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Niijde Saylavı 
ı, 

1
ililgili, metodlu ve amaçlı bir 

~b' et politikaHnıo yeni bir eseti . : 
~evz~paşa - Diyarbekir battı . 
•ınıryolumnz Diyarbekire de 

vardı 

1 Kuzay ve güney cephelerde her 
iki taraf Önemli savaşlara gi~işti • 

--Kahire : 26 ( Radyo ) - Yu· 
...n kralı Co cu karşılama mera· 
siminde Atioada 500 binden faz · 
ı halk bulu .. muş ve kralı alkış 

ı, A.rıık 
0

doğııoun bu güzel ve san· 
1lı 0~ao bu vilıiyet d~ bugün demir 

\;Çine girmiş bulunuyor . 
l&ır· 0 girişin ve varışıo siyasal , 
it .. 0reJ v~ ekonomik yaşayışımızda 

~·ıııli tesiri olac•ktır . 

Mahpus bulunan eski Habeş impara
toru hastalıktan kurtulamıyarak öldü 

rll§hr . 

rezilyada isyan çıktı 
Kahi,re . 26 ( Radyo ) - Ri · 

, " öjarodan hildirildığioe göre 
1 ztıyada 11y•n çıkmıştır . Hü 

IG unu daha iyi anlamak için dü· 
Ve bu günü gözöııünr alalım. 

ı, .O Z•ınao dün nr idik bu gün 
)ız 

~i .. vr yarıo ne olac•ğımızı daha 
gotınüş olııruz . 

1 Cnınuriyet hükumetinin şümen· 
~}' sıyıeasıoa baılıyah kaç sene 
"IQ? 

Si Daha henüz on on iki sene de· 
illi? 

~ F' •kat bu kadar dar, bu kadar kı· 
~ ı'.lllıo içinde başlanılan ve başarı · 
·~:ıryoluoun kilometıeıi 2628 ki· 

etreyi geçmıştır . 

!q ~.~tın alınan hatlarla birlikte bu· 
~ il Türk devletinin elindeki bat· 
~.:' Yekunu (!\700) kilometreyi bul· 
..,ıur 

~ llöyİe az bir zaman içinde yur· 
~ doğu ve batısını, güney ve ku· 
'ıp 0 i merkeze bağlıyan ana hatlar 
\,. 

1~111ııtır ve yapılmaya da büyük 
'Ji ile devam olunmaktadır . 

1
Demek ki en basit bir ölçme ile 

\~ • bugüuün farkını ve bu günle 
~ '.0 •rasıoda olarak büyük iş, eser 
,bılerleme farkını daha kolay ve 

1 açık anlamış 'oluyoruz . 
lıı l!te şimendüfer politikamız mil· 
~ 1§leriode, devlet hayatında bir 
\Qt.raınJa bilerek ve görerek yürü· 
~~ııı, yaoht görüş ve tenkitlere ka· 
ij 8 tıın amaca erişmekte ne önem· 
ı/01ii olduğunu gösteren en güzel 

•o Canlı bir örneğidir . 
}htimal ki hepimiz hatırlarız. 

'' Dönü şümeodüfer siyasasına 
ı.ıık~dığı zaman sağdan soldan bazı 

ıtlerle brşılaşmıştı. 
lıı F'akat o işinin önemini ve ıuttu· 
ıııı Yolun dogruloğuou bildiği için 
lcıudao şaşmad ,. 
Ol' olımu değişmedi. 

,
1 

zıu bir devrimci olarak Ulu öode-
1.~. hUyük görüş ve sezişini yerine 
·lırıu V ~ , eğe çalıştı. e bu çalışmasını 
~n~Uıı verimli ve muvaffkıyeıli ese· 

1 bir daha görüyoruz. 
ı,Şu halde bir devlet adamı için en 
l;~~ltteristik vasıflar olan ğörgü, 
11~' ciddiyet ve cesaretin bepisioi 
IG ~-ilde toplayan general İsmet İnö 
~ ~Un başladığı bütün işlerde verim· 
liııı '. sevinçli sonuçlara erişeceğine 

dı daha kuvvetle inanabiliriz. 
lı ~iipbe yoktur ki Fevzipaşa-Di· 
~: •kir battı şimdiye kadar temam· 
1; 1~? hatlarımızın en önemlilerinden 

1•ıdir. 

