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Sözlük 

Arık Bakıı [*) 

Bakıı dedilir, Türkçe bir Ben karalamaları yazıdura. 
IÖ&llk yaz. En gerekli sözleri yım. Bir kez bunu okuyuculara 
topla, bitik yap: bastıralım. danı11yorum. 

Yıllarca onu taplıyoruz. Kimi diyor ki: Şimdi gazete. 
Hayhay, dedim, yazaram. B!J lere ()z Türkçe çok yaaılır geliyor. 

•tayıp bulamadığım bir dilek. Okuyanlar bunları pek anla· 
ıerç,k.ten, buğünlerde büttın mıyor. Onun !Çin önce bundan 
okuryazarlar öz tiirkçeoin ardına bı§lıınalı. . . . 
dftttG Ta .. d b' · T'" kre Kimi dıyor kı: Şımdı kamu-. m çaıo~ a ır ış. ur :ı k d' 

1 
l<l 

~lüğüo 0 denli gerekliği vor 1 muza öz Ttiı çe. yazın ıyor ar, t e 
ki ... itte Kurun hile haşladı. O, sözlük yok. Bır de abaıı tarama 
biıdea .. d d A k dergisin~en söz aramağa kal1'ı§ır once avran ı. uca · O · .. 
tlındi ( d'I ) .. 1 · d · sak şıgırıp kalryoruz. , hır soz· 
O ı savaşı guu erın. eyız. 
•Yaptı diy~ biz geri duramayız. lük diye yapl!~amıştır. 

Daba kim bilir kaç ( dıki ) içinde eğrl!II var, doğrusu var. 
Sözlük yazmığa kılkı§acek .. Baş Onn, eğıis'ni, Jot;111 :unu a~ırt 
ka ulusların dil dilzeltme işi de etsinler diye ( Dıl bılge ) lerıne 
öyle olmuş. göndermişler. .. .. 

Akad ·ı k 1 b'I le Bir saz arıyoruz . Ooumuıe cmı er uru up ı ge r B 
Y•llarca, yüz yıllarca orada çalşa yüz karşıhk ç~~ıyor.' .unu seç· 
~llrıun, dilciler ufaktan ufaktan mek yorucu, guç hır ış. Sonra 
1
fe karışmış, btğlik sözlüktrn doğruyu bul<luğomuza netek ka 
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ce sözlükler çıkarmışlardır. ualım .. 

Bizde de öyle olacaktır. Oradao ıöz devşirip yazanlar 
KUl'urıua bu işe giriımesini dan çoğunu ıörliyoruz · yaolıı 

011
da11 ötürü bejeodim. yazın var , ıylurı IÖz yaz~n va~ · 
İtimin "oklutundan dolayı Bızim kulıtımııın ıazumlzun 

8ôre•emittim. Bir sıyısını iste- alıımacbğı sözler kullanaa var · 
diın, getirdiler. Onun giditini Bunlar ıimdilik deneme iti 
•nlanıık iıtiyordum. Kurun , bir dir . Eğri de ol1a dotru da 0111 

k1
1tlt1111 eözl01' yapmağa ıaöz v~r bir (Dil bavlam11ı) dır . 

lllltti. Dumıuı dojru çıkar, Oz di· 
Kııa ytızmaja eli değm~.m.if limi&i oknylJp yaımıja ahımıı 

olacak. T•ramı dergi11ini çok oluruz . Y anlıtı vaıaı lceadi kea· 
0

katlak ince eleyip sık dGkuma· dine dBu lir . Ancak böyle yaa-
11111' Sözleri uzun uzadıya urala· lıılar kökletmeden bit (Sözlllk) 
Y•p aidiyor. çıkaa da bize de kolaylık olea . 

Doğrusu, tınma dergiıi biz ikisi de dotru ıöylUyor · Sözlü 
~~re ınuldaomıı bir kıynakt1r, ğllıı ilci tllrlllıU de birbirinden 
lr kılavuzdur. gerekli • 

Onu önOmiJze açıp batkı kay fıte onun için daaıııyor~z , 
naldarı, kendi bilgimizi de yok- Şımdi gene (A> bırfıae d&nehm . 
lı1araktu ki işe giri,ebiliriz. Bu TDrkçeden Oımanlıcıya oku· 
da uzun boylu bir ittir. Onun yorum . Bıttın fU'1U ı6yleyeyim 
öyle oldupau bu ite t.ıJarken ki karıtıkhlr ea çojıı (Sesli harf· 
dıhı iyi kavradım. 400 kiuıptan lerl den ıeliyor . Yeni Türk huf. 
Ylzbinlerce fitten taranıp ortaya !erinin dejerini bununla bir kez 
kon111 bu df'ğerli kitabı açtım. dıba ötreniyoruı . Eılci harflerde 
f •nıt:aıına kendi notlar1mı ve (Ü, U, O, ô,) bir vav ile yazıhrdı. 
~•ki ld~pları da ııralıdım. Ealci <A) imlada ( A, E) (İ ,1) 

( A ) dan baıladı~. GOnler birbirine lrarıııyordu . Suıiz baı f· 
geçti, ~ep ordayım. İçındea çık- lardan da iace (K, G) birbirine 
ınak ğuç. Bnnu sonra anlataca le d 
&.. uıı•yer u . 
15abl. Bundan bıı\:.ı her yanda ko 

Koauımaaın yoluau tatırdık, auıma .aynlıkları da Y1r 
bu•a da kuruncularıa ıö .. lür8 Kımi (Men) der, 
•llllak için yıphlr. Al•t it bitir- Kimi (Ben) llyler , 
lllek içi• ıöıslüklerine öyle dü:1.en Kimi (Vardı) der 
Yernıiı olıcaklir dem;tk istiyoruz. Kimi (Bardı) ıöyler 

SözlGk iki türlü olur. Bizim (Y) ile bıtlıyan ıöıle-
Oenıanlıcadan yeni Türkçeye. - Gerlel OçUncO firtlkte -
Yeni TOrkçeden Osmanhcaya. 

turunun hatladığı birincisidir. 
lfangislnden başlı mal!? .. 

........ 
(.J Arak Baktı Mustafa Süobii· 

linin yeni adı eanıdtr . 

Şarımızdaki fabrikalar 

Biraya dek sağlık yasasına uyğun bir 
hılığa girmezlerse ceza görecekler 
Şa, içinde bir çok f abrikaln· 

tın sığlığı bozaC'ak bir duıumda 
()(d ıı. • 

U5u beledıye haş doktorunun 
tan- d ı d ru•tından anlaşılmış ve Lu er· 
e eoı bulmak ido Bı•lc,Jiye ea· 

tlloıenı· 1 .. .." 1 t sa ı guuu top anmış ır. 

r 'f oplıntıda veriltn karara gö 
~ httttln f11brilcalar dört tane 
:;;~trdaa aıagı olmamak üzere 
itala ve piıvarlar yıpacaklardır. 
ı lilarda alıar su tertibıtı ve si 
on hulnnduıuJacakrır. 

Fabrikalırıa hemen hepıinde 

içme sularının da bozuk olduğu 
göz öoüne getirilerek iç'lehilir 
sn bulundurulması mecburi tu · 
tutmuştur. 

Fabrıkalara giren hayvanların 
sulanması ve yemlt!nmesi için 
betondan yalak ve musluklar ya· 
pılacaktır. Btitün bunlarıa ya~ıl 
wası için belediye eocllmenı fab 
rıkacılara bir ay a•ahk vermiştir. 
bunun sonunda, bunları yaptır· 

mamı§ olan fabrikalar ceza gö
recek ve belediye e kapatılı -

caktır , 

f iatları ~·\indirilecek·: · 
• 

• 

Sar anlafmasının 
iç ylizll 

Roma : 4 (A.A) - Sa-r iti bak· 
kıodaki üçler komitesi itini bitirir 
bitirmez ortada yanlış ıayialar dön· 
meye baıladığmdan bu i2io aydınla
tılması onaylanmııur . 

Şimdiye dek çıkan pamuk i 
Bu yıl pamuk yüzünden yurdu

muza çok para girdi •• 

Londra'da 

Sı;ı~ madenleri 
• • • 
ıçın •evınç 

---
Loadra: 4 (A. A.) - Sar 

Ahnanyayi döndüjü takdlrd 
madenlerinin satıa ahnmaıı hak· 

Reyiam neticesinde ortaya çıka· 
cık siyasal ve mali meaelPlerin hal
lini içine ılıcak bir plio haz11lanma
eı isteniyordu . Üçler komiıesi üç 
oran karıısında idi . Stntuko ve )R· 

bul Sarm .Fransnya veya Almımyaya 
bağlanma ı . bilhassa üçüncii oran 
üzerindr duruşun sebebi bu oranın 
bir çok ince meseleleri ortaya alma· 
sıdır . Alruanyanıcı rey verıniyenler 
h.ıkkrndaki lf'illİııatı ırk ve din far· 
kını gözetmt>mekıedir . 

