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Olçüler ve ayarlar 

ta'I TiJrkiyede Jlçii işleriyle çok 
anemli fekildP. uğraşılacak, 

~~•rı : 20 (A.A) - Ekooo-
••lıtınca 1934 ıo yılında 
·~ I..; nııuluHI ölçOler buro 

t'P •rlaD•n platin irridiyom· 
~;l~ıı 22 numarıh kilog

P• Pariı büyük elciliği 
11• Ankauya ıöoderilmiı 

.,Otip il "d 1 . ı · b' t.ô erı e e verıı ı ır yer-
lllılc llıere ıimdilik Ba -

4' der.ır kaa11 ına konuJmuı · 
~'1lueal olçü buroıunun 
~ raporuna rtüt raporu 
o, Tiirk uluul protip 

~I· 41 ağırhğıoda ve 
~ yulumundadır. Pro 
~ flbadetoamrai munk· 

~•illede yazılı neticele
eki artiuluıal ö 'çBler 

tls ı oaaylaomıeıodan 
0

110•1 Bakanlıiımıza 
~lir. 

: 20 (A,A) ÔlçOler ka
~leketimiıde tatbilce 

'• llçü ve ayarlar di 
ite bafladığı g&adea 
•i bakanlıtınca alınan 

IOlr loemli ve baprılı 
•erllÜftlr. Bakaal.I, ayar 

tt 1ı 1 lsalland•a, uzunluk 
itle ölçllerlyle ayar te
tıbH deneme Jaraçla 

"eo•etrelerin ar11ulU1al 

protiplere gö·e ayarla olarak edi
oilmeai için Avrupadan 152 takip 
ölçü normallaıı yardımcı yaraçlaı 
ye ayar dam;~lır1 ••tın almıı ve 
buol.r Ulkeaıo dört bucığıoda ki 
ayar dayrelerine daiıtılmııtır. 

Bundan baık• platin iridyom· 
dıo Tüı k ulusal tözel metre ve 
kilogram protipleri Parııteki ar 
11ulusal ölçülP.r buroıundan 18lın 
ıhnttiıf ve etüt edılmeleri İçin bu 
buroya serilmifti. Bunlardan ki
log,am pıotibi gelmittir. Esasla 
etütleri gerektiren elektıik, bava 
gazı ve su Hyaçlariyle 61çü yaraç· 
lan tıkıimetreler ve ıidi fizik öl
çülrr ulul81 ayu deyreleri proje 
leri ıyrica botztılu.maktadu. E , 
lektrik, Hava gazı ve Su dııtıtma 
kurumlariyle ülkeye bu gibi ayar 

ve yapaçlara çok mikdarda rirdiA'in· 
den firmaların 6grenı:-klerine g6re 
kurumak ylllcttmilnd ~ oldukları 
özel ayar yerlerinde 6oDmUzd~ki 
yıl içinde knrulop tamamlatılma · 
la• ı için çalıtılmaktadır. Ôlçüle 
ria baki ve ayar itlerini ekonomi 
Bıkanlağı ile Uraylar arasında bö 
lerek llçlllerin yapılmaharındı 

rümrDklere retirilmelerinde veya 
onanlmalarında preken ilk mua
yenelerle ırıçıızlık yüz&nden U-

- Gerial ikinci aayf ada 

lngiliz gazetesi yazıyor 
~ 

\itkiye' yi tehdit edecek 
olanın vay haline 1 
tltrk' iJn enerjisi sonsuzdur . 
4i)le hiç bir .zaman bu derece 

tlı orduya malik olmamıştır . 
'tt "telgraf rızetHi•in 1.- narak ve büyllk fed.kirlıldar1 gö· 

~'tı J. H. Valtın Muata· ze •larak ~u ç•ıit ziyareti liyıki 
Jenı T&rkiyesi " bat· le katrtılamaya hazırlandı . 

~lr Jazi yızmıı ve bu Bu r.adite artık hafifleomiıse 
~· 

11 
Emniyetli hu de anutulmamıthr . Ve İtalyayı 

}~ '-t Ce Ye llmitli bir da- kuıı bili itimat~ızhlc vardır . 
~ M tt1 konmuıtur . Türkiye, ltı,yan1n buğllnkll emel· 
~""· '-•tlayor : lcrile ıç&k bir allka göıtermiyor· 

tt. ''c. Tırkiyeai, harpten ıa da her Türk İtalyanın batkı 
t...~l•nadan hoınut olan biJ tarafa dgnmeaioden için için 

tlr•k katmak hırsını memnundur ve umumi teveccüh 
. '-t toprak yüzünden muhakkak ki Habeı lehinedir . 

•t'lll•k iıtemiyen pek Ttirkiyeyi inciten biricik di-
lı ri~ biridir . ken, araaırı bazı bulgar hiziple-

"-•· 1•pıratorlujunun irinin gösterdikleri ht\ıumettir . 
"t ilkeler kayebetme· Bununla beraber TOrkiye her bi 
~ 'otareld TOrk Cumur dieeye kar§ı hazardır . TUrkiyenin 
~'•ffalc olm&1ına bir Trakya hududu. atılmaz bir iatih · 
~•r lialil olmuıtur . kim haline '.geıirilmiştir . 
~ "Y•de daima ent- Onun bu tar•flardaki müdı-

• 'l•n iilkelerden kur faaıı . Çanakkalenin mukabil ta-
il.. raftaki mudaf1&11 ile bağlı olarak ~ b,~._. 
~ ~•le Atat&rk diye T&rkiyeyi, büyük devletlerin bir-

f, k•mllın Türki· letik hareketinden baıka ber ha-._ •c A 
lllıt 

1
_ ~•rupanın hasta rekde kerıı tecavüze uğrayamaz 

"'CeJici bir 9 aaaf- bir bale ıokmuıtur . 
~· h.ıtunuyor . Yeni TUrkiye boiazlan yeniden tab· 

• 
1 lıendinia hekimi kime aid talebini ıimdilik b1rak· 

mııl'a da bu talep ber ı.angi da 
lsika yeniden ileri ı&rülebilir. ,, 

( Dt"yU Telgraf ) muhabiri da 
ha aonra Türkiye u~ So•yet Rua
ya arHındaki ııln bığlılıkten baha 
etmekte ve daha aonr• ıu IÖıleri 
ı6ylrmektedir . 

- Gerisi üçüncü aagfada -

-- -- Havalarımız 1 
Düımao uçaklarınıu tehdidi al· 

ımdadır . Bundan kurıulmak i~n 

ı uçak kurumuna yardım gerekıir. ı 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3334 

Bolu da 
Ormen yanglnları de

vam ediyor 

ltalya, petrolsüz bırakılmakla tehdit ediliyor 
İngiltere, Varna ve Burgazdaki gemilerinin Maltaya 
dönmelerini emretti. Cebelüttarıka çelikağ gerildi Bolu : 20 (A.A) - Bolunun 

Köroğlu ve Alad•t ormaolarmda 
yangın Çıkmıtbr. Köroilu orma-

oıoda ağaç diplerindeki 0ııar yau Beıler komitesinin teklifine Musolininin yumşak 
maktadır. Ağaçların yınmımaaı eh 
için hemen 200 ameıe ç.1c.rıım1 § cevap vereceği hakkında Romada cereyan başla 
tır. Alad•ğ orman yangınının sön- l . . 
dürülmeıi için Çarşaoba kamuou Pariı : 20 (A.A) - " Eko dö Avrupada bir ı•ldırım kaııuın mektedır. Ro~~aın y~tkeh çe-
e Mudurnu ilçrsi kö leıioden P.ris " gızetesioio Cenevre özel da lngiliz battı hareketinin ne o - venlerinde denıhyor kı : 

köylerinden amele çik!rılmıttır. aytar1 Mu11olininin İogiltere t•· lıcağına dair FraHanıo 10rll8UD8 . eu:ao~rgeler ti~diki ~&tkiil- . 
Seben ormanındaki yangın dila •a· rafından aüel müeyyidelere bat- verilecek cevap gelecek haftanın Jerıl~ katıy~n kabulu k~bı~ olm•· 
bab Sıtır kuyruiu deresinden bat· vurolmHı ıuretil~ ltalyının Lib- ortala.ı ıoa barokılmıştır . yan feylerdır . Ve cezrı htr ıoret -
lamıı ve ötle vaktı derleyip or ya ve Bingaziye aaker gönder- Bunda vakıt kazanmak gibi te d ı-ğiftirmezlene .. ~~za~ı iti~ara 
m•n ıirketiain mukaveleli maktaı mekteıı vazaeçmek sUrf'tile Lon· b' I kt d alınmular . Bu deııtıkhklen Ce-• ır şey aranı ma a ar • • 
na sirayet etmittir . Bu maktada drad• bir öoerrede bulunmuı ol 

8 
f .

