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Atatiirk'iin Ankaraya ilk ayak 

hHl§IDID 15 inci yıl dönümü 
kutlanıyor. 

ON BİRiNCi YiT .. - SAYI 3109 

Menemende kubilay abidesi diin açıldı 
Kubllly 

Sebrr GUI 

Acundı eşsiz bir devrim ya· 
1Y1ft içinde [bulunan \'e bu ge· 
el devrimin çerçevesioe giren 
erteyle bllyllk bir üıtiinlOk ka· 
•nan bugünkü Türk ulusu 
1Plığı İ§lerle ne kadar öğünse 

•~dar, Arkamızda bıraktığımız ye· 
1JHz ylllak pllrıilmüı, çürük bir 

ıuınun bugünkü Türk ulusunı 
)'ırayacak bir ıeyi yoktur, Acun 

Büyük devrim ölüsü Kubilay için 

Kız ve erkek okullularla, bir zabit ve bir okutanı· 
mız, söylevleriyle kamumuzun duygusunu anlattılar 

Dün Ulu evımizde b6yük dev· dan sonra ekleyorlar .. 

rimimizin büyük ölüsü Kubilay.. Sedad Altuğ dedlki: "- O gence yazık oldu.,, 

Acılan Abideye 
·-------
Nasıl başlanıldı ve 

nasıl b'tirildi? 
~ 

Saylav il 

" ,, 
Seçilmek için namzelliğ~i 
istiyenleJin'yapa,•aklarıı 

-·- 1 
nknra: 25 (A. A.) Sayl6v 

srçilnıek isteyip de Cumhurijl't 
Balk hrkuı yiilcsek Reislijine 
veya umumi kôtiplijine bu iıtok· 
lerini yazı ite bildireceklerin iki· 
şer ufak fotoğraflartnı da birlik· 
te aöndermrleri rlaha önced9a 

~ . 
isteklerini biltlirmış olanlar .. a ııla herkesin hık vereceji bir 

tivüncü yoktur. 

Geçirdiğimiz §U oniki yıllık 
Caınhuriyet ya§ıyııımızın her 
)'~lı bir yüzyılda ancak baprıla
hdecrk büyük Jılerle doJudur. 

ı aom•k için bir toplınh oldu. Hen hayır , diyorum karda,lar .. 
Baıta Valimiz olar.ı.. şarımızıo ... O gtin <Jlen ııe öldürülen Genç Kubilay ancak bu güne -
birçok tanmmıı adamlariyle orta Kubilay değil. d611eklll\, sofialık meçle doğdu ve gün geçtikçe 

Menımen<le t;ıkan gerileme 
denemesini Atatürk inkılabının 
yarattığı kutun oruocla boAmak 
yolunda biler~k, tlü§Üat'rek. i8ti· 
yerek ölenlerin adlarım bir abide 
ilE de ölwezlije ka\ uşturmak i'i 
yüce Ba,kanlıktun C. il. F. Umu· 
mi İdal'e heyetine 'erilmİ§ti. hı 
sal kalkınmanın bu cömert l nlı· 
tıyerların•, lıadhr-ain çeminl bü
tiin tolunhıiu ile t•fıyan hir abi 
ac kurmak gerekliği için 19112/ 
93~ tarihinde ulusak sanat evleri 
çığırıldl . Aralı1rındn yapılan yarış· 

mıcla h~ykeltra§ Hatip Ağırın 
eseri üsHin giirUl~rek Un•n•lı. 

fotoAr•fları gündermitlerin 4• 
göndermeleri Cumhuriyet halk 
Fır kası umumi katibliiinden bil
dirilmektedir. 

. Kuık"llıuz, bugünkü yüksek· 
lı~e ve •rdınJtğa çıkışımızda, önü· 
llluze gerilen birçok zorluklar 

gördük. Fakat sayıları pek çok 
Olıa hu zorluld.rla bo~azlaprık 
hepıini yere ıerdik ve devrim 
Yolumuzda ileriledık: geae dur· 
bJuyoraz, ileriye doğru koıuyo· 
ruz. 

Devrim Ylfayııımazdaki bo · 
~ızlıımalarımız •raıınd11 dün 
balkevinde cllrdiincB yıld6o6mü· 
bii andllJmlZ bir (Kubiliy) var. 

İçimizde bu iti bilmiyenimiz, 
duymıyaoımız yok, Dört yıl ön 
ce Meııtmende birtakım softa ve 
Yobazı., din örtüsü altında bir 
S••ileme yaptıler ve Türk çocu 
iu k:ubiliyı öldürdüler. 

Bu öJüıe küçük gözle bıka
IQayız. BunuD, kafamızda büyiilt 
lü~lbnüz kadar, daba bOyBk bir 
•nlamı (mini11) vard1r. 

Her ulusun y•ptığa devrimler· 
e, yapdığı devıim günlerinde 

(gerileme veya durma) rıııı yeri 
Yoktur. Bu olduğu gön devrim 
korku ~eçirir. 

t•hsll okullar101a yüksek sıoıf ve gerllik1ir. Büyümekle ve yu- büyüyor .. 
okuyanları ve olcutanluı, kültür ıamakla olan dirilik. ıistiinlıik, Bir daha ıöylUyorum : ilk 
ve okul lebeleri, Bıyanluımız. . gençlik 11e devrimdir, okul okutanı zabit Kubilay 
bu toplıotıda bulunmuıl.rdır. Ager 0 f/Üll batıda geuç 0 öJdü dendiği ıUo, doğdu. ~imdi 

HaJkevlnde kalıtbalıktan ayak kulan Kubilaylar, ondan Ôlldt' yafıyoı: bnnd•n ıonra da hep ve 
ataçak yrr kalmamııtı Kamunun, doğuda dinç okutan Zeki Dtiu- hep Y•ıayacak .. 
ıılonu doldurmasından sonra dar Alplar kanım alcılmcııwı Ne mutlu o erlere ki budu · 
toplıntmın özü anlatıldı ve ilk bilmeselerdi; eğer baılarmı ver· ııuo gelecelderine adlaranı uma -
sözü kız Jisesiııdea, Avukat Sahih meselerdi; /liz bu glin aygüıı bil- ğan c:derler . e mutlu atam'l~r 
Üçokno kızı Mübeccel aldı. Mü gislnln yapraklarım bu kadar dır ki, yurd için başlartnı vudak· 
beccel: Kuhiliyın bütörı yaıayııı çabuk, bu lcadar güçlü kopara- leri kurunda baı ve ad alırlar . 
oı ve duyuılarını, yaptıtı büyük mıyacakiık . Bea . Kubilaya acımayorum 
itin öziinll ve buıün Türk ulusu· arkadıılar i o tözUo •lam, bende 
uun gönlünde ve TDrk devrimi· landılar. özenç özlükleri rloğtıruyor . 
nio bığrıoda kaZ1adıiı yDce yeri En soııunJa eöz alın Gazipa§ı Arkadatlaı , Kubilay kanam 
anlatmış \'e uzunca sUreo bu gü ilkokulu Bışokutını Sedad Al· akıttı. Likin soruyorum size; bun 
zel ıöylevini çok tath bir ak.ııla tuğ, 81888 bı§ına geçerek özdeii , da ne ziyan etti ? asıl olsa bir 
bitirmiı ve alkıılanmııt1r. gelen bir seale ıöylevioi okudu. , gün gelip lıf!r tek gibi acun<1an 

MübecceJ'den soora, Binbaşı göçmeyecek miydi '? Ne kuandı 
d. . l k k Çok alkı§lınan bu 11öylevi ele re 1 k 1 k e ım, söz yerme ge ere ısa, diye soran, olursa şöy e arşı ı 

özlü sözJerJe Kubilay üzerine Or geçirdik ve aıağıya aldık. verebilirim: kardrşlerim. Kınun 
tlumbzun duyUflaranı ve devrim Sedac.J Altuğ, sözüou bitirdik· kuru, yav•n topuğa değil, ulusu· 
uğuıundaki yükümlerfoi aaJ•ttı, ten sonra UluteYİ salon, gelenle nun gönlüne akıttı. Adını dilleri 

rin bireı' ikifer daplmala11yla l · alkıılandı. mize, göaüllerimize rroc iğia er 
Sowa. erkelc Jieeuodan, biri· bopldı. demi olarak baraktı. Budun. için 

biri ardısıra Çetin, Kerim, Er- Sedad Altul'un söylevi: ölen, acun durdukça yaııyan de· 
toğrul; Kubiliy için dütüadükle- Arkıdaılar ! mek değiJ midir? Bundan büyOk 
rioi, onun uğradığı ölümün anla- Bitıkler hep yaııyor , ağızlar ae kazanç olur biz yqıyanla r 
mına ve bflUln Türk genclitinin hep aöylllyor : 23 Birinci kiaun için? 

