
laı dır . Y ılauın biıi ~işderi geçip 
kulübeuır. kadar gelıc Lil "• yiik· 
ekte olduğum ic,;in beoi ısıra

mıyacaktır'. 

-Ulus-

Türk kadınlığı 

Si) asi yiikümü F rans·z ka· 
dınlarına derin bir iz bıraktı 
~ 

Puis : 24 ( A.A ) - Hususi 
wubıbirimiz bildiriyor : 

Türk benliğine saylav seçmek 
ve seçilmek hakkının verilmesi 
uzuo çeğlardanberi bu hakları el
de etmek içın savaşın ve şimdi
lik amaçına varmaktan uzak hulu· 
nan Fransız kadınlığı araaında de· ı 

tin iıler ve duygular uyandırmış- ı 
tır . } 

Bir çok Fransız bayanları te · j 
lefona biti ile ve ya keodilcri ge · 
lcrek büyük elçimizi kutlam•ktı 
siyasal hakların hepsine kavuşan 
Türk Layanlarının seviocine ortak 
ol<luklarını en iyi dilekleriyle an
latmaktadarlar , Bunlar arasında 
ulusal ve uluslar arası karumları 
ic;io ileri gelenleri Paris o.vukatla 
rından Mıdam Grimpere Brons· 
vick ve uluslar dernegi yanında 
ılclrge Madam Cillier sayılmağa 
değH . 

Büyük elçimiz Suad Türk ba· 
yaıılarınıo lıayramından ötürü Fran· 
sız bayanlarını elçilikte bir çay top
lantısına çağırmıştır . Güzel bir 
gün geçirilmiş ve yu"arda saydı· 
gımız yüksek bayrınlardan çoiu 
çayJa bulurımuıtur . 

Fransız kadıo kurumları bu 
nisarıda lstanbula toplanacak ulus· 

lar arası kadırılak kongresine ha· 
ztrlanıyorlar . 

Alman sü işlerinde de
ğişiklikler ve 
hazırhklar 

Berlio : 24 (AA) - tHavas a· 
jaaiiınıa Berlio muhıbiri bildi 
riyor : 

Ulusal leD>İn•tn r.-ğmcn siy;ı.· 

sal mahafiide içeri durumuna ~it 
bir takım ka) guların belirmeye 
bııladığı eöylenmekttdir . 

MHis kurumu sosyalist dcvti· 
minin bittiğine ioanmamakJn ve 
Alman ordusunun Fubrerin dedi· 
ği gibi üçüncü Alman ,.. dcvleti
nirı tek direği hali.ne geçmesi 
üzerine kendilerinin ikinci plan· 
da kalmalırını kabul etmemek· 
ledir ler . 

Bılbaesa 30 hazirondan Liri 
mümtaz bir mevkie ğcçcn siyah 
milisi mevkilerini berkitmek iste· 
mekle iseler <le, bu işte sucl ğün 
iubiearıııı yıloız kendisine bırak · 
mık isteyen Almıın ordusmıun 

mukavcmetıle kaı ~ılaşmliktadır 

lar. 
Bu ay Lı~ıodanberi orduda 

aluınu lt>dbirlcr hAkkındq ortada 
bir çok ~eyilRr dönmektcd!r . 

llilhassa Noel izinl~rinin kıl· 
ı.lırılması ve önümüzdeki cuma 
gcccıi için ihtiyat tetbhleri nlın
maıı Alman askeri mabufilinde
ki keyruları gösteı mektcdir . 

Öteyaodao siyasal oliı ida· 
resi yeııi:len haıı tasfiye tedbir
lerine baş vurmuştur . 

Bu işlerde ulusal bir ğizlilik 
güdülmesi c.lolayasile yapılao tC\ 

kiflerio sayısı temamco bcllı de
ğildir . Fakat söyltndığine göre 
uiuleıcc kişi yakalanmışllr . 

Bu tevkifattan Lazılarının se· 
behi 30 haziran vekayiiııuc ileri 
sürülen ayrı nblaki meseleler ol
duğu bildiriliyor . 

Sar 8Ü kuvveti eri 

Londra 24 ( A.A ) - Sar kuv· 
vclleıi ~imdi tamım olmu~lur . 
Yalnız dört İngiliz teokı Noelde 
gelecektir . Şark Lıııkaşbir birin· ı 
cı al9)'a sarbruk s(ıkaldarında 

geçid yııparek sokakta kalabalık 
vardı . 

