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Geymiyen erkekler Uç gln 
ı.oııra het liradan yirmi beş lira· 
ya kadar -"ezaya çarpılacaklar. 

ON BiRiNCi YIL - SA YJ 3110 
E za: - az:ı 2llE &S y s z & 2 Z 

on ya G. birliği bayrama şarımıza geliyor 
Kubilay menkutaşı açılırken 

R. Peker yeğin yağmurlar altında açhğı bu menkutaş'ın 
önünde çok canlı bir söylev söyledi ve dedi ki : 

'' .. O aynızamanda omuzlarında Cumhuriyet 
üniformasını , Kafasında inkılap ışığını 

taşıyan bir zabit , bir muallimdi • " 
IZMlH : 26 ( A.A ) - Mene· Bizim yı§ıyı§ımız için diioya 

nde Yıldız tepede Kubilay ' lar değer luymeti olan ve başka· 
nkütaınun açılııı bugün ya - larmın gözüyle de üstün değer . 

la111tar . 11at 13,15 ile bısma - ler ifade eden Tfük inkılibınm 
ne duragındın kalkan özel hir korunması yolunda başını \ermi§ 
n memurları , muıllfmleri, olan kof'a yiğit KnbiHiy"ın ve 
kablatı ve pek çok gençleri onun iki yüce arkadaşı bekçi 
•neıneae ıötürmüştür . Aynı H .. an \'C Şevkı'oın adlatını say-
lllanda Mınisadaa kalkın dtğer gılar la anmak için burada toplan 
.el bir tren de Menemene gel - mış lmlunuyoruz . 

tir . İrtica 1 taassup Ttirk inkıta -
Tam uıt 14 30 da herkes Men· bım ) ok etm,.k için h baştanberi 

.. 1 

Ulıtıa çevresinde verlcrini al - bütün vBl!ıtalarım kullandı 'e her 
•şiardır . çarpııta inkılabın yakıcı ve yaı;;a· 
Açılış reımine iıtiklil marşı tıcı güneşi altında eridı , e geri· 
hnmık ıuretile haılanmııtır . lrdi . Onların son dökiintüleri v~ 
ıkeri meraaim bittikten sonra 
· H. F. ıenel katibi Recep 
eker allr11larla karıılanan bir Receb Peker 
ylev e6ylemiı ve menkll taıını silib &hlmık euretile merasime 
nustır . Hecep Peker "den sonra ıon verilmitrtir • 

ç bir zabit ile muallimler tı Havanın pek çok yağmurlu 
ftadan söylevler aöylenmiştir . J olmasına rağmen mer11imde on 

Recep Peker ile bu sabah Is- hinden fazl• halk kitlesi bulun
nbul' daa relen bayan İffet ve 

e İzmir ac•rlanndan , muıllim· 
~nden bayan Vedia 'nm söylev· 

tra alkıflarla kırtılaamııtır . 
Söylevler bittikten sonra yüz-

n fazlı çelenk ve çiçekler 
enkUtııına konulmuş ve üç el 

eza gören talebe 

niverslte rektörUnUn 
dedikleri ··-Bir kıç gün önce İstanbul Ü· 

tenıte&i hukuk fakilltesiodeu bir 

lebe, bir ıuçuodan dolayı bir 

ıl fakülte derıl~rini güdemcmek 
teıaııaa çarpılmııh. İstanbul gı

telerinde bir iirü d!!di kodu· 
ı yol açan hu ceza işi üzerinr. 

Ulus,, ar1'adııuuızın bir y1Zıc1&1 
lloiversite rektörü Cemil ile bir 

krnı1ama yıpmıı ve rektör C·

il, arkıda~ımııa şunları ınlat 
lll•etı r : 

" ( nivcrsiıe ıalimatnıuut'flioin 
6 ıııt ı uııdduine gört> f alrnltdc.-rıu 
lıhiyf'lİ ınzihafı f't•za, ı ııni ıelzıuı 
ır lı11l "ukuu11d11 meeeleyı riekanırı 

tkil <•decrıi uç kigilik Lir kowiıı· 
0•ıdıı t11lılukı<·rı ihart llİr. Koıuiero· 

Unu rıporu Ooivenife heyeıiocc 

eılı.ık olunur ve ı•f'za ( rıh t•rıJİt<' 
"Yf'tinc~ verilir , ( niverait~ lıeye

hıiıı verdijti karar ıouılıık vt killİ· 
•r. Bu itibarla hukuk f akü ilesinde 
" lıu kırar. karşı her hııugi bir 
•rekeı vırdır ııc de rektörlüğe 

' 

muıhır. 

İZMİR : 26 ( A.A ) - C. H. 
J.t"'1rka•ı gene-1 kitibi Recep Pe • 
lcer Menemeade Kubilay abide -
sini açarken af8ğıdaki nutku söy
lemiştir . 

Öz arkada§lırım ; 

Müthiş bir cinayet 1 

Bilecikde üç hırsız evi basıp 
karı , kocayı boğdular 

Bilecik : 26 ( A.A ) - ıilıbh 

ve m11~eli üç kiti bir ıece Yeni 

şehrin Kozdere köyünden Şerif 
oilu ilıtiyar Halimin evini ev sa

hibleri uykuda ikeo basar1k hali 

me ve karıaı AJteye itkence yapıb 

küp içeriıinde yere ıömOlü parı

larını almıılar ve bu m0cı 1elede 

l"şhls edildiklerini anlıyarak Ha
lıroia ağzından çifte kurıuau ve 

müteaddit yerlerinden kamı ile 

öldihmüılerdır . 

Karısı Ayıeain de ayatdarma 

hicak saplayıp ve bıı~ıadaki baş 
örtüıU ile boiarık öldüğüne kani 

olduktRn ıonra savuımuılardır. 

artıkları sıyabilccrğimiz Afyon . 
lı ve esrarla sarhoş edilmiş hır 
kıç serseri, yurdun akdenize açı 
lın Eğe parç&1mda bu topraklı.
üzerinde KubiJiyı hotulamık 
cinayetini işlediler . 

KohiJiiy'a kastetmek ; onun 
baiatır sahasında bütün ulu var· 
lığımıza kıymak demekti . Hıla 
fUHda burada iokılAb ilerleme· 
terini hoı görmem~kte zara' ta -
savvur etmiyen ve yeni Türkiye· 
nin inkıllbsıı yaşayabileceğini 
sanın beyinıizlere rastgeliriz . 

- Geriai 2 inci firtikte -

&ovyet elçisi 
Karah n l emlek~tine 

gidecek. 

Ankara : 27 ( A. . ) - izinli 
olarak m~aolekeıine gidecf'k olıo 

SovJel büyük eJçiıi Karabııo elçilik 
bin11ındı bu akıam bir ziyefet ver· 
miııir . Ziyafette hıtbıkao ismet 
Joöuü ile Cumhur Reisliği gt-nf'I 
katibi Rıza Akııoy ve bauııver Ce· 
lil bakıolır dışarı işleri g4·nel ki· 
ıibi uman Hifat aaylavdan Sadık 

ecip Ali muhafız kıtaall kamın· 

danı l mail Hakkı hazır buluomuı· 
lırdır . 

Ziraat bankasının 
aldıGı buOday 

AMSU : 26 ( A.A) - Zi · 
raat bankasının bu ceHeden ı;atıu 

aldıgı Lugdayıu tutarı ıekizbia 

tona eıişmi§tİr . 

Hollanda sef art•tinin 
bizt1 teşekkiirü 

Ankara 26 ( AA ) Loadra 

Bugün 
Ulus evinde boks maçı 

yapılacak 
Meraia boksevi müdürü Kad· 

ri, bugDn saat 18 de bılk evinde 

izmir bokıörlerinden Mustafa ile 
bir gösteriş maçı yapılıraktır. 