devrim uğuruna birer Kuhıliy 1930. Menemende Kubilay aldii· Arkadıtlanm, karde§lerim ; 
olabileceklerini anlatarak alkıt· rüldll . Buna uzua , uzun laflar. - Geriai ikinci firtikt. -

Abide haşlıcn iki parc,;ıdan 
ibarettir. Ana böJiiiü • tış kismı., 
17 7 934 tıuibiade lıitiıildi. Bu 

' ' 1 1. • bölük üstiiste iki çok ) Uz ü .aı · 
declen \'e onların, birhirine yas· 
lanmış. biı hir ini tutan :~ 1 kö~eli 
ödelızk hiçiminde direkten olma· 
dır. Alt sahnolıktuı haşhyarak 

15,67 metr,. yük11ekliğindtdir. 
3 Dirtk. hu yolcln elbirliği 

edip ölen iiç kılıramaııııı oram· 
dır. Alt krıitlc yiizleriııJe de ölen· 
lerin adları yazılıdır. 

Tunç hülUk direAin önüne dü· 
sen özekte s•g elinde karrı hll· 
~uş çıplak bir TUrk gencidir. 
3,98 metre boyundadır. 

Bu heykel kaygııız, inıula ka· 
zaoılll' bir güvenci g6vdui11io 
kamu üyesinde belirten, O'fUtRn 
bir gençtir. 

Tutuma "inandılar, dövüııtü· 
ler, öldüler, bıraktıkl•ıı rmıoe

tin hrkçieiyh,, kHa sözündeki 
manayı camidir. Bu kısa söz ka
ide yüzlerinden biriDde yazılıdır. 

Mühim bir iflas 

Sltroen fabrikası 
lflAs mı etti ? 

PAR1S - Fnnsanın en bü • 
yiik otomobil fabrikası ?lan 
" Sitroen ,. şirketi mali vazıye • 
tin hozulmaaı iinrine hükumete 
mürnı ·nat .-derek kf'ndisine yır -
,ıım edilmt"sini iRtemittir · 

Bunun nzerine f evkalide bir 
toplantı yıpıll bıkanlar hry'etf , 
hükumetin ıirkete maddeten yar· 
dım edemiyece~i • ancak bankı
lar ve mali kurumların kendi -
sine yar,hm ctmrsini te'minen 

çnlıtacağı kararım vermiştir · 
~iıketin alacaklaları mahke • 

meye müracaat ederelc fabrika • 
oın iflis ve tasfiyesini istemlt • 
lerdır . Mahkeme bu bflylk ku 
rumun iflas kararını henüz ver • 
memekle beraber bu kararın çık 
ması beklenmektedir . 

400 Milyon frank sermayen 
olan bu kurumun iflası Franeada 
derin akıder uyandıracıkttr . 

Şimdiye kadar yediyüz yıl 
llıçin acuoda geri kaldık? Bunun 
Ötürülrriıu ararken Ö•Ümilzde 
koskoca bir (taaeınb) ferileme 
ejderini görüyoıuı .. 

Kayseri ilerin ',-------------·----------------------,, Ankarada bir yıldönümü 
Din örtDeD, uzun yıllar hu hü 

Yllk ulusun gözlerini kapamışttr. 
ller itimizde başta din \e onu 
keodilenne, aeığlırına kalkan ya
pan ıoftalau, yobazları karşımız 
da Jıulmu§tuk. 

tiyik Cumhuriyetimizde ar 
tık bunlaun yeri yoktur. 

İtte bn, yobazlarla boğazlışı
ak kanını Cumhuriyet ve devrim 

Au unda akıtan (Kubilay) ı Jev 
iın yolumuzda ıırıt.n bir yılanlı 
aı §ılaıtığı için ıoıyoruz. 

Kubi iy. Türk kuıumu, Türk 
llıdu için ölmüşse, uJusun, ku
lllun ve yurdun ea bDyük ve 

İasi dü~manlarıodao birisi oları 
~assub) u da ortadan kılduma
•ıı IOnfamııtır. 

Devrim bilgimizin yıpraklHı 
raeındaki bu jıi yarın çocukla-
1lllız, toıuularımız göğüslen ka 
•rır11ak okuya•·ıklarriır. 

TPrıis maçı 

Mılaııo: •ır, (ı\ı\) - Jıal ırılıırla 
rt111ıııalar ara"ında do:ıtc,;a '"l'ıluıı 
•r lı ııi" ıuaçıııı .) ı f ıel) ı k.ızarı · 
1Şltr • 

--------
ismet lnönüne tel yazıları -·-KA YSEHJ : 25 ( A . A ) -

Cumhuriyet Halk Fırkaeı Viliyet 
idaıe heyeti baokanı ve Kayseri 

aaylavı He§İt Özsoy'un baş~111 -
lığında topl•narak General İsmet 
luöoO"oe lıroogradao ıaygıluını 
bildiı eu tel y1Zıları çekilmiotir. 

Kubilay için 
.- ...... 

AYDIN : 25 ( A.A ) - Me 
n mende yapılan Kubilay abide · 

sinin açılma mer1siminde bulun 
mRk üzere o.ık Fukaeı \C Halk 
evinden birer heyrt buradıo ay· 
rılmıılardır . 

Bir Motorla bir 
araba çarp19tı 

1ZM1R : 25 ( A A ) - İzmir 
Karşıyaka ar88tnda gice atferi 
y• pan makinist İsmail otlu So . 
leymanın idare ettiği J.ıvali tr~ni 
gice ıaat 24 - 25 de tren yolu 

iizerind,.n geçmek iıtiyen arabacı 

f~rahim otlu HBseyin'ın araba -
ııına çarpmıştır . Araba puçalao
m f . Hüseyin yıralanmışıar. Hü· 
seyinin yaraluı ağırdır . 

-------4 Gün kaldı--.... 

Afafürke 
Özden bir söz 

f ap vr. .. iııi kaplayan karıınhaın ic;iudc·n 

Hır gün gibi ı.Joğuuea ( Tarih ) 8l'Dİ lu.kı1ndı , 
Kirpıklerio öz yurda yalıırıklar ıerperkP.n 
Tınrr f'ni en önce ( Gazi ) adılc andı ! 

Göruı~qı iş Tarjb üzel, lıöyle ( Adem ) deuberi 
Guuf'§teu , Aydını yalçın •tık saçırn hiç hir l'r , 

Y ıluıyınca A<'undan karanlığı hf'r kiri 

Alkıtlarm sesiod"n aanıldı yf'rler, gökler • 

Bizler ulu gi.izende kurıulup her a&rığdıau 
(;vkıt: Tarihıen yüce , l'llmHtcm ( Oıaı ) kurduk , 

JJaha <hin gözümüzden 11k1yorkeu hUıüu karı , 
bug(io dirik bir 11eele VıırlıJta Un duyurduk : 

Evc-ı, senin bu oysal ve eş İll yaremtıu 

im er Ulus acundı bir yeni ( Tarih > yızch , 
her r;ün l>inbir utkuyla donatıp brr loyıınn 
hütUn kara güclere derin oir çukur kazdı ! . 

Andiçıik lıt·v öoündr- bizler ıeuin ( Aıaıiirk ) 
lııı) rujuuJan dönnat"yiz , hn sözün~ 11Dıkız , 
giıtıııct· lıiz iziodı·rı geoi~ bir alao ~ördük 
Ka, ıışıuk ber göaeçe do~du kalıılt rde yıldız ! .. 

M. Ufoi 1'olny 

Atafürk'ün Ankara'ya ilk ayak basışının 
özlü şenlikleri yapılıyor 

A KARA : 25 ( A.A ) - 27 
İlk kinuo alıtam• saat 21 Je Au· 
kır1 Halkevinde Atıtürk.'6n An. 

karaya ayak lıastıtı günün 15 inci 
yıl dönümiinil kutlamak için bir 
muzikıel f estİ\'•I anıklanmııtır . 

Bu gece de u~nizli saylavı 

1 ecip Ali bir ıöy leY söyleyerek 
feıUıvah açacaktır . Ondan sonra 
Münir Hayriniu yazdığı ecil 
Kuım ile Andır ıa muziklerioi 

y•plığı "B•yonder,, ile "Taıhebek,, 
11hneye konacaktır . 