-, ---Paranı !---s. 
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adelP"' 
yir etmek s• ,içi! 
Fakat ne oldU·iıer 
ruı bu tcın•• 
son:a durdu ? liji 

Adana geoÇ 11 ı 
d
. pi 

ve çok ileri ıt· bOf 
• • eO derccclcrıııın 

1
,,i 

ren Adan• gtÇnJlıii 
yH hayatı ve ,,.. 
oiloden göze çar st• 

.. ..,ıer, 
aykırı yöruyu» .1,1 

1 koll'' 1 oıı temsi 1.,.- • 
digcr hir çolı. ~ tt.,/I 
umulduiU ve ~Jeti .. 
faa liytl göıter 

yor . Jıi 
G"uül ister " o J)(Jll 

kendi sah~bfl ,ıtıt • 
kilde inkışnf evi 
buluııau bslk 8'ıi/t 

'"il "' "' Yurdun bül~ .,;btf ~ 
mukaddes bır 10111 r:· 
koşsunlar ~e of içsi•r 
dao kaoa k•"

8 
' 



( TörkSözii) Ji'irdk 3 
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. kızından Ege kızına ı..:; .. ~: .. ,: { S O N S A V A ) 

Serın bahar akıımlarında Se}·ı yuıt yıslı iken o duranıamı§. Bır ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p 
boyunca uzanan portıtkıl bab- gün heni kucağrnn alıp yanaklarım-

Asri sinemada 
24 Kauuuuevvel .Pazarteıi glıuü akıawıudau iıibarcn 

uıevaiwiu en giiztl filimleriodeu 

tl ara ıodn . yn lçıu Toı olilarrn dan öµıük t e ıı onra herke leıı ay- !Japon. Amerika Bir Alman ge -
Y•maçlarındaıı sıyrılıp inen rı l mtık kolay falcot .kmm senden Dal nlşaab 
anının Ü4'tünde güueıin batışını ayrılmak zor d C' Wİf . Sonrada köy Deniz anlaşmalara neralının 
etmek : lıele her yanı ku~atan )•igitlerinin önüne dü müş gitmiş . Oynayanlar 
tı'kıl çiçeklerinin kokularına anım da yurt yükümünden ~eri bir çıkmazamı 
llDcıya kıJar içe dofduımak, kalm11nnk için a}larcı 'J oroslar- 98planıyOr? 
1 pırıl uçan ve kelebekleri an dn çetelere erzak taşımış. Lakin 
D ~u. çıçeklerhı sulara karışıp bir gün Ermenilerin eline düıerek I 
iDllln köpllklü ıuluını vol diri diri parçalanmış. Ben bütün bu 

Pari1ı1 : 25 (AA) - Mat en ga · 
ıeteai yazıyor : 

klarını iÖrmck in11nı ne do· oluk bitenlerden H\ asız ko • <le· ı' 
nıu aönenç veriyor . Se' hnn demin kucakları ar11ında kalma 
h 1 J 1f 11 lıylı bu portakal bıbçele . ..ım dedem anam olmuş babamdan 

Vaşington muabedttsiııin Ja· 
poıılır tarahodan hoıulması üze
rine· İagiher ile Vaşington ara
sında derhal fıkir taatisıne baalıu
mı§ 'e Amerikantn l .ondr• büyük 
elçisi Vaşingtona varır vatmıY. 
Hull ile iki saat göıüşnıüştür . 

ıasıudaa kıvrılarak geçerken bir sava alınamamış sonra sa' nş 
bakan gözler , yüz yılların ar· tan dönen köylülerjmiz onun lzmir 

1 gidiyor . Orta Aıyı yaylıla bailarındn can vcrdigini öylemiş· 
ındın kopup batıya akm eder ler . Uütüo bunlara uzuu kış a-ece· I 
•cuau bir hamlede dolatan !erinde koca dedem bcııi bığnnı 
•rnı iÖrüyör ve onon eşsiz hı· basarak anlatır} arı uykulu halimle 
drıu Scyblbdı bir katkınh bulu onu dinler göz yaıtaıı dökerim · 

itte bir kıyıya ııgıamıı bunlarla 
bışıykeıı yanıma dogru bir ko
ıa &eliyor olduğuun ıördüm . 

Dde bir bayh bitik buluuın Lu 
1 ' h • ey ana bakıyor ve elinde· e . 
fi ouı uzatarak bnnlarıdı ıl 
lrİbj yapıyordu . Y aDJQI yık

tım : 

- Bu bıl ne Laba!' Koca ten
liyerek eybaaı gösterdi . 
- Bundaa kuzumu iıliyorum. 
- Kuıunuza ne oJdu bıhe ? 

rıı ıoluk alıp ~içini çektikten 
rı : 

Yılın uzun olu oğul . Elimle 
lıttlrmelcte oldu~um ıeoç toru· 
nıu _yitirdim . O , Seybanın 
J)üklü ıularana kaııııp uıaklac 
• O , bir tek oilumua yer yüzün• 

bir tek bana tcbeıiiiydi . Oaun 

nııeıiı gönlünü tüm boşetmek 

fu koca hılimde her şeye 
tlandım . Haylı yıl olu)Or ki 
racıkta bahçecilik ediyorum . 
nu okula yolluyordum . Çılıı • 
Dhğıyla bütün bocalırıaın sev· 
ini kaıanmıth . Kılan böabil 
~ le olmuıtu . Bir gün pazara 
hnittim. Geçen yıl ıu gördüğün 
enırçten inip ıu doldurmak isti
' • bu ııradı gözleri kararıyor 
ndini tutamayıp ıu çiçekler gi 
ıulara kınşıp uıaldıtı) or • 