Kadri, Türkiyemizin tanınmış 
boks bocalarındanclır. Maçtın ba§· 

ka ayraca fay dalı birde söyle' , 
söyliyeıek boksun nedemek oldu· 

ğunu , nısıl oynanclığıoı ileri u · 
luslardı boks maçlarına karşı gös· 

terilen ala kıyı ınlata<'aktır. 
Adaaamızıo spor merakhla • 

1 
1 

rınıo 'c sportmen gençlerini bu 
çok istifad"li Q(;ylevi dinlemek ve 

heyecanlı maçı seyretmek fınatı · 
nl kıçırmıyac·aklarını umarız. Ge 
!enlerden para pul istenme)' -
erektir 

Dünkü bora ve yaQmur 
Dün öğle üzeri askeri rasat 

istasyonunun anlattığına göre şa
rımıza fırtınalı bir yağmur yağa 

cağı öğrrnilmişti . Az sonra. saat 
15 sularında kısa siiren hir hora 

ile karışık yağmur yığdı . 
Yağmurun kısa siirmeei ve 

çok bızh fyağmaın, hunun ğelici 

sıeçici bir yağmur olduğunu aa -
latmııtı 1 ıma gece havamn yene 
karermııı kamumuza, yağmurun 
nrkasmm gtlceeği ümidini verdi. 

H 

Ornek olsan 
Genç bir çifçimiz yar
dım evine yüz lira verdi 

Genç çlf çllerlmizden 
Sabri GUI 

Yurdumuzun t.yilik HVerle · 
ri yoksul yıvruluımıZI yardım· 
Jar1111 cıirgemiyorlar . 

clnydoğumuza göre çifçilcri
mi:&<len Sabri Gülde bıkım e\'İ· 
mize yüz lira vermittir . 

Konya takımı 
Bayramda şarımıza gelecek 

l Adanı spor, Adaoa İdmayur 
du ve Toroaspor takımlırile birer 

maç yapmak üzne Konya genç 
ler birliğı kuvvrtli bir takımla 

bayrumda ıarımıza gelecektir. 

Dün geceki toplantı 
Halkevinde yeni kurulan orkestra 
ve bando dün musiki şöleni verdi.~ 

Kadınlı erkekli birçok şardaşlar bu top
Janhda kıvançlı saatler yaşadılar 

Dün ~e<'c halkevinde t~m'7: 
bir aile toplauhaı oldu . 

. on ay1ar içimle her yfö1lle 
hüyük bir çılı~ma hızı gösteren 
halk evimiz, çok kıAa hir kurun· 
,J. yetitken bir sılon orkestr111 

ile olgun hlr açık havı haacloım 
onanlamıştır. 

Dün get'e şarımızıu her tevir 
iş 'e yllkiim adımlarının boran. 

talariyle birlikte şenlendirdikle· 
ri halk evimizde bu orkestra ve 
bandonun çılllığı giizel parçaları 
llinlerken, topluluğun kı\ anç ve· 
rici görüniitD karıısmda insan , 
gögıüoün kabardığını tluyuyordu 

Çoktandır bu türlil ıile top · 
laotılarını gör~meyfn ıardaşları · 

mız , Hılk evinin hu tertemiz ve 
ıhk çatııı altında ülkü yolculuğu 
nun verdiii cından özentilerle 
birbirlerini tanımak . !evmek ve 
kıynıımak ~imlcinı~ı balma~ı 
baılamıı1ardır cleaebılir. 

Biı , bu biçim toplanma va
ziyetlerinin ıık ıık halk evi baı· 
koalığıadan dilerken , orayı keD· 
di c\ i, k~nch çat111 Hydıklarında 
kü~üm tlmecliğimiz bütUn ıardaı· 
larımızıa rlı , hiç bir çağırıı bele· 
lemıden bu yüce çatanın altaaı 
ıtnlendirm ,-kte gecikmlyecekle · 
riai umuyoruz . Ve biliyoruzkl 
en büyük ulusal itin , uluıuo 
ılütüace ve dilek. birliğiain do· 
ğabileceği höyle ıoy11l toplantılar· 
la yapılır, 

Bu kez çıkacak saylavlar .. 

BQtiJn vilayetlerin ayrı ayrı kaçar 
saylav çıkaracağı anlaşıldı .. 

Ankara : 26 (AA) - Viliyet ı 
lerdcn Dahiliye vekillitine ge
lea mılUmata göre , saylav seçimi 
itinin buıünkli ıafbaaı ıöyledir : 

NDfus defterleriain teftit hı- 1 

yetleriace tetkiklrri bitirilmit ve 
cetveller lilkeaia ber bm·ıtında 
22 12-1934 ıüniindenberi Hlııya 
çılcuılmış bulunmaktadır . 

E111 dtfterltıdn elde edilen 
nDfuı yeln1nlırmı ıöre Af yoa 

wiliycti eskisiııden 1 f Hlaaile 7, 
Aakara , dört faıl11ile 13; An 
talya , 1 fnlaıilt! 6; Aydm, 1 faz 
laaile 6; Balıkesir 2 fızlasile, 12; 
Burdur 1 f11l11ile ~; Huraa 2 faz· 
lasile 11 ; Çanılckale 1 f1Zlaıile 
5; Çırknı , 1 faılaaile 5; Çorum, 
1 fnlasile 7; Çoruh, 2 fadaaile. 

sile 11; Maraı 1 faılasile S; Mar 
din 4 fazlHile 7; Ordu , 2 faalı· 
ıile 7; Seyhan, t fazlasile 8, Sem• 
ıun 2 fazlııile 8, Siirt 2 fulılile 
1 , Siaop 1 f aılaıile S, Siwıı 3 

faılasile 10; Tekirdaiı 1 flılaaile-. 
S; Tokat 2 fazlaaile 7, Trıhzoa 
2 fazla tile 9; Urfa , 3 f fazl81ll• 
7; V aa 1 fulHile 3, Yozııt 1 
fazl11i le 6, Zonıuldık 2 fazlülle 
7, Muila t fezlaeile, S; Muı t 
fazlaıile ı, Nljde 3 fazlaıile 7 
11ylıv çıkarılacıkhr. 

Yukarda iımi ıeçmiyea vi 
liyetler ıeçen hıtihabdı çıkar 
dıkları miktardı 1&ylıv çılcarı· 
caklardu . 

Yle Lir ınürıcaaı ) 11pılmışıır. E a· 

n lılt·lı.. Ct'Zal!ı fakülttsindc keo• . . ' 

Halbuki Ayte ölmt-yip bayıl 

mı~ ve katiller yıkalaomıtdır . 

Hunların mubıkemesi Bilecik eğır 

c za mahk~meaiode gör&ltrtk ni 
huyet bulmuı ve bu tüyler tirper 

tici cinayeti yapak Yenitebrin 

rilıadiye köyünden Hüseyin otlu 
Muıtafa , HıHn oğlu Halım ve 

Mehmrt oğlu Hüıtyinia ıuçları 

belli olclıatundan üçU de ölüm ce

Mf"lburn bava yar1ılırına iıtirik 

etmiı olan Uivel adındaki Holaa
da tayyareaıne memleketimizde 

ıken hülı6metfmiz tarafından göı· 
tuilcn yardımdan ve kolayllklar . --------------.. 
dan dolayı Holında sefareti bü· iyiliksever kardeş 

B Denizli ; 1 fazlHile 8; Diyar
bekir 3 fazlasile 7; Erzincan , 1 
fnlHile 4,- .Erzurum, 2 fazl11ile 
9· Eskitebir , 1 fazl11ile 5 ; Gı· 

57 Viliyetimiı 931 11çimin· 
de 301 saylav çıkarmııtı . llıa 
edilen Artvin lıalckl'i K1rabi1a~ 
Cebelibereket , Ak1aray, Mersin 
'ıliyetleıinio 931 seçiminde Çl· 

kardıkları 16 ıaylav da ilave •· 
diline'! mevcud 11ylav adedi 317 
oluyordu . Bu seçimde 395 11yla9 
seçilecetine nazaran &a)lav 11yı11 
78 artwııtır . 