Dıfarıya Çıkan Pamuklarımız 
Şimdiden 42,140 Balyayı Buldu 

O hir ıaraftan Sıır Almonya)a 
döun ve bıı döniişüo nasıl olacağını 
gö•tcren ıedhirler alınacaktır. Muay· 
yen bir zaman için ruulıacerellere 
müsaade edilt>cek ve. muhacirler art
ma ve dövizlerini çıkarmak için iölf'r. 

he r hırakılacakıır 

Mali anl•tmaya gelince , ~ardau 
yalmz .Fraosanıu 900 milyon alıteağı 
gözükmektedir . 1950 milyona yük· 
ııt>lf'n ve anlaşımya girmiyen hususi 
alacaklar bunun dıımdadır. Bundan 
baıka f'raosa W arndt madeninden 
11 milyon tona ait hiasesini alacak· 
lir • 

ingiltere - Amerika 
münasebetleri 

Yatiagton : 4 (A.A) - İngiltere 
büyük elçiıi Bıagkhımia lngitiz dili 
ile kODUfaD uluılarıo birletmeaini 
taY1iye eden bf!yaaatıaa karphk M. 
Hull demiılir ki : 

logillere AmP-rikanın cao ve yü· 
rekten birlikle yürüme dilt>ği ulus· 
lardan biridir . 

Bu it hirliğioin ulus araaı ticaret 
ve iktisadı karıı koyan engelleri or· 
tadan kaldırmak için genel mahiyette 
olmaaı söyleniliyor . M. Hollün bu 
ıöıı:lc:ri M. Biogbamio ifadesini ihti· 
yath bir tarza teyit eder addediliyor. 
Bu sözlerde İngiliz - Amerikan it 
birlilinde lüzomsuzc11 ierar edilme· 
mit olm111 Japonya ile de aaha bıt· 
ka devletlc-rin yanht tefıirlerine mey• 
dan verilmememi içindir. 

Çin hakkında 
Londra : 4 (A.A) - Çio komu· 

nistlerinin mukav~meli azalmakta ol· 
du&unu gösteren işaretler hakkmda 
tefıirauı bulooın Mınçester Guırdi
yen gueleai, icra komiteıinin genel 
heyeti tarafından yapdıeak,önömüz· 
deki loplanuda i .. meselelerin düzen· 
lenmeeinio kuvvete bıt vurmaktan 
vazgeçilerek uıu .. ı birli4i temin edi· 
ci ıedbirler teklif edileceğini yazmak
ıadu . 

Gazf'teoin di;tünütüne göre ko· 
monist gücü ar11k kırılmıı ve timdi· 
ye kadar barışa ve birliğe en büyük 
engel olan Mina1t devleti bat e~mİ§· 
tir . Bunun için vnitlerin, ve ouluk 
ların memleket için mutlu neticeler 
vermesi ümit edileb~r . 

Rusyada surguya çekilenler 

Moskova - 4 (A.A) İç komi· 
serliği Leaingratta devlet güve 
nınin korunması yükümlerini ih· 
mal eden bu mınbka iç şefi 1\1. 
Adved ile ınnavini Femin ve me· 
sul memurlardan Gori Labof, Ye 
uicevskipetrof, Paluıeviç ve Mo· 
s viçe işlerinden çıkorarık malı 
kemeye vermittir. 

Son :zamanlarda sovytt me 
muı larına karıı zorba hare.ketle 
rı karıılamık suçu ile Lenin111t 
ti yakalanan 39 ve Moskovada 
yakalanan 32 beyaz rusa ait it 
dün sovyet fevkalade mahkeme· 
sinin ııkeri kolejine verilmiftlr. 

Çukurovanıu bu yılki pamu 
ğunun Vl'rimi ve değeri de geç· 
mış seuı-lerden çok üstündür. 

Ağustostan 30, ikiuci l şrine 

kad r y11Jnız Adaoıdan dışanya 
, çıkarılan pamuk 42,140 balya idi. 
Bu tutar, geçen y1I ancak 9211 
balya idi. 

Bu yılnı t"JI çek pamuk çıkan 
ayı ikinci teşrindir ki: 15.639 bal· 
yadır Soora sıraııyJe birind teş· 
rinde 13,004, eylôlda 11.237 ve 
Ağustosta 2260 balya pamuk A· 
dıuadan çıkarılmıştır. 

932-933 ve 933-934 arasın· 
da çok höyük farklu vardır. 

932-933 ün agustostan ikin· 
ci tetrio aoouna kader pamuk 
çıkarııının kiloca tulırı olan 9211 
11,Jyadaa 4143 ü ikinci teıria, 
2879 u birinci teorin, 1454 il ey· 
161 ve 735 i ajuetoıuadundur. 

Görülüyor ki: iki yıl arasın 

da 32,929 balyalık bir üstünlük 
vardır. Bundan baıka pamukları· 
mız bu yıl değerinden ötürü de 
grçen yıldan öndedir. 

Bu yıl iane pamukları ilkin 
borsaya kilosu 35 kuruştan girdi, 
hu kerteyi tutarak şimdi 45-46 
kuruş oldu. 

Bu yıl en çok yükselen pa 
muklarımız yerlidir. Yerliler bor 

saya ilk çıkı§ta 26-27 kurnıtu. 
Sonradan yavaş yavaş yükseldi ve 
şimdi 42 - 43,5 kurnf8 kadar 
çıktı. 

Geçen yıl bu pamuklarımız 
bu sıralarda ancak 23-25 kuruı 
11rasında duraklamıştı. 933-934 
yılı pamuk verimi hem ıeçea yıl· 
dan çok arttı hem de değerce 
çok fır ltd' Bu bulunıtan yurda 
çok para zirdi. Yurdoa çifçisiyle 
birlikte bütün oturanlarıaı aevin· 
dirdi. 
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Kadınlrımıza geinş soysal Önen verilirken 
C.H. fırkası gurubunda alkışlar duyuldu 

Yurt için ba,ka tör61erda onaylandı. 
Ankara 4 - A. A. Cumhuriyet 

Halk Fırkası gurubu iaare heyeti 
Reiılilioden : 

Cumhuriyet Halk. Fırkası guru· 
bu Bay cemil uybıdmıo başkanh· 
ğınd11 ıoplaodı. 

1 - Kadınlarm mebus seçmeleri 
ve mebuı lf'Çilmeleri seçımlerin yaı· 
la11nıa 18 den yukarı bir hadde çı· 
kar1lmaeı için letkilill eeaıiye kaoo· 
nuoda de&itiklik yapılmaeı haklnoda 
F1rka divanının teklifini lımeot inö· 
DÜ izah f!lti, 

Fuka gurubu f'llS ve usul yön· 
l~rinden meıeleyi uzunu~un telk!k ~t· 

1 tik.ten ıonra teıkilatı eııaeıye ve ınu
habı mebuaan kanunlannda gerekli 
olan deogiıiklilderin yıpdm11ana müt· 
tt"fikan karar verilmitdir. 

2 Bunlardan alınmakca olan 
VP.rginin, nufuıu az olan kasabalar· 
dan kaldırılması hakkıodaki hfikô· 
met teklifi memnuniyetle tıerip 
olundu. Malum oldu&u üzere Bul· 
day koroma kanunu geregi olarak 
ahnao Un vergisinin milstıheil köy· 
lünfin kendi yiyecegi için kara de· 
girmenınde ügöttügü ondan alınma· 
maeı makaıdıoı güden uzak kasabı· 
larmda hulunaolımıı bir kısmı mile· 
tahsil olduğu baldtt kasabala aayılarak 
bu vf'rgiye ıabi kaldıgıudao bu t11dil 
teklifi ile tatbikatta hüyük iyilik 
olacağı görülmüıtür. 

3 - inhisarlar İdaresinin sallığı 
Tuzların Tütün v~ ispirtolu madde· 
ler gibi her yerde ayui fıaua ı>atıl· 

ması ve Ziraat Bankasının esas bün
sinio ıı:ılııhı, siloların çoğalrılnıası, 
Zıraat Hankaama lıorçlu olan çifçi· 
lt>rin tf'diye vadelerinin uzatılması 
için Hiıkihnetio dütündüğii tedlnrle· 
rin yerıi iutihap heyauoamesiodc 
millete ilan rdileceği hakkında İs· 
met İııönünüu Vt'rdigi malumat 
Fuka gurubu ıarafmdan ılkıtlarla 
kartllanmıthr. 

4 Büyük Millet mtıclisioin 
:t enileımt-si ıeklifi. 

5 - ilk kanun Çarıamba fÜJlil 
yüca mecliıe arzolunacığındın oönü 
Fırka gurubunu haberdar etmittir. 

Büyük Millet Meclisi yenileme 

kırarıodao sonra faaliyetine devam 
edecek.lir. 

Ankara 4 A. A. Cumhuriyet 
Halk F1rkası meclis gurubu bultfln 
toplınırak Türk kadınına ıaylav ır.ç· 
me ve t1eçilmr. hakkını veren lari hi 
karar1 ıhnmııdır. Mecliı gurubunun 
bu kararı memleketin içinde ve dı

ıında liyik olduiu büyük ehemmi
yetle k.rtllıtacıkl1r. 

Ata TUrk Un göılerdili yolda 
ulaıu dıima iyilige .ve ileriye götü· 
tücü kır•rlır ve ıiyaıi hıyıtta bü· 
tün ulusların üstünde yer vermiotir. 
Gumhuriyel İdareıioin batlangıcın· 

dan beri bayata giren Türk kadını· 
01 Fırkamız ilerilik yolunda elinden 
tulmu§ ve onu muvaffakiyede yürtil· 
WÜflÜr. 