~i Şitodiye kadar doğu vilayetleri· 
1,ı 1~ 1 n nakliye vasıtası olarak kervan 

•nılıyordo . 
ı, Yirminci asrın bilbas•a ökooomik ı 
~.t10aosal işlerde zaman ve sürat 
1ir h.ıımuou kavrayanlar için şimen· ı 

!flo L " • 
ııı .. ervao yerine geçmesıoın 
ıo 

•sını anlamak daha kolaydır . 
ıı..,~'hk bundan böyl~ ve bu hat 
'~i •dıkçe doğunun bütün ürünle· 
~ Ve ekonomik kalkınmamızın Ö· 

li~li rolü olacak olan her yıl 8 - 10 
'ıtıı !onluk bakır madeni istihsali\ 
ı.; 1 ıı kolaylıkla taşıyabilmek imkan 
•Oe . k. 

gırece tır. 

ı, ~rtık bundan böyle doğuda da 
ı ~1 bir pazar, yeni bir endüstri ve 
~) ayatı baglıyacak , canlanacak ve 
ıo, il caktır . 

1~ il llyaoıklığıo ve c•nlılığıo yur· 
lıttııllıuo ökooomik ve finansal ha· 
ı,1 1

10 da ne derin ve faideli teııirleri 1 
~~1 oı şimdiden görebiliriz . ı 

11 ıl il . hattın yalnız ekonomik alan· 
~.~ ~gıı, kültürel alanda da büyük 
tı1~1 nıimizin oralarda daha çok ya· 

;sına önemli rolü olacaktır. 
lı) çıkca söylemeliyiz ki doğu vi· 
~~erlerimiz yurdun diğer bölümle-
1ı1ı' ~Öre aeri kalmış bir durumda· ar ., 

Aokıra: 25 (A.A) - l\dieaba
abadıo bıldirildiğin• göre, Ras 
S•yyum kıt'aları dün Mdkallenıo 
§İmalinde üç ltalyan lwlınrunu be 
zimete ı:hı~ii ııüşlerd • 

Asm. ıadan bildııildiğine gö· 
re, de Marrş•I dö Bono zabitlere 
madalyalar verırken kazanılan 

muv.ffakiyetlere aldanark uyku 
ya dalıomamaeını söylemiş ve 
harp henüz §İmdi başlamıştır. De· 
miştir. 

Ankar•: 25 (A.A) - Loodra 
dan bildirildiğine gört, Kahirede 
Liberallar bir beyanname neşre
deıek partıleri egemenlık müca
delesine ve 1923 Kanunuesaahine 
dönmek için İngiltere aleyhinde 
bir crphe ku•mağa davet etmiştir. 

Kohirt: 26 (Radyo) - Asma· 
radao bildirildığine gör•, Rossry · 
yum kuvvdlerı, General Dı San 
tini üzerine taarruz• geçmişle·dir. 

Savaşta her ıki taraftan mü· 
him zayiat vardır. 

Diğer tar . itan 500 ve 1000 er 
kitiden mürekkep Habeş çeteleri 
de İtalyanlara hayli zayiat verdir· 
mit ve epeyce de ganaim almış! ar· 
dır. 

İtalyan uçakları müt~madiyen 
keşif yapmakta ve Habef kuvvet · 
!eri üzerine bombalar atmaktadır. 

R.e Seyyuma mütem~diyen 
takviye kıt'aları gelmektedir. 

Mütemadiyen devam etmekte 
olan kanlı mnhaıbelere imama· 
men cenupta Ru Kassa ile Gene· 
ıal Grasyaoi kuvvetleri arasında 
mühim ssvaşlar lıışlamıştır . · 

Burada ber iki tarafın zayiat
lar. oldukça mühimdir. 