1 
• ._ d' oevreden beklemek k•bıl olup 

h k ı k b. . •-t t . u ogı lerenıa "en ı cev• - l .. d .. b d" on ' tar ı ır yerı yu ı l za dutunu haber vermektrdır . k" d .. k d 'h o mıy•cagan an ıup e \ C ıyoruz • 
8 J • d .. . bana mftm ün ol ugu a ar san . k 20 ( A A ) man dumanlar o u flzerın e ru· ı Aytarı göre bu öner~enın b' h' k d Cebelıttarı : . -

neıi bet on dabika &rtmDıtUr • 1nıihere tarafıod.n kabul edil- . ır .ma lıyetk ved~me arzusun an İngiliz kravazörü,Ekıater İogilte-
H k b b .1 . ılerı ge mc te ır . d b ğ I · · L" emen as ere ı rr verı mıı ve 1 meaiain ihtimali yoktur . rt en oraya e mııtır . tman• 
il jandarma komutanı ve orma.D Cenevre : :?O (A.A) _ Buıada Durumun vehameti kartıllD· ç, lik bir •i grrilerek emaiyet 
direktöıü ve ispektöı ü ile komı beslenen bir çok Omid ıudur : da bir çok nüfuzlu ıahıslar ceva· altına alınmııtır . 
ıeri yangın yerine yetitmiılerdir. Roma : 20 (A.A) _Betler hm Hoar tarafından Ceaevrede Roma : 20 ( A.A ) _ Hallı 
Yargının etrafı on köydt>n topla- komiteai ioergesioi hemen ve veiilrn söylevden dıba açtk olma. Beıler komitesinin önergelerioe 
a.n halk ile çevrilmittir. Yangın keıio ıurette rededilmiı değil · eı •rzusuou g6ıtermektediJler. hükBmetçe verilecek cevabı bü· 
alanı tahdıt edilmittir. Bir rüzglr dir Hükümetin bu_mOtaleayı ne dere· yük bir ilgi ile beklemektedir • 
olmazsa akı•m• kadar Seben yan Pariı : 20 (A.A) _ " Elco dö Ctye kadar g6zeteceği belli değil· Hükumetin bu busuıtaki karara 
gınanıı0 aöodllrülmesi beklenmek ı>ariı ,, gaıeteaiain Londra aytı· dir . ve gtnel f•tiıt aeferberlijinin 
tedir. Sebea ormaoı Bolunun en rı bildiri,or : Şurası mubaklcalctır ki meee- i lanı yarın beklenmektedir . 
kıymetli ve önemli Oımanlarm . lngıliz deniz bakanhg"' ı İtalya· lroin ırtık bo tekilde ortaya a- Cenevre : 20 ( A.A ) _ ,.Ha· 
d d !1f ._ l"d b" vaı aı"ıtnıının özel aylan ltılyanıa an ır. yı icabaoda peırol . tedarik dme- hlmıt olması• eV•• a e mD ım 

Y d · k d Cenevr~den biraz dıh• müaait Unan Onanması sine mani olmak ıuretile yola ge. telakki olunma ta ır . 
intiha toplamaıtar . Bu çeveDler 

lstanbula geldi va tö
renle karşılandı 

İıtınbul : 20 (A.A) - Yunan 
donanması kumında•ı amiral Sa· 
keleryu ve maiyeti buılln onbirde 
Dolmebahçe rıhtımında kanya 
çıkmıılaıdır. Amiral rahtımda mer· 
kez ye deniz .kumaadanları tara
flndan karıılanmııtar. Deniz mosi· 
kası İıtiklil ve Yuaao marılarıaı 
çalmıı , deDiz müfrezeai eelim 
durmuıtur. Amiral ve maiyrti mib· 
maadarlarile beraber otomobillere 
binerek 11,30 da lstanbul Ubayhk 
kurağ1Da gelmitler ye ilbay Mu 
bittin OıtBadığı ziyaret etmiıler · 
dir. Törenle kaııılanıp uğurlanan 
amiral buradan İıtaabul komutan· 
lıAına giderek komutanı ziyaret 
etmiıtir. Burada da aakeri törenle 
karıılaoıp uturlanmıttır. 

Çanakk.le : 20 (A.A) - letan · 
bula geçmekte bulun•n YunaD 
hava filoaondan deni~ uçağı lima · 
nımıza indi . Benzin ihtiyaçlar1 
vardır. Doıt uçakçılar& ıar namı 
na iğle töleni verilmiştir. 

Balkan olimpiyatları 

Sonuçlar radyo ile 
bildirilecek 

....... -
Ankara : 20 (A.A) - Yarın· 

dan itibaren İıtaobuld• Fenerbab 
çe atadyomunda yapılmığa baıla
nıcak olan Balkan olimpiyatları 
ıonuçlarından ilgili bütün mem 
leketlerinin en çebuk aurette ha
brrd!lr edilmeai makıadile bu 
öoemli arsı ulusal hadiıenio ıo 
auçları 21, 22, 29 eyliil tıriblerin 
de 1600 metredeki lıtanba.l rad· 
yoıuyla Fransızca olarak bildiri 
lecek ve Franıızcı olarak söylen· 
dikten aer.ra T6rkçe olırakda tek· 
rar edilecektir. 

Zonguldakta 
Antrasit fabrikası ça
hşma~.a başhyacak 

Zonguldak : 20 (A.A) -Zon
guldaklı yeni yaptırılmakta olın 
Türk antrasit fabrikasında bngla 
ilk dtfa olarak tr crübe iıtibıali 
yapılmııtır. Fabrilca yakındı bB
yllk törenle açdıçaktır. 

tirehileceğine kanidir . Roma 20: (A.A) - Fraoıa 
ı ı Betler projrsioin bir konuıma te · looiliz .filoauoun talyanlıra Srfiri De Ch•mbrun, talyan dıı 

• meli olabileceğini .ıaoıyorlar. Ne-
KafkH petrollau yolunu kepa· Asbakanı da hazır olduiu halde d b 

gasun eıemeuJiğinin tahdi i u 
mak için olan harekill bu amacı Muısolini ile görüşmüıtür · çevenleri tatmin etmektedir. BllD . 
gütmektedir . Buraaaki Fransız çevenleri lara göre Habetiıtau ıslihatınan 

Cebel&ttarık boj'azının kıpaa- bedbin gözBkByorlar . Kabinenin bir çoğunun İtalyan iıyarlanaa 
mıeı İtalyaya Amerika petrolla· beıler komitesi önergelerine ve· veı ilmeıi liiaumlu olacalrbr. Fa· 
rını .kapayacık ve bu ıuretle ltal- receği cevabı yarin bazulıya - kat bu yalnız Cenevre1e mahlUI 
ya 'yalnız İniçre , Almanya ve caktır . bir intib·Jdar . Ve kuvyeti ve dol· 
bilvHıta Holaadadan petrol teda· Roma : 20 (A·A> - Trabluıa rnluiu Muıolininia kararından 
rik edebilecek.Ur . O da bu mem aaker göoderilmeıiodea bahıeden eonra belli olacaktır . 
leketler uhıılar aoıyeteaioia muh· " Gornale Ditalia ,, ıöndeıilen Londra : 20 ( A.A ) - "Roy · 
temel yHaiana rajmea petrol Ve· aakerin ebemmiyetaiz oldujunu ter ,. ajaoaı akdenizdeki İnfilis 
rebilirıe · ve Eritreye gitmiı olan yerlilerin harp zemilerinin nerelerde ba-

Atina : 20 (A.A) - HaYll •· yerlerini doldurac•lılarını , Trab luoduğuon göıtcren bir liste yay· 
janaının 6zel muhabiri bildiri- laıta durumun tam bil aükftnet maktadır . Cebelötbrikda Hood 
yor : içinde olduğunu yazdıktan sonra ve Renow diretnotlırı ile dört 

İtalyal donanmasının bir pet· diyor ki : krovazar . 9 torpido muhribi, 3 
rol gemiıi, ruhHt almadın Ar· Bununla beraber İtalyan hü mayin gemiıi .. İskend~riye lima· 
goıtoli limaDIDI gİrmİftİr . kftmeti §6pheli bazı yabancı ba· nıoda 29 harp remiıi bulunmak· 
ge · · k pt b' f t U n tadar : Bunların arasında Reeoloti· mınm a •Dl ır ır ına '1 ZuD- reketleri göz6aünde bulundur&· 
den buna 'mrebur olduiunu bil· rak her an ve her tllrlll ihtimal on diretnotu ve diretnotta Amirel 
dl'rm· t' Sı'r Villiım Fiaher bulunmakta-