Uayonder de " bayonder ,, ro
Jünü urullah Şevket, İzgen ro· 
lfiaü Celile . Danı ve deli ozan 
rolünü de Münir Taıannı edecek· 
Jerdir . 

Baleyi bayan Leretberdirova ~ 
rm hazırlodıi• Ankara Hılkevlert 
dıns kı•rları çoçukhtrı oynıyı<·k · 
lar . Koroyu Hılil Bedinin ha -

zırlıdığı musiki muıllim mekte!bi 
korosu meydana getirecektir . 

Bayonder eski hir Türk irhe 
kitinin ıembolik hır bakımla sıb 
neye konmaııandan ortıya çıkın 
bir deıt.adır . 

ıt 

rolünii yine urullaİı ,Şeket "Tıı-
bebek,, roHinU Celile Eniı, Uıta 
rolünü Avni , Ellik Barin rolflnp 
(;Uzid~ Zeki ve " Cüce ,, rolOnl 
rle • allbattin t~ganni edecektir • 

Baleyi yine " Herdiaovarm 
idaresindekı Hal ke\ i kızlara, o
royu da muzsiki muallim mek 
tebi korosu y•pacaktır . 

Her ilu eseri Riyıaeti Cum 
hur orkeıtra ve bıadolarıaıa blr
lt'ımesiuden çıkan bir prub 
A'lnıD'ııı idare incle çalııacaktır. 

Hu iki eı,.rin lıazarlaamau 
için 60 orkestra 75 koıist , 10 
list , 40 kişilik hale sanat ama .. 
tlirü iş •lmıt hulunmaktadır • 

• alınf" nı ka mdı çalıpnlarhı 
hirlikte bu İ§e el verenlerin na .. 
tarı 2Q() ı bulmaktadır . Eaerle 
rio dekor planlarını Cevdet Ziya 
ile Mahmut , teknik ve Makine 
iıluini Hayri, ko8tümlf'ri de Pe· 
rihan çızmı§ ve haııl'lanııılardar. 

Y urtda ilk olarak bu ölçfide 
bir rnuzika kımıldanııı , Ankara 
HalkevinJe yapılm•ktadır . Her 
iki eserin de rejiıörlüiUnü Mü 
oir Hıyri yımıktadar · 

Bayoader'in muıiki ecil Ki-
> ııltı k rıur ( -el-eı ı el, } alçırı P"rlak. lfr ~rkek-mf'rt , ,.,.srtr Güze - zım ulusal Ttlrk motiflerinia mo· 

Arka d 8 ş Kara don ve şa 1v8 r Y.• sa o ın ın b_ 
8 ş- r. 14,.g lla '" ,, ı Ota/!-•ü .ı.. bü' ;,; -.d,, /Jırı k-.. ...ı. • l ıku :af.,, der o teknik le iy ı.u miı gOzel bir 

•rnasına baş gün kaldı • Kendıne, ona göre '"'' ''"·"· ilan "'''" meıd<m G•iarnr ••adrı . örneğidir. "Bayoader .den IOD· 

Bayoncler ile Tııthehek 27bb 
rinci kanunda verilecek, ilk trm• 
ilinden sonra daha iki defa oy· 
oanacaktır . Temaillnr lstanb

1 ek· d C ima • [ra oyniyacık olan " Taıbebek ,, ı Ozenver. ezaya~~·---··-·----~~------~------------~~~-P~•~ -~~~ ve Ankara 1adv1111Ariı. ı..Y0t11\ .. k i . ... 'iUJUll}I' '11111 'I~ • . ... ce t r • 



l'irtilr : 2 Türle Sözü 

" Bir ulus ad anyor .. ,, lngiltere kralı Jorj 

Hindistan için ne diyor ? 

Beri iner T ağ biat gazetesinin ülkemiz 
üzerine yazdıği bir yazı 

--~---

Londr1: 25 (A. A.) - Kral 
Nrel yortuları münaeebetiyle bü· 
tün İmparatorlukta radyo ile ya· 
pılan tebrik nutkunda diyor ki: 

- Dıinkü nnshadan artan - Acunda karı§ıklıklar eürüp 
gidiyor. Bundan ba§kı biz, bir 
çok .kendi ,kaygularımızla karşı· 
mızla karşılaşmYş.bulunuyoruz ki 
onlara ğöğüs gnmek gerektir. 

Arabcı tabirlerden olub mu- halkın ulusla§dırılmasıdır , Mem· 
ıaffer man11ına] gelen "Gazi,, leketin modernleıdirilmesi gibi 
llkıbı ile yine Arabra olan "Muı- d ığer hatlar da bu kuruluşda yer 
tafa ve Kemal,, adları artık ıöy· ılmakda isede bunlar hedef ve 

lenmiyecektir • O yalnız Atatürk gaye olmayıb yalnız vasıtadır . 
olarak çığırılmak .istiyor. Ona Artık "Efendi,. ve ''Bey,, 
imtiıaleo muhakkak diğer ~kim- kullanmıyacak : 

Bunu birleşik bir aile düşün· 
cesiyle yaparsak kaygularımızdan 
kurtulabileceğimize Jnanım var 
dır. Çünkü fırka ve ferd menfa 
atleri yerlerini genel ... meufaatle 
re bırakacaktır. 

aeleıia de yevıı yavaş Arabca 
kllçtık iıimleri ortadan kalkacak :Millileşmek hedefine ulaşdı-

raçak bu yoldaki vasıtalardan bi· 
tır . 

Tiirkçe gazeteler bu ulusal 
cereyanı tabi olarak kendileri
nin Arıbca iıim&erioi Türkçe 
adlar ite de~i§dirmeğe başlı · 

mıılardır • (Valcıt) gazetesi (Ku
rum) adını almış hükQmet gaze. 
tesi olan Aokaradaki (Hakimiye
ti Milliye) gazeteıine Gni 11 Mit
let,, manama gelen "Ulus,, adı· 

aı vermitdir • 
Ba suretle TOrkçe aile isim 

leri konmakla ve ditıce takdis 
edilmiı olan Arabcı iıimlerin 

ablmaeı ile Tllrkive ulusal bir 
hayatı doğru yeni bir adım at
mıı oluyor . Bu iılabat haklı ve 
iıabetli olarak fesin kaldınlmaaı 
ile bir sıraya konmuıtur . 

Dinin devlet işlerinden ayn 
matı ile başlayan bütün bu iıla
hat , Ttııkiyeyi Mllılüman camil
aıı Okyanoıunuo içinden bir mer· 
cın adaaı gibi pek mütebariz 
milli ıekillcr gCSatereo bir çehre 
ve hatlar ile gündeogüne daha 
yükselmektedir ! Bu suretle Tür
kiye bu camiadan günden gOne
daba ziyada ayrılmakdadu. Fa
kat bu kendiliğinden vaki ve ka· 
yıdıız bir tekilde tali bir teza
hflrrlOr . 

Türkiyenia iyi besablanmıı 
bir sırı ile mütecanis bir ıekil
de yekdijerini takib eden bütün 
islibıtta parlak ve vazib bir ana· 
hat ıörüamekdedir . Bu anahıt 

rİ d~ Osmanlı maziıine aid ru
bun- görünüı<le zararıız iibi 
olan gizli köşelerden bile- çı

knrıhb koğulmasıdtr • 
Türkler için adeta genel bir 

ad mahiyetini almıf olan "Efen· 
di,, sözü bir kanun ile yok edi· 
liyor . Bununla beraber bu sö· 
ziio Türkçe olmayıp (fes) keli
mesi ğibi Yunan menşeinde ol · 
duğu mubaklcakdır . 

Türkce bir hitab olan 
"B~y,, ıözünlio Osmanlı lebceain· 
dl}ki telaffuz ıekli kuJdırılmııdır . 

Yalnız Orta Aıyada ıöyleoen 
Bay teklinde kullanılması caiz
dir. 

Ancak hu lnkab huıusi mü-
nasebetlerde kullanılabilir ve Türk 

cede §İmdiye kadar olduğu gibi 
iımin ıoounda değil , yabancı dil. 
lerdeki "MCSsyö,, ve "Herr.. iİbi 
iımin başında kullanılacakdır . 
Tipik bir Osmanlı tabiri Jlan 
(Paşa) unvanı kaldırılarak yeri 
ne Avrupada umumiyetle kullı
nılın General , Amiral ve Mı· 
reıal unvanları kullamlacakdar . 