Buna göre gerek Şİ'Dalde ve 
geıekse cenupta mühim saVRşlor 

olmaktadır. 

Kahire: 26 (Radyo) - Raa 
Seyyum kuvvetleri, General Del 
aadtiyonuo kumandasında bulunan 
İt•lyanları aı kaılan çe~İrmek ve 
bunların dığer kı'alarla irtibatla· 
rını kesmrğe çalı§maktadırlar. 

K-bire: 26 (Radyo) - Birkaç 
yıldan beri basta bulunan eski Ha 
h•§ İmporatoıu mahpus bulundu· 
ğu binada ölmü§tür. 

Kahır• : 26 (Radyo) - Litvı 

oof Mıllrtler sosyrtf'~inde v.r· 
dıği hir bryaoalt~ So-.etlor ittı· 

hadı hükumetinin 1.ııyaya pt"troı 
satmam•ğa knar 9erdiğini söyle 
miş, diğe milletlerin dt: ayni ka
rarı tRkıp lmelerini dilrmiştir. 

Rom~ Y• bükumetı de bu ka
rara ittı •ak etmİ§tir. 

Ankara: 26 (AA) - Deyli 

T- lgrafın sıif'l yazıcuı General 
Tamptrlry h •lyao kıı'ala.,nıo ia 
ş ve malzrm~ lıakımın<lau mu· 

ffakiy etaizl ğe uğrıy • c gı hık · 
u •ıdaki şayialor münasebetiyle 
dıyor ki: 

Ba yüzden bir muvaffakiyet· 
sızlik daima mevcuttur. Yeni Ba§

kumaodanın yaptığı ilk tedbir 
İtalyan kıtutını rak•m İtibariyle 
azaltmak olacaktır. 

lıalya için yağmurun ve zecri 
tedbirler devresi pek yakında keo· 
dini gösterecektir. 

~ ü ıı e t , •Silrr ı ıı üzerl11rın " askeri 
k .. v,·etler güo rl., miştir . Bütün 
B rezilyada Örfi idaıe ilan edil
miştir . Hükumet kuvvetleri ile 
aııilıır arasında Önemli müsademe. 
ler olmakt•dır . 

Edirnelilerin kurtuluş 
bayramı 

Edirne : 26 (A.A) - Edirne· 
liltr; kurtuluşlarının 13 üncü yıl 
döoümünü ••Vinç ve heyecan için 
de kutlamışlardır. 

Şehrimizin giret ve 

Geçen birinci teşrin ayında 1,021,1871 
liralık girete karşılık 1,459,944 

liralık çıkat olmuştur. 

Tecim ve endiistri odamızın 
hazırladığı iatatiıtığe göre, birinci 
tetrin 935 ayı içında tehrimizin 
giret ve çıkatı §udur: 

Giret: 
4656 lira değf'rinde 6467 kilo 

tarım alatı ve makineleri , 5869 
lira değerinde 16485 kilo benzin, 
8553 lir• değ.rinde 305,475 kilo 
çim.oto, 10,314 lira de~erinde 
38,045 J..ilo gazyağı, 42,969 lira 
dcgeri nde 61,384 kilo burdavat, 
7280 lira değerinde 6933 kilo 
kahve, 4110 lira değerinde 7,472 
kilo kanaviçe, 3274 lıra değeıiode 
2183 kilo kösele, 114,924 lira de 
ğ.riode 7889 kilo yerli mensucat, 
76,200 liu değerinde 13,66.5 kilo 
ecnebi mensuc~t, 4674 lira değe 
rinde 6677 kilo makine parçası, 
5448 lıu d•ğerind• 19,457 kilo 
makin• yağı, 74,740 lira değerinde 
245,854 kılo şeker, 94,172 lira de · 
ğeriode 418ı271 kilo vesaire ki 
4:'ı7,238 lira değerıode olmak 
üzere 1,156,188 kılo m•l girmiş 
tir. 