'' " · lere karıı koym•ğa hazır bulun-
Cenene : 20 (A.A) - Aloiıi: mak azmindedir . d1r · 

bili Cenevrede bulunmaktadır . İskedderiyedeki filo Reveoge 
G Sof ya : 20 (A.A) - Var na ve Valiant diretnotlerile Gloıoonı Ye 
eşeı görüotlr 111 m~rkezdedir : Burgaıda bulunan İngiliz vapur Couıegcouı &dandaki üç krova 

b ayet Romaya gi ecdelc olur- lan hemen Maltaya hareket emti - zör , 2 u .. ak ve bir bastaue gemi 
sa ir daha Cenevrtye öamiye· T 

cektir . Bu da uluslar ıoayeteıi ni a 'mıtlardu · sinden tenkküp etmektedir • 
ile m6naıebatan kesilmeıi demek. Roma : 20 ( A .A) -

11 
Roy Aden limeaına on harp gemisi 

olacaktır • ter aytara bildiriyor : gelmiıtir. Bunların araeında Norf· 
Kahire : 20 (A.A) _ Mısarda Burada timdi Be,ler komitui lok ve Koıombo krovazörleri bu · ~ 

hava manavralari bilbaasa bom· önergel~rinde İta lyayı memnun lunm•ktadır . Bayfada üç kroya 
bırdman tecrllbeleri y•pılmaktı· edecek detiıiklikler yapıldığı tak zar ve iki tahtelbahir vardır. Port 
dır . dirde bunların İtalya tauıhndan uitde Barbam dirctnoto , Deıpa-

Londra : 20 (A A) - Bu sa· bir ıytıtma uaıı olarak lcabul lib luovaz6ı ü ve bir torpito mub-
bah sanıldığının bilifına olarak edilmeai kabil olac•ğı dOıün61 · ribi vardır · 

Nüfusumuz artmıştır 
Nnfusumuzun artdığına şüphe yok. Ancak nereler

de, ne kadar arttı? En çok hangi yerlerde arttı? 
Niçin başka yerlerimizde bu kadar artıuadı ? Çok ar· 
tan yerde ne var ki ötede yok ? Olmayan yerlerde bu
nu yaratam:ız mıyız ? işte bir silrü sorgu ki bunlara 
ancak: 

20 ilkteşrin - Pazar günü 

Yapllacak olan gen~I nnfus sayımı halledecektir. 

Başvekalet 
istatistik Umum Müdürlıiğı1 

Süven : 20 ( A.A > - EylBI· 
de bir ayizo gf'lmittir . Ancak 

SOvente kalmıyarak yoluna devam 
efmictir . 

Siogapordan hildirildijine rl · 
re Hermeı tayyare gemiıile tlç 
muhribi ouya gelmiılerdir • 

Royteıiu verdiği bu lbtede 
Maltad•n babiı yoktur . 

Roma : 20 ( A A ) - " Roy 
ter ,, ajao•ındın : 

Cenovad•n hareket eden 35 
bin askerin nereye rlnderildik
leri bakk1Dda " Royter ,, ajao11 
aytarı ilf' görüıen yetkeli bir ıab• 
ıiyet drmittir Jr..i İtalyan kuv•etle 
rinin hareketleri gizlidir . Fakat 
hunlarto biç bir avrupa devlatine 
kartı ıevlcedilmediklerini eöyliye· 
bilirim • 

Gentl olarak sanıldığınn ıö · 
re bu kuvvetler Bin11Zi ve Trab
luaa g6nderilmiı bulunmaktadar, 
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Yemen türküsü 
~~------···--------~~ 

Ferit Celal Güven 

- Dünkü salJıdan arlan -

Aman ana ... Camm ana! ... 
Sülün emdim, kana kana .. 

du, gözlerim görseydi de sana 
doya, doya baks:ıydım ... 

Ben Yemene gidiyorum 1 - Gözleerine ne oldu bacı? ... 
ile/dl eyle slilürı banal.. { 

Emine bacının eteklerine sıkı 1 

ııkı yapıfmışhm, ortalık bir ana 
baba günü olmuştu, üzerimize 
kalın bir toz bulutu çökmüşt6 . Va
gonlar ıeçrmez bir hayal gibi 
ıüzülüp geçiyorlardı. Lokomotif 
sanki bir canavardı, korkusu 
dağ gibi yürekleri ezen bir cehen
neme doğru, binlerce inıanı, ana, 
yavuklu kucağından çivi söker 
gıbi çekip götürüyordu ... Dizini 
döven, kanını içine akıtan bu ka
labalık, gidenlt-rio ar ka11ndan 
uğunuyor: 

Giime Yemene.. Yemene 
Yemen sıcak dayanaman 

Tan borusu er vurur 
Sen cahılsm uyanaman ... 

Emine bacı bir yandan söylü
yor, bir yandan terden; tozdan 
yüzüme yapıımıı saçlar1mı okıu
yor, brni; biraz önce Memedini 
yaptığı gibi Lağrma basıyordu ... 

r;ume Yemene .. Yemene 
Yemen sıcak kahve plıer ... 
Asker tlainıe çıkınca 
Aceminin aklı ıaşar ... 

Tren utık kıvrıntıyı dönmüş · 

tü. BirteVi}e çalan lokometifin 
dlidüğü ktsdını§, sesler gittikçe 

kayboluyor s1likleıiyor, sona ~r
mİ§ bir nefes takatsızlığı içinde 
her şey yorgun, cansız dOıüyor

du. Yemen tDrküıilnün ıon yan
tıları kulaklara bir çıoıltı gibi 
inceleniyordu. 

Kara çadır iı mi tutar, 
Martin tüf ek paı mı tutar 
A(]lasana anam, bacım! .. . 
Elin kızı yaı mı tutar .. . 

Kimde aihyacak can, hangi 
gözde ya§ lcılmııtı? .• Korkooç 
bir göle gDrültnsünden ıoora bu
lutlardan hızla yere dökülen İri 
damlalara beaziyen g6z yaıl1rı 
arhk kurumuştu. Yağmur ıonu 
selleri gibi insanin aoluklarda 
akıııyorla rdı. 

B.zı yıllar ıehir çok 11cak 
oluyordu. O zaman biz de yazı 

reçirmek için Emine. bacının To
ros dağları eteklerinde, Çakıt ke
narındaki köyüne giderdik· Emi 
ne bacıyı oradan tanıyorduk. Da 
mı bir tepeni"n ıırtiyle birlrşmit 
evinin önünde küçük bir bığ•, 

birkç yOz tf6nUm iyi bakılmıı 
tarlası, beıli inekleri, davarları 
vardı. O bizi çolc kere geçi 
boynuzu ağacının koya gölgesi 
ne zötürOr, köy muallırı söy
lerdı. Hele davarlau .ağarken 
söylediii tOrkOleı çok hoıomu
za giderdi.. Yolun üzerindeki 
iki gözlO, t•§ tekneli pınarı, 
derenin kenarındaki yunak ye
rini büyllk babası y•ptırmıotı, 
bunun için Emine bacı köyün 
ileri gelenlerinden sayıl.yordu. 

Emine bacı oğlu Yemene 
fittikten sonra bir daha §ehre 
inmemitti. Memedin giditi o gi 
dit olmuı, bir çok mektup .. Son 
ra 80DIUZIUZ bir Beıaizlilc ... 

Aradan yıllu geçmi§ti, bir 
fÜD yolum bu köye uğradı, Emi
ne bacıyı ıordum ... "Sağdır, evin 
de oturuyor .. " dediler. Onu, evin 
öo8ndeki haymanan duldasında 
bir keçe parçasının üzerinde hıt
dı§ kurmoı oturuyor buldum. 
Yerinden kımıldayamıyordu .. Ken· 
diıine adımı verdim, eliyle, yü
zümü, başımı uzun, uzun yokladı. 

- Tanıdım, tanıdım ... kosko· 
ca delikanlı "lmuııua. Ne olur 

e olacak? Kuru ağrı, yir· 
mi yıldar, gözümden yaı yerine 
ağı aktı, sonra da na11l bir pınar 
gözüne taı tıkanır da kuruna, 
gözlerim de kurudu. işte böyle 
kör kütük oldum ... 