Türkleşme ve modernleıme 
hareketleri ekseriya yekdiğeri 
ile teıad teıkil edecek bir vazi
yetde birbirine kanııh dolaşıyor. 
Y aloız ulualaıma hareketidir ki 
doğru bir hıt üzerinde ilerle
mekde ve bu ana ve e1&a teşkil 
etdigi görülmekdedir . 

- Bitti -

LONDRA : 26 ( A.A )- Ha
vas ajansından : 

Kral heıinci Jorj .ı. oel yor · 
tuıu münasebetile radyoda İngi 
liz ve İmparatorluk tebasına hita· 
ben verdiği söylevi şu suretle 
bitirmiştir : 

Eğer sesim uzak Bindistana 
ulaşırsa bu sesin Hindistan mille
tine olan daimi sevgimi ve onun 

da büyük ailemizin birliği içinde 
kendisine dügen mevkii anlama
sını ve temamtn takdir etmesioi 
görmek arzumu oraya götürme · 
ıioi isterim . 

Noel genliği en ziya'le bir aile 
merasimidir ve heni dinleyen 
hepinizin Krala ne dereceye ka · 
dar btğh ve birbirinize en büyük 
bir aile düıüncesile ne kadar 

bir leşmiı olduğunuzu anlamanızı 
isterim. En candan dilediğim bu 
düıünce ve ısteklerio "uvvetlen· 
meıi ve daha ziyade yapılmasıdır. 
Acun endiıe içindedir . Müşkül
lerimize bu aile rubu ile karşı 
koyarak muzaffer olacığımızdan 
eminim. 

Balkan 
Şampyon yarışları -
Aı TİA : 25 ( A.A ) - Bal -

kan musabakasının ikinci musa 
bakası Yunanlı hakem Asproge
rakasının idaresi altında Yugoı 

Büyük devrim ölüsü lavya - Bulgarıstan milli takım· 
ları arasında icra edilerek 4 - 3 
Yugoslavyanm galebesile bitti . 

Birioci baftayımda vaziyet 4 - 2 
idi - Birinci firtikten artan -

Ogün ölen ve öldürülen Ku
bilay değil döneklik, sof talık, ge· 

riliktir. Bliylimekte ve yaşamakta 
olan ilerilik, üstünlük, gençlik 
ve devrimdir. 

Eğer o iÜD batıda ienç o"utan 
Kubilaylar ondan önce doğuda 

dmç okutan Zeki Dündar Alplar 
kınıaı alutmHını bilmiyelerdi eğer 

baılarmı vermeselerdi biz bugün 

ay aün bllgisiain yadraklırıoı bu 
kadar çabuk bu kadar güçlü kopa· 

ramıyacaktık. onlar başlarını ver · 
diler biz hıı•mızı aldık • 

Buıün biiyilmckte ve yaşamak
ta olan ilerilik üstünlilk gençlik 
•• Tllrk devrimidir . 

Arkadaılar , geçmigin bitikleri 
bize sıöıleriyor ve ertık hep bili· 
yoruz ki acunda değiımiyen , de 

iiımeaini bilmlyen varlıklar yaşı
yamaı . Yaf8mık; yUkselmek; de-

lifen , yenileıen varlıkların bak• 
ludır • Çilnkll dirilik en özlü 
bir dejigimin tıaa ve Uim kendi · 
aidir . 

Yaııyoruz; çünkll değişmeaini 
biliyoruz. Yaııyacığız; çünkil de-

if ıtilrçe yükıeliyormz ; yükseldik . 
çe de ıOcllmtız artıyor. Atatürk'ün 

biz yanuları, onun önünde and 
içtik ; yOlcHlccejiz. 

Kırıımııa kim çıkarsa çıksın 
korkumuz yolc . 

Biz , ılb oklu AtatGrlc yavru· 
lırıyız. Aramızda ben ve aen yok, 
biz •arız. Hepimfı Zeki DDadarAl· 
pıı , hepimiz Kubillyız •• Kıadine 

güvenen varsa çıksın karıımııa .. 
Kardeşlerim , bugün Kubilay 

adına dikilen mermer ve tunç bi· 
zim ulusal ıoysai savaşımızın ta:-

lanodan bindir . Bizden sonra ge· 
lecekler oıiu ve kardeılerini gör-
dükçe Cumhuriyetçi ıayın gençte
ri öğünçle öveceklerdir . 

Fakat biz, bu övmemekten biç 
bir kurum gönenç duymuyoruz. Ve 

duymıyacağız . Çünkü biz ulusal 

yumu§umuzu yapıyoruz . ve yapa
cağız . 

Örnek mi arıyorsunuz ? iıte 

Oyunun sonuna doğru Yugos
lavya kalecisi Culic yaralanmış 
ve yerine ıliğer kal~ci geçmiş -
tir . 

Takımlar oynuyor. Onuncu 
dakikasmda Kral Aleksandr'm ha· 
hrasım telıcil için bir dakikalık 
bit sükut yaptılar. Gelecek turna 
Haziran sonlarında Sof yada ya · 
pılacaktır · . 

--~-
Japonlar her ulustan 

, çok bitik çıkar
maktadır 

Ze~i DündaArlp, iıte Kubıliy .. 
Atatürk! sana vargücümle sesi· Japon edebiyatını 1niilizce· 

min yettiği kadar bağuiyotum i ye çevirmekle tanınmış olao M. 
İyi duy ve iyi bil . Gleun Sbauv , geçenlerde verdi 

Her TOrk , bir Dündaralptır . ~i bir söylevde, Japonların her 
Her Türk bir Kubifiytfır . YürU ulııstan çok bitik çıkardıklarıaı 
ve bize güven f senden gelecek söylemiştir · 

her buyruğa kanımız da, başımızda Mr. Shavun araştırmalarına 
armagnn olsun . Hem öyle bir ar- iÖre , en çok bitik çıkaran ulus 

lar ; başta Japonya olmak üze· 
magan ki son damlo kan alcarktn 

re Sovyet Birliği , Almanya, .F-
en büyük kıvancı duyacak . rauıa , İoğiltcre , Poıonya ve 

Biz bize benzi yen varlaklanz Birletik Ameıikadır . Yalnız Bir 
stnden buyruk alır 1 Acuna Önür leıik Amerikanın bitik istatis-
me ve utkular , ün ve yaltmldar tikleri tamam değildir . Japon-
saçarız · yada ise her çıkan bitik kayde· 

Arkad•tlar, ıon söz bana düş· dilir . 

tü. bilmem yumuıuınu tnm yapabil· J Geçen yıl içinde Japon yada 
dim mi? 10.000 den çok bitik çıkmıttır . 

Her yıl burada, bugüodc top· Bunlardan 1.700 ü kültür , 2500 
lanacak ve yükscli•imizi anacak , ü edebiyat, 1900 ü maliye: 1200 
aramızdan bizim için ayrılanları Ü mekteb hitabı , 1000 i din ki-

' kıvançla anacağız . tabı ve gerisi türlü mevzular üze· / 
Yıtatın 1 biz ve bizden olan 1 rindcdir . 

otuzlar l -Japon Tayms- } 

( ŞAR SAVAL~RI) 

Soyadları 
......,__ 

Genç çifçilerimjzden ve bele· 
diye ilyelerinden arkadatım1z 
Sabri Çitık, soy adı olarak ··Gül,, 
sözünü atmış , bundan soarı böy
le anılacaktır . 

§ Şehrimiz Erkek Ort~ mek· 
tebi müdürü Maraşlı lbralıim 
Hakkı « Bilgen )> ıoy adtoı almış. 
tır. 

§ .. Ulucami okuyucularından 
Hakkı , « Güraes • ıoy adtn1 al· 

mııbr. 

§ Belediye Jahsildarı Hacı , 
" Dönmez ,, ıoy adını almıthr . 

~ Hükumet tabibi Hüseyin Ha· 
mit , « Soykan » adım almıştır . 

Nikihlandılar 

Cumhuriyet ilk mektebi oku· 
taolarmdan Şerife ile Çinarlı 
ilk mektebi okutanlarından Nec· 
mettin Onalın nikah merasimleri 
bjr çogJtanıdıklırı yanında yapıl
mıtlır . 

Ç1ftlere mutlu bir f&§•Yıt di· 
leriz . 

Tayinler 

Lise okutanlırından Hıfzı Ada
na erkek liıeıi biyoloji ve fen bil
gili okutaolığına ve Adana kız li· 
sesi riyuiye okutanlığına riyaziye 
okutanlanndan Zeki tıyio edilmiş· 
tir . 