1••ııe lelıliıc ediline~ rektöre müra· 

" 1 ecJerek ıecıısiirle af dilemiş ve 

. kr~.r tahBilc Laolıyacağı zaıo~n i~in I 
kıorden keudiııi hakkrnda hılı' hır ! 

z11ına çarptırılmıılardır . 
kümelinin teşekküllerini hlldirmit
tir . 

3 Gün sonra 

, G. 
ıi Antep, 3 · fazlaaile 7; ııe-
ıon 2 faılasile 7; Giimüthane 

Kış geldi • Kıoın sovu4undan 1 
v,- lm Hovuğun ıı;t>tirditi hasıahk· 2 feılasile 5; çel , 3 fulasilc 
lardıın yoksuz yurddaelarınıızı ko· 5; İımir, 2 fnlasile 13; Karı ·------rıımak hr.pimizm boynumuza borç· ;ı. fazlısilt 7, Ka tamoni, 2 fazlı· ilc .. ııikliği kalmamasını ılileuıi~tir. r 

•ıiverıtitf' lıeyelıode dinlenen t11le· ınr . Hu bor<·u iicl .. mia olmak için ·ı 9 K · 3 f 1 'l 8' 
•aiıa vı·rıli•i Cf'Valılar iizerirıe keu· . ... Arkada' Karadan Va 'alvar yasa,l;ıının bsş- 111 ile ; ayaerı, az 811 e Y u kullaııamadığıııız t' ki çauıaıırlıırı· 

Kutehir , 1 faılaeile 4; Kocarli 
lamasına üç gün kaldı • Kendine, ona göre uızı, ı,;ot•uklımrıızııı (' kilerini Ca· 

yoksul çocuklara yardım 
ERZI CA : 26 ( A.A ) -

llluscvi mekteplrrde okuyan yolc 
ıml çocuklardan ellisine derı ıe 
neai ıonuaa kadar yiy.ecek vere 

1 1 nıı1 kıııı ıurellr ilııa<· ı iki ılckau 
rıf111Jıuı ıltizıuı ı·ılilıııiı; 'c: hu dc
ıını.r d11 lıir ııt Dl' ihrac·a muhalif 

llUtJardlJ' , 

ft r Paşa ınrdre&f' mdeki ••<;ocuk 1 faılasile 8 Konya, 4 fazl11ile 
çeki düzen var. Cezaya çarpllma ... esirgeme kurumu,, 08 veriniz • ıs' Kütıbyı 2 fazl11ile 9; Malat-
·~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~. 3bdı~lı9- Mu~a_2 bdı-

cıktir · 



'Firtik : 2 Tilrlc Sözü 

Acun da Avrupa buhranı Kubilay Menkutaşı açılırken 
~~---------·----~------~ 

Her zaman süreceği none- ı 
dıJen uzun bir üstnnlük devre· 
sinde~ sonra eski dünya , ilk de~ 
fa olarak, hegemonyasının kabul l 
eıiilmediğioi görüyor . Fakat Av 
rupa kıtasıom mukadderatı ile 
birlikte bütün bir medeniyet şek· 
Ji mevzııubabs olmaktadır . 1 te 
buhranın vahim cebbesi budur . 

"zahiri,, sstıncJma kudretini giln· 
den güne büyülttü . 

- Birinci firllklen artan -

Bizden evvel , bizimki kadar 
mükemmel medeniyetler yaşamış 
tır ; me ela, Çin , Yunan ve 17 
inci asır medeniyetleri . Fak~t 
onlar "techiznt,, bakımından ibti
eai idiler . Halbuki b~şeriyel te
kamülOnün buğünkü safhasında
ki hususiyet madde sahasında 
yabtlan terakkilerdir . 

Arzın "günden giine daha 
keaıf surette işlenmesi bey ı 
ırgrn ve daba dogrusu garbin ida 
resi altında temin edildi . Madde 
üzeriudeki bu zaferleri mümkün 
kılan esaslar ve uluslar garbı şi 
mali Avrupayda doğmuştur . 
Bunıar 18 inci nsrm sonlarında· 
ki sınai mldlapla ortaya atılmış 
C>Jmakla beraber en geniş suret
te tatbiklerine ancak son yirmi 
sene içinde geçildi . Elde edile· 
bilecek bududsuz ve besabsıı ne
ticelerin çokluk ve büyüklüğünü 
yeni yeni görmtğe başladık . 

mai istihsal sahasındaki yeni 
usullerin "iokılôbcı,, diyebitece 
kimiz may 11 istihsal s bası bu. 
dudlaruu aşarak soysal hayata 
giriyor , ferdin lı Timine nüfuz e 
divor , binlerce eoelik bir geç
mi§in kurduğu bünyeyi parçalıyor 
ve yalnız eski tebaikleri yıkmak· 
la kalmıyarak ahlaki rı da değiş 
tiri yor ve kıtalar la ttkların mu· 
a nenesini altüst ediyor . 

Muhtelif kıtalarm ve ırklariu 
bu muazzam ve yeni vakıayA in 
tibaları, zamanımızm esas bubra 
oıoı teşkil etmektedir . Bu buh
ı an neticesinde cihan üzerinde 
begemonyaoen coğrafi mevkiini 
dts-iştirmesi ihtimali v rdır. İşle 
hucepbedendirki Avrupa buhrenı 
bütün bir medeniyeti sHsan umu
mi buhranla birleşmektedir . 

Vaziyetin esası hudur • Iı'akat 
sabn~nin ön sırasmda geçen ha
diseleri daha iocedeo incey~ tet 
kik etmek lazımgeJir . Biiyük sa
vaş ve savaş sonrası sahnenin 
bu kısmmda, cibao1n 1929 dan
beri geçirmekte olduğu umumi 
bahranı büıbütilo karışık bir ha· 
le koyan unsurlar doğurdu . 

Her ıeyden evvel harbin tas· 
fiyeai iti vardı ki bir ç )klarııııo 
zanneltiği = ğibi başıırılmı§ bir 
iş değildir . Avrupo döğüşürken 
Avrupa dışındaki memleketler 
bir taraftan barb edenlere mal 
ıatmık ve diğer taraftan onl rın 
piyasalatda terkettikleri yerleri 
tutmak maksadıle sanayi saba
ıında geniş tecbizal vücuda ge. 
tirmitlerdi. Harb bittikten sonra 
Avrupa , dört sene ihmal ettiği 
tetk11at ve techiza tını canlandır 
mağa koyuldu . Bundan başka 
yeni kurulan devletter, kendile· 
rine yt.tiıecek sanayi kurmak 
auıetıle ıstiklallerini sağlamfaş 
tumak istediler . 

Bu geygu, iynsal b kımdan 
tayet doğru olmakla beraber ö . 
konomik bakımdan teblıkeli idi. 
Fılhakiko barbdoo sonra doğan 
yanlış kanantlerio eo tehlikelisi 
bududeuz bir i tihlak sabası mev· 
cud bulunduğunu zannetmek ol 
du . Kıtlak korkusu ile fiatl rın 
eskisi gibi yükselmrleri korkusu 
mütarekeden sonra uzun zomrm 
devam etli . A kin sığmaz ısraf· I 
laTa sebebiyet veren barb, mil 
letleri rıihayct israfa alıştırmıştı. 
Bu ılışkıolığı sulhtan sonra da 
devam etti ; hududıuz ve beaob 
ıız ıurette sarfetmek imkanını 
verea enflasyon · bütün cihanın 

Pek ç huk halledilen 1921 
buhranı vaziyeti bir zaman için 
kısmen ısl h etti ise de fiatlar ge· 
ne çok yüksek bir seviyede kaldı. 
vr harb zı:ımsnmda tatbik edilen 
mali usuller d ği tirilmedi . Sul
tıo on beş yıl bu~ndür ki ha· 
kiki tı.afıye k r diJiğindcn yapıl 
ın tğa başlamıştı . 