El yordamiyle keçerıio bir 
ucunu kaldırdı, eıuarmış, kenar 
ları 6rselenmi§ bir kiğıt parçası 
çıkardı ve hına uzatarak: 

- Şunu bir de sen oku ha· 
kayım . dedi. 

Kaim bit kamış kalemıyle, 
satırları yukarı doğru yazılmış bir 
asker mektubu idi. 

"'Ana, 

Bir buçuk, l/\l aydır, iskeleden 
iskeleye uğrıya, uğrıyn bir çok 
şelılr ve denizler geçtik. 

Sonunda Yemen . denntlen ye-
ere gelcllk. Sıcağı gelin de burada 
göriin; elime mettdll .sarmadan 
mortiııin ııamlrsmı iutaımyorum, 
bir asker 011 dakikadan artık 

nöbet bel\ltyemiyor. Yere dıi 

şüp bayılmadık kimse yok. Bu
rada bir gudüm duru _su, altın · 

dan palıalı, rıizgdr bile kaynar 
su gibi neremize dokunsa lıaş 

lıyor. Araplar, askerlerin /\anı
ni şerbet ~amyorlar. Bizim kö · 
yıin yarısı yollarda /ıastalamp 
kaldılar, içimizden ölen de yok 
deyll, kimse duymtı~ın yal.. Fel 
ma gelinin kocaıı da ölenler 
araswda Gece nöbet beklerken, 
zaı1allının karnını Arap, hançe· 
rlyle açwermlı ... 

Canımızı kadere bağladık, ya· 
rın t:rkenden "Cebel,, denilen 
kuru, kalı dikenli, kumluk, iaı
lık bir yere gideceğiz; orada 
Araplar gene baı kaldırmıılar ... 

Ali ne yapıyor, yürümeye 
baıladı mı?.. Ana, benim için 
aşağı pwardan geçerken bir 
avuç ıoğuk su iç •... ,, 

Mektubun 1&ltındı büyüle ra
kamlarla 1319 tarihi yızılmıı, 
bir kenanndı da geoit bir par
m•k izi göriiaüyordu. 

Emine bacı l::•ıını iki yana aal
hya ı.allıya beni dinliyor, artık kura· 
mo§, içleri çökmü§ ufak iki kıran 
lık delikten başka bir yanı gö
rüumiyen gözlerini uğuyor, Ye· 
men tllrküıll ıöylüordu. 

Günden yam soldu mu ola, 
Yerden yanı uldumıı ola 
Memedimin ala ğözün 
Karmcalar oydumu ola. 

Yirmi beş yıl önce, 87gıo bir 
yaz gününde, keLdiıini ı Y "meoe 
yolcu ettiğimiz Memedio o ioce 
dal gibi boyunu hayata doyma · 
dan, canlı alıı gözlerini iyice ha
tırlıyorum, o da Ött>kiler gibi ucu 
bucağı hılinmiyeo çöllerde, kim 
Mlir hangi rüzgar onun da üze· 
rinc bir kum tPp si gdirip çökert· 
miıti .. Kızgın bir güarş yalımı 
kim bilir onu nasıl çarpıp yere 
aermif, kim bıJir aç çöl karınca
ları naaıl onun ala gözleriae ço
tuımuılardı. 

Emine bıcı: 
- Oğul dedi, arlık Yemene 

asker gitmiyormut ayle mi.. 

- Öyle Emioe bacı, artık 
Yemen bizden çıktı .. 

- Destae ki oğul, cehenne · 
min kapı11 artık kapandı .. Yıllar
ca yüreklerimizi koparıp, koparıp 
oraya gönderdik .. Neye yaradı bu 
iı. Tanrıya yareomak için mi bun 
lan yaptık, fiden gelmez yollar
da yavrumun ıı" iti vardı?. Ne iıe 
ola .. oldu, Kiden gjui, ridea gel· 
mrdi. Taoeı lizleri aoaoıza ~ba 

Ttırlı: 6Szft 
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ölçüler ve 
ayarlar Şehir Duyukları 

- Birinci say/ adan artan -

rayların yapamiyacağı yıllık mu
ayeneleri Ba kaolığa ve her ilci 
yılda bir yapılın bayağı yıllık 

mulmeleleri bakanlık ölçüler Ye 
ayar örgütünün kontrohı •altında 
Urayları vermiştir. 

Bu işlerin görülmesi için eko· 
nomi Bakaoltğınca merkez Anka 
ra, lstanbul, Karadeniz, Samson, 
Akdeniz, i~I rein ve Ege İzmir 
bölgelerinde birer ölçüler ve ayar 1 
ba§ isp e kterliği kurulmuştur . 

Öte yönden 520 Uraydao bir ! 
birine yakrn idar: ve ekonomice 
ilgili olao:uraylar ölçüler işi ba
lumındao gruplara ayrılma ve böy· ı' 
lece 140 Uray grup merkezinde 
yukarıdo )azıldığı gibi ayar day- 1 
ralara kurulup 1934 yılı içiude 
ise bı~la tılmıştır. 

Yönetsel ve ffoansla gereklik 
ler üzerinde 1935 ythnda bu mer 
kezlcrden bir kısmı daha kalduı 
larak §imdilik bütün ülkede 70 
Uray gurubu ayar dayraları bıra

kılmııtır. Bölge ölçüler ve ayar 
bıt iıpckterliicleri ve uray ayar 
işyarlık(srıoın büyük bir kıamı 

1934 ve 1935 Yıllanııda kendile 
rine kanun ve tüzükle verilen mu
ayeneleri aksatmadan baıarmış 1 

lerdır. 

Br karılık ölçüler ve ayar ör
gütüm:e bu arada Ankara, lıtau
buli:ve İzmir gibi lıaıılca merku
lerin dağıtma ağlarında bulm.:ıan 
Elektrik, Havagazı ve Su sayaçla
rmın ve taksimetrelerin de bakı ve 
ayarlarına girişilmittir. Dırektör

lük g• zgin ıyar fen işyar!an de 
miıyolluında her türlü ölçülerle 
yük v .. goolatmıo ve vagon bas· 
küllerinin kanun ve tüzüğe uygun 
olarak muayene ve ayar iıleriae 
baılamışlardır. 

Bütün devlet dayre ve kurum 
larındaki ölçüler itini g6rüımek 
üzeıA aytıca bir komisy,oa toplan 
mışaır . Ölçüler tüzüğünün 19 uo 
cu maddesine göre Elektrik, bava 
ve su Hyaçlariyle 61çü yaraçla
rının ve taksimetrelerin tip ve 
sistemleri ekonomi Bakanlığınca 
öğrenekluine göre onaylanmakta 
ve böylece onaylınan sayaç ve y•· 
nçlarıo tip ve sistemleri reımiğ 

gazete ile bitirilip yazılmakta va 
ayn direktörlüğllne saklanarak 
ilrililere açık bulundurulmaktadır 
Tip Vf' sistemleri bılcanlığa onay 
latılmıyın ve 1 ürkiyede kullanıl 
mağa lelveritli bulunmıyan elek• 
trik, bava gazı ve ıu ıayaçlariyle 
ölçü yeraçları ve taksimetreler ka 
nun ve tüzOğe göre gidirilmekte -
dir. 

ğıılasıu, ana olmak güç §ey yav
rum, bele bizim g'bi ana ... 
Emine bacının kırmızı baş bağıma 
kenarından dışarı çıkmış ak saç
larıDI okıadım.. Katı kuru elini 
dudaklarıma göliirdüm.. Elleri 
buz kesilmişti.. Boğ.zına düğüm 
lencn kısık bir sesle türküsüne 
yeoideo baıJadı: 

Tarlalarda biler kamış, 
Uzar gider vermez. yemiş. 
Çöl Yemende lkl kardeş; 
Biri Memed. biri Memlş .. 

Emine hacı: 

- İşte yavrum, çocuklarımız 
yemişsiz kamışlar gibi Y cmeo 
çöllerinde kuruyup kıldıler dedi .. 

Haymanm duldasmdan epey 
ce uzakla§mııtım, arkamdan on11n 
sesini duydum .... 

- Oğul... Oğul .. Pınarın ya
nandan geçerkea Memedimia canı 
için bir avuç sovuk su iç ... 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

fv\üracaat bürosu 
Yar1ndan itibaren 

halka açıhyor 

Hükumet konağında yeni ya
pılan müracaat bürosu yıırıodaa 

itibaren balkı açıl11caktır. Bu hu
eusta ilbaylılccı bir talimatname 
hazırla nmııtır. 