Bir izin 

Osmaniye kaymakamı Osman 
Nuri izinli olarak ıarımıza gelmiş
tir . 

--~-------··------------
Samsunda 
Bir yangın çıkb 

SAMSUN : 25 ( A.A ) - Bu 
gece Kokçoğlu mıballuiain üst 
yanındaki tek kıth tahta evlerin 
birinden yangın çıktı . Etfıiye
ııin vaktinde yetişmesine rağmen 
ondan fazla ev yandı . Pek ız 
eşya kurtarıldı . 

Yang&ndan çıkanla Camilere 
yerleştirildi . 

lspartada bir kadın 
namzed var. 

ISPARTA : 25 ( A.A) - C. 
H. F. Viliyet kongresini akdetmi§ 
ve idare heyetini seçmiştir . Bu 
yılki idare heyetine bir de kadın 

üye seçilmiştir . Fırkaya kadın
ların yazdmaları güaden güne 
artmaktadır. 

Bu seçimde 
Kaç saylavım:z ohı cak ? 

ANKAHA : 25 ( A .A ) - İç 
işler bakanlığına Vilayetlerden 

geJeıı mahlmata göre esas defter· 

ler her tarafta askıyı alınmıştır . 
Esaa defterlerde teshit olunan 

nufuıa göre , bu iııtıhabata bü • 
tün viliyetleıden 395 saylav ç.ı -
kacakhr . 

İran ·Irak müza
kerEıleri 

Tahran : 26 (AA) -Dış işleri 
bakanı Kizimi Han ile İran be 

yeti Irak mtıracaatınm milzake· 
reıine memleketlerini temsil et· 
mek üzere Cenevreye hareket 
etmişlerbir . 

Edirnade Kubilay 
ihtifali 

Edirne : 26 (AA) - Edirne 
Halkevinde inkilap ~ehidi Kubi
Jay için büyük bir ihtifal yapı · 

Iacak ve bir çok hatibler ioki 
lab hakkında konfertnı verecek ., 
Jerdir • 

Parisde 
işsizlerin çocuklarına 

oyuncak dafiıtılor 

Paris : 26 ~ - Dün Porİ• I 
civarJ iısizlerinin 20,000 çocuğuna 

BleuD ile Flındeuiıı önünde oyun· 

cak dağıtmı"tır . Çocuklar Gran 
Palenin büyük salonunda sırf ti 
yatro , sinema gibi eğlencelerden 
istifıde etmişler ve radyoda ço 

cukca sözlerle sevinçleri bildiril

mişdir. İntizamı sever ve kız işci· 
ler temin etmişlerdir . 

Büyük Rus bilgini 
Mar öldü 

Ankara: 25 (A. A.) - Sovyet 
bilginlerinden Profösör ı\lar'in 

ölümü dolaytsile dışaarı işleri 
hakanı Aras iJe Litvinof araeında 
a§ağıdaki telgraflar teati edılmiş· 
tir: 

DLş işleri halk komserl S. E. 
Litvlrıof. 

Moskova 
Çok sevdiğimiz büyük bilgin 

Mar'm öldüğü haberini derin bir 
acı ile duydum. Bu münasebetle 
dost Sovyet Rusyayı hükumetine 
en samimi taziyetlerimi sunarım. 

Tevfik Rüttü Aras 

DLşarL işleri bakam S. E. Rüş· 
Ui Aras. 

Ankara 

Mar'ın ölUmüyle memleketi
mizin ve ilmin uğradığı acı ziya 
münasebetiyJe gönderdiğiniz ta· 
ziyctlere hükumetim namına cao. 
dın teşekkür ederim. 

Litvinof 

lran - Efgan sınırlarında 
kanşıkhk 

Va§iogton : 26 ( AA) - İyi 
malumat alan mabafile göre Japon 
elçisi Saito jıponyanın Va§ington 

antlaımasmdan vn geçdiğine da · 
ir Japon resmi •ohsını cumartesi 
giinU dıt iş ileri bakanı Hulle ve· 
recekdir. 

aazlantebin kurtuluş 
bayramı 

Gazianteb : 26 (A.A) - Dün 
kentimizin kurtuluş hayrımı can 

d•o coıkunluklarla kutlandı . Sa 
bahleyin Cumhuriyet halk fırka 

11oda Vali , kumandan ve askeri 
okullar ve binlerce halk toplana· 
rak söylevler söylendi ve şehitliğe 

gidilerek ç lenkler koudu , gece 
yapılın toplanhda kurtuluş sava 
ıırun tarihçesi tekrarlandı . 

iyiliksever kardeş 

Kı~ geldi . Kışın SO\'U~undım 
ve bu ııovuğun getirdiği hastuhk· 
lardan yokımz yurdıla~lanwızı ko· 
runıak hepimi:ıGİD lJOynıııııuza Loıç· 
tor . Bu borcu ödemiş olmak için 
kullanamadığuıız ı·ski çamaşır! m· 
rıızı, çocuklarırıızıu e kilt•rini Ca· 
fer l'a§a medrest>aiodeki "'Ço<'uk 
eeirgeme kurumu,, na veriniz . 

Bu mevıub• ~ 
41am .. kıdıalarıo. ' 
v • eUıı 
müdafaa ceın~Y 
Dr. Malch bar ~ 
dir . Bu konfer• 
kadıaın yakıa 0 . "e tedkik edilllllf 

.. o ıdlJll"' 
nın yuz k• 
halde sokıja ter 
kocası ile beri dı~ 
mesi caiz ol~• et•~ 
bir arabıy• bıll ~ 
baııoı arkada~doi' 
buriyetinde 0 b,,-. 
baremlerde ":~ lai 
şerait ve kur ~ 
re kadıoıo ko:e 
evini terk etın birbir 
için kocanın dr" 
defa " seoi bol8 
k3fi geldiği bikl1' 
günkii ''aıiyete 
söyleuuıiıtir : ff1_ 

Bugün bet ~ 
Kemat pat• büY ~ 

" rf eder• 
enerJı sa 

• . b .. bDtlO 
resını us ~ 
Artık bugOo oı 
Avrupısı kadı "-
bir fark kalın•.~,..'4 
alma yasak ed;OI 
peçeler kıybo 1~ 
da on binlerce ~" 

1'i'"' si çalışıyor · J 
Steoodaktil01' 

T .. '- kadınları 
UrK it 

işlerinde de çı ai 
tanbulda ıab•l 

t ç• 
kadın uıeıııu d~ 
kat 5 doktor ~~ 

t~·· baıkıca gıı• ,r 
da asistan , doÇ .. 

Süt 
da vardır· I b' 

k tı. 
yüzlerce ız '9'' 
ta bir Ttırk k• ld 
-nd·· Bizde o ~u ur. . 
en yeni ıeylerl t• 
ce zarif mod• 

1 

Profesör l)f• 
bidıt 

bazaru;ıun ıadl 
la ııelerek bO 
mahallinde gir t 

· - rıu "e ııımımı a 
ti rmiıtir · .- /Jll,J 



• 

etrol kıralı 
Sir He nrı Deterding 

• 
Bızaa öyle isimler nrdar lı:i , 

Dlarıa yıJnıı iıitilmeai , insan· 
ın çıhımı ıubelerinden biriıin 
tara getirir. F arazı B1Zil Zaha 
adı , lagiltereain silib eıtan 

l~rinden en hUyDj'llnün kudre 
ı anlatır. Krup, Tiıeen L6ven' 

YD, KrCSyger adları verimini kuv 
tle ve ayrı ayrı zımınlarda , 
mir, lömOr , bankacılık veya 
klllııyonculuk gibi ıeyler üıe 

e Jerletmiı büyüle insan kud 
lerial temsil efmiılerdir. Blltün 
ıdların üıtüade parlıyan \e 

i 

. 
-

halıkOm ve lcudrtt ifıde eden 
r tanesi dıba "ardtr : Bu da ir 

Dri Dtterdingdir. Bugün u ço k 
un İ§leriai bilenlerden on kişiye 
ir Detending kimdir ? .. diye 
•raaaıı , - Deterdiag , ba . 
·· Petrol kırılı ... cevabını alır 

. 
. 

aı . 

. Petrol yeni ve acayip bir kuv 
•Uir 1 enıı biter bitmez, uluıla 
111 bir petrol konferansı açıldıt 
rılarda, o zamın 1a1riltere dıtı 
ler balcıaı olan Lord Kürzon , 
iytilaf devletlerinin zıferi f'el 

r 
1 

rı 

1 aayeıiode kuaadıldırıoı,, ıöy 
lllitti . 