Çarıaf içinde, Peçe ıluoda ve 
kafes arkae1Ddaki Türk kadmını ar· 
tık uıribleıch aramık kabilola•'aktu. 

Kanunu medeninin kendisine 
v~rdiği bütün içtimai haklara ıabib 
olan TDrk kadın1 evdeki medeni 
mevkiini selil:ıiyetle İffal elmiş İş 
bıyalınıo her safabauoda muvaffa
kiyetl~r göstermittir. Siyaai hayatta, 
Belediyeler seçiminde tecrübesini 
yaparak Türk kadmm bu sefer de 
ııaylav seçme ve ııeçilme bakkmı 
almak sııretiylt> haklannın en bOyU· 
günü elde etmiş olur. 

Türk kadını bundan böyle ulu· 
snu mukadderahna bakim olacaktır. 
.Medeni memleketlerin bir çoğunda 
kadından t·sirgeoen bu hak hugüo 
Türk kad1Dının elindedir. Ve onu 
St>lilıiyeı , 1, liyakat• k~llanacaktır. 
Aoanolu ajaueı bugün F ırkamo bu 
ıaribi karar'ını yaparken Tiirk kadı· 
nını kutlemaıı vazifeo bilir. 

Maksim 6orgi 

Moakova 4 - Mıkain Gorki, 
Kirrörün öldürülmesi hakkmda düt· 
manm muvaffıkiyeli yalmz oouo 
ılçakhgını degil ayni &tmıopa Fu· 
bom yeter kerteJf'I uyanık olduıu· 
ou göıteriyor demittir. 

kın dairi F raneız - Alman 
mHı Londrada pek b 
sevincle karşılanm!fUr. 

Canavraya giden 
Bakanlar . --

Cenevre: 41'\, A.) -'- .. Ol. 

"lav Kral Nıibı P9l fte rörAiomek 
üzere gelmi§ olan YuıC?ılav Bari· 
ciye Bakanı M. Y evtiç, il l.iyal 
ile birlikte Cenevreye pm~tir. 

İki Bakan yolda görfiteot• 
lerdir. 

Amirallar arasında 
deniz görüşmeleri 

Londra : 4 (AA) - Amiral 
Yamamoto deniz mur•hbaalanaın 
Bile yemejiadea aonra Amiral 
Staodley ile ur.un uzua g&rfit
miltlDr . BuıOn de bir lnıiliz A • 
merikan toplaabııaın yapılaca

i• bildirilmektedir • 
Londra : 4 (AA) - Üç deniz 

heyetini bir aradı topluyaa 61· 
yemeğinden soara Amerikan ma
bafilinde baaıl olan intiba Japon· 
lar1a fUo aiıbetiain kaldmlmaa 

kve beraberlik balduada bir ol• 
iıteklerinde bir enmekle berab 
beraberliğin deniz protrıml•rı· 
nın tebliii için ıerekca bir ıart 
olmaıındın vazgeçtikleri yolan· 
dadır. 

Eter b6y le iıe bu durum la 
ıiliı arıcı tekliflerinden mlhi• 
bir lc11mının kabulu demektir k 
mahdut da olta baıı umutları 1 
açabılir vaı ıeçecek İnılliz ıefi· 
ri ani teklifi ı11Jaım•JI im1ah1•· 
cak .. evletlerin ı•mi yapma p~ 
ramlarmı ve bu protramda yıpa
labilecek detifilrlilderi kaqılıkh 
olarak birbirlerine bilürmelerlae 
dair bulunuyordu • 

Paristen ayrılırken 
Pariı : 4 ( A. A. ) - M. Bit• 

lerin hueuıi memuru M. Fon Rllt!o: 
beaırop dün ParitteD ıyrılmıf&U. 

Foo Ribbentrop görüımelerinia 
Avrupa makıddeı6tı iizerine olaa 
tesiri hıkkında kendisine ıorgu IO• 

rın gı&elecilere gOlerek ıualan IÖJ 
lrmitlir : 

Size sonra cevap verece&imi IÖJ 
leinekligime müzaadenisi rica ede
rim . 

Kemal Özden 

İnki§af tirketi müdürü Ke· 
mal, eoyadını '' Kemıl Oıden ,. 
koymu§tur. 

CaJJit Oral 
Çifçi Birliii Reisi Cavit İh

san soyadı olarak " Oral ,, ı al. 
mışbr. 

Cuma giJnQ 

'' Türk Sözn ,, Kupa 
maçının son ve bitimli çar• 
pışması stadyomda ola• 
cak . 



Firtik : 2 Türk Söıft 

izler: Şark müziği Ve"' M~sır gazeteleri ' Spor ve edebiyat 
• 

Son geleo telg~afıara göre, j Lakin Gıızi Mustafa Kemal 
Gaıi Mustofa Kemol , "Atatürk.,' " utürk,, hüylilr bir kumandan 
Büyük Millet Mec"lisiııin ! birinci \ olduğundan buyük kumandanlu 

Fransız muharrirlrriııdrıı M. 
Pierre Mille , « Nouvellrs Litera 
ires » gazetesinde ötederıberi mü 
uakaşa edilen " spor ve edebiyat. 
meselesini ıöyle tetkik ediyor . 

( ŞAR SAV~L.ARI) Öz dil yola~ 
~ 

·ıııılt 

toplaı-tı,ıııda, Türk musikisinin gibi , Tüıkiyenin a&rıhşmesi için 
en önde v• eo çabuk göz öoün· küçük noktalara büyük noktalar 
de bulundurulması llizım gefen dıu evvel ebl'mmiyet v~rmckte 
bir mesele olduğnn'u söylemiı dir . • 

ve dcm'ıtir ki : Gazi "Alllirk,, , Şaık muıi· 
" - B.ığün _dinletmiye yelte kisini::ı ortadan kıl,lırılmasına ve 

nileu muıilıi , yüz ağartacak de
ğerde olmaktan uzaktır . Türk 
uloı•I innirikiıi auiletebilir :ve 
evrens;ı • muıikinin yerıni ala 
bılir . 

Bu beyanatı müteakip Dahi 
liyc bakanlığı, yaptığı bir tebfiğ 
ile, bu taribt~n itibareo Türk 
musikisinin ve Tüık şarkılaı ının 
radyo ile nefrini menetmiştir . 
Binaenaleyh bugünden itibaren 
TOrlıler jyalnız Garp musikiıini 

yıbut Garp musikisine uygun 
tırkıluı dinliyecekleıdir . 

Gazinin "Atatürk,, muıiki 

bakkıuda aldığı bu tedbir, Tür· 
kiye içın urileşme bakımıudau 

uygun bir berekettir . Ga:ıi Hz. 
·'Atatürk,, Türkiyeoin şarktan te
varüı ettiği ulı:i adet ve anane
lerin Türkiyeyı geri bırakacağı 

ve Avrupa devletlerile yanyana 
ilerlemesine mani olacağı fikrin
dedir ve bu adetler muhafıza 
edildiği takdirde Türkiyeniu in
kıraza mıhkfun olacağı zanoın 

tladır . 
Gni Mustafa Kemal "Atatürk,, 

tanzim ettiii proğramı ıdım a· 
dım tatbik etmektedir . 

Gazi Mustafa Kemal "Ata 
türk,, 11 yıl zarfında Türkiyeyi 
yeniden deği§tirnıiştir. Gazi Mus 
lafa Kemal "Atatürk,, oo beş yıl· 
danberi düıündüğü yenilikleri ve 
değişmeleri birdenbire Türk mil· 
letioe yaptırmamıştır . 

yeıine Garp musikisinin konul 
maıını deliilPt ettiii için gayet 
cltğerli bir har-kette bulunmuş 
tor . 

Dediğ'imiz gibi Şark musikisi; 
Mısır şarkısı olsun , Ermeoi şu
krn olsun hakikat halde Bizans 
muıikisidir . Bu musiki Şarki Ro 
ma impautorluğundan alınmış ve 
Mısıra, Suriyeye, İraka, Erme 
nistan•, Aıabistanı ve Trablus· 
garba yayılmııtır . 

Mısır şarkıları Bizansın dini 
şarkuıdır. Bu şarlnlar halihazırda 
Mısırda Kıpli kiliselerinde okun 
maktadır . Bu kılıse şarkıları , 
Bizan~lıiaıın bundrab 1400 yıl ev
vel okuduğu şarkılardır . Ve bu 
gün bütün kılise binaları da Bi
zans mimarisini andırmaktadır . 

Muisiki , bir millet içııı ilerlet
tirilmesi, yükselttiıilmesi gerek 
olan bir şeydir . Ve bunu y&p 
mıyan bir millrt inkıraza m•bküm· 

dur . 

l\luıiki Avıupı m<:mlek .. ılerin
de ç Jk terakki etmiıtir . 

Buna mukabil Şark mil:etle
rini Bizinsın ataletini andıran şar· 
kılar kaplamıştır . 