Bu talimatnameye göre balkm 
beıvuracıığı bu büroda işler gayet 
kolaylıkla görülecek ve kendileri· 
ne lazımgeleo kanuoi yardımlu 
yapılacaktır. 

lılerini gördürecek olan hal
kın ayak.ta beklememeleri için 
büronun önüne ve hükumet kona· 
ğıoın birinci katıoıo koridoruna 
oturulacak sıralar konmuştur. 

İdare heyeti , daimi encümen 
kalemleri d~ yeni yapılan odalara 
geçmişlerdir. Sıkışık bir durumdı 
oturmakta olan digcr kalem me 
murları da hunlardan boşalan oda
lara taşınmışlardır. 

Ekmek fiatı artb 

Uo fiatlarınm artması dolayı· 
sile ekmekçiler ıosyetesinio narhın 
uttırılması hakkındaki dilekçelrri 
uray encümeninde ioceleomiş ve 
bunların istekleri yerinde görüle· 
rck birinci dürlü ekmeğin ltiloıu· 
oa yirmi para ek yapılmak sure 
tile düaderı itibaren kilosu 8,5 
kuıuıtan satılmağa ba§lanmııtır. 

İkinci dürlli ekmeğin kilosu 
iıe 7 kuruş 10 paredır. 

Parti başkanımız 

İtleriai görmek üzere şehrimi· 
ze gr-len Cumuriyd Halk partiıi 

Seyhan İlbaylıkı baıkanı ve Bah • 

kesir ı•ylevı Ôıge Evreo dün öğ
leden sonra Bürücrğe dönmüştür. 

Bahçelerde 
Krizumf alosla savaşa 

devam olunuyor 

Tarım diıektörlöğliace bahçe· 
lerdeki Narinciye ağaçlanndaki 

krızumfaloı kurtlariyle ıavııa 

önemle devam olunmaktadır . 
Ayın on dördünden düne kadar 
bahçelerde 5950 ağaç ilıiçlaamıt· 
tır . 

Sayım işleri 

Hazırhkları illmizde 
bltirlidi -·-20 Birinci T eırin Pazar günü 

yıpılacak olan genel nüfus .. yımi 

bnıahkları ilimizin her tarafında 
bitirilmiş, her yer oumralanmıt 
ve buna lbım olan defter ve ced· 

veller de lbölgelere atanan ifYU· 
lara verilmeğe lıaıhnmı§flr. 

Kültür kadrosu 
gelmedi 

İlimizin ilk okula kültür k1&d
roıu düne kadar llbayhğa ğelme 
miştir. 

Kadronun yarından ıonra gel· 
mrıi umuluyor . 

Gazlara mazot 
karışttrıhyor 

Uram arasında Ye bakkallarda 
11tılan 1ıazyağlarıe1a içine m•zot 
ve su karııtuıldığı ve bunJarıo 
çok pahalıya 1atıld• ğı görülmekte 
dıt. 

Ur ay nbıtaıınıo bu nilelrlı . 
lığın 6aüne geçerek bunu yapaa
l•rı rezalaadarmıs1 lazımdır . 

Orta okullarda 

örenici sayısı iki 
beşyüzü buldu 

Bu yıl orta [tahsil okulların• 
baş vurao talahelerin dilekleri te
mımen yerine getirilmıgtir. 

Bu ıuretle etkek Lisesi lale 
be sayisi 1200 ı, kız lisesi talebe 
sayısı da 620 yi bulmuıtur. 

Orta mektep ve karııık orta 
tecim , erkek öA"retmen okulları 
ve taıım liseai ile birlikte bu yıl 
Adanada orta tahsil okullarındaki 
öğrenicilerin sayısı, iki bin beıyüz· 
den aıağı olmayı, aktır. Bu kadar 
kalabalık bir oğreniciye yer ve öğ
retmen bulmak oldukça zor bir 
i§ idi. 

Bunan için ıebrimizde bulunan 
ve eı kek liıisinde yatıp kalkan 
Kültür bakanlığı genel ispekter 
lerinden Kadrinin başk•nlığındı 
dün kültür direktörümüz Yunus 
kazım, ve diğer orta tahsil olculuı 
direktörleri kız lisesinde topla
narak hu duruma, bulunması ge
rekli t~dbiri saptamışlardır. 

Bioaanaleyh dar tıkız olmak.· 
la beraber bu yılda orta tahıil öğ 
rf'nicileri öğretmensiz ve yersiz 
kalmıyacaklardır. 

İlk okullarda 

Yazım işlerine devam 
ediliyor 

İlk okullarda ayın on altııın 
da bışlıyan yazım itlerine önemle 
devam olunmaktadar. Ilu yıl yav
rularımzda okumı hevesi geçen 
yıllara göre çok faı.ladır. Kültür 
direktörlüğü 926, 927 ve 928 do
ğumlu olup okullara bıı vura• 
çocukların geri çevrilmemcleri içia 

Baı öğretmenlere buyururolar ver· 
mittir. 929 clötamlıların tn, wr· 
maları şimdilik onaylanmama1cta· 
dır. Bunlar için yazıro i§lert bitip 
okullar açıldlktan sonra dütllnüle· 
cektir. onun için bu duğumluluın 
faydasız yere baş öğretmenlere 

bat vurmamaları lizımdu. 

Aıfalt yolun üzerinde yapıl · 
makta olan yeni mektebin de hir 
ao önce bitirılmesiae çalışılmak 
tadır. ÖnOmOzdeki •Y nihayetine 
kadar behemehal bitirilecek olan 
bu okula Necati bey okul111 öi 
reaicileriy le veni yazılanlar taıı 
oacakludır. Kültür direktörlilğll, 
baı vuran iiğrt.nicilrrin okulsuz 
lıalmamalara için ıimdidea bütün 
bazırlakJarı almıt bulunmaktadır. 

Bütünleme ıınaçlan (lkmal im 
tihımlan) önceden de yndığımz 
gibı birinci d~vrenin cylfiliia 25 

ıoci çar§aaba ve Ukin devrenin 
26 ınci pcrşenbe güaü yapılacık 
ve o akıam temamen bitirlt.cektir. 

Bu yıl bütün orta tahsil ve ilk 
okullarda .derslere 30 eyl61 pazar
tesi sabahından itibaren baılana· 
cali tır. 

llbayımız Bürücefie 
gitti 

İlbayımız Tevfik Hadi Baysal, 
paydos günlerini geçirmek Ozere 
dllo öğleden ıonra BürOcek ,ıy
l11ına gitmiıtir. 

öaretmenlerimiz 
geliyorlar 

Paydoı dolayııile iz•nlerini 
muhtelif il ve ilçelerde ve yayla 

larda gt'çir•n ilimiz öj'retmenle 
rioin bil)lls bir kismı Ş• hrimize 
dönmüşlerdir . Ôtekilrrde yarın 
ıebrimizde bulunmuı olacaklH· 
dır . 

Fekededold 
------ rarıar 

Ba(jlara büyO~ta 
yaptı 

-- - · d f ck•1' 
Bn ayın on ııı1ltıııo ~re' et 

yirmi be~ dakik• kadır 111111 fi 
. b- ükl''ğ.. de dolu y•e !..lit· 

vız uy u un terdllr" 
bağları büyük zararlar 

11kl•'1 

At koşuhlr• hazır 
--------- 'lf İ' • . 13 •• d 

Birinci T eırıoın • ısde r 
. ·· ı · ızebrı111-~ 

cı pazar gun erı )' ~ ... 
pılacak olan büyük •'

1 
.,..,.kt'' 

hezırliklarına devıdl 0 11 
ı•o '''' 

- . cek o blfl dır . Koşuları gıre 1.,ı 
at ve kısırakların id11180 kt•dı' · 
ciler tarafından yapıl~:-*•' 

kıl- ~Hl 
Kotu programı ve "krl""' 
sahiplerine veril'ce~~ ,",;' 
Ankaradıki yarış v e ı fı~11f 
meni bııkaolığıod•0 

göndtrilmiştir . ci1'~ 
Yapılması bir östeJJ 1,,-r 

d k. t iyOD ' len koıu yrrin e ~ ~ . tıbıtf 
an önce bitirilmeıı •.Ç•~o1rt1• ti 
rafından üstenciye bır _jj 

,ilmiıttir . I 1 ~~ 
Bu yıl yapılacak " d,ı ' 

rın her yıl yapılanl•' d•~ 
iyi oiması için bayt~ıpıl~~ 
ce çalı§ılmaktadır · · ~Of"ll'" 
lan bu; soa hah•~ • ıt ili~ •' jk 
bir çok illerde bırıoC ~ "!
cilik kazanın en kıy• p.r..,.: l. · 
ve kısraklar ıirtcelıti• ;., dl~ ~ 
sahipleri ıimdidc:D b•:,111, ' 
ıine baıvurmata b9!.w8,0 

Cezaevi di~ ._!eti 
------.ı dJı ~ 

Şehrimiz ceıı 1 t1J 
Hilmi; TOzc bakıabl''° ,.te 
üzerine bugünkü eki~' 10 
raya gidecektir. Billll

1
' bif 

da terfi suretile baık• 
atuıcıtı ~or· ,. 
U-zman (trner 

---;-~· Saihk ve ıo-r' lıl' 
lık iıpekte'rffir rfJlf!l ,_,~ 
Dokto • Ômer NecıU 
teblilnize tel•iP' .. • 
Konya özel rrııJ; 

direktör 
~~ --. ---ı~·-=oı•r• 

Bir baft• ızıo 1 ,j 
mize gelen KocaJa 61 il 
direktörü hem§rbrİ~~ 
ıüa &devi baftDI dö8 IC 
Masara çal•" 

bir hırsll 
~ 

tır . 