Üçücük tornnum dirimimi" biri 
k dıeıtcgi , ıu lcoca ruhumun tek 
k kıv11ıc1 idi . Koca kendini tu
lbıyıp ığlımayı baılıdı sonra· 
l1uuları bep onun elleri deidi 

)e lcendi gibi kucaklar , olışar , 
tr şu kulübemde bö) irca güu 
rıın ıeçer fider diyordu • Bir 
titi karııtırıyorduın . Göılerim 
yle hir bıılığı ilışti . ( St} han 
undın Eie kızına ) 
Bıcım 

1ote timdi drr leyiz . Hoca · 
ıı ana ve babamıza birer bitik 
llcak11nız dedi • Yaıiaç elim · 
diitünü) orum . Bitik yaz di)or-

r fakat kı nıe )R acığım . Ege 
lalıunda cıu veren babamı ? 
k1a ermeai elinde diri diri par· 

ı.anın anamı i~tc bacını Ege kızı 
hii b o aanı ) azıyorum . Ben 
rırne ıözlerımi ıçmad11n ve aç
tan ıonra da dirimi görmeden 
c" bu yuıtıa ucler oJmam•J· Bu 
tıta yalJanl ıum adlaıı kiıucmif. 
lllar bu meydınl1rda at oyuat 
ltlar . Bu urdun havı ~mı ooJar 
enımioler bu yurdun suyundan 

lır da ıçnıişler . O kurun bu 
ltl yurdumuz karalara biirün 

· O kurun günrş Lu kadır 
rl ~ k do~mını ~ . O kurun kuş 
.dil iz olmu~lar . Ay )Rslı bir 

lan · ı . 1 gı ıı gelrp gcçmiı yaban ırr 
lan koğmık ıı;in )CT yrr çelc
luremiş onlar böyle uğraşukcıo 
gün bütün } nrt bucaj'ını fll 

111 hı savı su mı~ , ( Buoün haş t ~ r-
oı yurda ayık lıaatı ) bu ıöz 

t ~İr hamlede her :llğızda nyı i 
ç ~ ktılramiş. 1 .,te o sabah ben 
~rirne 2ö1l~rimi •çmıııam . 

111 kıvanç: duywu1 . Fakat 

Şimdi bacını bitigiıni sana niçin 
yazdıiıni anladın mı ? 

lzmir hağlırıada , Ege k&yıla
rında can veren babamın ehit rubu 
için . tzmir bıtlarınıu kararan 
üzümlerinde babamın kını \ar 
Eıe kıyıları n ın yeıerea çiç kle· 
rinde babamın kanı dolaşıyor. On· 

lırnı kokul aranda Laluamın sava · 
şını yarJıma ediyorlar . Dik ya -
maçlara çarpın dalialarda baba · 
mın gücü var. Ege kızı o yerlerde 
hep babamdan bir parça 'ar . O 
hatlarda sen dulaııy<trsun . O 
uçsuz ıulın bıkıp ıea bürüm di
ye baylurtyorsuQ . Bundıa ötüru 
her dolııtıiıa yerde canılının 
babamın ruhuna benden binlerce 
selamlar. 

Ve ona dtki aenia karı güa 
lr:rde dirime gctirdijin ve f akıt 
onun için yağıyla sırt sırtı vuru 

ınak kurtardığın bu yurltı ıimdi 
kızın eş iz bir dirim yaııyor . 

Akıllara hayret veren bir Atı · 
Türk yiiı yılı yıııyor . Bun,ın 
d&ıOadlikçe kendini bir kıt daba 
çok sevi) or ol dutu mu sCiylc ve 
aoou olmıyan yatağıada rabıt ra· 
hat uyu de mi bacım .. ? 

Saf ve temiz bir rubun makeıi 
olıa bu ahrları derin bir veçt 
içinde: okudum . Demin bcui eısiz 
dliıUnceleı c sUrüklcyeıı Seyhan 
timdi &özümde bir kon seli olmuş
tu . Koeıyla bea de birli\ı.te bıç· 
kırdım. 

Asıl çocuk ıimdi hen ıaua söy
liyorum . af ve lcmiı: ıubuıı sı
hıbi ollın sevimli kız ! habana ne 
kadar yanmıııınki bitik yerine 
kendini salacak katlar elit 'et gös 
ltırdın . Seni Seyhıuın bu köpük· 
IU suları Ege kıyılerıua ta bıbaaın 
ku<'ığıı çe"ti . Şımdi orda hirhi
riniıc sarılıp öpün , öpüıün ta 
duyuncaya dek , oasuzluklara 
dtk ... 