Buna esulı giret dışında ka 
lan uf.k g"et tutarı olan 648,136 
lira drğ • rinde 4,995 632 kıloyu 
da ekliyecPk olursak 1,105,374 
lira d•ğe 1e 6, 151,820 krlo mal 
girmiş olıı 1 ı bu tutardan çıkat 
olarak 111<lirılmeai ic p eden 
78,187 lır· r ı düş•c·k oluraak 
1,027, !87 lıralık mal girmiştir. 

Gtçen yılın aynı ayı içinde 
isr 334.840 l iralık ma girmi§tİr 

692,347 lir1lık bir fazlalık vardır. 
935 eyliil ayı içinde ise giren 

mikdar 799,358 lir• olup birinci 
teşrin ayına göre de 227,829 lira· 
bi.ı fazlılık vardır. 

Çıkat: 
Geçen teşrinevvel ayı içinde 

923977 ,lira değerinde 2411905 
kilo pamuk, 754 lira değerinde 
106r7 kilo pamuk kozası, 30275 
lira değerinde 1496549 :kflo pa · 
muk çiğidi, 14159 )ıra değerinde 
404549 kilo pamuk küıbesi, 

43526 lira drğerinde 145087 kilo 
çiğit yağı, 12528 lira değetinde 

239538 kilo bnğday, 1491 lira de· 
ğerinde 46305 kilo yulaf, 60157 
lira değerinde 568594 kilo un, 
9308 lira değerinde 84238 kilo 
susam, 150648 lira değerinde 

165275 kilo iplik, 113721 lira de 
ğeriode 98375 kilo h<z, 3110 lira 
drğeriode 6911 kilo yün, 5679 
!ıra değerinde 1475 kilo bağırsak 

ki 1368636 lira değe•iode 5679398 
kilo çıkat olmuştur . 

Buna esaslı çıka: dışında kalan 
ufok çrkat tutarı olan 13121 lira 
d•ğeriode 110799 kiloyu da ek
liyecek olurs• k 1381757 lira de· 
ğerinde 5790297 kılo çıkıt olmLŞ· 
tur. 

Yine bu na gireıten Ç•kat olup 
klenmesi lazım gelen 78187 lira 
ı ekliyecek· olursa~ 1459944 lira· 
~ çıkat oınıııştur. 

Geçen .,ı n ayni ayı içinde 
;06098 ıi, . lı ', çıkat olmuştu. 

~una gÖ•· bu yılın bırinci teşrin 
r da 153846 liralık bır fıozlahk 

'd dır. 

935 yılı ") liıl ayı içindeki çı 
k .. t mıkdarı ı 1052752 lira olup 
bu aya göre de 407192 liralık bir 
fazlalık vaıdır. 

Demek oluyor ki 935 yılı bi· 
ıioci teşrin ayı içinde 432757 lira 
fazla ç ı kat olmuştur. 

Halbuki bundan böyle anlaşmak, r·----------------------·---·--,., 
kaynaşmak onun için yurdumuzun 
yükselmiş, ilerlemiş bölüml•rini, in. 34 
kıliip kaynağıoı gezmek, görmek, 
öğrenmek daha çok kolaylaşmıştır. 

.. 
gun sonra 

Bu kolaylıkla oralarda da inkı· 

liıbıo yayımı, hızı, enerjisi birkat 
dahn arıacaktır. İki ten.erlekli öküz ve camus ara

baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 

•• 12 ilk kanunda 
Tasarruf ve yerli malı haftası 

bışlıyor . Hılk,viode bır sergi 

açılacakt: ı 
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Bir kız kaçırmanın sonu 

Bir köy halkını birbirine kattı. Bir 
kişi ö/d;~ ·1e üç krşi yaralandı. 