İtalya 

8•nda bakanının 
söylevi 

-ltrd 1 
te ıt e • talva propaganda 
llQ O~lininio damadı Kont 

~hi Er~trede radyo ile ver
~.QJ hır söylevden telgraf 
"-~~ bahsetmiştik • İtalya

l)i lln gazetesi olan " İl Ci-
t•lya d .. 
b •· a tamamını gor-
il •. l 

~ soy ev şöyle başlıyor : 

'tt~ ba, §ebri ol•n Aıma
L 

1
1 8ıfatiyle değil , gönül· 

4-1 !~D tayyarechi sıfatiy)e 
;• •b ulasun• bitab edi-

• Q n11tku söylemeden ön-,. 
• '

0 Çocuklara ile birlikte 
d Gıliforması ile Habt'§ 

ta •~lırı ve ovalın l\stün· 
'•111 ' 1 llÇU§U yaptık , 

~~~p v~ cüretli Amerikan 
ili bır dava lcarıısıoda 

11
1811110 savaıdaa çe-

~iat hiikümetiain Habe· 
it '~ı aldığı vaziyetin bak 
_;• Aoıerikan uluıuaca 

;, ·lı-k 
u iirnetinin uluslu 

ae'' •erdiği memoraadu-
' lltlik İtalyan - H~b•§ 

-r., tlerini sarih bir şekilde 
#" "-· ted· 1 , ~· '~''da ır · talya , bu elli 

r: 1 liıbeı bük6meti ile 
1•Pnıık için gayretle 

· İtalyan hllkümetinia 

' 

.. lltfında Habt§ büku
Oete•d··· d ~ ' ııı oetane tua · 

~ •r birer Hyıbilirim . 
~: ~&kiimetia:n mesaisi h: ıt netice vermedi . 
't leti~rlnia ııhıi meııfaat 
, ~,1 dıd duygulan karşı
~ ;~nın hllınü niyeti 
~ •r · Habeş şefleri , 
~ nu ezmekte ecfil ve 

l' '•ıiyette bırakmaktı 

""' .. t, ~un ••ktile aleyhine \.a-
' 

1
1•ts habHına kaldır· 
lffık olduğu 1'88ret 

. ~. "edeniyrtinio müıire 
tt ~tıe 
"~Jit •e Somali ıömllıge -

~ er tarı. f ınean ber tür-
~ -.kıoethğ• m1ruz 

~~iflcri genel barııa bir 
~ . ı etmekle beraber 

t1i lllenbalarla dola bir 
lllf!deaiyet ekor.omiıin · 
~ bırakmak iıtiyorlar. 

dii~ kıtalar. barış ve ni· 
._,..: .g~nde , emniyet ff 

j .. •Çınde , sermaye ve 
•t ,,. 

ır piy11a açmı§ ola-

aı. · •ı .. devamh dllımaa· 
'•d'k İtalyayı Habe§ me
~ l aı bir tekilde hallet 

8.:'llıittir . İtalyanın bu 

~ g ·~ bu kar.randan biç 
erı d·· . k . , 11 onmıyece tır . 

•ıa b i u bareketioe mua-
,,~~)'etıleri İtalya o ulu · 
~ ... lcararJaştırmııtır . 

-.ok · 
hiı· 81Yoaı1n ne demek 

ır ' . 
~.~•beı hiikfimeli ile 
~ .. '~ioi kapatmııtır . 

"4 ~6' et emri gelince 
'c.t~ 8elibetle vazifemi 

-.,~ 1~ • Acunun tarihini 
~ ııt ..,.."-lu e!en uluılır 43 
' btıı bır aolid uluıun 

1111•cıklarını biliyor . 

bir lngiliz 
gazetesi yazıyor 

- Bırillcl sayfadan artan -

" Tiiı ki yenin bütün sırlarında 
mükemmel bir istikrar ve emni 
yet büküm sürmekte ve onun 
memleket içinde bOtün çalııma 
ları yüksek bir muvaffıkiyet ka
zanmıktadır . ,, 

Muharrir daha sonra Türkiye
nin fioaosal durumunu anlatarak 
diyor ki : 

'' Türkiye finans bakımından 
her hangi Balkan devletinden da 
ha Hğlam vaziyettedir . Büdçe 
daima denktir . 

En belli başlı Fransız finans 
muı.has11slarından biri vaziyeti 
tetkik tttikten sonra Türkiye is
tikbalinin çok ümitli olduğunu 

ıöylemiştir . 
Türkiyenin Musul petrolla· 

rından hu ıene hiSSl'Iİ 500,000 
sterlin tuımuştur , 

Kısa bir zaman sonra kendi 
madeni kaynaklan kazaoç getir
meğe ba§lıyıcakhr . Drmiryolu 
meıb11r Ergani bakır mıdroine 
varmı§ bulunuyor ve petrol bul 
mık için mühim ara§tırmalar ya
pılıyor . 

Mutahu11slar Baku ve Muıul 
petrol tabakasının Şarki Tür kiye· 
den geçtiğini v~ bunun zengin bir 
kaynak olduğunu söylüyo lar . ,, 

Muharrir daha sonr~ Türkiye 
sanayileşme programının son de
rece ciddiyetle tdtbik olunduğunu 
anlattıktan &o ora Türkiye ile in. 
giltere arasındaki dostluğun sağ
lamlaşmakta ve mütareke hatıra
larının unutulmakta olduğunu, son 
on yıl i\:indu İngiltereyi Türkiyede 
temsil edenlerin iki taraf arasın
daki ya1<laşmayı ilerlettikltırini izah 
ediyor ve arada : 

Atatürk'ün kendisi lngihereyi 
taktir rdiyor . Vo İngilizce öğren
meğe çalışıyor. Kendisi bııgün bi
raz duraklıyarak lng ı lizceyi söy · 
lemek.tedır . 

Diyor . 
Muharrir daha sonra <liyor ki: 

" Atatürk her zaman gibi kuv
vetlidir. Şimşek çakması süratle 
yactığı ve bütünlüğü ilı;, tatbik et· 

tiği yenilikler, yalnız sathi mahi· 
yatte değıldir. Atatürk'c.in enerjisi 
sonsuzdur.Ve herk<:sin kendisi gıhi 
olmaaını ister . 

Atatürk askP.ri bir debA olmak 
sıf alile de ınevkiini muhafaza et
mekte ve ordu onun beşlıcıı meş 
guliyetlerinden birini teşkil otm'lk
tedır. Türkiye hiç bir zaman bu 
kadar disiplinli, bu kn ılar iyi teç
hizatlı, ve bu derece liyakatli bir 
orduya malik olmamıştır . Ve bu 
ordu, çok şüphelı bir saik , olan din 
taassubundan ıUıam alon bir ordu 
olmaktan çıkmıştır. 

" Atatürk'un umJ.esi: Türkiye, 
Türklerindir . Bu umde, Türk iJa. 
resini yabancıl:ırdan t emizliyen bir 
siyıısR doğurmuştur . Ayni siyasa, 
hükftmetin yabancılar tara(mdan 
işletiJen her imtiyazı almasına yar
tlıın etmiş bulunuyor . Bunlardon 
knla kala Şark demiryolları kal. 
mıştır. Bu yakında satın alınacak· 
tır . 

" Jstuubul telefon kumpanya -
sının bir ay evvol s&tın alınma'fı 

İngi lterenin Türkiye He finansal 
alakasına nihayet vermiştir. 

" Rivtıyete göre Lozan muah'.l
desini intaç eden müzakerelerin 
biteceği sıradtt Lir İngiliz devlet 
adamı cebinden bir banknot yığını 
çıkararak İsmet Paşaya : 

" Türkiy .. , bugün ıleri gidabilir. 
Fakat bunsuz, istikbalde ileri gi
demez demiş. 

Fakat Tü•kiye bugüne kadar 
harici bir istikroz yapmadan yü-
rüdü v~ Osmanh devloti zamanın· 
daki teklıCterden büsbütün başka 
tckliCJer yopılmadıkça yı·ni kapi-
talistlerin hüsnü kabul görecekle
rini göstı-ren~hiç lıir emare yok-
tur. ·· ----

( Tir le Sözfi ) 

Londra mektubu 

lngUterede endüstr4 
durumu 

Tecim hakaolığınıo yaydığı 
ıon iıtatiıtikler İngiltere endtıst
riıioin gittikçe yeğinlenmekte ol
duğunu gösteriyor. 

Çıkat tecimi artmaktadır. Yayrım 
yılda bu arltş ölçüsü, geçen yıla 
göre yirmi miyondur. Başlica Heri 
giden endüstı i makine, demir, çe 