~---------··------~----
Sakal bırakanlar 
Antifaşistmiş 1 

51 y~ıınd" olııı Mussoliai, 
gene 51 yaıııda olan General 
Atıl) o Teıiıiye : 

- Siz ihti) arhyoraunuz . Sakı 
Jınız kır lıımaia batlıyor . Ouu 
trış elllrıeniı daba İ) i edersi· 
niz demiş , 

Tabii General : 
- Sizia de baıanızdı 'saç yok. 

saç çıkartacak hir iliç alsanız 

çok iyı edersiniz . 
Di)C cevıb Hrnıtm ı . He· 

mtn berbere koşarak sakalını 
tua~ ctlırmi ş • Bu yüıdeu de o 
k•dar değiımiş ki , 11kr.rleri onu 

0

tanıyamımışlar . 
O uımantlanberi hiç bir zaman 

balla Ouçenin önünde bile tit 
rr miyeo mar cş!ll Bnlbo müıh ı 
ııc ol01ak üzere , bütün fa~iıt 

f flcri akalıurln . 
- Ulus -

Daha dünden Amerikanın 
önümüzdeki müza~ereleule tıtbi
kını dütündüğü ııyasaıııı, ıoa 
hatları Amerika deniz idaresi 
larafıııdan bildirilmiıtiı • 

1 - Japon tcbeaıile hatır lu
racak vaziyetlerden sakınmak için 
ihtiyatlı bir lıaltıhueket 1uhıılü. 

2- Deııiz ni betleri müsavi
liğioe matuf Japon mctalibıtına 
karşı tefriki mesai , 

3 - Amerika bahri)Cıiai mü
aadc edilmiş alın azaını hadle

re iriıtiı wck için tezgaha gemi 
ler konulması , 

1- iubtrmel İngiliz Awe
l'ikı müzakereleri hakkında mat· 
buıtı ve halka lcar~ı mutlak bir 
ketumiyet muhafazası . 

5- 5 5 3 niıbetiniıı muhafa 
zasıııa imkan verecek bir forwu
lün bızırlanması için Japonya 
ile diplomatik sröıü mcJerc devam 
ndilmesi . 

Amerikada 

Harp hazırlıkları ve 
kalay inhisarı 

V•titlston 25 ( A.A )~- Mec
liı hariciye komiıerliii İngfüı ka· 
lay inhisarını kırmak ve Amerika 
tarafından Boliwyıda doğrudan 
doğraya kalay satan •lrnmaaı bık 
k~a~a milbim Bolıvya ricıli)lle 
gızlıcc- görü~miiftür . tubtemel 
bir harb göz ön6ne alınan Ame 
riluyı İııgiliı 11nıyiiue tabi bir 
halde lutau şimdiki duruma çare 
bulmak için) bir komite memur 
edilmiıtir . 

Bu pli om faJ d sr Bolivyarnq 
tehir eltıği Amer&kan alacaklırı 
faizini öllitmeaine · mka·ı vermek· 
tir . 

Bolı\ yınıl1 Amerika ile olan 
ricaret füfancosundalci mühim açak 
da projtain meriyete konulmaamı 
kotayJıthracak.tır . 

Tenis maçları 

Sidrey : 25 ( .A) İngiltere, 
Fran a , A' uslurılya tenis maçları 
)•lpılıyor. Düo Bussu Peniyi 4 6 
4 2 6 3 ve Malıgrat Bruııyonu 6 2 
6 4 yeunıi lrıdir . 

Lival'ın 

Roma ve Londra seya
hatı ne çağda olacak? 

_...,. 
Pati : 25 {A. A.) - l'öti Jur 

nal gueteaine göre, l• landen ile 
• J iva t'm 1 ondrı eyelıntlcrioin 
F ranqız - Juılyıu aalatmR ı j~ia 
)Rpılıcak Homı ziynretiıı<len on
ra olacagı ınlo ılmaktıdır. 

C.azcte diyor ki: 
H oma C} ahatı tarilıinhı pek 

)ilkin olduğu fazla oikhin olmak· 
aızın ~leuebilir. 

Hunun için l oudı ı c abıtı 
Rowı e'alıatını tehir clmİ) c 
<.:"tir. Birçok gaztlel rcJe •)ni fi 
ldrdedir. Harta f igarol razete i 
Huma ) ıhatmıa: ) ılbaıından 
C"\\elolacağııı bildirmektedir .... 

Alman ordusu için bir 
söylevi , 

Herlıu : %i ( A. A. ) - &ene· 
ral l•ou Ulıırulıerg Aııo yated Prf"ee 
n heyımaıra hulııumn~tur : 

30 - <i tarih iııd,,nheri hücum kı 
tarındtt a!'lkrrlik uyıınıı oynaoma ı 

biıuıişıir. Hiılt>•İn anılmaz ar:r:u u 
lıii cuıu kıınlım tğuı lıatlJiye reiıiııio 
el fikri lıi.i) l"dir . 

Alınan a H11) \erle"' ôğüumekle 
berıtlıer ıuceLuri a kerlik hizml'İİne 
ıaıalıaratı . 

Firifz Kampers - Goge Aleksander 

Bn ~ene gördiiğüniiz fili · uleriıı eu eğlenceli 'e en güıeli 

' izi iki buçuk saat wütewadiyeu alakadar edecek vaktıoızı c,(Ok 
güzel geçirectk ew11I ız bir eıcr • 

Filme iliveten : En yeni dOny• h•vadi•i 

Gcl~cck proğraııı "YOHOYU~ 'lf .. 