Bugün Türkiye veya Mısırdı 
bulunan müterakki adamlar, bu 
ağlatın şarkılara tahammül ede
memektedirlel' . Bu günkü asri 
adamın rubu yüksek bir yeniliği 
taıımaktadır . Bundan dolayı Av· 
rupanın şarkılaıına meyyaldir . 

Spor , bir cemiyetin manzara· 
ıını , denilini ' adetlerini, ferdf ve 
sosyal ruhiyatını drği,ıirir . Mese· 

lıi muaeır ingiliz romanlarındaki 

şabıslaıın düşüııceieri ve h.rek~l· 
lrri heden faaliyetloıiyle ruhiyatı 

ve hatta ahlaklarıııın ıporun tesiri 
altında kaldığı düıünülmezse sola · 

tılmaz . Sporcu ruhu lngiliz ferdi· 
yetini , protrstanlığıo yoğurmuş 

olduğıı ferdiyctioi bir dereceye 
kRder ıslah ve tasbıb etti . Hatta 

denilebilir ki İrıgilizlerin bugün 
fırkalar arasında bir mlltarekryi 
kabul etnıi~ olnıaluı spor ahlaki 
yatı sıyesindedir . Bir ulusun tah· 
teşşouruna kadar giren bu spor 

ablikiyatınm d r moluat bir devle
tin normal suretle işlemui bakı 

mından elzemdir dtııilebilir . 

Muhakkaktır ki spor Fı:auaız 
!arın da hiısetme ve hatta sanat 
eaerlerindeıı zevk ·alma taızlarını 

deği,ıirdi . Sinemanın dabi t•siri 
varsa da bu teıir l..eyfiyel itibariy 
le aşağıdır . Bundan başka radyo

yu da unutmıyalını . Radyonun 
bit.bete eski ehemmiyet ve nüfu· 
zuno iade etmiş olduğu görülmü

yor mu ? Bir adamın bütün bir 
ulusa ağziyle bihıp edılmesi gilıi 

bir hadisenin edebi bakımdan da
hi bir çok ' neticeleri olabilir . Bir 

güıı gelrc<k ki edebiyat - tabii 
bugünkünden büsbütün batka bir 

edebiyat! bıı neticelerin ver· 
diği yeni imkanl.rdan gayet ge 
niş bir mikyasta istifade edecektir. 

·~------Gazi "Atatürk,, bütün bu ye
nilikleri tedricen tıtbik ettirmiş 

ve her sen~ bir veya iki ea.alı 

yenilik ibdaı etmekte bulunuyor. 
Bu suretle Türkiye:le vücuda ıre· 
leo esaslı yenilikler yirmiden faz· 
ladır . 

Biz: Şark musikisinin ortadan Yurttaş/---~ 
kaldırılması içın bir kaç defa I', 

Bugünkü Türk eski Türkteu 
çol.. farklıdır. Bugünkü Tlirk şap 
ka geyiyor . sokaklarda . mektep 
leı<le kadınlarla yanyana bulunu 
yor . Latin harflerile yazıp oku 
yor . Din mt>selesi de Türkiyede 
<lev)P.t işlerinden aynlmıştır . 

Şimdi bııgünkü Tüık Şark 
memleketleri şarl..ıaıaın yerine 
Gırp tarlıılarını ve Garp musiki· 
aini dinliyecektir . 

Mısır milleti, Türkiyenin yıp· 
tığı yeniliklerin bazılarından hot
lanmamı,tır . Daha doğrusu Mı
ıır mill~tioe görr, bu yenilikle
rin bazıları o kadar zaruri değil· 
di ve kanun ile infazına ihtiyaç 1 
yoktur . 

Türk filmine boykut 
yapmışlar 

lskeudernnrla çıkan ( Eln' ) gs · 
ıetesi yazı yor : 

" Pazar günü ak§amı Empir sine· 
maeında Türkçe ( Karım beni alda· 
tırsa ) filmi göaterilccrkıi. Bunu lıa· 

ber alan Ermeni Ta§uık fırkası, fil· 
nıiu Ermeniliği ıeıyif elliği iddiasile 
bütün F.:rmrııileri 'ioemaya gitmek· 
ıru nıeoetmek i•tenıi , Ilinçaklar isr 
buna rojtıoeu aineınaya gitmekte is
rar Nıiklerindeo ber iki taraf ara· 
•ınrla bir çarpı§m• olmu§Sa da po· 
li•in müdahalesi sayesinde müessif 
bir lıadiseye meydan verilmewişıir,, 

Fransa maliye bakanı 

l'aris : 4 ( A. A. ) ·- ı\laliye ba· 
kanı M. Germen Mart~n mecliste 
eski hakanlardan mebus Reymonun 
entilıisyoo iıtiyen •özlerini ele al 

yazdık ve Mısırda buluıııo Şark Bu ayın on ikisinde 
k?neervatuvııının liğvile yPıine , tasarruf haftası baş-ı i 
bır Garp konservatuvarı konul ı 

masını bir kaç defa istedik . Bu 'l lıyo r ! · 
sureti• gevşek, ağlatan ve rubu ı 

zayıflatan şarkılarımızı kıldırnıağıı 1 

muvaffak olabilec•giz. Fakat yük- M. Hu 1 in 
sek bir dütünce ile yazdı~ımız 

söylediği 
bu şeyler Mısırda menfi bir suret
te karıılaomııtır . İtte bugün, 
Şark milletleri arasında bir millt, 
kendi musikiaiııi ve tarkılarını 

kaldırmıştır . 

Niçin bizde hakikati söyle 
mekten çekinjyoıuz ? Niçin M11ır 
milleti bu eski ve hazin şarkıları 
ortadan kaldırarak ve yeıine genç· 
!erimizin ve kızlarımızın n.h lau
na şecaat ve sebat duyguları aşı
lıyan Garp musikisini koymasın . 

-Elbclağ-

Suriy'de 
Komünistlerin yeni 

marifetlari - -
llerul - Buı büyük çiflik 

sahipleri bir haftadan beri birbiri 
arkısındın ( Eeclailer Cemiyeti ) 
imzalı tehdit mektopluı almağa 
başlamışlardll'. 

· Hu m • ktııplarda, köylülerin' 
iyi muamele rtmeleri istenmek 
te, kendileri taras~ut altında bu 
lun<lukların<lın bunuu aksini ya 
pacak olurlarsa, öldürülecekleri 
ihtar oluumakta<lır. 

Zabıta tahkikı ta başlamıştır. 
Bunun da komünistlerin bir mari
feti olduğu kuvvetle tahmin edil 
mektedir. 

- Ye 111 Gıiıı -

Vaşington : 4 (AA) - Dıt 
işleri bakanı M. Hu! Amerika· 
nın Londra büyük elçisi tarafın· 
d•n Londıada yapılan bildirim 
münasebctile dcmittir ki : 

Anıerikau acun wesrlrsinin 
düzenlenmesi için İngiltrre ile 

~ıkı nıünas - lte olarak yürümeye 
ank olduğu gibi siyasal ve öko 
nomik bir anlaşmaya doğru yürü· 

yen bütün uluslarla de i~ birliği 
ni arzu etnıekledir . 

Görünüşe nazaran bu sözler 
başka ulusların ve bilhassa Ja

ponyanın bir İngiliz: Amerikan 
ayrı anlaşmuını mümküo aauma 
sıaın önüne g'çmek içindir . 

M Hul büyük elçioia bilbas 
aa ıcıınde büküm süren aşırı mil 

liyetperverlık fıkıini bozmak ar 
zusnndan mülhem olduğunu ili· 
ve eylemiştir . 

Bir gazetenin dedikleri 

Varşova 4 (AA) -- Ebprtspo 

randi gdz:etesi Marsilya suikasti
nin neticelrrini teıkik ederek di
yor ki : 

arık deıni§tir ki : p f 
iddia edilen deflaayon siyoeasıoı il aranı. ---..,

1 

Leh ulusu Yuğoslnya için 
çok samimi duygular brsl,.mekte 

ve ouoıı acısına tenıamiı le iştirak 

etmektedir. Ancak millrtler cemi· 

yetinden müşterek bir hareket 
mahiyetinde olalıilccek ve cemiyet 

azasından birine k:ıışı yapılacak 
biç bir şeye i~tirak cdeLOez; bizim 
kanaatimizce milletler cemiyeti 
ıolü ihıilaflaıı \•abimleştirmek 
değil düzeltmektir. 

proırsıo ederim. Gideri gelire yak· Boş yere harcama ve har
ı.,cırmak iatedik ki bu da bir drf 
la ,on ei>•sası dtğildir. M. Poı Rry- cıyacaksan yerli malı al! 
ııvııun dü§ündiikleri tehlikelidir. 

Soy adı alanlar 

Yaprak tlltün anbar çevirgeni 
yardımcısı Muburem "Koçak,, ı 
Bıt dizici Rıu "Güadllz,, işçi· 
!erden :tiz "Alabay., soy adla
rını ılmıılardır . 

Adana Mubuebei Hususiye 
meıkez muamelat memuru Ali 
Hadiaiu soy adı " Köksal " ol
muflur . 

Postı kite M Nurettin <ı Türedi», 
Po,ta memurlarından Ş~vket öz 
adı « Erlik • ıoy adını (t Errh >: 
olarak almıtlardır . 