lik işleridir. sömürgelere pamukJu 
çıkıtı 1929 danberi eıı yüksek 
dengini bulmuştur. Batı Hindistan 
% 60 ve batı Afrikaya %100 ar 

tıklık vardır. buna karşı giret sa 

yısı da azalmaktadır. Yiytcek, içe 
cek ve tütün gireti 1933 yılına 
göre yarım yılda bir milyoo lira 
drğerinde eksilmiştir. Yapı işle

rioio gtııçen yıl 250,000 (özel ev) 
Hyısını çıkması mutluluğu;;ıun 

bir ölçüsüdür. 

Pamuk <"ndüstrisinde de iyi 
bir gelişme vardır. iplik bükümü 
kolunda iğlerin yüzde yirmi ezal-
t ılması geri kalanluıo daha güçlü 

olması ve mıl değerinin .azalması 

içindir. lankeıter İfCİ :gündelikle
rini ve fiatlart saptayacak bir taı 
lak yapmı§tır. (Noraamhn) sekiz 
yıldanberi işsizleri en az sayıyı 

bu yıl bulmuıtur. 

Ayak kabı fabrikaları tüm 
çığda çalışiyor. Notingam ve çev 
resinde giyecek fabrikalarında 
94,000 iıcinin tüm çağda çalıştığı 
g6rülüyor. İ§te bu rak •. mlar İngiliz 
eadllstriaiode genel bakımdan İf 
ı..,tin eyi .gitmekte olduğunu göı 
termektedir. 

Yunanistanda mahpus
ların genel sayısı 

Ulusal Ekonomi Bakanlığının 
istatistik servisi 1933 yılı hapis 
evleri hakkındı bir istatik çıkar 
mııtır: 

Bu istatistiğd görf', 1933 seoe 
sinde Yunaniıtanda 33,581 erkek, 
2,008 kadan olıoak üzere 35,589 
hapis vaıdı. Bu tutardan 28,058 i 
o yıl girmiş, geri kalanı diğer yıl· 
lardan kalanlardır. 

Gene aynı tutardan 28,735 i 
o yıl içiode cezalarını bitirmiıler 
ve 22 ıi kaçmıı ve 64 Ü ölmüştür. 
AyDİ yıl zar.Loda 447 lcürek ceza· 
"I, 17 ölüm Cl'Z&Sı verilmi§tİr. 

Yat itibariyle 22 ile 30 arı· 
sın da olanlar en aj'u cezalara 
çarpılınlardar. 1933 yılında hu 
yaşta 2948 kişi vardı. 15 ile 18 
araaındı olanların tutarı 419 dur. 
60 dan sonra ve 14 <: kadar olan· 
ler ancak 167 dir. 

Hapiıleriu çoğu çoluk çocuk 
sahibi oiıo erkeklerdir. 

Bunların sayısı 2214 dür. Ölüt
çülerin çoğunluğu da çiftçiler · 
dir. 

Saatta 324 kilometre 

Freosız uçmam Mermoz, uçsgiyle 
Paris'ten kalkarak bir günde Ce
zair'e gidip gelmiştir . Gidiş uçu 
şu 4 saat 5 dakika, dönüş de 4 
saat 33 dakika sürmüştür. 2940 
kilometr~ tutan bir bava yolunun 
8 saat 38 dakikada yapmış olan 
uçman ortalama olarak saatte 
324,3 kilmetrt uçmaıtur. 

Ecnebi memleketlerde 
bulunan vatandaşlar 

Ankara : 20 ( A.A ) - Genel 
nüfus sayımını müteakip ecnebi 
memleketlerdeki Türk tebasının 

teıbitine baılanecaktır . 

Yunanistanda yer dep -. 
renmesı 

Epir ilbayının iç hakanlığma 
göoderdiğı bir telgrafa göro Ja
ııinR ve çevresinde büyük bir yer 
sarsıntısı olmuş ve yer, yer zarar· 
lar yopmıştıt'. 

Janina yakınındaki bir köyde 
(40) ev yıkılmış ve P.ek çokları da 
oturuJmıyacak bir hale gelmiştir. 

Göçemenlere yardım 
edilecek. 

Sosyal yardım bakanlığı Dra
petsona göçmenleri için 14 milyon 
drahmi bir kredi istemiş ve Ba
kanlar kurulunun geçen günkü 
topJantısında hu dilek kabul edil
miş ve ayrıca lO milyon drahmilik 
bir kredi de ( chalicdique ) dep 
renmesind• n zarar görenler için 
verilmiştir. 

Müze dlrektlrlüliill&1: 
Pazarlıkla münakasaya konulan 

480 Jira keşini müze temiı atına 

talip çıkmadığından bir hafta ılohu 
uzatılmıştır. Pazarlıkla verilecek bu 
işe istekli olanlorın 25 9 - 935 
çarşamba günü saat 3 te kültür 
idaresinde bulunmaları. 5877 

20-21-22·- 24 

Seyhan jandarma komutanlılından : 
Açık bulunan bağlar bekçi kA

tipliği için orta ve daha yuk erı 
okula mezunlarndan bir k işi sı· 

naçlıı atınacakltr . Sınaç 27-9-
935 cuma günü saat 14 de il jan 
darına komutanlığ1t1da yapıleca

ğındcı n is\ı klıl ı· rin İlbaylık katı 
vasıtıısil rl ve bir dilekçe ile lı ko
mutanlığına başvurmaları. 5884 

22-24 

--Paranı!-~ 

1 
Boş yere harcama ve har· 1 
cıyacaksan yerli mahal 1 

Muhasebeci aranıyor 

Dolgun maaşla bir muhasebe
ci ararııyor . İsteklilerin AntaJya 
ambarına baıvurmaları . 

Adana erkek ölretmen okulu direk
törlülünden : 

Okuluınuz talebesi için 250 ta
kım elbisenın dikiş ve 700 metre 
kumaş 18 Eylt'll 935 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle müno
kas•ıya konmuştur . Nlimııneleri 
görmek ve şerniti anlcımak istiyen· 
lerin her gün okul iılaresine ve 

ihale günü ol ın 7-1 inci Teşrin pn· 
zartesi günü dtı snat 9 da temioot
lu rı ile birlikte kültür direktörlü
ğünde toplanacak komisyona baş 
vurmaları bildirilir.5860 

18-23-28-3 

~---------------------------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahklanı ıbirinci sınıf 

mütehassısı 

...,._ - --·---
Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastnlnrı her gün 9 dan beşe kadar Bozar hoşı Nıırinin evi karşısında 

hususi ruuayenehıınosindo kabul eder 5698 

25-30 

~ayfa : 3 
= -

Adana Borsası Muameleleri 
PAmJ'K ve l'.~~A 

CİNSi 
Kilo F'iyatı 

En En çol 
Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. KUo 

Kapı malı pamtilC - -- ---= -·---- = -- -- - --

Piyasa parlat• •• 37 37,50 
Piyasa tf'mizi ,. 
iane I 36 42.50--
Iane il 
Ekeprt'e 43 43,75 
Klevlaot 45 1 

YAPACI 
Beyaz 
Sinh 1 1 1 

Ç t G t T 
Ekspres 

1 

1 iane 2 

1 
Yerli "Y Pmlik,. -

~· 
.. Tohumluk., 1 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 3,92,5 3.95 .. Yerli 3,9~,5 3.95 

Mf'ntane . ,, 
Arpa 2,00 3,12,5 
Fasulya 
Yulaf . 
Delice 
~Uf ft'mi 
Keten tohumu 7,2.5 
Mercimf'k 
Si sam 1 11 

UN .... Salih 675 
1 ... ... •• 600 

· - .:::l ·-.D ., -DHs kırma .. ~ >. 
:ı ı::: Simit ,, 

ıôc -....-Cumhuriyet 700 :::-; 
~> - " 600 
N :ı 
r-- u-,_Diiz lrrıma ,. 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
21 191 1935 § Bankasından alınmıştır. 

'fonıim /'me 

Hazır 
1 

6 41 Liret 

1 inci T. V ııdeli 5 96 Rıyşmark 

Frank" Fransız.. 
1 inci K. Vadeli 5 871 Sterlin "lne:iliz 
Hint hazır ~o ı: Dolar .. Am,.rikao,. 