4874 

Eğer Aluıaıı) il fıarıı füıulıaıuu 

du9nuıirsı· ıııe ıekıeu >·ctiııne Qrdu Adana Borsası Muamelelerı· 
kı!lla lıizmcıli kura efradından daha 
uıü.aiııi~ Bıııııııı~ bc ralıer oıdıı)ıı 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
lt'Cİ) C için lıir okııluğ telakki edi· P A M U K ve K O Z A 

~-~·~-~~::-~~--.~~~~---~-• 
yoruz • Kilo 1' .. iyau 

Huııun i~iudir ki lıulıiu Alınaıı· C f N J atılan Mikdar 
lıırıu bu nwkteple lJ 1 eçınesini dile· 

En az Eu çok 
-=.-; = K. • K. 

yoruı. Hürum kıtalan H" iv biz- Kapımah pamuk 44,00 
meıi ıe kilütı da hirer mekıepıirler. Piyasa parlaıı ., 

= ----

Filhakika Lunlrır ordu) u tamam· ı-.;.:,P.:..1.iy~ıı..;..H.-ı..te_m_,i,.:;zi:--:,.:.., ---ı---------ı-a.....,.ı----ıı-·----------1 

Jawa i~iıı ba lwa depolardır.\ e itaat -latıl' .1 
iuzibal 'c arkada~ h 'il alı ıırıııakıa- iane n 
dırlar. ! 'akut Lunlar ancak orduda _,;;.}; ..... k-

8
p;...r_t'_I ----------ı-~-----ı-------·1------------1 

yeti ) tikıen •onra 111kndirlrr • Klt>vlanı 
Ge.ııcrul Hitit rle ara ıudıı anla· 

~awamuzlık Lulundnğunun doğru ol· ı --=--------- ,--_Y_A __ P...,..A __ (';_J 
madığırıı , c• ıel.nik adamı olduguu· 1_..:;.B.,...e'-J a.,.;.z ________ l----1--------ıt---------1 

. 

dan lınanyımn ilahları lıakkııı Slvab _ . 
daki sorulanlara evap nruıtk İ it'• Ç 1 (; 1 T 
medi~iui "öylemi ıir • - Ek,spreıı ·- - --=-----;---------;--------------11 
Şimdide ltalya Habeşis- tane 

tandan tarziye istiyor Y('rli "Yemlik,, 
••1'ohumluk .. 

Roma : 25 (A.A) - Valval ha· 
diıeıi hakkındaki 1tılyau aotası 
ulualar kurumu genel katibliiine 

,. 
HUBUBAT 

verilmiştir . ltalyaa uotaaı Valval- " 
daki ba~ı~lerin meıuliyetinin Ha .~A~~L1~3 ~~----~ıı----~~ı~------~·----------~ 

~·~· --....... Y~e_ri_i ____ 1 _______ 1~----~------------------------1 
Mentanf" 

·-~.;.:_ __________ , ________ . , _____ --ıı __ ~------------~ 

Faımlya 
beıiılaaa ait olduiunda israr et- ~f~'u~la~f~------ı---------·ı-------~~-----------~ 

mekte ve bombardımanın ltılyan , _ _:D:.:f':.:li.::c:...~e ----------ı----ı-------ıı-------------1 
tayyareJeriue ıçılıa ıteıe bir k.,. _::K~u;.:.;ı,;.:;,y.;;..l'_m_i _____ , ____ ı--~--.ı----------.. 
ıı koyma oldu6 unu ıö•lemekte· ıı- .wK;;.e;..ıtı...t-a"--t-,oh:-u-m---u-----ı--~--1-·----------

e ı _ ---~ -------;------------1 
d. Bakla ar . 

İtalyan hükilmeti bu nolııında ~·~~· ~iı~am~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
Hıbeıittao bükümeti kendiıino U N 

alval badiscsindeu dolayı tarziye _;-::-• _ S_a_l_ib_F._._fe_u_di ---------•-------------1 
verdiği takdirde 1910 da b11tlıyan 
İtalyan - Hab1:1istaa ııııır tahdi
di işine ) eniden bıılaanyı anik 
olduğunu da bildirmitlir. 

Sovyetlerin 
Bizden palamut alma

yışları nedenmiş 
Otcdenheri menıleketiwizdeo 

ber yı 1 'n ati 8 - 10 lmı ton pa
lanrnt alan konı:.nmuz ·ovyet 
Hus)a, beş eneıJerıberi ahını ke • 
mi§ gihidir. 

iki !!ene eV\ eline kadar, Hutı 
ya'ya )&ptığıwız palamut büliisası 
ilırıcatı da kc ilmi~tir. Alakadar· 
larm \ Hdiklcri malumatı görr. 
So,)et Htıs}anuı mcrnlchtimiz· 
den palamut 'e palıtmut lıüliıa ı 
almama ma ebeb, hu madde ye 
ıiııc dahilden } etiı:en haza aj'a.!( 
kabnk 'e k.ütül.:leıiudea istifade 
edihucğe ba lanmış olmasıdır. 
Bundan ha§ka Hu )a ihti}a•"'ını 
uzun vadelerle ve mlihadele e ı 

ı iizcriııc Ceuubi merikıdau 

getırıtiği Kiibraço denilen lınla a 
ile temin etmeğc çalı maktıtlır . 