Maabaza l 924 tco 1930 a k -
d r devem edeo mahdut bereket 
ve refah devri esassız değildi . 
Her memleketin çifçileriyle bam
ın dde müstabsiJleri harh zama
nında zengin o1muşlardı ; yeni ve 
geniş bir sınai tecbizatm inkişafı 
zam oına tesadüf eden ıslah ve 
iymıtr bereketi de bütün dünyada 
o tarılıe k dar gÖrülmrmiş bir fa 
al yet hnvnsı doğurdu . Otomobil 
ler , tayyareler , elektrik malze
mesi , 'v malzemesi gibi yeni ve 
p( k bUyük mikd rda piyasaya çı· 

karılan mallara , biç tükcomiye 
crği zannedilen budutsuz mah· 
recler bulunurdu . 

Fakat , satın alma kudretinin 
oldah~ı kısmi yavaş yavaf düşme
ğe başlayınca gayri tabii bir istıh· 
lak için vücuda getirilen techizo· 
tın bir parçası do işlenmez oldu 
vt vaziyetin hakiki sebeb 1eıi bir 
deobir meydaca çıktı . 

Ökonomik b yahu tekamülü 
biribirioi takib eden fiat düşme· 
lcıi ve yükseln elerine labidir . 
20 - 30 seoe müddetle çıkmış 
ol n fıatlnr , 1921 de düşmeğe 
başlamıştı • Fokat hu hadiseyi ol · 
duğu gibi görebilmek için evvela 
arızi badiselerd n ayırdetmek la· 
zımdı . Çür.kü eoflıısyonuo doğur
duğu k rışıklık ve intizamsızlık 

hekik ti anlomağa m ni oluyor· 
du ; diğer taraftan halk , umumi 
yetle , fiat mest lesiadc altınla ka 
ğ1d paro arasındaki farkı sezmek
teoacizdi . Böyle olduğu halde 
mueli Amerik ökonomik faali· 
yetin avdetiyle fıatlarrn yüksel 
mediği 1925 le bile görülmüştür . 

Altına, h rbtım beri bayii düşmüş 
ol '1 s tan alma kudretini i de et
mek lıuausund ki temayüle karşı 
koymak imkansız gibi oldu ; filha
kika bütün cihana yayıl n bu 
am nsız sulcut har~keliyle mücn· 
d l etmek için beşer kuvvetin· 
d~n büyük bir kuvvet lazımdı . 

Çünl ii yük elen havasının müs 

Onl r kısa akıllarınca ulusumu- \ 
zun eski . diişkün hayatı sürecek 
yaşayabileceğine inanırlar \e hu
nu söylerler • 

Bu yalan ve yanlış düşünı·e 
yalınız keodiJerinde kalsa zararı 
belki ez olur . Jı"akat huna baş 
kalarım inandırmak vaziyetine 
geçince. Lu ftna fillir ler söz ha· 
Jin,. gelince, trşebbUs bir cinayet 
olur • Bunun binbir belgesi 
\ardır . 

Yeni Türkiye , gc çirdi~imiz 
kurtuluş savaşının zaferiyle istik· 
lalin bütün şartlarım temin etmiş 
dılıa iç inkilibıo hiı i ötekine 
Lağlı kurtarıcı zincirlemesi haya· 
tımızdn yer almadıkça Türkiye · 
nin kurulmuş sayılmasına imkan 
yoktur. 

İç inkılapları yapıp yerle tir
memiş Tüı kiye baogi siyns~ı 'a 
zıyette olursa olsun yeıııden düş· 
meye ve mab\·olmaya mahkum · 
dur . 

Arkad şiarım: önünde ayakta 
durduğumuz iukilôp kurbao1 yal· 
nız Kubilay olarak '1 ürk halk 
çocuklarm<lau biri idi. Fakat o, 
ayni zam ar da omuzlarında: Cum · 
huriyet ordusu üniforması, kafa· 
sınd iokiJiip ışığı ile bir zabit, 
ve bir mua'lim idi. 

Onun bu iki varlığı iizerinde 
de ayrıca durmak gcıektir. 

Türk Cumbuıiyet ordusu yer 
yüzünü bütün orduları içinde a 
vaş değeri bakımından üstün bir 
vnrlıktır. Fakat o Türk toprakla· 
unı kurtarıcı olmok büyük vas
fıodao başka Tilı k iukililbının u. 
yanıl· ve onurlu koruyucusu ol · 
mak vasfıca da malik bulununca 
y ni hiç bir rejim ve devlet sis· 
temi yapılan inkilabı "kendi res 
mi ordusuna ; milletin özü de -
mek olan orduya emanet edt>ma· 
miştir, edemiyor. 

Her yeı•i rejim l u yükümüoü 
ordu dı ındn bir takım millis 
kuv\ ·tlere veriyor biz her hakıııı
dno ulusal 'arhğın oour ve hay · 
siyetioin korunmasını yüce Türk 
ordusuna güvenerek vermişizdir. 

Cumhuriyet ordusu gı çirdiği 
miz zoıJu günlerde dış düşmanla· 
ra ve içte ayaklanan mürteci asi· 
leıe kerşı benzersiz bığattrlık \C 

§< ıef imtihanları ver_miştir. 

Arknda:.lar : 
ize bu konuşmadan faydala

nıp söylem k istedigım bir başka 
vı~ ince hakikat Vılrdır. 

Soysal bünye bir tizyolojik 
biioye gibidir Eo yüksek sağlık 
h li deki vücutlard:ı hile bazi 

ta sile ve hatta müstakriz mUsa
iıl olmasııı muk bil sukut havası 
hem müstahsil , hem müstakriz , 1 
hem müteşebbis içiıı tehlikelidir . 
Bugün ise , her türlü mukavemet 
ve mücsdele rzulaıını kıran umu·' zararlı mikı oplar ya§ar, fakat hün-
rni bir sukut devr sindeyiz . Bu ye toptan sıhhatli olunca sağlığı 
da cihan buhranının ikir ci bir koruy rı mü bet mücedtle unsur · 
cephesidır . I Iarı im mikıopların zararlarını 

Ger k barbın tosfıye i, gerek . böyütnıcsinc meydan vermez. 
se f atların düşm i lıer mem! k ti Bir soysal hiinye irinde yan· 

v her kat yı müt .. essir vey ala· lı§ dii ünüşlü. kara görüşlli bir n 1 
kadar diyor . AncRk , fiyntların HiÇ hı au lJÜ) ük \ar lığın temiz 1 
devir devir dü tüğüne ve diğer 'e Heri yaşayışındaki kuvveti bo· 
taı afta o tarihiu daho bir çok betb zanrnz , biz soysal varlığımı:r.o im 1 
ta fiyeleri knyd ltiğioe göı e bu 
iki hadi eye de yenilik , ne f ev 
k adelik yoktur . Fakat bir üçün 
cü buhr n var kı müoba!::Jr n Av· 
rupayn ait olup c hı.n ökonoroik 
sib.let merkezi ıin yer değiştirme
sinden ileri geliyor . Yarminci 

asırla birlikte Laş1ıy b v h rb 
yüzünden süraf ni artıraıı bu b 
dise , eski düıı) anın ötedenbrri 
eliod tuttuğu sınei iobis rma ui· 
hayc:t v rmek tehlikesini gösteri 

yor . Bn hadise hususunda bize ı' 
bir büküm vermeğe yardım ede 
cek eski. tect übt ler d yoktur . 
Ökonomik tecbizatın bu yeni ccığ 
rafi tevezz.üli ameliye ' ııdr Avrup; 
herk t d vv 1 dnr omı§ oldu 
ğu ıçin lüıiimund n fazla tecbizntn 
obib oleıı Avrupa imdi yalnız 

üstünlük baklu •leğil , yaşamak \ 

hnkkı için , iohisarnll artık tal'l 
nı msğ ezmCdf'n g nç rakiblere 
karşı mile dele etmek mecburi· 
yetinde bulunu) or . 