Onun için , petrol lırallarıba 
Yaı ıöıtermtmek kabıl midir ? 
''D onları herkeain methelti-

. 

Dİ de itiraf etmelidir. Mlltartlce -
80Dra , o zaman 1aıiliı deoiı 

kını olan Amiral Fııere Sir 
etercliaı hakkında ae dOtOndü
nü tord ... dırı Hman ıu, ce.abt 

eırnitti : 
- ' ir Deterdinı eOr'et bal&ı

ndaa bir Nıpöleon , düıUoce · 
İDin dcrinliji bıkımmdan da 

'Kromvel' dir . 
Petrol kırılı rcaliıt 'e kendin 

' 11 eade bir atiarn sıfatiyle, buau 
Uiii zaman tebesaOm etmi§ ol 
lıdır. •ayi ve ticarette çok 
lc~elmit bütün adamlar gibi , o 

1 11 hayatına müt~vazi bir ıekilcl 
tladı • Bu baılınııç , oeua bu 
d., bllyll1ecetiai 'biç umdurma 
du. 

• 

Onun ııleıi , aslen bolaadah , 
Yd'Hdir . xvıı uncu yllı yılda 
•ilenia menıublarından birili, 
lındının en •ahir babeivmnla· 
clıa birı olerak ta•ımyorda . 
adamın: yetiıtirdiii JAieier o 
tr flHldi ld Giyom Doraaj 

nlırı yellttirmf! aırrıuı para Ye 

ek atr•dl . Fekat onun ço
lclan , ltabaları kadar meeud 
arnacl.l .. r . MUıtakbel petrol kı 
lanın babası , 'I'rınavale giderek 
liiui denedi , fakat muvaffak 
•nııdı . 

aileıioin idare ettiti büyük lrüıte 
kar§ı durmak imkAr.ıaı ortaya ko-
yan bir Avrupa Asya petrol 
bloku kuran ilk adamdı . 

Bununla beraber , petrol iıtib-
aali için gerekli olan malzeme ve 
ıaireyi bulmık bir mıliyecinin 

harcı olmadıgı için, tekaik bıkım-
1 dan önceden mıilüp olın Deter· 
diaı , mllcadrJeıini mıli alana 
11ıklttti , Petrol kuyularına , pipe 
layn'lara vapurlara ve biiyDk pet· 
rol tanklarıua salıib olan Ameriiu· 
hlırJa bonıluı. maH pazarlardı 
çarpıımaiı baıladı. Hnı aksiyon-
lann dejerltrioi dütiirdll. bazı ları· 

nı.kendiıi ele 1reçirdi \ ' C ailııyet , 
bütün mDıtakıl mlluseselcri , Stın· 
dard Oyl Kompaai'yc mnırız bir 
blok halinde topla•tı . 

Bn mutızım savışlı muv•ff a-
kiyet , Sir Ueterdhı g gıbi her ıe-

yi 6nceden düıOuen ve emirlerinin 
n11ıl yıpıld1ftDı gidip yerinde gö-
ren bir adınıa ouıh olmuştu . 
Royal Döç kumpanyaıırıın ieııel 
mDdftrü ve ay rı> .. ,Q petrol kum· 
maoyaaınıa mOdürü ofau Sir De-
terdiDg Felrmenk Hındi tarımda 
Mekıika'dı Veaczuela'da , Ro 
mıaylda çıkan 65 milyon tondan 
fazla petrolO koutrol eden ... tao 
dard kampanyaıile " mütareke 11 

devrine bile rirmiıtir . 
Sandan da aalaşılıcaj1 üzere 

Sir Deterdinr , yalnız petrol bı · 
lnmandın dejil , acun ökrnıomiıi 
balruaıadan da dtiayanın en mll· 
him adamlumdın biridir . Onu o 
takıbtttıği metodlara itiraz eden 
Jer, bazı uaullerini bejenmiyenler 
olmu9hır. Sıbırlı ortıya konulın 
bu çok büyük iıia değeri de iakir 
edılemeı . Sir Deterding'I• So" · 
yet. ijutya ara81nda çıkan ve timdi 
halledilmif olu anı.11DamazLgaa 
değıtilc aaflaaları da beniz baterlar· 
dader . Ba)'lc bir adamı oyun yap-
mık , oaunlı pazarlığa ıiritmek 
imkinııadır • O , " cebir &kono 
miai ,. adını verebilecetimir 9eyla 
hi~ ıüpbeaia birieik mDme11ilidir. 
Bir çok trilıtlerin ortadan kalktıfı 
bu ıaminlarda o , e11sen imdi 
yeni ihtiyaçıarı llaıııhyıa trüsturi 
Y•ııtmı.k imlJioını bulmuıtur , 
Y ıııyabilmek , . yem mabrecler 
bulabilmelr için , çllıımalınm da 
rub dinlenmeden acunun her tarı 
fıada kllslııtirmiılir . Onun için 
aslen Holandalı olen bu logiliı 
itibın bütüa imparatorhakta çok 
büyüktür . 1925 de Londrada 
apındlıit ımelıyatı oldufu zaman, 
ımehyıthaaenin bititiiindeld oda 
da , bir adam endi§e ile baıtania 
hali bakkıocla aabır11ılanıyordu • 
Bu adam 1a~iltere Bıtbıkaa ( Bay 
Ramaey Mak Do•ıld'dı . 

68 yaııoda oldugu halde Sir 

( TarkSkl) 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK \'C KOZA -_ Kilo Fiyıtı 

et sı En az En çok 
Sarılan Mikdu 
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Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

2:l I 12 I 1934 l~ Banka ından alınmııur. 
'lanUnl l'e~ K. :ı.ıf 

Vadeli 6 39 - Liret 
1 

10 76 
50 Vaedeli 6 86 Rınmark 5ô 

Franlt••Franıız., n 30 ı-

Haıır 7 18 Sterlin "lnıilir. ., 62.!J 
Hint baıur 5 38 Dolar "Amerikan., 12.!) 89 
Nevvork 12 76 Frank "lııvicrr,, \ 

Bir tayyareclllk 

1 
Bir evde bombe 

rekoru patl•mıt . 
treı: 26 (AA) - Ola &ar Kuba Santi,aıo : 26 (AA)-

,..- Delmot tarafında• •m- Noeı etle•ceai eıD•IUlda bir 
la• acun çabukluk: rekoru evcle bomba patlamıı ve •ltı iri-
4-9 9S3 t.rilaindeaberi ••tela ti aiır surette yarala•mlfbr • 
km. y .. i 0.lmot din 12-465 

Onıu bir doktor öldU km. ız olarık Amerikah Veddel 
de idi . 

Roma : 26 (AA) - Meıhur lıtree : 26 (AA) - Dua ta, 
kadın bHtılılclırı mlteha11111 ve yarrci Delmot kapılı de•rc üae 
bir çok bilgi eaerlerinia müelli· rinde ıaatta .502-465 kilometre 

ile yeai bir sünt rıkoru elde et- fi ayaa ııaıındaa Ernesta Peıta-

miıtir . Tay1arenin •ontrol alet- loız din 94 yı11nda ölaıiftür • 

leri benüı ölcülmemittir . Tayya- . • 
re sürıtli d6nmelerinden hirinde 
ıaatta "Hll\i 5 4-280 kifowaıtr•yi Çocuk esirgeme kuru· 
bulmpıtur . munun telklOatlart 

KUltUr Bakanlığının Çocuk cıirgt-me kurumu tarafm· 

bir bildirimi 
dan hazırlanan " Lllb ,, tebrik td-
gıaf kliltlırı ıurt.li huıusiyede Viya· 
n.da b.etmlmıı çok zarif ve ıüılil· 

Okutanlaran IÖmutr, bayram pür . Bu kiıtlar her telgraf merke· 
~bi arı tatilleriade bulundukları zinde bulunur . Tebrik telgrafınııın 
yenim eyrılamıyacaklarmı lstıl- bu ıü lü kbtla muhaıabıoızı. veril· 
tor: bakaolıtı ıurni bir bildirim me.aini i tr.cııeni~ • anunuau ıeJırıf 

ile vilayete bildirmiştir . meoıurıaoa fi) leyin iz . Ttlgraf iicre· 
ıindc rı h:ı§ka vert.c.-~irıiz 15 kurut 

, 
Jihdk : 3 

~ ................. ~ ... -....-.. . 
Asri llDemada 

2i Kanunuevvel perıembe günü akıımaodan itibaren ecnenin ~n ğlael 

filioıleriaden birini daha lıktim eder . 