lzmirde Sepiciler 
ocağı yıkıhyor 

Cayırlıhalıçe'de ulu un ıglı· 
grnı tchdı t eden ınbakbaneııin 

belc•liyece açılacak yol üzerine 
tuadüf <'Hiji göıülmüştür • Bu 
nun üzerine Cuma günü hdtdi · 
ytcc gönderilen yüz işçi tabak · 
haneyi ) ıkmağ• bıtlamt§lırdır . 
Ak§ama kadar tıbıkhaniu yarısı 
yıkılmıfllr . Tabaklar Sioeklfde 
yeni talıakh111 c ~apılncak 'eıe 

ta mm•ğa başlamı~ olan kısıw da 
yakında 1ık11rdat"'•ktır . ı 

Anadolu 

·=~ ~··------------~-ı--~-----ıı~--------------------1 .t:::ı :, J)üz kırma ,. 
.:.; ı:: s' ·, .g &mı ., 
r:ı-! ı-•• .- Cumhoriyeı 
:.ı: > ... 

::ı •• 
~ v- Düz kırmı •• 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
2.'l I 12 I 1934 

------~~-------------ıı 
---~,------------

~---~---~----~------~-~ 
---- - ~----·-..a 

-----------
Kambiyo ve Para 

1§ Hankaıundan ahamıtur. 
ı~ L S.A 

Vadeli 6 39 Lirt"I 1 10 76 
V ı1dcli ~ 6 -- ıst Rı) tnıuk 1 50 50 

ı--8-1-11-r-----------·-ı•- 7 18 Frınk" ... 'rı_n-:s-:-:ız.~·----ı·-..,..;8;...ı M 

5 38 
ı2~rlin "lnıilir.., 623 

__!!i!!t hazır --. '-;-~'- Dolar "A mrrik .... an- ,.--•· 12.5 89 
Nevvoı k L'i • .•-76 Fırauk "hvicrC",. ....... __________ __ 

Bir Kıbrıs 
Gazetesi dlyorki : 

Fıliıtia Arabları KıLrıeta aı 
bir para ile kendilerine birer ha· 
rem uyduracıklarıaı anlayınca kı· 

file halinde buraya ııelmeğe ve 
birer TDrk kızı ılıh gitmeğe baı 

lamıılard11· • 
Bu cereyanın öııü , bütün yal· 

varnrnmııı 11imf!n alıoıtmımış ve 
böylcliklt hir çok lnzlırımıı filis· 
tin<· g6turülmUıtür . 

Şimdi öireniyoruı iki bu evle· 
nen rablardın bir kaçı buradan 
ahlıklıu bayınlın ıeri aıeliriyor 
babalarına bırakıyor ve müılü-

f manca ( tatlik ) ettikten aonra dö· 
nDb a-idiyor . 

Arablırıu bu bırelcetiae resmi 
ve ıayri reami rnUdıbale eden:ve 
bu harekctleıiai ıyıblayın ve kına· 
yan bir mikım yoktur . 

Biz bu vaziyet karşıııuda uta· 
myoruz ve in11Dhl& namına içimiı
d c bir acı duyuyoruı . 

Sız buna oe deraiai& 1J 
-Söz-

Seyhan dıfterdarllltndan . 
Bebclı ,Adnh Çiftliği sınırı için

lJe ve Bah\·e k(>yiındeki hazineye 

ait ) aylım yerlerinin otlakıyeaile 
yuriimu kalmamı kuru ağaçlarına 
temizlomek uretile ormanında in . 
tifo etmek ıı1uretile Ü\· Hneliği 
Adslı koyundon l>urmu~ , Durmuı 
Ali 'e l>er\ i Ali, Ali, lsmail Hık. 
kıyn 6-5- 933 tarihinde ihale 
olı,ınmuı nıultoıimler bu baptaki 
urtırıno. ıartlarma ve mukavelena. 
me lıukiimlorinc aygırı hulunduk
larınılan oliil'U ihalesinin hoıulma
sınu ormnn kısmınclo kurumuş ve 
kıymetini kuybı•tmİ§ ağaclar kal
mıunı oltlıığuntlaıı lıuodo.n böyle 

odun kesmemek tir.ere kalan mıid 
<lot için yaylım yerlerinin yeniden 
miıznyedHine knrnr \'erilmit oldu
ğundan mezkur otlakıyesinin ar
tırma kAğulında bağlı şartname 
mucibince geri kalan bir ıeoe uç 
ay müdJetinin kirası 30- 12 - 9:W 
tarihioJe saal 15 de ihale edilmek 
tizere 20 giin müddetle artırmığa 
\·ıkarılmııtır . Taliplerin artırma 
şartnamelerini anlamak iızere MUli 
EmlAk idaresine uğramaları Utn 

olunur. 4853 17-20- 24-



COŞKUN 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi , 

Dımyaca meşhur ( A G .F A ) fllmlcrltıin en la 
sesi bıılurmr . Fiyatlar, diğer blitlin markalardan ucuz 
clur . 

AmatCSr işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, v~sika resimleri, agran 
dismanl r. 