Katil ile babası, amcası ve amcasının 
oğlu dün tevkif edildıler • 

Ötey ııece Çı narlı köyünde 
bir kız kaçuma yüzünden kanlı 
bir cinayet olmuş, bir kişi ölmüş 
9e üç kişi önemli bir surette ya· 
ralanmışlardır . Bu had11e bak 
kında aldığımız malümatı aşağı 

ya yazıyoruz : 

Bir ay ônce~ 
Çınarlı köyünde oturan lsma· 

il oğlu Osmon o köyün muhtarı 

Durmuşun oo üç yaşındaki kızı 

Nazmiyeyi anlaşmR neticesinde 
kaçırarak Adanaya gelmiş ve bura· 
da saklanmışlardır. Bundan bir kaç 
gün önce Horuk köyünde oturan 
Alı Kehya araya girmiş ve muhtar 
Durmuşu dava açmamak şaıtile üç 
yüz !ıra ile ikna ederek bu1>larıo 
düğün dernek yapılmymak su 
retile köye dö11melerioi temin 
etmi§tir . 

Köye dönüş; 
Bu barışma üzerine Osmao

la Nazmiye üç gün Öoce Çınar 
lıya ı:löoüp ev~ yerleıiyorlar . Ev· 
nlki güu Musıafanın evinde mev· 
!üt okutulacağıcdao köy balkı 

Osmanla bırlikte burada davetli 
bulunmaktadırlar . Ma.,Jiit okunu· 
yor. halk dağılıyor. yalnız bun
lardan Osmanla yedi s'kiz ki§İ 

evin önünde toplanarak öteden 
beriden konutmeğa başlıyorlar . 

Cinayet nasıl oldu ? 
Bu sırada mubtarın oğlu n 

kızın kardaşı Hacı gizlice bun
ların yanıor. sokuluyor ve ha 
men tabancasını çekerek Oıma 
nıo üzerine al•f ediyor . Osman 
kendisini bu ani bücumtJan ko
rumak için e9İD içine ka\,ıyor , 
fakat Hacı bunun p•§ınİ bırak 
mıyarak o da içeriye dalıyor ve 
tabancasını boşalmakta devam e· 
diyor . Çıkan kurşunlardan birı 

si Osmanın sağ böğıündeo gi 
rerek sol böğrlinden çıkıyor ve 
kanlar içerisiocia yere yıkılıyor. 

Gözleri kan çanağına dönmüt 
ve kudurınuş bır halde bulunan 
Hacı, orada bulunmakta olao Ve
zır adlı bır gence dönerek : 

- Sende mi L ı• r• 1 • Sın ? 
Diyerek buoun uzerioe de üç 

rl boşaltıyo•Ba da Vezir kaçtı· 

ğıııcıan hrdefıo ,. isabet ettiremi· 
yo• ve zavah da bu suretle ca· 
nıııı kurtarı,or . 

Bununla d. hırsını yenemiyrn 
Hac ı , yine orada bulunmakta O· · 

lan Osmanın dayısının oğlu Ba 
cı Alo oğlu lbr~lıime döner.k : 

- Vay anasını ... Srn de bu 
ıadasın ba ! ... 

Diyerek bunun üzerine bir el 
sıkıyor ve çıkan kurşun zavallının 

Sivas 

tam kalbine raatgelerek caos· z o· 
larak yere yıkılıyor . 

Köylü birbirine karışıyor; 
Karde§lerinin ölclilrüldüğilııü 

haber alan Haceli oğlıı bekci Aziz 
Hasan, Mustafa ve Halil çavuş ta 
vak'a mahalline yetişiyorlar . Ha
cı bunların geldiğini görünce ıi· 
lihını Bekci Azızle Halil çavuş 
üzerine çevirerek ate§ ediyor ve 
çıkan kur§Unlardan biri Azizio 
karnının sol yanından girmi§ ve 
Halil çavuşun da aağ ayağının bi· 
!eğine rutgelerek yaralam ştır. 

Katil meydan okuyor; 
Kıtil Hacı kudur mut gibi et· 

rafınıı aaldıııyor V• üzerine gelmek 
htiyeolere : 

- Yaklaşmayın, vallabi yaka
rım ! . 