Anupaoın vazıyetioi tesbit 
edebilmek içio böyle şumullii bir 
buhr uda barb ve harbıo tas
fiyesi gihi arızi halleri , sonda fiat , 
hareketleri gıbi • devri >. hadi e
lcri \ c oihı yet ökononıik sıklet 

mcı keı.iniu yer değiştir mcsi gibi 
ökoııomil< büoy de hasıl olan ye-
ni vaziyeti birbirioden ayırmak 
gerektir . Çünkii bu üç huhranın 
bıribirinderı tam miyle ayrı olen 
bu üç huhranm a) m zamanda bft. 
di olması \e tabi tiyle biribiıine 

knrışmıısı bir çok yanlış hüküm 
lere ebebiyet verebilir . 

- Rı vl1 dö l'arl -

gent!I görüşle bakarız Ve bu ha 
kış bize \ arlığımızın sağ esen için· 
de her fenalığı yok edecek kadar 
kuvvetli olduğunu gösterir. 

Yakın bir 'geçmiıte bu top -
raklara yıldırımlar çaktı , gökler 
yıkıldı . yerlerin eaısıntısı içinde 
istila yangının ate:.leri bu ufukla· 
rı büriidü; dört yıl önce yine bu 
toprak laadn Kuhiliiyı öldürenler 
o vnkıt susuyorlaıdı , susmak· 
la da kalııuyorlRrdı. Bu geri zihni· 
zet kurtnluş için ayaklaban yurt
taşları t;usma) o te:.vik ediyor \'e 
düşmana teslim olmaları için f t t 
\'alar çtkarıyordu . 

Arkadaşlar : 
Bn kuvvetli yağmur altında 

Kubihıyıo manevi varlığı önünde 
gösterdiğimiz, bu toplu ve taşkın 
mcnzura, karrıgünlerin bir doha 
geri döomiyeceğinin en kuvvetli 
teminatıdır . 

Yurdun her köşesinde fışkı -
ran yeni ileri hayat ayni temina· 
tın tamamlayıcı birer parçasidır. 
De~crli arkıtdaşlarım: biz bugiin 
hir mezar başında yns içinde tasa 
ile diz çöküp ağlayanlar gibi küs 
kiin, bedbin deyil , biz eğa göı 
leriııe yüks len hu yüce kaya ve 
tunç siltunn etekleri dibinde 
biiyiik varlık için revan olan ka
nın :inkilôp d\i~manlarına kar~ı 
kinimizi ve ihtirasımızı ~besleytn 
kokusnylo meıt olarak ba:.ım11. 

dik . gözlerimiz :önde, ve ileıide 
ayakta duruyonız . 

So11suz olarpk Kubilayıo bı· 
şı menemen topraklarına düştüğii 
zamanlar, hu eseri lyapmak f için 
Özalpın başkerıhğı altında kuru· 
lup çalışanlara yardım teşvikleri 
yapan Cumhuriyet ~gazetesine bu 
yol<la öğülecek tc~ehbüs olan na· 
dir hediye eseri yapan Türk san 
atkiirı Rntıp Asiıı'e ve işin başa 
rılması için kafaları kolları ve 
paralariyle bütün emr-k \'cıenlerc 
ayrı ayrı t• § !kkiirlerimi sunarım. 

Kubilay için sizi duyanların 
şu uıd:l bütiin acı!arıylc çarpao 
yüregimlc ooun adını ve hağntır· 
!arım uzun >üz yılJar ) aşatacak 
olan eseri bizim neslimizin 'c ya
kın çocuklarımızla ve u:ak torun 
larıınızıo ibret gözlerine açıyo -
rum. 

--~--------·--------~~ 
Kazım Öz Alp lstan

bula gitti 
Annara : 25 (AA)- ·-.. Ku 

ru1tay başkanı G enera l Kazım Öz. 
aJp bu ekşamki trenle ş hriwiz· 
den lstanbuln gıtmiştir . Kazım 
Oıalp durakta başbakan ismet 
lnöuü ile dışarı işleri, adJiy ' sn 
bakaoları ve mtıbusler ba~un J

0

du 
ileri gelenleri tarafından ugur· 
ı ıuım ışlır . 

Hava tarassudafl 
Gök gözetlemesi 

1 - Dün şanmız<la öğlecleo 
onrn okun&n tazviki ncsimi 751 . 
milimetre olup . eu çok ıcak 

16 eu azı 6 santigıraHı . 

2 - Dün Anadoluııun ce 
nubu şarki ve ş rk mıntakalnrı 
kap lı ve yağışlı geçmiştir .. 

danuda ayııi vaziyette olup 
yel öğleye k dıır şimal ile şark 
at sındo kun etsiz esmiş öğle· 
den sonra saat 15 de şimali gar 
bidt ıı esen yelin snnıyede sürati 
l8 mctr~ olarak ölçülmü!2tiir. 
Yağan )'flğış miktıuı 5 mili 

metre olup rutuhet orta olarak 
010 77 kaydedilmiştir . 

3 - ::<llrımızda huhırrnu dü· 
şiik tazyik veziyctı . nhittiı.Aksi 
bir tehedtliil oln1 z a lıol yağmm 
yağmn~ı muhtemeldir. 

Kubilay günü 
Yurdun her yanında anışlar 

~----------·--------~---
la 

Bı lecik : 26 (AA) - lukıli 
bın büyük oğlu Kubilayın Mene 
mende dikilen: abidesinin acıl· 
ması münasebetile Helke' ince 
toplanan yüzlerce halk ve genç 
bii) ük öadcr Ata türkün gençlı· 
ğe amaaet ettiği inkılalım mu
hafazası için end içtiler . Bütün 
halk Kubilay ad1010 soyadı ola
rak yalnız Kubilay ailesine ve· 
rilmcsi için C. ~H. F. vasılasile 
kurullaya teklifte bulunmaya ka 
rar vcrmişdır • 

Diyarlıekir : 26 (AA) - Me· 
ntmende Kubil3y abidesinin a· 
çılması münasebetilc Halke\•İ mü· 
semere salonunda başta vali ol 
duğu halde yüzlerce halk top· 
laonr k iııkılib kurbanı Kubila· 
yın ruhu önünde bir dakika say 
gı ılc ayakta duı uJmuf ve in 
kilôb mev:ıuu üzerinde söylevl~r 

verilınittir _. .. ------
Ankara : 26 (AA):- Bugün 

Aukara Halkevi Kubilay için 
büyük bir gün yapiı . 

Toplantıyı Kubilay bıdeeiuin 
kurulması teklifiuin sahibi Hnl· 
kevi dil tarih ve edebiyat komi
tesi başkauı Hıfzı Oğuz açtı ' 
ve veciz bir nutuk söyledi. Son
ra İzzet Ülvi , Kazım Nami Enis 
liehiç , Aziz ve Enver Behnan 
heyecanlı sözler söylediler. 

Toplaotıya bütün münev\ er 
ler ve gençlik iştirak etti ve in· 
lib şehidi Kubilay ile arkadaş· 

hırını 11ygı ile andı . 
Niğde : 27 (AA) - Ulus e

\İnde yüc~ şehit Kabiliyın anıl
ması mensiminde kendimizde 
bulunan bayınler. memurlar, :ıa -
bitler , okutucuhr wc okulzur 
bulunmuştur . 

Tekirdağ: 27 CAA) - Hal
kevinde yobazların para kuvveti· 
le çarpışarak Menemende can 
veren ıevgili şehit Kubilayın a· 
nalmosı y3şatılmıştır . Uzun aöy 
!evler söylemiş vt fırka l•andosu 
ulusal parçe1ar çalmışlar Kalaba· 
lık dinleyicilerle sa) lav seçimi 
soyadı hakkında koGuşmalar ya· 
pılmıştır . 