Talebeden teıı:ildtlı ta· 
rlfe ile ücret altmr . 

a•c 
Iı'O'f 0 <.:O~ ' UN : 

Yoğ Cami Civan 

----------- -. - .. .... -

Yeni bir fırsat 
Bakalorya ve sınıf imtihanla· 

rınde Riyaziye ve Fizik Kimyadan 
muvaffak olemıyan kız ve erk k 

arkadaşlara hususi olarak clors 
veriyorum . Dereler ·ricaret mek
tebi mtızunlorı cemiyetinde arzu 

edildiği ıa ktirde istenilen yerde 
verilir . ihtiyacı olanların Rasih 
zade biraderler tioarelhanesindo 
M. N. rumzuna müracaatları. 4884 

1-5 

Seyhan Defterdarlı mdan 
1 ı 12-934 Torihindc ıı ül 

kiyetlerirıin ıhıılelcri ılıln eılilıni~ 
olı.n Abdi oğlu böyüntlrki beş 
parçndrı 508 döııuııı l ı in) Q suru 
len pey hnJJi layık goıul luğiın 

d(ln lıir a~· kindıı pazar lıklo Potıl · 
masınB sohş koınh~yoouncn kardr 

Seyhan Deff ardarlığından 
Ek iltmo ktlğıdınn boğlı keMif 

varnkasın<la yazılı hazin·~co enın

neten idaro edilen Karo Soku ma · 
hallesinde kllio hnn1:nin koşifname 
mucibince tamiri on beş gün müd
detltı eksillıııeğe konulmasına ko 
rar veriltli.4883 

Erkek Ortamektep mu .. 
dUrlUGUnden : 

Askerlik orln Ehliyatnamesinin 
verilmesi İçin m klebimizde oku
muşların 1- ikinci kdoun 935 te 
imtihanları yapılacaktır . ldLİycn 
lerin bir koç gün önce ilinroınizc 

imza vermeleri ilO.n olunur. C. 

T 

Bel i anları • ye 

Belediye başka 1 ğı dan: 
Duirccle hulunnn tjortoomesino göre, AJona ıjilırinin dorl ilA 

oltı yerinde, 2 ine kutrunda , içi kalaylı borudan ço.kma tulumba ya
pılmosı> bir ay mutlıletlc, kopalı zarna nıünakosaya konulmuştur. 

2 - Miinokusn, 15-J _ 1935 salı giiııü ı§aat on h le BoleJiyo 
oncünıonincc yapılacaktır . 

3 - Mlinnkasa günü lık hir teklif knuul oı1ilmiyoccğinılen tnlip
lorin , Lir gün evvelinden yani 14-1 -935 nk amınn kadar toklifierioi 
Belctliye riyasetine yapmaları Jnzımdır. 

4 - İstcklilt!re, hu iş için yapılmış olan şartnameyi Belediye Fen 
heyetinden porDsız olabilirler . 4857 17-20 - 24-28 

1- KarşıyokaJeki Yeni kabristan keşif ve aı Lııl!nı cHİnc göre 
lı cndck vo dikenli tellrı tlört. tornftoıı ~·evrilecektir . 

2 - Keşif tutarı 971,32 liradır. 
3 - Jlwle kapalı zarfla 15- 1-935 Salı ~\iııü sant on Leşle. 

Uelcdiye Jııimi oncümeııinde yopıfocnktır. 
4 - Keşif vo şartnam yi görmek ietoyenleriıı Beleıliye fı,ın ıniidür 

hiğünc baş vurmaları. 
5 -- İstckliloriıı , en g{ ~· 14- 1 - 935 giinii ak 'Ellııınu kndur \eklil-

lc ı ini Belediye reisliğine yapınnları ilfin olunur.4879 25-2Y-1 - 5 

Saat kulesine konulacak plak 
::iant kulesinin yuvorlnk ~·ntılı ve kiremitli oları kıanıı sokulerek 

yerine demirli bir beton pluko konulınnsı pazarlıkla açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Bolcı\iyo Fen nıüdiirlüğüntlon alınnlıilir . 

llınleei kdnunu soninin 19 uncü cuınorlesi snat on beşte yopılocak
lır . 'eteklilerin o gün sant 15 lo heletliye onciiıııanine g1-1lmoleri ildn 
olunur.4885 26-2 

Milli mensucat fabrikası müdürlüğünden: 
Fohrikonıız l ldvlu~unn 3000 ild 4000 metro nıur~ Lbaı Parke taşı 

döşenecektir. Bu işten anlnyun ve ilişiği olan iş adonıl ırının Şartna
mesini görmek uzeı e Fabrika nıfüliirhiğüne haş vurmaları. 4886 

26 --27-28 

..... 