Diyerek elindeki tabaocaıile 
berkrıe meydan okuyor . 

Hadiseyi haber alan jandarma 
kankol kumandanı Ahmed onba
şı, iki neferle birlikte valc'a yari
ne geliyor . Çocuklarını ve anHı
nı önilnde siper tutan Hacıya tu· 
lim olma11 ıöy leni yor . Fakat ka 
til, babaaı Muhtar Durmuşla am· 
cuı Kadir bunu teaci ederek teı· 

·- Gerisi üçüncü sayfada -

Bayındırlık Sakanı 

Ankaraya vardı 

Ankara : 25 (A.A) - Fenipa
şa - Diyarbekir hattıoıo açılı§ 
törenini yapmıt olan Bayındırlık 
Bakanı Alı Çr tinkaya v~ berahe· 
rinıleki heyet bu gün ıehrimize 

dönmüştür. 

Yunan Kralı Atinada 

Atina : 2.5 (A.A) - Yunan 
Kralı bu ubab aaat olllda Atinaya 
varmış ve tezahüratla kartılaomıt· 
tır . 

Atine : 25 (A.A) - Yunan lca· 
bioeıi bu gün, resmen iatifuını 

V•ımiştir . 

Amiral Celiko öldü 

Kahire : 26 ( Radyo )- Meş

hur İogiliz Babrıy• Amiralı Celi 
ko ölmü§tür. İngiliz milletinıı bil 
yiik hizmetleri dokunan bıı Cene· 
rafa büyük ölü töreni yapılmıa· 

tır . 
logiliz bahriye nezaretine ve 

ayleeine her taraftan taziye tel
grafları gelmektedir . Bu meyan
da eski Almau İmparatoru ve Ve
liabdide taziye tı-lgrafları gönde 
rerek teesıürlerini bildirmi§ler 
dir . 

Erzurum 
Demiryolunu da devletin milletten 
alacağı ödünç para ile başaracağı 

4 buçuk milyon liralık ikinci tertip tahviller sa
tılıyor. Müddet, 5 İlk Kanunda bitecektir. 20 liralık 
itibari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilir . 
fırsatı kaçırmayınız 

1i ~~llon da sebebi onları bize, bi· 
b~ 0 

•ra tanıtaeak ve yaklaştıracak 
IQı llıedeni vasıtaoın yokluğu olmuş· 

' 

Onun için Türk emeği, Türk 
parası, Türk işçisiyle doğu vilayetle· 
rimize do,~ru ilerliyeo K•malizmin 
yaratıcı ve yaşatıcı kudretini müjde· 
Jeytn düdük s~si oralara yeni, mo· 
deron ve kültürel hir hayatı doğma· 
sına büyük amil olacağına şüphe 

eım mek ve inanmak lazımdır. =---------~·--~·----------------------------- -~------------------------------------------

• 
• 

• 

• 
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Bekarlar ve evliler 

Lulfı anlatıyordu ; 
-Az zim, biliyorsnnuz ki es 1 

kıden evli idioı . Kanmdao neler 
çekmıştim . re acuze kadındı ol 

Acuze d edim diye gözünüzün 
önüııe ıhtiyar. çirkin, kötü bir 
sima gelm~sio . Bilakis benim 
karım güzeldi dr... Sırma gibi 
saçları, tatlı mavi gözleri, beyaz 
duru bir teni vardı . Zaten ben 
de bu güzelliğine •ldanarak ev
lenmiştim ya .. 

İlk yedi ayımız tath gcçmi~· 
ti . Çünkii param vardı , ~aylı
ğımıda muatazam alıyordum • 
Fakar harbıumumioin ntticesi ve 

"Afondıos,, mütarekesinin yapıl
ması g cıkmemişti . İstanbul ka· 
rt§Jyordu, hülcfimet beni, bir ço" 
memurlar gibi mecburi mezuni
yete s~\k etmitti . Eh ne yapa 
lım, dt:dik .. Üç, bet kuruşumuz 
vardı, oou yeyip bitirinceye ka· 
dar elbette İ§ler düzc.-lirdi . 