Amasya 26 (AA) - Ytşayoo 

ölü Kubiliyrn öliimünün dördiin· 
cü yıl dönümü mü~asebetiyle halk 
evinde büyük merasim yapılmı§tır. 

Yozgat 26 ( A.A ) - Bugün 
halkevinde yapılan kalabalık bir 
..toplantıda inkılap kurbana Kubilıi
yın adı anılmış ooun uluı uğ•una 
verdiği başı saygılaomıştır . .Söyle.
nen söylevlerde yurdun ulusun 
yiiksclişi için bütüo genclığin Ata 
türkün izinde çelik p·rçio olduğu 
öylenerek bu yoldan dönülmiye 
crğine and içilmiştir . 

Yozgat gazetesi bugünkü baı 
yazısında §Unu yazmıştır . Mene
mende de dikilen andsc, büyük 
devrimlerin yarını işaretlt diği bir 
belgidir . 

Onun üıtüoe kazılan ynzı Türk 
gençliğinin inen andıdır . Ataıiir · 

küo öğüdüne bağlı olan her Tiiık 
genci hu remizd~n duyduğu yarın· 
lal'ı ·koruyact'khr . 

İsparta : 26 ( A.A ) Hugüıı 
H Hrnvin<le inkılap kurbanı Kubi· 
layıo angisi için bir toplantı ya 
pıldı . Ve ateıli söylevler söylen 
di: 
Ispartalılar yobazlığa " karşı duy 
f1ukları öç duyğuları ıle Cumhur· ı 
luğu korn"llak için yaptıkları atıd · 
!arının Menemende dikilen bilik 

1 

tnıı önünde anılmasını hemşehri

miz Pekcrden dilemişlerdir . 
Okurlardan binlercrsi oradan 

Cumhuriyet alanmn gelerek drgi 
şimci~layık ulusa kar91 derin bağ 
lılıklıırını göstermişlerdir. 

Halkcvinde akşsm bu lırıkımdan 
bir toplıDta yapılııcakhr . 

Çankıri 26 ( 
'- banı Kubilif., 
11Ur ltU 
mı do1ıyııiyle 
dın ve erkek f: 
ı .... ·ı büyl 
eşıgı ı e . il 
pıldı . J(ubifi~iÇ( 

ErziocaD 

evinde inkıliP ~ 
baurası taıeteo 
ler söylendi • ~ 

lzmir 26 ( /. 
d J(t1 

Menemen e C 9' 
nı açacak ole• 
oel katibi RıceP 
da lstanbuld•0 ı 
ile kentimize r~ 

K,. ın cJır 
neral aıı dtll 

ln., is 
... il 

mevki kuPl811 

b k doktor 
aş anı . ~r 

.1.. t 1·terı • ve vı aye 
timiıde bulu~ -' 

B 
ho:.:la 
•rtık 

lıldir 

c. a. ıı. ,ı~ 
ba kanı b•} ~ e 
heyeti üyelefl f 
rü ve matbuat "
nıorkerlcr le \"•Pak 
fırka nahiye oC 

d. ·zill leri keu ıını .ı 
. le et~ 

bnşkonlarıy b' 
ları üyeleri ,e d 

•. uude aport on . lı 
H ecep Pekerı 

Recep peJter 
·dere" 

fırka ına gı f rlı' 
riyle birlett11 'ea 

.... mü'" viliY 
goıuş ~ 1 
helkevini ve bj-6'. 
• d • so11r• ıın en. b"t 

mi§ 'e orad• ı 
rilmiştir · 11 

DENİZLİ:, 
biliy 01eok:Ot11

; 

oasebetile b ·ıli 
toplanan de"~, 
söylevlerle . 

erıll 
düşmnoları 1 .. 

· et ve Cumhur•Y 
tur . Jt 

KÜTAHYA.= 
bilay abideeiP;';d. 
betile Halke\"l 
laııtı yapılatak 
öylendi . 1 

Önce karar ••'
1 

mizde hafta0111
1 yapılan koofr 

der lere devıOI 
800 zü geçti • 

KtrrABYı\: 
pı &11_._ 

Genel y•zga ,,ur 
Peker'in currı11 

• or • 
mesi beklePJY 
içiud~dir · 1 ( 

i Cı..A: 2 .., 
bıHiy meokut~§~" 
ötürii HatkevıO 
ihtifal yapıldı · 
murJü oınıa~:~8'~ 
kalabalıktı · 11 
larak ilıtıfale ~1' 

Z01 tGULV .,_. 
Zonguldaklılar ~ 
ca k inkılabı kO~ 
vereu Kubil9Y (1 

Jtl•' i Söyl vler ag diS'' 
Meıuuıeıı h• . iP 1 

1 ·detıı'1 
Kubilay a 11 

11.,u 
rilmiştir . 1oP 
olmuştur . ) 

sıınr z1 (/\~~ 1 
k \fİOP" 

ihtifalı bal eti{ z1 
gsKtŞt~fl 1'1111İ~~ 

kilap kurb•0 'dol•1,,a 
nio açılması biiYil~ 
viode yepıl~PkilibıO' f 
tıda Türk 1~ 1 ir ~o',; 
derin ' 'e özlU ' doll 

.ıııY• 
kın candaıı f 
miştir. fll ı __ par" 
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h·ırcs111' 
Boş yere ' 8rh 
cıyaca~arı y 
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Gazeteciliğin 
Fransada içyüzü i 

tav ski rezaleti , FutıHdı 
ıeteluıa kolayea satın alınabil 
tini meydana ı;ıkarmııtır . 

Onlarla, beraber şUpbeaiı, 
' ülkü talnb eden, hakikate ba 
1 , t~mız gaıetecı ler de ardır • 
•r bu gibı ~aıeleciler çahıti\

rt gızetelerio ebibleri 0111&.rdı, 
ıcteleri Lircr doğru haber kay· 
iı , birer tenkid mektrbi ve 

rer terbiye ve öğretme iletı ad
etmek kabil olabilirdi . Fakat gı
telerin çotu acaib ıdamlarıa 
leriııdedir. Bunlar yüsUodcn de 
ıetecilılc, en teblıkeli kurumlar 
n biri olmaktadır. 
6ylrdıklerımizı mübaltsııl bir 

kilde berkeae teımil etmekıizin, 
•viıkı komiıyoauaun tabkilcatm
n ıu bıkikatı çıkarabiliriz • 
Bazı gazetelerin ıöylemekteo 
landıklırı gibi , gaıetecilik 

tık tam bır bOrri} ete malik de 
ldir • 

Gaıeteltr , yaııyı§laranı trmia 
en tah .. yetlcrin \eya teıeklcul 
in emrı altındadırlar. 
Kalıtı delık okuyucular , eıı 

la aylık 'eren gezele ııbıbioin 
metine geçen muıh yazıcıla 
yazılarında göıterdık 1eri alı 

•abıoe bir hiddetin v ya s cak 
r beyecanıu altında ekserıya bu 
i ıneof aatler,, bayatı bu lalum 
••blar rizli olduiunu iyi bilu-

r · Bu,ıtln buna aldana• balkın 
fhtı yana bunun lnırbaaı ola 
tır . 
Bu ıurdle ,,imdilu ablak bo 
lutu krizinin ca nıaaılı Lir 

l.aıı kartı roda bulunuyoruz . 