Beloıllye zabıta memurlar ındıo 
Abmet Refik soy ıdmı Ahmet 
c< Çevikalp » , Posta memurların 
dın Nedim adını « Söylryici » 
koymuflardır . 

§ Belcdiye Fen daire•i me• 
ınurlarından Mehmet " Günglh " 
soy ıd101 almıtlır . 

Tıcı\ret Odası memurlarından 
Şeref IÇağlıyatı) soyadını almıştır. 

~ Matbaamız: Poıta memuıu 
Remzi "Kutan,, Öz "Kurt gc be,, 
soyadıoı almııtır. 

Bir düzeltme 

Dünkü sayınıızdı Aıkıda§ı· 
mız Avukat Fahri Uğurlunu11 soy 
adını (Uğur) diye yaz:mıttık bu 
yanlıştır . Doğruıu Uiurludur . 

Düzeltme 
Simear .\fubıltin ve kardeşi 

&&al kulesi müdürü Vehbinin soy 
adı "Ükçu,, olacakken yanlıs ya· 
zılmıştır. Düzeltiriz. 

Ceza mahkemesinde 

Buııdaa bir kaç ay önce Dört· 
yoldan getirdiği yolculardan Sab 
riye ismindekı kadını kaçırmak 

tao ıııçlu ve tutulu şof!lr Hakkı 
ve arkadaşının duruşması dün 
ögltıden evvel ceza mahkeme 
sinde yapılınıı ve şabitlrr dinl~n
miştir. 

Şahitlerden biri kamyonu De 
mirköprü civarında devrilmiş o 
larak gördüğlinü söylemiı ve du 
ruşma 16 birinci kiinun güııüne 
bırakılmı§tır . 

Ağır cezada 

Ağrı dağı Çapulculuğundan 
suçlu ve Tutulu Ömer oğlu Pişar 
ve arkadaşlurının eiır c•zada dün 

ö~leden evvel yapılan duruşma
laıında ırelen talimat okunmuş , 
gelmiyeoleıin de yazılıp getiıil
meıile dııruşmı başka bır güne 
bırakılmıştır . 

Eğlenti 

Halk Fırkası döşeme ocağı 
geliri için Perşembe ve Cuma 
günleri saat 14 ele ocak yapısında 
bir kukla tğlrntisi verilecektir . 

Köy mek~epleri 
Sene haşında kadro darlığıy 

le kapatılan köy mekt•plerinde 
okutııru ayhklaıındın yapılan 
tutumla vekil çalıştırılması rn· 
cümence lrararlaştırılmış \C on 
köye yeoiden muallim vekilleri 
tayin eılılmiştir. 

Ulus evinde 
Dun ulus evimizde saat br şte 

idare heyeti yedi:günlük toplan· 
tısı yapmıştır. 

Bir şoför 

~oför hmail H.kkı scrhoşluğa . 
kendmi al • ştırm ş olduğundan 1 
işinden vazg< çirilmi~ ve elindeki 
sürüciilük belgesi ılınmıttır . 

Kise kagıtla rı 
Bir çok dükantilerin kalın ka

ğıhıa yopılmiş \'t katlınatak, 
ç.iıiş, hamur, ve çimento sürmek 
gibi işlerle ığırlaştırılmış kise 
kiigıtlarıile balkı aldattıkları gö· 
rüldüğündcn o gibilerin böyle ki· 
se kağıdı kullanmaları yasak e -
dilmiştir. 

Bundan sonri bu aldenmanın 
önünü almak için kise kiğıtları 

kola ile yapt§tırılacaktır. Satılalı 
malın ağırlığı ve kapladığı yerle 
uygun oltnıyacakkesıetde büyük 
kisi! kagıtları kullanılması da ya
ssktır. 

Bu töröye aykırı giden satıcı
lar rezalaodırılacaktır, 

Ramazan 
Önümüzdeki cumartesi gunu 

llamatanhı ilk günü olduğu mu
vakkitlikten bildirilmiştir. 

Amerikalı Mis bravn 

Maarif yasasına aykırı olarak 
mektep açmaktan euçhı Ameri 
kalı Mishravnın dun ceıa ttıahke · 
meeinde duın§nıası yapılmıf 
bu suçu iılemediği anlaşıldığııı 
elan beratına törö 11erilmi~tir. 

Kupa yarışlari 

Yöremitiu spor oymakları 
arasında büyük bir urunç uyılıı
dırandıran gazetemizin meydnna 
koyduğu kupa yarışlarının soo 
çarpışması ruma günü şar stat· 
yomun-:lı yapılacaktır. 

O gün dö>t oymak arasında 
oynatıac•k alan voloybol yarı§la
rı da belediye oyun yerinde ola· 
caktır. 

JŞ başında 
Osmaniye mıntıkası maarif 

müf<"tti§i Hakkı, teftiş ettiği bağ 
çe, çolaklar k6y!lnde hutalan . 
mış ve işi başında ölmüştür. 

t 

Değerli bir maaıif adamı olan 
Hakkının ço~uklarına ııcılıırımızı 
sunarız, 

- --·•4+••·-
Su tulumbaları 

~ardaki suların bir çoğu Be 
!celiye tarafından tahlil edılerek 
bir kısmının içilemez ve kullaoı 
lıınaz olduğu göıiildüğünden he· 
men kapatılmıştır. 

İçilemez, fakat çamaşır yıka· 
makta kullaoılabilr euların daha 
clerin tabakalara inilerek iyi bir 
hale getirilmesi için bu tulumba 
sahiplerine yirmi gün iı a veril· 
miştir. 

Şimdilik hılkın kullandığı 
Hacı bayram tulumbasiyle , kıle 
kapısında çarşı içind~ki tulumba 
nııı kapatılmıısı onayfanmııtır . 

Ölüler 

Yunan toprağında 

Aıioa : 1 ( A. A. ) Yunan , 
Bulgar z.bitlrrinden kurulan karışık 
kowisyou ıarafıodaıı yapılan ıabki· 
kaı orıiceaiııde Bulgar askrrlrriuio 
Y onan 'oprağıoa 1500 ınrırr derin· 
Jiğiude girdikleri anlaşılmıştır. 

Ölüler dört kişidir. Adları : Ha· 
sau Kapo , İınaın Hüseyin, Asso Os· 
wao, Hüseyin Sakolof. ÜlülndP kur· 
şun delikleri ve birinde de siingü 
yarası vardır . 

Şayıalar 

Atı Tüıküo 50~ 1iJ'İ' •da 
ğım ız Ilı dll de~r~~ ılt• ıı 
rümde olduğu gı 1 lır 
son çağlar vııt. dil· 

Bunların ilki körpe oı' 
k '!ter · r 

mak beslenme 1 
• Y 

• d '{ ,rın ob, 
bıılı olgun ur. , 

, b' uru" ..J, K 
li1en yenilmr~ .. "dek.İ Y'J..ı•r 
de olsa oııa yUruııı 1 .oı'.i.u k ıu•• va 
unutturmam• • u k bel irdi 
ni bir yön vrr!Pe 'k 

dur· 1 • 
)'olcusuuuq borcıı ,j' un 

dUtil•111 
Şimdi asıl OetO~ ~ 

son cağ kalıyor. 01 ,ıı 
da ulusa kültür duyt ~ Ş 
dönem, artık ~urıııV:d--- 1 ki 
ae çökmektedır. ~ tili 

söylemek iste.r~ek olO't/t' Sın 
yo amsız bir ırılll jjlı~~ eyd 

Görpeliiiade ılt oıt'. 
"n b.. Uttüg" üıııtlı, ~ 

yur uy ası•• J ll 
da veriminin ıırllll ııtii'-c lt' 
mek verdi:lioııı nrg ... 1. 'Lt

1 
• 

ı; k "ve•"' " e 
le birdenbire çil :. ,cı .":Jlıoyu 
mek kamumuzu a •• ~~. F 
rebilecek sayılır ç ti.. •dın 
Bu düşüncemiz oıııe oıı ı' 
rundadır. Elb~tte d"\ç~ 
olacaktır. bu i~~ ;, ı J! e gr 
\ erilmezse acı bır ı..ı ••çu 

·ıeo ,,. 
Önümilze ger• W' teııle 

mından koruooıık d ad, 

Abıy çocuklar 1 Aiı; tı 
Ö 

. . ioiıı . ..- •vuz 
z dıl terım ,rı~ı' .J\ıini 

dayı1-., çığırtmızıll J 11 f"'~ •aııçı 
nıız adımlar arkıı / ııı-;.d' U 

1 

bıraksın diye k• • ~•Ilı' 
l
. 1 

yer rtme ı : ·o1• •cı• 
1t' .J y 

Anımlı urunÇ k,...l'-klar 
Arlık uruk k0~,.,, zıc:•k 

gösilaU gere gere ıl~,,1 Vte H 
•ıoı arı, yarını uıııu. ır.ı e bö 
. • . be ıdı1• gınde bıtım Pli' ,,ı' 

amaçla utkusuna •:_ı,ı 
ııı bir emen vereli 11~ 
B.. .. t ) oııd•11 .ııt utun o ay ·ı;eı'' ltıeı· f 
grmiyeceğıoe ao~ 1~ •ır ~lu 