Topu topu on bir kiğı d lira 
tutan mecburi Wf'Zuniyet maa
§ımla geçinmeğ'e elbette imkan 
yoktu . Hazır param da bir yan
dan mütf"m•diyeo azalıyor, eri
yordu ... 

Bu bal, bizimkinio hiç umu• 
runda değildi. Akibetimiz ne o· 
lacak, nasıl gt>çinip yaşayacağız? 

Elimızdeki parayı tas;errufla her- 1 
cayalım, dediği yoktu .. Hayır, 

o bir meraka tutulmuştu, akın e
k>n gelen muhacir beyaz Ruı ka 
dıolarıoa imreoiyordu, illa hu ba
raşulua b ... nziyecekti , onlar gibi 
üslü püslü, allıklı , podrah, ıık 

olacakh . 
"Y ahol et .ile, eylf'me, bu mu 

rafa dayaoamıyacağım, görüyor
sun ki boştayım,, dersin, kim din. 
ler.. Her akşam bır zırıltı, bir 
patırdı. Bizim baoım efendi tom
bıtla oyunuoun da tiryakisl ol
muştu . Her gün bu yü:ıaao de 
en aıağı bir lira içeriye gidiyor 
dum. 

Sonra , o canım saçlarıııı da 
"mutlaka Haraıulara benziyece
ginı,, dıye dibinden kestirmez mı? 
Her hafla bir liıa berber parası 
veıiyordum · Diişünürı bir kere, 
ben masraf olmasın diye evde 

kendim hraı olur ve ancak saç· 
larımı kestirmek. için iki, üç ay
da bir kerre berbere gıderken .. 

AdeLa ben kadınlaımıştım , 
çünkü masraf olmasın diye evde 
\•akıt g eçiriyor, bir tarafa çıkını· 
)Ordum. Fakat bizim hanım ('• 

ff.ndı bugün her berde, ~r lrsi gün 
siuemada, daha ertesi gün ~fc:ları 
yerde ki gala müsamerede , o 
bir gün çaydı, daha o bir gün a 
dıda .. 

Hulasa tahammül edilir ıcy 
değil'·· Fekat kafiri seviyordum 
da, dış mi sıkıyor, elbet itlerim 
yine ) oluna girer diye keadi 
kendime teselJi veriyor, bir laı af
tan da iş arıyordum . 

iki seneyi böyl~ patırdı, gü
rültü içinde- ğeçi rdik . Bizim ha

zır para uyuııu çektiği ğibi biri 
cik evimi de sattım , oou da son 
meteliğine kadar yedik . 

Eh, ortak benden alacağı bir 
tey kalmamıştı ya, Hanım efendi
miz sıluntıya geltmeıdı, " beni 
bo~a ! ,, diye tutturdu , ben de 

artık yılmıf, u11nmıştım . " Böy· 
le sevgiye liioet olsun ,, diyerek 
boıadım, gıtti, kurtuldum . 

O zamaodanberi bekirım Ev
lilikten de gözüm yilmrttı . Fakat 
Allah biliyor ya , aradan bir k ç 
sene geçtikten sorıra ve bele şim· 
d, evlılere hakdıkça_imreomeğe 
baıladım . losanm meşru, temiz 
bir karısı, çoluk çocuğu olm111 
ne iyi ! Diyorum . Hani. şöyle bir 
i)İSiı.ıi, li ayağı düzgünce, namus· 

Yazan : Memd11llı 
-İstanbul-

lusuou bulaam, ne olur11 olıun. 
yine evleneceğim ... 

Lfıtfıyı dinliyen arkadaşları, 
toptan itiraz ettıler . Hepsi dıe 

evli irli , evlilikten şikayet ediyor ... 
lardı . Zamanın kadıuları ile be~ 
etmek ne güçtü ! Çocuk. yetiftir
melır, büyütmek eğlentili bir iı· 
ti 1 Ah, aile saadeti denilen 1§t:V 

masal olmuıtu artık •.. Bekirlık, 
sultenlıkt• •.. 