EN 
zu 

\'erılmi;ı ol.luğundon tal plerin Milli 
ErıılAk idare ine ımira.cnalları ilE\n 
o111nur 4882 ,ll=i.NİZ 

Seyhan ziraat müdürlüğünden 

Ziraat nnıdiırluğiı için ıııuırn 

ke a ile Göztnoı, Küküı t 1 Arııp sa

Luou ve ı:iğit yağ 1 n nlırıacak 
lır. llıale 17 ikinci kAnun 935 per-
embe güniı aal dokuzdu ,·ilayet 
enı•firueninJJ yepılocaktır . Talıl' 
ulmak ve §Ortları nı . laınok i le· 
) eJJlı>r her gtln i~ AEwllnı iııde Zı · 
raat mudurh\ğüne nıunwuol ı•l

~iıılor.4873 23 31-8 l 5 

Sayhan defterdarlığından . 

'I uzl uahiye iııin · ı ahaklnr 
ko}unJe kAirı olup tnlııniııeıı cllı 

hin Dö nııkterıııJoki hoziı • yu ait 

yııylım yerlrı İııiıı '>1 lakıp•ı;İnılnn 
ıı.tifa lı kkı lb ma.IJ lik aı lıru u 
§Orlnıım ı mucibine 11-12-
934 l&rihinduı itıhnr1Jrı yirıııi gun 

uıuJdetlo arlırınağa ık rılmıştır . 
Surüle<"ek pty değerinrlo giirulllli
ğü takdirde 1 J - J 2-934 tarihin~ 
mlıeadı( pazar lr>sİ gumi soal oıı 
hP le ıhwlesı yapılacfığındau lulip 
olonl rın ' crail nıuzoycd .. yi urı -
lenıak İ8l yenlerin }UZJA yedi hu 
~ uk L"nıİunl ukçusıle Mılli g,ıı lfik 
ıtforF- ine ıııüracantlerı illin oluııur. 

17 2U--24~28 4854 

r 
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Amatör işleri 
/<.,'n Kısa 11/r Zı111ın11dt1 lla 

zırlı1111r . 
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sıcnRL!lRDR MliJE ~JJ 
BllGIRS!IKI llR7N~Zll ÇOR. 
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KAYADELEN 

• 

IJ''MIN. NL&RE ÇJ>.K KCJL.~YLl1< 

Hayat bizimdiı-
i\Hiıuı·esili 

Garri KrorJfof 
Kuper-Jan . 

. filnıt Metro GolJ,•in ~1 yor ~uper 

d 'l° lıureıı 2.' lliriıwi Kdıııııı akı•ııııu aıı 1 
' da 

Alsaray sinemasın 
. ircJerinC 

Ü\· gün muhterem Adnrın halkına ve sınemo soy 
foti verilecektir . • 

Eu kıınh 

yııpıyor • 

Büyük tayyare harpıerı 
\c 

Umumi harbirı 
'"o lan ara ıııda hem kulır ıuaıı lıt!ııı 

Alman c ph i al• ler içind• 

Düşman filosu korku çekiyor 

ilfıvc • 
Dünıa a radislet• 

Carıaıuba akşamı ,e 

J lokiki King l<ong 146 kiloluk ucmir kırurı 
1101ılı 

Boks macları • 
Gdeerk ııroğraıu 

A 

•• 
Oliim Adası _/ '.:~' 

---~=-!!'!!04&Ç2k2E± 

b't du 

D. Muzaffer S~ 1 ~:: 
alıiii hastalıklar oıütebtl " 

ıııc zuıı 

,e~ 
Doğruluk fabrikası y nında __,/ 

Berli ·, ı · ni "' sil i ık ıwi D.d ı ili 8ı>ıİr yalıml1111 
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G • " / ko 
,.~~- azetemızıtı 
1 - ı 

A boıie ve ·ıan şaı·tlıtt 
- • · : ı;rad 

3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on ık'. i ı' 
Türkiye hariçi için bu ücretlere lıir 0

1151 el 

Şehir ~bone~~ri'!'i~in gtt:
1
a 

hu~usi miıvezzıterımızle ~e ,; 
bahleyiı eı·kenden istedıkl~ ~ 
bırakılır. Şehir ıçm aylık a 

0 

lairdır. 

•• ~6 

B•r defo konacak ilanların üçil 11~~t~1 
dünca· c:~ıhifelerde her satırı on l<Ur·çir1' 
ıam rı.\,e:aiyetindeki deva ıh ilan~artı iSt6~ 

1 
_P~~ar~k ya1>1lır ve eıı ucuz bir f~ 

•• Uç ve altı aylık 

Fatma hanılll 
ılı~ \ 

• ,, rııi istasyon ı ·,11lıl llRİ11Jo:kı lı iı,;ki dıki~ ' u şol'k 8 ' 111 ıl 
nrıf Vokalo tinııı re mcıı kobul et~iği H .. l~· ı ka nıel~ rıııl'' 
l·idd vo ıııak.1 sttu lık kursl rınıı g-örıılArı rnğhol uı ııl 

.. Jeıı 
ıic; ,.ıı . Ilı nyl ı k kurH devresi hiriııci kôııuııun lııı 111 ı"l ) 

l ı 

kar cır 'uı ı l ıııiı-t i r. 1\ \' ıllllın ık vo ş ruiti u: luınııl~ 
ylırll 1 ıııürıa:~~t .. ı .. n~er. 179t' 9-10 /./ 
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