KUlıürüode ul~ef~J 1itııiı( 11 
gören ve o yalçın ıoul'J 1ı 
rak iPteğine •;ar•Jdıf-' 'Ya ç 
rut göklerinde ıf 1 

. J Okel 
ve yıınç güler ... bd,. •tııııd 

Bu aevinci duY I 1 L 1•nb 
nanda gel soyda~ıııı '1" •Yrık 

Unutma uğnruO ctıoıı 
da uğur var ... 
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Abay : dikkat - ııeıo : 'I Y•z 
Uruk : Nrıil - f!ıP-' rekti 

Bezeng · Haınle t:ıııe.' .J itte ~ 
Bengi : Eb eli - ~rf'11 ' 11• b 
Tolay : Cemiyet ; ye• 
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bika - Kepir ~~il•I· ~8Şıın Vıtan - Yanç · de : 

ıı' 
Kundakçılar" 1 
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bürosu suikastlM9 
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kıuda bir karar 9 bulPP el''. 
göre euikasılrrd• 11 rı1' :1 
ölüm crzasıo• çorP 
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kıodaki karur i•ciP' 
rilrrek -.ıçlunu 0 · 

hakkı olmıyacaktır· 

Roma bUyill< ----,..),,,.·..,, 
Roma 4 ( A ıçitl 
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Berlin 4 (AA) - Reuter ajın· 
sı muhabirinin bildirdiğine göre 
mesul mıhafil brici bir mıccra 
lıak~ında çıkarılın şayiaları ş•d

detk takbih etmektedir. 

Rağıp bu gün f(ı~ill .~ 
:kral tarafınılao le• ·;ıif• 

1 wıtıı~mesioi veııP1 



( Ttlrk!ed) 

Geçtik ve . geçi~=~~A~~Çoba'! ' f S , ,Oı N 
riıctcilderia ıürtgült!riyle " puçl· ı! Ôı )'Urttın koptuk . Orta Aı 

in feçitvermet dailar.: ışırak 
laor bucatıaa k•rlanap , 

tdıyaa bir ı&~üa kıvilclm · 
ıibi yayıldık . 

Yoz yıldan yüz yıllara ıergia 
Jıydıa çıkın ~k ıibi ıe~tik . 
bıa1J1r lcurduk . 

k.rayı deaiz yaptık . Y aih tah · 
daa ıemiler kayd1rdık . Kılan 

Ylrlırı okla deldik . BiunN 
di~ . Roma tacın_ı of rOkfe dnir 
· ayratıaı da bir ucuncİin bir 
nı lcıdır ıüagDmOzle yırttık . 
Onan klWGt1lode yep yeni bir 

•nbul yarattık . 

lı~b İımait öyle bir kaçıı kaç· 
•
1 .•tıaın lozu bile görDnmedi . 

iındı . 
... Ve ıofla bir iavaı yaptık .. 
İn3n8ıde Öeneral İ•rnet l116nll

oün , 26 Ağuıtoı alan savıfında 
Kemal Ata Türklln tımarını yiy~n 
Ya•n efzunlirıaıa soaa kılın 
arhklan da akdeniıde b<•ğuldulır. 
Kadifekaleye ve bütün yurdun en 
ulu yerlerine al bıyr•klanmıı çe· 
kildi . 

TUrk yurdunu Sevrde pay et 
mek iıtiyea uİuılarıo mata başı 
lmçılların• ve onların ıoaıuz dü· 
tüncelerin.e Loza'1d• gem vurdulc. 

M. Kirof 
Naııl öldUrUldll ........ 
Moıkova S (AA) - Jç komı 

aerliğinia neırettiii bir lehl!ie 
göre, birinci lrlnunun birinde Ki· 
rofa yapa lan •ik• flyle olmuı · 
tur. 

Kirof Leninıraddald Amolnyi 
Hrlyındıki od111aa girerken Ni
kolatf ismindeki kıtil arkadan 
yaklaıuak eDaesine tabancı ile 
aleJ rderek yere tİD§ürmüştllr . 
Katil hemen yakalıomıı ve Kirof 

Afyonda kültür: 
Afyo~ - S (A.A) Burada çı

kan haber gazetesi duyum adını 
ılı1111tır. Soyadlannı ötOğe yazdır· 
mak için nöfflı daiıesine giden · 
ler her gün artmaktadır. 

Afyon - S (A.A) Cumhuriyet 
halk f ırkaaı nahiye kongreleri 
hıglamııtır. 

Doğanlar nahiyesinde oneekiz 
çocuk bab11ı olan bay ldoğan A
rif nahiye heyeti baıkınliğına 
seçilmi§dr." 

Afyon - 5 (A.A 1 Halhevinde 
muzik dögügnıesine göre özlil bir 
bir çahema vardır. 

Ata tUrk ad koydu 

,. • 1 

KUo Firıtı 
CtNst• Enu Eap 

Piyasa arlagı ,, 

~ ~ =k~· ~~s=~ =ı==•"=======-=-"'!'=-1 Kapımah 
1 

pamuk 

Piyasa temizi .. 
Iaııe 1 
lene 

Kle'tlaot 

YAPAGI 

Çtt';tT 

•• " o omlut •• 

HUBUBAT 

• lAboı anüıeye kıld.rdak . 
l.nıttar Kuııyda Okııynı, Gü
de Mıı111 dayıodı . lrandıki 
tllmoı vı, ..... q,.&.rındaki ... 
lble eıenleıdt. 

Bizi surlı parçalamak ve ağlat 
mık istedilt r, Lozaa1a tümfendilc. 
ve ıOlerek yeci bir aavaıl• uha
oab telwneledik · Onujlup kavn~ 
tuk . Durmadık dnruımadtk . 

baygın bit hıl41e od ... na götürlll 
mDttür. Hemen doktorlar çaiırı 
mıı fıkat buo1'r Kirolu ölU ola
rak Jnılm~rdn. 

Kurıua enaedea girerek beyni 
ve kafa tuını par.çalamıgtır. 

Ankara - 5 ( A.A ) Atatürk Faeulya 
Yulaf 

Arpa 

. Butıar düne kadar bize kulluk 
tı · Uyicc yemleyüp , 1emizlet-

10ara yulumı üıtüne itip 
Yll•erdik. 
Fakat ıeçea uzlarde tohaoa 
••lara, bir dejıl Hyııı bir kaç

ı ifan delilerin eliue dDotü . 
ta Aıy11mdın atmı oynatırek 
leçtfli yerlerde ıoyHI bir ıtık 

Yüce Ôader J>uyrukladı . On• 
tnAWI bir Nrlıklı bağla ulusu 
yaptı . İnanarak ç•ht~ık . Ve her 
y6nde ber Uirl6 toplulaklar kur· 
duk . Tıa.subu ve onun ~kılavuzu 
lcaralcuneti blrriyeHe boğdak . 

Dıtimıza dn için· ize yakııır bir 
kılık ve yordam vermek için fesi 
yırttık pıntalouu giydik . Peçeyi 
kaldırdık . Kaf• ırdmda k6r ka
lıa Türk bayanı ve TOrk luıı da 
doya doy. bir rDn yüzü görd& . 

Çtrık 19fea llrküa befıaı ge 
iller de, atıya tıpıı yeıine toba· 

1 eafiye •e me.nbeıde bu çe· 
ı ltaırlırda ıavaıı çıkıoblardı 
'

0zlarda yflıen kızların birbir-
• lıovalay1f191 HJre delup kı· 
çlanaıılr d11yaU1U lıtin ae'di. 

1 
~ı ıe!,U ki o Oı .... n oiulları 
bı111ladeo bir tike keau ıibi 

ki Y•ndumuıun en verimli bu
•rı111 bir bdnn detittiler'lk 

.. it.bit aa bile duyllHldılar . 
ffi•ıliıtaa bunun için atladı . 

' hl1le bir bueıe tutaak oldu . 
... V • ,_ .,tdi ki Yerimi,Je 

ta •• l 
ıoz eri kendine çeken yurda 

111 
' Y•ialaıı1111z ar ... ada biıer 

•r P•Y ediWI de Padiıab b6ku
•ti fattlrTliıilit -..di . Yatılarla 

0hat» JU lcia ~D çerile· 
litl• hYvet ..adı . 

fllUre dikilen Y..- , Antal· 
>'• çeWlm İlal)tm Adana •e 
kel Çuk çeneaiain ber 
illada ıallıaaa Franııa n en 
nbulumun dildlea tlrll uluı 

Jtılrlan içimizden, kanımııdın, 
•111ızdaa çıkan ve kalbi yurdu· 
ıtvlft1"1!e çal')Jd bfuz Mch · 

Kafa&.rımızı p11lamiktın g•yri 
ite yaı11Myaa Arabıa·yuı11nı ıt
tık . kendimize uygun bir )'llt 

bulduk. 

Gtçmifim11e helke ve gelece
jimize örnek olacak atkOmilzü 
yazdık . 86ylelilclo bir itkiden 
t.ir ötkGye seçtik . 

Padiıa'bhk devrinde tobana 
tutmılığındın arllk vakti kılmıran 
ulu kamumuıun değerini bildik , 
Ulusevleri ıçbk . Ev Ulu•la. Uluı· 
evi kucaklath te 1evi1ti . 