Yürüyüş 
Oynayanlar 

Diana Viybark - Claye Boorks 

« Yiirüyuı • yalnız bir harp ve facia filmi Jeğil ayai zamanda ço~ 

hissi bir aşk,_ ve revkalAde masraftarltt vucuda getirilmiş bir tnhHerdir 

GelM:ek pro&ram : Sebhar yıldız Brigiı Helm , temı;ili 

İçimizden birisi 

Dikkat : Cum• günleri iki matine ikide dörtte 

Birinci metine ikinci matine 

Dul nişanlı Yürüyüş 
Bugün gündüz iki buçukla matine 4889 

Dal aı,aaıı 

Seyhan Defterdarhğından : 

Mikdar 

Karyesi Mevkiinde dön tim Cinıi Şağili 
Be heli 
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Akar Ceyhan 
Leylek,gölü 
Hendttk •lıı 

., 
Hendek civl\rı 

Çatıl yatak 
Hendek civarı 

' ' 
Köy ÖDÜ 

Yan keli 
Kuyu bqı 
Mıylek 

" 

" 
)) 

Kapu ığzı 

Gemi alıı 

Köy onü 
Malaz 

• 
• Kız boğan 

" 
Haylaz 

30 
40 

150 
125 

50 
60 
40 

jO 
6) 

35 
70 

125 
100 

100 
100 
30 
25 
25 

150 

250 

40 

Tarla ilacı ~min elendi 
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Koyuncu oğlu lımail 
Kara Ômer 
Halil oğlu Ali 
Hakkı 

Balcı oğlu Ahmet ve Ruıtem 
Rüıtem 

Halil oğlu Ali ve koca Ali 
Mulla Osman oğlu Şukru 
Ryyüp 

,, 
Halvacıdan kır Ômer ve 
Durdu Mehm•lt. 

Halil lbrahim ve ,erlki lfu
ıeyin 

Oör Ali H•oı Bmin 
Tatal Ahmet 
Yusuf oğlu Mehmet 
A vıar Ali eniıteıi Muıt.ar11 

• ,, 
Muhtar Kadir ağa 
Kara Abdulloh ile Ali oğlu 
Ahmet. 

13 yı§tnda iken , bugün 'ir 
lerdiai <liye çairılaa ad11mu 
i pıt ular Deterdinı di 'e Ro 

damda bir tibelicıaıa yaaıadı 
Iftyordu . ( Bu mHlekin Alman 
dı Hit)eri verdijini biliyoıuz.) 
belicıaıa yaoından çıkarak li 
llda bır sarrafın: yanın• girdi . 
llrıdan da bir müddet banka 
~la uğrqh H oibıyel 25 yaıın 
iltea pn11 uçıldı . HöyOlc bir 

Haari ıenç ıörDnur. Dolgun sakin 
ylailnde , yaptJiı büyüle savaılum 

Mısırdaki sigara 
fabrikası 

mık adınım temin eder , Hu earede 
hem çocuk eearıenıo kurumunun ' Yolıan lonaplı 300 • 

Ali oğlu tibik Ahıaet 
Ali oğlu Huaeyin ağe 
Siılı ll&M n ata 

8• iti11de kazandıiı muvaf aki· 
• lllllteb191ııla11n dikkatini oaun 
l'lne ç~lti . Bu müteb1111ılar , 
0 it tarııadaa , lcendisinin bir 

•d oldutunu udiler • Böyle
le de, iyi bir memuriyetle Ro 

Daç petrol kumpınyasını 
di. 

IOD hummaları yalaaı fÖzleriodea 
bellı olur. Apndaa biç dÜflniyea 
ıigaraylı • Sır Haori ıcunun ea 
büyik itleriaden biriai alrinıae 
idue etmddedir . 

O , o kadar kati bir muvaffa 
kiyet kuaamııtır ki , timdi hiaı;e-
darlarına lsir dağıt01Rlctın ~atka 
bir t•Y dutiınmll} or . 

- L6 Mua -

r-
Oruçta 

Kurun bildiren 
• - ~--

fUtiin iohııar idue!İ tarafın· 
dan Mı ırda ıçıl•cak sigara fab -
rikbsınıo malıineleıi de g&adeıil 
miş ve fabrikının kurulmasına 
baıluımıttır , Falırikanın yılbı-
§ından itibaru1 fuliyete geçmeıi 
içi o çalııılmaktader . Fabrika ıe· 
nede S0,000 kilo tülün İfliyec"k 
lir . 

Tayyareci Lindbarg 
- -evyorlc : 26 (AA) - LiıuJ 

berrin ~ocujuouo mürebbiyHİ 
8.ell)' Gb fiotmaıııo muhak•-
rqeaie~e tdıidlllc etmek llzere 
Akitanya vıpurıle buraya ie! 

bakmaktı olda&u kimıaııiz 'e fıkir 
yavrularm bakınıına yardım , bem 
de teltrıfıauu Ç«-ktil!Diı uta brtı 
da fızla 11yt1 gö~ttrmiı olurııot1uı. 

·······-
Anadolu oteli 

it honknsı karıisınıln ve ınem 
leketin ortasıntla , her tarara yakın 
"e muıterilMın istirnhntları için har 
f yi ) ni 'o temiz , kelec<'k ınuıte • 
rılelerin m mnun kala( aklını ısbııt 

i~ın bır kere k lip görmeleri lazım 
dır . 

-· " 
_ .. 

bu gece nöbetçi 
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300 » 
300 ,. 
535 

" 300 )) 

200 ' 
100 )) 

300 )) 

200 » 
100 • 

klli 50 • 
200 ' 
100 • 
300 • 
300 » 

70 » 
100 )) 

l1a oğlu Durmuş 
Köcuk Osman oğlu Halıl 
Acem ofllu Abdullah 
Muaavi Kürt Mahmut 
Mehmet oğlu Halil 
Ahmot oğlu Nuri 
Sieli oglu '-'ahmut 
Osman oA-lu Bahri 

» Ali 
• » Mehmet 

lfaluz Mehmot 
Hacılı Mu11ıara 

Kayorhclan "eoem oğlu Sü
leyman 
llarputlu ofllu Hasan çavuı 
Mirza oA"lu Kürt Mustafa 