• • • 
Hir ıaırteyı baştan çıkaranlı 
hirlnci11 , onun çıkması ıçio 
elren parayı werea kimae.dir . 
delik gaute , ı nıi ve ticari 

'Ok bir müeı eae • hakiki bar 
re elemektir. Bunun lnıralmaaı 
blmeıi ıçin bllyük Lir ıeıma 
" ihtiyaç v,rJır Buaa delil 
••k d , tahlci" komiıyonuauo 
Ydana çıkardığı bir vakayı , 
viıkınia sıazetesi olaa La Vo 
leye 1932 yılı soaunda \e 1933 
oın illı aylarında verilen mıl 
lırcı franıı göıterebilirlı . 
Ş.h i bir ıcrvet ' r'zete çıhr 
a latr uman kiti ıelmC% · 

un ıçia ıirlcetler , ttteklstıller 
ulur. Falcıt ne ın11olar, ne de 
le kuramlar , pzeteye :yalnız 
ena"bl& ltakımıadaa para ver 
zler , o"an tılubedeceği mea 4 

n ıuı çiıgıletini da tcıbit 
tler . la,iıkioin gazetecilik 
indeki oühııu çolıe udı 'e bu 

uz Oauu mali kudrdiae ba;lı 
Falıat-buea k.rtı , dın~ı 

ız bazı pbidleıio ı6zlerı, Frao· 
1 ıetecil i• uzerıade ıın., ve 
1 kudretleria icra ettılderi bu 
nufuıu tlıterm ·ıtır • 

* • • hır gızct uin il&iı cı aahıbi , 
onu baıtın cıkaraoların ikin 
l•Htelere reklim daiıtaa 

tedlr . Buau da Aıtrllk adlı 
dia ıöılerindea v Hav• rıbi 

" •ıa alar hakluoda •erılea 
'Dattan 6truaiyoruı . Bir ga
' ifa ı z yıı•yamaz . Sıya11I 

•111d•n en bllr ol•n gneteler 
ı tlia ııarlar ye kabul eder 

Cııeteaio ilk a)'f 11ıua ) aıı 
Dlar , onl1rıa bir nevi kursüıu 
hu ıuet de çok d•iitık 'e 
•caıb muhitlerden insanlaran 
•11ıa11nı, • gerekl bır f~nılık,, 
telaklri ed rler . Paraaın ac 
ıelditi,.i pek aıaıtsrmaılar, 
ii yeri .. z çok bilıtler bile 
etmeıltr . 

eklimcıhiın büyüle · ıaaa 
rıaai ı ehnde ba lıca uç va-
~•rdar : 

Bu ardan birinci i , piyasaya 
çıkarıl•n her bangi bir mal için 
gazetelerde reklam makaleleri , 
ıolrakluda duvar ılinları veya 
r1dyodı relııllm yıptumaktır. Ni 
tekim StaYiıki Eyfel kul~ıi radyo
ıunu elde etmei• dcnemi ti . 

Jkinciıi , maJi reklimcılardır. 

' 
1 

i 

1 

Bunun maa111 , h•llua birikmiı 
pıraJarıaı ele ıt-çirmek istiyen 
muuse elcriu tınınlmaaıaı, ytitü 
tülme ioi temin etmektir . Bu da, ~ 
tu aı~iııın kurdvğu tir ketler baL.

lsıııla yapılan areflırmalarda mey
dana çıkmı,hr. 

Bu biçım reklamcılık, mıli say 
faları olan vtya olmıyıa gııcte 
lere gönderilen teblitlerle, yahud 
bu lıte ıbti1J81 sabıbi olıa ıazete· 
lerde , hu ıazetenin kendi mOta 
leasıle veya mDtaleHJZ olarak ÇI 

1 

kan iliolarla yapılır . 
ÜçuocUıü de havadis bıçımıo· 

de , yani hıbeelerı yayarak yapı
lır . En az para getiren bu üçUnciJ 

. 
rJ..ildir . 250 den fazla gazeteyi 

btikm& ahına •lıbiltn biiyuk biı 
ajanı , k11ztu.cıı..dau eıı futasını , 
dcdiiimiı 9ekılde bavadıı1lud o 
değıl , reklamcılıktan çılıaı makıa 
dır. 

Heklaın tlıiılau kimıen)n hır 
taıife bu kadar tehlikeli bir ıtlır. 
Staviski ~ok defa bııkı adımlar 
vı ıtasile ı ıcörmr ıne raimen 
bu yDıdea ept)' ıkmt lar çekmit -
dir. 

-

Rddaw tlıiıtaa kımıenın bir 
tarife mucibi , mutad ıutlar da
hilinde çılıtdıtı ıazeteleıden bıı 
k~ , reklam iıtiyen H vrrilmeyin· 
ce teblıludi olabilenler de vardır . 
liuulaun bepıi , çok para iı\erler 
Bazıları öuceden para •l.p ıaze 
teıiode lıiç bir ıey çıkırmHIH . 
Baıılın ıı aç 16ıl&dGrler . teh 
dıdler &avururl•r . Sanları da ıua· 
turmak gerellir. Kimiei iıe parayı 
aldıkları halde bile ,Orültü etme 
je , diılerini 161lerme«e denm 
ederler . Stavi lunio baıı iHtle
Jeıi bir lli 10 aualuramadıta eara
luda , ilcr de ooua kurban• olaca 
kimaclrr, ıaıetelerin yazdıkiarana 
aldırıı elmıyorlardı . E,er efkara 
umumiye veya h0k6met Sartori , 
Menve gibi ıazetecılerin y\ıdık 
laımı dinle1tleıdı Staviıkinin do 
dolandıracılıiı daba az arar \erir 
dalıı az luti buna kurban giderdı 

k 

• • 
Gazetelerı doiıu yoldar çıka 

' 

. ranlırın üçllncilıu de bOkumethr 
Hük6mel bunun içın , içerı itlır 
ve dııorı iıler bolca1thkl1rıoın em 
rindeki tebıisatlan kull.aır. 

-
Tıpk1 bir reklam acentuı gibi 

3Lır Lakau dıı , hal"ın menfaatle
rinı ve ya umumi dhe..t pz el.in 

' 

-
d tutarak , ef~ira umumiyi • 

. .. ufuıu i tedıı• ıibi atın ılır 
Bun\& da ond•n l"laddi hır yardıa 
iıted ji 111mao ( odO c . « konverı· 
you » rlYHIO ıibı , i lerde ) ya
hut da OllUn awı _. ..... ~tiai 

yaptıtı iıl~ tartftat g6rünmeaini 
ve11 ıuamaeıoı temin içio yapar • 

ıuıetle b0İl6met , eeflae 
g rııintleldlerin mabevıyatını .tEo 
ruyıcalı ttdbırlerle . içerde 'ieJ• 
dı11rda dojın - ve baıka v11ıta
larla kendı ıoe kerıı bllanılmai• 
uğra lao bazı ı ya .. J üdlae• 
1 " 6rtbas eder veya iııoe gcldıji 
g bı tefsir ettırır . 

Böylece . r ılı tabı ıat ıtı• 
içine ııriuce ınetelerde baı· 
hyan ne,•İyat daruverar Ye bir ıDn 
-lnce çıkan bctbin btr makftleniu 
aık11ıoclan yataıtırıcı bir mahlc 

çıkar . 
] akıt bu yuzdt'n de gazetenıu 

&c 111 a , bır do and rıcın v rdiği 
par lar a beraber , laul&t\111 tin gı· 

ı ıetelere yıptıiı yardım şeklinde, 
) laallua toplı•aD verı'luin bir kıs· 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

l 
1 
1 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 
.. 