Glbek laa.aıa.daa H ..... 
lerine ylllMeldik İçli mu .. WMI• 
Uluıal muıildmize geçtik . Ve 
reçtik . Ve ıeçiyoruz . 

B..,a. O.manlıcıdaa niikçe· 
,. r•ımek ~ ' dilimizi yadır .. 
dilleıdeu ; gardllk Arabıa , Ace
min dilinden araklıyoruı . Bu re
çidi de •.flp en önde fiden uıu. 

r luı da ardımızd" koyuık altımız· 
-a )'tltıı atl•lmll , .._. ellen -
mizde altı okumuz , ve DnlO utku· 
lırımızla utkulara tutmak için do
ğudan bıllyı bir yıldmm bıziyle 

ılrıyor ve peiyoruı . 

. Türkçe sözlük 

İaln 
lar. 

- Birinci flrllkte11 arlan -

çotu Kaz..ıa (C) de 933 ıabffecle kart m1ıı111 (bDri) 

ÔW Moako"eys 
götürülürken 

Leningrat 5 (AA) - Kirofun 
cesedi dün gece ıaat 21,30 da U 
ritıki unyıadan Stalin, Molotof, 
Vorotilof, Daaof ve Cudof tara

fından çıkarılmıt ve kıpunun Ö· 

nünde harp bayıağiyle CSrtülü top 
arabuının Dzerinc konulmuştur. 

Araba iki tarafla ellerinde me
ı•lelerte dizilen 11kerleria ve yOı 
binlerce kitinin ortasındın ığır 

ıgır geçerek İltasyonı varmıe ve 
eiy9h tüllerle -ls.rıırk kızıl beyra . 
ia ıaulmıı olan cenaze vağonuna 
konulmuştur. 

Tren gece yansı bUtOn ıebir 
fıbrikal1rınm düdDkleıi arasında 
Moakovay• hıreket ehniftir. 

Yuğoslavyaya 
geden heyet 

Belgrat 5 ( AA ) - Türk Yu
ioılıv afyon mukavelMiiliilJ tacli· 
lini mDzakereye memur Türk bey· 
eti bu ıabıh buraya gelmittir. 

Heyet iıtaıyoada ticaret ve 
ıanıyi bakını M. Dimitroviç ile 
dijer bir çokları tarıfıadan kır 
tdanmııtır. 

M. Dimitroviç miaıfiıleri ae
lamlıyarak Balkan devletleri ara 
ıında iktiıach hareketleti tanaim 
yolunda ilk miaal teıkil edeli 
Türk - Yujoılav afyon mukave 
ininin çok mObim oldutuau aöy
lemif ve mnrabbatlara muvıffa· 
kiyet dilemiştir. 

TDrk ve Yujoılıv murabbas 
ları 6jledea ıoara ilfc toplanhla 
rını yaparak çalııma proğrımJa, 
rıoı hazırlamıtlardır. 

himayei etf 111 cemiyetine Çocuk DeJice 
uirğeme kurumu olarak adlan· •-=K-uo---ye_m_,i,...._....._ _ __ , __ • ----ı·--·-__..1------------
dırmı§ ve cemiyet yeni adım kul· rıeo ıobomu 

ı-=--.,...,--------1 anmaya ba§1amı§tır. Bakla 
Sieam 

Fransız ticaret bakanı 

Moıkovı S ( AA ) - Fransa 
ticaret balcaGı M. Marsando bu 
gün Moıkovaya gelmigtir. 

Rakor 

Bertlevııl amerycikı 5 (AA)
Tıyyareci Villi Poıt dilokD bir u 
çuıta 48,000 kad~m irtifaana yGk · 
s~lditini ve böyltce İtalyan Dona
rinin üzerinde bulunan 47,352 
kidemlik dOnya rekorunu kırdı

tın1 ı6ylemlıtlr . 

Amerikada içki vergisi -·-Va§ington 5 ( A.A ) - İçki 
ynığı kaldırdın geçen 'bir yllda 
bira .§arap ıve alkol laerindeaı376 
milyon dolar verği ;alıumışur. Bi· 
ı• alabama jeorji kükumetlerin 
4eo hafka ~ı.lttJade aed:>eet 
sllılmaktadır . 

AtkoJise 15 hlikômette haıa 
yasaktır. 

Bc>llvya Cumhur raisı 
Santiağo Sili 5 CA A) - Yeni 

Bolivya re11icumhuru İmperhıl 
gazetesine çektiği bir tel yazısanda 
Bolivyanıo adalet~ ve toprak alma 
dütöncesini reddeden Amerikan 
türeııine uygun olarak ya doğru
dan doğruya veyı hukuki bir bal 
çaresi bulununcay• kadar ı-.vata 
devam edece#lni .bildirmietir . 

Belçikanın borcu 

Brüliael - 5 (A.A)- Belçika 
maliye bakanı Belçikaoın hazine 
ihtiyaçları ve bilhassa fevkalade 
hütçoin yOrütülmeei için Hollın· 
dada mflııit ıaıtlarla apğı yuka 
rı bir milyar frankllk horca ha~· 
lınmıı olduğunu bıldirmiştir . 

UN .... Salih Efend'i -----.----~-----~.--• ... 
.!:ı .cı .. 
.Q ~ --ılüz kırma •• 

u: im it .. 
~.j • • Cumba...,n-=-·y_e_t----ı 

----ıı 

> •• 
~=--=-~----~-----··------'--ıı----------·----f"" u- ilz kırma .. 

Ala " 

Hazır 

Liverpul Telgraflan 
4 I 12 I 1934 

Hintİ1bazu 

Nev ork 

Kambiyo ve Para 
lı Banwıadıo alınmıttır. 

L 

Adana sıhhat ve içtimai 
veaet müdürlüğünden : 

mua-

Adana Fııkarayı hastagAm için Memleket hastaoeaindQ açılan Poli
kılioikte iftiharla vazife kabul eden kıymetli Ktibbamızın ihtiıaelarila 
muay~ne günleri .a9ağıda beyan edilmiş olmağla ihtiyaçları olanların 
müracaatları ~lan olunur. 

Günler Doktorun iımi 
Cumartoai Dr. Ekrem 
Pazar Dr. Nuri 
Pazarteıi Dr. Şefik 
Sola Or. Nuri 
Çargam Dr. Etem 
Perıembe Ot-. Babeettin 

Saat 
10-t2 
11-12 
11-12 
11-- 12 
11 - 12 
2- 4 

Sıkacağı hastalık 
Dahili hastalıkları 
Harici 
Dahili 

,, 
• 

Hariciye » 
Dahiliye ve intaniye 

Çocuk haıtalıldarı 

Sevcliniase 
Söyltdiaiue 

Sev'°9k••niz 
Bu akıam 

• Alsaray sınemasına 
Mutlaka fidiniz 

war. 
Tarauıı derıiıi her y.aclen a..ralaul• ( bkü, blrü) der· 
'• •6ıleri olduju ribi topla. ler . 
Yaımııtır·. Ve öyle de yıpmakl ( C ) Hatffne geçertelc söıleriı 

, ltUllftlltl111HllllUlll llAlllHllllHlllHIGtt lllHlllllUt-.ı1111111tı1111111 "\ 

--------- 1 bu gece nöbetçi ' 
856 da adruk yazılır Bu ( ayrık) l 

dır. • İ Eczane ı 
Garip bir a,k 

Sevenlerin sevilenlerin ıeveceklerin filmidir 
Slllvr• aldney ve fredrlk ma,..ı 

* • i Kalekapısı civarında 1 
863 de alai , ah ıözleri var . 1 M. Rifat eeZHnesidir 

Bunlar bir ıözdür . 
( t ) )ar ıonda dliıüyor . 11ırnnınHtıuııııu111111-~ıııııııınıııuuuı11111••111111ıuınH1111111111 

893 de c bar > var. ande bir del Ziraat •ktabl mOdDrHllGndan. 

•leli . çotu kazaa diti. Blıde ( y ) ile bıf" 
ite bunla11 ıyırmak lçtndir ki lıyan 16sferdlr · 

lair tek alı il•tlktde günlerce Caman dediii Y•11ıaclır . 
llıak iıter . Cılcı dcdiji yılcıdır. 

Bu filmi yaı atn·keu tıpkı sizin gibi dütünmüıler öyl" heyecan 
lar öyle sevmişler öyle ağlamıglar. 

ilin 

DiJnya havadialeri 

duymuı· 

( ? ) Hr · 65 Takım elbiıe Bugün 2.30 da iki filim cuma günü iki matine 2-4 de . 