Nevzork Frank .. lni ı;rt',. 

1 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.I i!:I 

9 1 72 
1 1 97 -

622 25 

1 
79 47 

~ L i N ~ 5 i E3 i · ·: 
EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

UCUZ!sUIC OOGRl/,UK 
5370 118 

Yazlık sinemada 
Halkımızın sevgilisi Jan Müra ve komedi Fransezden meşhur Yıldız 

Mari Bel hu akşamdan itibaren gösterilmeğe başlanocok olan 

( Aşk geceleri) 
--------------

r do sanatın yüksek mert,. besin vasıl olmuşlardır. Gerek Avrupada ve 
gorekse lstanbu)dıı ınulıtelıf sinemalarıla defalarca gösterilmelt suretile 
hiç bir filmin görmedıği bir alAka ilo karşılanan bu filım sinema tck
rıiğinin şnhes •r bir nümunesillır. Bu filim acele istenilJiğinden yalnız 
üç gün göst~rileceği için bu fırs11ttan h q !kımızın istifade etmesini tav -
siye ederiz. 

Gelecek fılm : 
Nükıfoli ve s~vimli kom k ( Milton ) nun bu nıPvsimde göst.erece -

ğimiz en son eseri 

Babalan çetesi 
Yakında • • 
Sinemamız fevk~lAde gijzel iki fıliru gösterect-'ktir. 

Birİ,;İ, Kralın, Gözdesi, diğeri Hir gecenin Roofenı 

5883 



S.yfa 4 ( Tilrk Söztl ) 

Taran 
Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 , 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemekl k yaµ-lor. 

Ece : TPmizl· mo tozu. 

7 ursil : Çnmaşır tozu. 

H • Snhunu evin biı· urma. tün işleriıııle kul 

lonılubilir . 

B b 1 kuciik ı anyo sa un arı: vı· bu-

yuk. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

!Cenup viliyetleri için Acen
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 1-30 1 _________________________ , __________________ _ 

Adana Erkek öğretmen 
rektörlüğiinden : 

okulu di- ı-D-o __ k __ t_o_r _R __ e __ ş_a;-

1- Mektebimizin 8 aylık Erzak mahrukat ve sebze ihtiyaçları 
aıağıda gösterilmiş ve I0-9-935 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle münakasaya konmuştur. 

2- Taliplerden şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek istiyenlerin 
her gün saat 10 dan 12 ye kadar mektep idaresine ve ihole günü olan 
30-9 __ g35 pazartesi güoü saat 9 da maarif müdürlüğünde toplana
cak komisyona yüzde 7,5 teminatları ile birlikte muracootları ılftn 
olunur • 

Cinsi 
Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 

Marat pirinci 
Kuru laıulya 
İıtanbul makurnası 

)) Şeriyeıi 

Zeytun yağı 
Kesme şeker (yerli) 
Toz teker (yerli) 
Tuz 
Katar peyniri 
Edirne peyniri 
Kuru soğan 

Pltates 
Domates salçası 
Sirke 
Un ( **** yıldız ) 
Maden kömürü 
Mete kömürü 
Sabun 

Erzakın 
Kilosu Cinsi 
45000 Yumurta 
13000 Yoğurt 

3000 Süf 
7000 Taze bakla 
3000 Taze bezelye 
550 Praso 

650 Portakal 
1000 Karnabahar 
2000 LA hana 
2000 Ispanak 
1200 Marul 
250 Karpuz 

1400 Patlıcan 

1000 Taze üzüm 
4000 (lomates 
750 Semiz otu 

1000 Taze fasulya 
1200 Taze bamya 

70000 Taze soğan 
8000 Kabak 
1200 Hıyar 

Kilosu Ad!!di 
o 35000 

8000 
3000 

750 
500 

2000 

500 
2000 
4000 

10000 

o 5000 
2000 
4000 
6000 
5000 
1000 
:~500 

600 
600 

4000 

M9mlckd h&stancsı kulak, bu 
run, boğnz mütehassısı Almanya 
nın B~rlin-Laypzig Ünivcrsite-
1 ri soririyatırıdan mezun. 

IJernovi kulak, huğnz. burun 
ameliyatı yapılır. 

Adus : Abidin paşg caddesinde 
Doktor Nacinin tcdavihanesi ci
vnrın<ln köşe başında 

5691 22--30 

Seyhan defterdarlığından: 
l<oryesi 

Yuknrı lnnaplı 
)) 

)) 

" .. 
)) 

• ,, 
• " • )J 

)) 

• 

" 
" ,, 

Abdioğlundn 

Cinsi 
Torla 

• 

Dönümü 
60 

675 
50 

100 
183 
127 
320 
200 

20 
84 

154 
ı 10 
163 
25 

• t 

. . 
.... 

Bosnalı bay Salih fabrikasından: 
Korşıyakadaki fabrikamızdıt iane 

pamuğunu çektiren kıymetli miiş · 

terilerimizJen çiğidin ırnbnra dö

küldüğünde bire iki nisbetinde ve 

yukarıdan çırçır altından ohlıkla· 

rında oynen çiğitlerini alacakları 1 

· ilAn olunur 5875 20-22-24 

SelAnik bankası 
karşısında 

Diş tab:bi 

Yusuf Hüsnii 
1 Bulunduğu seynhntten avdet 

etmiş ve hastalarını kabule baş
lamıştır . 5876 

20-22~24~26-~8 

Arpa 8000 Elma 
o 3000 

2500 Yoknrı lnnr.plı köyünde llupo r , 
12-17-22-27 5832 

------------------------------------------------
bir kadın aranıyor 1 

Çocuğa bakmık için bir kadın 
aranıyor . matbaamıza müracaat 
edilm6si . C 3- 3 

1 

Dünyayı dolaşan 
şarkı 

Bu ismi unutmayınız 

seryıın cifttiği namiıe morut yokn- Fatma Dikmen 
rıda miktarı yazılı orozinin iki se-
nelik icarı on beş giin müddetle 
ortırmağa çıkarılmıştır. istoklıl~rin 

ihale günü olan 26 - 9 - 935 cuma 
güı ü saat on hrştP. müteşekkil ar
tırma ve eksiltme komisyonuna 
müracaatları ildn olunur. 5848 

14-18-22-26 

Yeni istasyon caddesin
de biçki, dikiş ve şapkacı
lak yurdu. 

Kaylt ve kabul muamelesine 
başlamııtır . 5822 5-7 

T~RKiYE: 

Z:IRAAT 
.; 

BANKA~I 

Çlltebaa kapbC J 

açıldl. 
ııı~~ 11 R · "k k · h r·•k kumları nğer omatızma, siyatı , oracığer ve öb .. 

ları ~ğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte 
kaplıcasına koşunuz. ı:ı.ifa verit· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemaloro -ı 

ÇiUe han kaplıcasına rJit' 
iitle ıf 

Sadiye ile gelen hir çok kötürümlor yürüyerek döodl oııo•-'I 
ne kııdar fonnen kabili izah değilse <le senelerce gebe 1 ti · ı kaldık.' kndınlıırın J 5-20 günlük banyodan sonra hamı o 
müştiir . 

Çifte han kaplı 
Radyo nktiCitesi dünyada mevcut bütün' ko1 lıc0IordaO 

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında •6' 
rıt' ... 

Misafirlerimizin hor dürlü ihtiyaçları düşünülerek Joka k'''lı'• 
miz yemek yapılmaktadır. Furuou, bakkoliyesi, gazinosu. 6' 
beri vardır. Fiııtlar çok ucuzdur. ~11 

Tiren ücretleri yare yarıya tenzilattadır· 

"" . ,t -Umumi ntşrıY I 
M. Baki' ı;,ı

..... :. --
1,u~rk 90 .. • Adana 