O zımıolar lngiltcre petrol 
tine çok alakadar oluyor ve 
•tik111 donanm111 kendi do 
1tıı11111 tehdıd ederlrea, Ame
ttın Pf'lrol kuyularını birer bi· 
ele geçirmuioi ptlc de boş 

~~~ordu . Deterding dıh• 
11•nde kek i lerlemedeo , ilk 

1 olarak Amerikan olmıyın 
lcuyularıoın iıtıbaal ve ııtıı· 

Bu~Un ~ünet 6 53 da dotacak, 
Hğle ezanı 11, 52 de, ikindi 14, 
30 de. akşam 16,38 tt, )ıt ı 18,9 
de okunacak. Fmsak: te olacak. 

miıtir . 
~ Paranı! 
Boş yere h •rca01a ve har· 

1 
Eczane ~ 

Postane eivurıııdıı 1 
Haıineye aiı yokanda cins ve nıikıarı ve şoğillori yazılı ıarlaların 

8-1-935 tarihino ınusndit öğleden oora saat 14 Jo ihale edilmek 
üıere I~ gün müddetlo &\nk attırmağa c;ıkarılJığınJan taliplerin ~lillı 
f!ml4k idıre1ine muraca1Uar1 ilAn olunur . 4888 

1 •le ı•çmıtrek , RoldtllerC 1 

~ar muı:akkııı 1 ehbı Okçu cıyacaksan yerli mahal !ı 
1 

Yenleczane C'taue idir 
il 11111 
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FOTO 
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COŞKUN 

Agf a,,, filmlerinin her çeşidi, 

Dünyaca meıhur ( A G F A ) filmlerinin erı ta · 
zesl bulunur. Fiyatlar. diğer bıitı'in markalardan ucuz· 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden tenzlldtlı ta.· 
rlf e Ue ücret altrur • 

c•c ---- FOTO COŞKUN : 
Y •I Cami Cinı ı 

Sly'an ziraat mOdnrtoıonden 

Ziraat müdürlüA'ü için münu
kua ile Göztaıı, Kükürt, Arap 18• 

bunu ve çiğ'it yağ satın ahnacak
br. ihale 17 ikinci kAnun 935 per
ıembe günü aaat dokuzda villyet 
enctimenindo yapılacaktır . Talip 
olmak ve IJ&rtlan anlamak iıte· 
yenler her gün iş 1aatlerinde Zı • 
raat müdürlüğüne müracaat et· 
ıinler.4873 23-31-8- 15 

Slyban daftardartlllndan . 

Yeni bir fırsat 
Bakalorya VI} sınıf jmtihanla· 

rmda Riyaziye ve Fizik Kimyadan 
muvaffak olamıyan kız ve erkek 

arkadaşlara hususi olarak ders 
veriyorum . Dersler ficaret mek
tebi mezunları cemiyetinde arzu 

edildiği taktirde istenilen yerde 
verilir . ihtiyacı olanların Rasih 
zade biraderler ticarethanesinde 
M. N, rumzuna müracaatları .• 4884 

2-5 

Belediye ilanları 

-------------------------------·---------------. 
Belediye başkanlığından : 1 

1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana ıebrinin dört ilA l 
altı yerinde, 2 inç kutrun<la , içi kalaylı borudan <·akma tulumba ya- ı 
pılması~ bir ay müddetle, kapalı zarna münakaeaya konulmuıtur. 

2 - Münakttsa, 15-1 _ 1935 salı günü eoat on beşto Belediye 
encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir tekli( kabul edilmiyeceğinıJen talip
lerin, bir gün evvelinden yani 14-1-935 akşamına kader teklifierini 
Belediye riyasetine yapmaları ltlzımdır. 

4 - 1steklilure, hu iş. için yapılmış olan şartnameyi Belediye Fen 
heyetinden parasız alabilirler . 4857 17-20 - 24-28 

J - K arşıyaknJaki Yeni kabristan keşif ve şartnamesioo göre 
hendek vo dikenli telle dört taraftan çevrilecektir . 

2 - Keşif tutarı 971,32 liradır. 

3 - ihale kapalı zarClıı 15- 1-935 Sah günü uat on beşte, 
Belediye Jaimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenlerin Belediye fen müdür· 
lüğüne baş vurmaları. 

5 -- İsteklilorirı, en geç 14-1- 935 günü akşamına kadar teklif-
lerini Belodiye reisliğine yapmaları ilAn olunur.4879 25-29-1 -5 

Saat kulesine konulacak plaka 
Sant kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli olan kıımı sökülerek 

yerine demirli bir beton plaka konulması pazarhkla açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Belediye Fen müdürlüğünden alınabilir. 

ihalesi kAnunu seninin 19 uncü cumartesi saat on beşte yapılacak
tır . isteklilerin o gün sant 15 le bclediyo encümenine gPlmeleri i14n 
olunur.4885 26-2 

Milli mensucat fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrikamız llavlusuno. 3000 il4 4000 metro murabbaı Parke taıı 

döşenecektir. Bu işten anlayan ve ilişiği olan it adamlarının Şartna
mesini görmek üzere Fabrika müdürlüğüne boş vurmaları. 4886 

26-- 27-28 

Tuzla nahiyesinin Tabaklar 
köyünde kAin olup tahminen elli 
bin Dö. miktarındaki hazioeye ait 

f' 

K•Y4.Dll:L.ICN 
yaylim yerlerinin otlakıyosinden 

intifa hakkı 16 maddelik artırma 

tartnamtsi mucibince J 1-12-
934 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle artırmağa r:ıkarılmı§tır . 
Sürülecek pey değerinde görülclü-
ğ(i takdirde l 1-12-934 tarihinu 
müaadif pazartesi günü saat on 
beşte ihıleıi yapılacağından talip 
olanların ve şerait müzayedeyi an 
lamak iıteyenlerin yüzde yedi bu 
cuk teminat akçasile Milli EmlAk 
idareıine müracaatları il4n olunur. 
ı 7-20-24-28 4854 

Orman mUdUrlUOUn· 

den: 
Adet Kilo Cinsi 

147 00 Çam kereıte 
15 • Topak 

353 ,, Mertek 
542 ,, Baskı 

5 
" 

Snbıın oku 
25 

" Salına 
50 

" Tahta 
117 )) Oilmo 

4 
" 

Çatnl 
678 Mehhlt kömür 
60 Çam )) 

12200 » ve rnehlOt odun -1258 ıı938 YekOn . 
iki mezat varokasınua Jahil 

zazu 
illllNİZ . -• 

V• 
H&:R YE;RDE: ARAYINIZ 

;ı 
lJR , 

• 
SIC!1KLl1ROR MiDE ~· 
BJJGtRSllHlllRlffflll ÇOI 
OIKKRT ETHEK ihell'll6l. . .. .. 

BUNUN IÇJl.N l(OHKı'11Wn.J 
"H/!YRIJFl§.IV {lllr:':I 

Nl'/il J'/i81NLIK Ilı-
~ -. I 

DE llE.6.l • R • 

YADELEN 

.. ... 

• 

.ı - . 

.. 

ve yukarıda yazılı 12 kolem Em . 
vali mazbuta i\'ık artırma ilo 
17-12-934 T. iti ha ren 21 gii n 
müddetle 6 - 1 ~ 935 T. pnznr 
giıoü ıaat 14 de ke.uur satılığa 
çıkarılmıştır . Emvali görmek YC 

ihale §erait ııi anhııııhk isteyen · 
lerin ,\Jaıın Orman ınuamei~l 
memurluğum nıürrıcont eylem"
leri ve tal"p'erin so .. ilıtıle gi.!nü 
Ad:ına hiikOımt konağında Or
man i ıfor~sine to 1or.ocok satış 

BU 9l1 EV5Af ~BiR LE~, OUNY4Nlff EN iYi ENl(ZllU. 
YEENHAfif 511JRINDlN BiAi iDiR. RESMİ VE GAYRİ RESMi Tll. ! 

LILLEBDE RH SUYUN MfSLi AZ BiR SU DLDU6U ANLASILDI. , omısyoounu gelmeler ı ıla n o u-
nur. 4887 27.30.3.5 Jıl"8N.IENLl:Rli: ÇDK KDUY·LIK Hl'TERiLiR. _... 

• 

Şimdiye kadar Adanıtda eşi görülmemiş ve ı( 

Hayat bizimdir 
.Müm~Hili 

Garri Kuper- Jan 
Motro Goldvin Mayer Super fiilll 

• 
2'3 Birinci Kanun ak§ammdan iti.,._ 

Alsa ray sinema 
O\: güh muhterem Adana halkına ve sinema seyirci 
feti verilecektir . 

Büyük tayyare harpıerı 
Ve 

Umumi harbi 
En kıoh eavı§ları araeında hem kuhr•mau beoı ... 

yıpıyor . 

r 

Alman cephesi aletler içinde 

ou,man filosu korku çele 

ilave 

Dünya 
Ç•rt•mb• aktamı 

Hakiki King Kong 146 kiloluk demir kır•0 

Boks maçları 
Gelecek proğr1nı 

ÔliJm Adası 

D. Muzaffer S 
Dahili hastalıklar miit 
Berlİ •\ Ünhorsİt"si ik"nci Dnlıili SeriryotınJaD 111 

Doğruluk fabrikası yanında 

Gazetemiz· 
Abone ve ilan şa ----------· . 

3 Ayhğı üç , 6 ayhğt altı , yıllığı on ik•. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir 111 

Şehir abonelerimizin 
huausi müvezzilerimizls la 
bahleyin erkenden istedi 
bırakılır. Şehir için aylılı 
lairdır. 

• * * 
Bir defa konacak ilanlar1n iJÇ d 

düncü Sflhifelerde her sabrı on k t 
ıam ...... :aiyetindeki devanlh uaol• 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir flf 

•• 
Uç ve altı aylık 

Fatma hanıJll 
k'°' Yt·ni istoı;yorı c ·aJıles inJeki lıi~· ki d ı ki~ ve ş•P9aocf• 

3rif Vc•kfilolirıin re men kabul ~tt iği Bekıka 111 
iil 

bi\·ki ve rnukas la rlık kurslar ı n.ı gürulen rağbt~ ·od,. 
ii\: ve Eltı ayl ık kurs devrt si birin<·; kanunun bırı" 
knıar wri'ıni~t i r . l( ıı ytlol.n 'l k ve sr> ra iti u: ı lıUll; 
) tml ı o ıiir crt ı:ıt ı : . ıı'cr . 479v 9-1 