Bu~ld~miı(Qr)du. 65 Ad~~~~kub~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şhndi bir yıprak ıçıv~relim • Cav dediji Yndır • 
ele · Cola dediji yolaclu . 

bo~uııt diJe bqlıyor. Bu bat Cam11ttka dedifi')'umartadar. 
~8rde te Adına<la bolımıdı~ır. CUk dediii yOktür . 
olaıık diyor . Bu beık~sın Cü,ük dediti y6sllldür . t ( balaıık ) dtr . : • 

a lıylci ) diyor . Uygur - oj'uı dilleri arasında 
• hiai• iillcede ( olıki ) dir . ( baıf ) dejiıiklilderi var • Şark 

( )Olaaık) yeriae Tatarlar( bol· TBrkçeainde Arapçı ( zel) harfi 
dtrler varki rarbde o ( y ) oluyor . Bu 

So-. - Bolcıl , bolcar - di· ba11a ( d , ı ) olabilir. Boalar da 

926· ) le • de bunlar ( u ) ıle ( bul-
• d 1lıi111dı y11ılıdır ve bu ikin 

( :"• olmık gerektir . 
•t olıu ) vücut •uku , mevcu · 
( .;:••tor bu dı ( olıo ) dur . 
... luı ) da öyle. biıe göre 
-, ) olıt111& • 

it kıntttrıyor . 
886 Hhifede gözgü VC' cuma r6 

nü minisıne bir ( ayna ) var . 
Bu başka yerde ( ıdaı ) yazı , 

lıdu . 
f aı wi ( 11ine) ye de benzer_, 

Kaylerimiıde ( ayaıa) cul'lı yeri
ne kullınarmıı ·I 

( Ban ) var eun mlniıına. bu 65 Çift ıiyah iskarpin 
da iılifbamh 6yle bulmuı 6yla yaz. Mt·ktebimiz talebesi için yukarda b 1ca 
mıılar . cinsleri ve miktarları yazılı eşya Em)Ak ve Eytam an Si umum mU\fflrlU-

Dabı •t•tıda ( banga) yaba· 27-Teşrinisani - 934 tarıhinılen ODnden: 
lrıtıö baaa11 .. b ( bmr ) ol•calr. tttblferryirmi gdn mftddtele mü-
Farıçaya benziyor . bilemeyiz . nakasaya konulmuıtur. Hepıi bir · 

Y •lnız ( banga ) ya akıi ••d• den veytr ayrı ayrı ihale "Od'llmek 
diyor . Akıi 11dı ( yanku ) dur • üıe re 17 KAnunuevvel-934 pa-
Netekim 936 da kaan dili ile de 11rtee1 günü ıaat oo dörttA katf 
( canprık ) yazılmııtır . ihaleleri yapılacaktır . Taliplerin 

* ıeraiti anlamak üzere cumadan • • 
İtte bunları böyle birer bir~r 

elemek arayıp taramak , dBtla· 
mek istiyor . 

l56zlilk İtıtiyenlerin hakkı ver. 

"'Arık Bakfı 

madA her gön Ziraat mektebi mü-
dürlüğüne ve ihale gününde °lo 
7 ,5 pey akçal.ril• vilayet Ziraat 
mtidürlüğunde mütetekkil komi•· 
yorıa müraoeatları ilAn,oluour.4793 

~ı-2 ' u 

Kapa Teminatı 
Esas N. Mevkii Cin-.i No.au Lira 

63 Adana Hnmaliye Baraka depo 20-21-23 60 
mahallaıinde 

64 » )) • Garaj binası 1/29 60 
65 J • " Fırın ve depo 40 12-18-20-31 150 

Yukarıda yazıh eml4k bedelleri peıin verilmek şartile ııçık artır • 
maya konulmuıtur. Taliplerin her mülkün hiıasLDda gösterilen &e~naı 
pareeı He 15-12- 934 cumartesi gününe kıadar Adanada Hesine avu-
katı Rifat beye müraoıatla11 il&a olunur.4810 3-6ı-8 
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Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden • • Dişçi M. Nedi Asri sinemada 

iıib•,... 
6 Kanunu evvel perşembe günü akşamından Cins, mevki ve huJudiyle evsafı saire~i aşağıda yazılı emlAkin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 

para ıle satılacağından taliplerin yevmi ihale olan 20-12-934 pertembe günü saat onda, 0 , 7,5 dipozito 
Y ııni Otel knrşısın<lıı açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
akçelerile encümnni vilAyote müracaatları il4n olunur.4802 2-6-11-16 21 re ka<lar hasta kabul ettiğimi 

Lira K. 

110 
250 

30 
10 

Beher metresi Cioıi 

• • 741 metre ana 
arşını 1575 artın 

bir bap kirpiç hane 
iki odalı hane maa arsa 

Enverpaşa caddeıi 

Alman !ahrikaeı 

Kılağzade fabrikası 

lıtiklAI 

Mahallesi 

Rahmiye 
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Adres : Namıkkemal ilk mek-
tebi kerşısı . 4706 24-26 

Amatör işleri 
Eıı Kısa Bir Zııınaııdıı Ha 

zır/anır . 

Foto Coşkun 
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Belediye riyasetinden : 

Belediye dairesi için odun ve kömür 
satın alınacak 

Belediye devairinin ihtiyacı olan 31,000 kilo o<lunla 5,500 kilo kö
mür ve 1000 kilo kok kömürünün mübeyaosı kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur . 

ihalesi KAnunu evvelin 18 inci salı günü saat on beşte icra etlile· 
ceğinden taliplerin ihale günü bele<liye encümenine müracaatları ildn 
olunur. 4790 27-2 -6- 11 

itfaiye efradı ile temizlik amelesine elbise 
yaptırılıyor . 

Belediye temizlık işleri amelesine seksen üç takım elbise ve seksen üç 
çift !otin ile itfaiye efradı için yirmi beş takım ve hademeler için on ta
kım elbise nümunesi veçhile kumaş ve imaliyesi müteahhide ait olmak 
üzere kapalı zarf suretile miinalı:asaya konulmuştur. 

Eti bulunmıyan bir filim 

., "ır Ben bir pranga kaçagı, 

Mümessili : Polmuni 
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ihalesi KAn11nu evvelin 18 inci salı günü saat OD btışte yapılncağın<lan r 
taliplerin o giin belediye eociiıneııine müracaatları ilan oluour.4789 
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lsmail oğlu Ahmet Filo 
Haydar oğlu uzun Reşit 
Gücük Bildi 
Beşir oğlu Mustufa 
Haydar oğlu Ali 

» » uzun Reşit 

Hasan oğlu Mehmet 
Ahmet oğlu Hasan 
Mehmet oğlu Abdi! ağa 

» )) • 
incirli köyünden Gök 
Ali ağa . 
Gücük Billl 1 
Aşçı Mehmet ve Abdi! 
oğlu Mehmet vereseleri 
tarla . 

3 porçaJa Mirikli Ahmet 

M ı riklı Ahmet 
llamit Ye Hasan bini 
Halil . 

Hazineye ait yokarıdo. cinsi ve miktarı ve şağilleri J8Zılı turlalarm 
4-12-934 tarihinden 4-12-936 tarihioe kadar 2 sene müddetle 
icarları 24-12-934 tarihine musadif pazartesi günü öğleden sonra 
sent 14 de ihale edilmek üzere yirmi gün müddetl.ı açık art•rmağa çı· 
korı ldığmdan taliplerinin Mılli Emlılk idareıine müracaatları ilAn 
olunur.4817 6 -16 

27-2 -- 6-11 

1 - « 7438 » 'ı' e<li bin dört yüz otuz sekiz lirıı be<leli keşiCli ~ebze 
pazarında yepılacok muvakkat ıebze hali inşaatı kapalı zarf usulıle 

münakasaya konulmuştur. 
2 - ihale, 18-12-934 tarihine müsa<lif salı günü saat on bette 

flelediye daimi encümeninde yapılacaktır . 
3 -Tekli!ler, 17-12-934 günü akşamına il.adar Lcl~diye riyase

tine yapılmış olacak ve ihale günü hiç bir teklif kabul edilmeyecektir. 
4 - Talipler in, bu hususa dair izahatı ve iki lira bedelle verilmekte 

olon evrakı keşfıye ile projeyi almak üzere yevmi ihaledijn evvel Be
lediye heyeti fenniyasine müracaatları ilan olunur. 4786 

26-30-4-9 

-----------------------------------
Üç ve altı aylık ikinci 

hanım Fatma 
kurs 

Yeni istasyon ca<ldesin<leki biçki Jıkiş ve şnpkacılık yurdun<la ~la
arif Vokdlotinin resmen kabul etli~i Belçika metodu ile gösterilen 
biçki ve makastorlık kurslarına görülen rağbet iizerine yeni bir ikinci 

üç ve altı aylık kurs devresi birinci kAnunun birinden itibaren açmağa 
karar verilmiştir. Kaydolmak ve şeraiti a~lamak ist yen hanımlar 

yurda mürııcA:ıt elsinler. 4799 6-10 lı 

J.f• •ııl 
-----• • i (if~(J' PJ-

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on ık. Iİ ı'~ j ' ı ·u. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir ınıs el' 0aı. 

Şehir abonelerimizin gfJ~ f~ •uıf' 
hususi müvezzilerimizle ~e: fi ıe, 
bahleyin erkenden istedtk :ott' 
bırakılır. Şehir için aylık fJ 

lairdır. 

* * * ~· . . .. ,,co tıı' 
Bir defa konacak ilanların uçu rllf ,ı 

i düncü seıhifelerde her satırı on kıJ i9i11 ~ 

l ıam rı .... :ıiyetindeki devamlı ilan~a;t i5t' 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fıY 
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