PAMUK ve KOZA . 
Kilo fı'iptı 

cı s 1 En az En çok 
·atılan Mikclar 

K .'i K ~ AU. lı 
' -=-= .• ,_ Kı~ımah e•mulC -~ ,_ M.00 
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""' l lan~ 1 
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YAPAtl 1 

Heyn 
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1 

Siy ali 1 

- Ç 1C1 T '! Eks~rt' 
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,_ .. 
Yerli .. yemlik,. . 
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HUBUBAT 
Buıday Kıbnı 

Yerli 
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Mf'ntan,. -.. 
Ari!• 
Faeulya 
Yulaf 
l>eli<:4' 
Kuş }l'mİ ·-
itten tohumu - -
Bakla - -
~füanı . 1 - u - ~-.... Salih F ... f endi 

~ -•• .. .. 
.ô -; Dıiz karma - - ·-
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~ımır "- --::ı " - -]5 • Cumh rl f'I 
- -~ 
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Lherpul Telgrafları Knuıbiyo 'e Para 

ıs I 12 / 1934 il! Banka ındnn ohnmışur. 
~ 

'\anı'"" Pene K ~ 

\edeli 6 39 -[ireı -1 io 78 
Va.deli ·-- ı~ Raytwark 50 64 

) 116 ·· Frank .. Ft.neıı., 8 30 ,_ ..____ 

18 HHır 7 -

f'lrttk : s -
Asri slllemada 
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filimlcriodeo birini daha taktim eder . 

Yürüyüş 
Oynaranlar 

Diana Viybark - Claye Boôrks 

cı Yürüyuı ,. yalnaı bir harp n facia filmi deA"il oyui zamandı çok 

hi11i bir aık, ve levluılAde ınaaranarla& vucude getirilmiş bir ıaheaerdir 

Gel~cek protrım : 'ebbır yıldız Brigit Helm • lem ili 

. 
içimizden birisi 

Dikkat : Cuma tünleri iki m•tine ikide d6rtte 

Birinci matine ikinci maline 

Dul nişanlı Yürüyüş 

Seyhan Defterdarlığından : 

Karyijsi 

Belıulı 

• 

Mikdar 

Cinıi Şığili 

Tarla lf a<·ı l\min elendi 
» • » 

Sterlin ••loıılir,. ---- ------ 38 Hint baıır 5 """Dolar "Aml'rikao,, 
'76 

62.'J 
~ı 12~ ,, 

Me,kiinde 

Akar Ceyhan 

1..eylek,gölu 

l lendtik aRzı 

dönüm 

30 
40 

150 
125 

50 

• 
» Koyuncu oğlu lımıil 

Kara Ömer Nevyork 12 

Toplanll 

Dlo a,ledea önce villyet ea-
cumeai Veli Tevfik Hadi bay-..... bqbnlıfı altında bir top· 
laoıı Y•P•ıtt. . 

Tayinler 

Kozan lca1111 kaymakamı.-
jıaa Çırtamba kaymakamı Mu 
zaffer , Felce kaymakımhğına , 
Anamur kaymılsamı lımail An 
dırın lcaymılıemlıtıaa 
makamı Cevdet 

Felı:e hy 

ferdir . 
tayin edilmıı-

Soy adı 
Doktor Bahrı "Erlram11 IOJ 

adını almıfhr . 
Kara zincirli Habib e çocuk-

ları (Yaman) ıoy adını almıılar-
dar. 

Niıan derneği 

Ha)t• oğlu Kuddusa ile . salcı 
Rıfat k111 Zifnebın tanlı ... 
~ ... dunıc:tlrt1m .. ıcı Rifaua 
eYI Itır tft" "' doıtları bula· 
narak )'lf lllUfbı • 

Yeni çiftN m•tlu bir yuva 
lsu D1alın•ı diler ~e ILeadil rini 
k.atlaraz . 

mı da ı•rer . Halli hüldimetin 
yardUDı , icabında 1111denin dot 
.ıalup laaldund• teminat olarak 
l.ıle ılıterllir 

Hullaı , ıaı•teye sermayeyi 
vuea adamın tılatl nlfnıu , rek 
lamc.lıtıa meafaat güdücll yar 
dımı ve hükumetin zaman zaman 
verdiii parelaı la ı•nte lf'r efkarı 
umumiye 6ıuıade itler , ıtraaına 
ıou hallu pohpohlarla a datır 
lar , ıaıırtırlar . Ya itımad ''imal 
<'d der , yahut da kolayc. ını· 
na kimıelrı in aafhtından iıti 
fade ederler . 

Eıkı rualetlerden ıonra Sıa 
v'ılu hid ui bu nufuı arıu bu 
dal verelerin k6tD tetirlerini dıba 
eyi ıialtrmiştir • 

-Lil 

Frank "lnierf',. 
-

Avrupa gazetelerinin 
yanho tefsirleri 

Ankara : 26 ( A A ) - Anka · 
ıa civarındaki bir alayın deneme 
ıef eı beı liti dolay11iyle Anadolu 
ajan ı tarafındın ıaıetelere veri · 
lca bHadiain bir ecnebi ajaaıı 

tarefandaa hiıe atfen yınllf bir 

taızda n"ıredildiği burıy• plen 
Avrupa ıazeteleriadea anlqıl••ı · 
tır . 

O hıberimiıde 12 ada karıı· 
ımda aıker tabtit edildiji ıelrlin· 

de biç bir fıkra mevcut olmadıtı 
ııbi , uaaen bu yoldaki bavadiadı 
hiç bir hakikate iıtjaal etmiyea 
muaanha bir iddia olduiundan 
keyfiyetin tavzıbiae Aiılm gkll-
m&ıtür. 

Musul petrolları 

Berat : 26 ( .A) - Uıinci 
kiauuun 14 unde KukOk te Mutul 
petrol bavzaımı Hayfa ve Trab-
JuA barleıtirea laaf.lıf\.-&Ulma me 
r...._t yıpetıicaktar • Bu meraalm· 
de bak ıc..& u,. F ..... namını 

Heriyo ve loıiltere aamıaada 
Lord StaHop buluaacaklardar . 
Bu ••tan boyu 1200 mildir. 10 
mUJQI tafiliı liraaıaa mıl ola· 
cıldır . 

Te,ekkUr 
Relik .. ın tututdup ~ r 

bir Cbe.talıjr i1flee<lirip canını 
kurtaran Doktor Buri Receb 
beye derin Hffıları•ı bildıririm. 

Şer ıaat kuleltheai 
ı'l'lıbi Okçu 

Oruçta 
Kurun bildiren 

BuRilu gunct 6 53 ela dotank 
otle zanı 11, 52 de, ikiodi 14 
30 de akşara 16 38 tt', al ı 18 9l 

uoa<-ak. ti wNk ~ te olacak. 
Şa nıııtalckıt1 I elıbı Olcçu 
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Çatal yatak 

llandek civarı 
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Köy önü 

Yan keli 
Kuyu batı 

Meyi ek 
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• 
Kapu ağsı 

Gemi •l•ı 
Köy onu 

Malaı 

Haylaz 
Yokarı lnnaplı 
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100 )) 
300 • 
200 » 
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mu so • 
200 ' 
100 • 
300 • 
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ltalıl oğlu Ali 
Hakkı 

Balcı oğlu Ahmet n Röıte• 

Rüıtem 

Halil oğlu Ali ve koca Ah 

Mulla O.man oğlu Şukrü 
Ryyup 

" 
HılvıcıJan kır Ömer ve 
Durdu Mehm•Jt. 

Halil lbrahlm ve ıerlkl llü
ıeyin 

Gör Ali Haca Kmin 

Ta&al Ahmet 
Yueu( oA-lu Mehmet 

v9ar Ah eni9le1i Mu&afıe 

' " Muhtar Kadir ıfa 

Kara Abdullah ile Ali otlu 
Ahm~t. 

Alı oğlu tibik Ahmet 
Ali oğlu lluıeyin ağa 
Siıli Han n •ita 
ı .. oğlu Durmuı 
l\öçuk Oamao oA-lu Halıl 
Acem oA'lu Abdullah 
Muıni Kurt Mahmut 

Mehmet oğlu Halil 
Ahmet otlu Nuri 
Si8li og1u \tahmut 
O.mın oğlu Bahri 

" » Ali 
• » Mehmet 

Hıluı Mehmet 
Hacılı Muıtafa 
Kayarlllln'l Senem otlu Sü· 
leymnn 
Harputlu o~Ju Haaan çavUf 
Mırıa o~lu Kürt Muıtefa 
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