Lütfi, bu ititazlara tafsilatile 
beraber dinltdikten ıonra gül 1 
dü: ~ 

- Bekarlık, ımltaohktu di- 1 
yorsuouz, fakat ıultanlık lağvtdil- 1 

di, dedi, hem latife bertaraf, ÇÜD-ı 
k Ü nıeıele cid<lıdir .... Bilmem, 
hiç dikkat ettinizmi ? öolerindeo 
geçerken tatlıcı dükkanlarının ce
makenlerioe . şöyle alıcı a-özüyle 
bir bakınız . 

Tek tük ıinekhrioiiçeriyc gir
meğ< mavafıalt.: olduğunu, bun

ların büyük bir iştiha ile ve bıra 
ile tatlılara Hldırdıklarınr, fakat 
o kadar ıözledikl tri •e o kadar 
bOyüli bir tebalikle kavuşm11k iı · 
tedillleri bu nesnelerin üzerine ya· 
pışıp kaldıklarını, çırpına çııpına 

kurtulmağa çal•vtıklarıoı görecek· 
siniz . 

Öteki aineklcr de bunu gör
dükleri halde, aldırmazlar, tatlı 
üstündekilcrioio can çekiştikle
rini, can hevliyle çırpıodtk.laranı 

au1amızlar da • " Ab , bu arka
daş" arımı• ae meıud ! Biz de ıu 
camdan bir içeriye ıirebilsek de 
o oefiı tatlıy~ kavu§syk, bol bnl 
tadını alsak. ü•tündt can versek
te razıya& ,, deı ler ve durmadan, 
dinlenmeden cama bücuma ıde
vam ederler • En itücük bir fır" 
1atta da bir azıın gıbı tatlıya ul
dırır, rastgele yerine kor.ar, yapı 
far, lular, sonra inleye inleye, çır• 
pına çırpıoa üstür.de can verir
ler .... HQ 11\cibetten yakasını luu:. 
tal'anlaı ne kadar uıdır . 

Evlilık' heklrlak ta tıpkt böy· 
ledit işte ... Evliler. tatlı üııünc 
konmuş, yapışmış, kurtulmeia 
çalıfan &ineklerdir . B~\carlar dı 
cam dı~ındao bunu görüp imrene
rek tath istiyen sinekler ... Hit 
te bunlar tecrü.be geçirmiş, ya 
pıştıkları tat lıdao nasılsa ölme
den uçarak kurtulabilmi§ olsalar 
itile yioe tatlı,isıcıler:, tatlıya ko 
şarlar . Çünkü ihtiyaçları gıdela 
rı , oradadır , onsuz yaıayama~ 
lar ... 

Sinek içio de en ıabii öıüm, 
tatlı içinde ölmek deiilmidir 
ya? 

Memduh 

Türkçeden 
Osmanhcaya ceb 
Kılavuzu çıktl. -

Türk dili tetkik ceıniytli tara· 
fındao tertip e.dilen (Tilrkçeden 
Osmanlıcaya crp kılavuzu)da satışa 
çık•nlmaştır 

Geçen eyhil ayında çı"arılan 
(Osmanlıcadan Türkçeye) kılavu 
zundan sonra bu yenı kılavuzla 
dıl işlerimizdeki mlihim bir botluk. 

doldurulmuı oluyor. 
İkinci kılavuz, rlaba evvel çı· 

karılmı§ olan birincinin bir en· 
deksi mahiyetindedir. 
Bu krlavuzı.,, halk içiu ynı yaz· 

mak istiyeo Türk yezarlarıoıo alro 
tıkları Osmanlıca yazıdan Türkçe 

yaz,,a g'"ÇDlt'lerini çok kolaylaıtır · 
mış olttcaktır. 

Cemiyetin de bildirdıği gibi 
cep kılavuıunu, halk için yazılan 
yalnız okuma yazma ogrcnmiş 

olanların dı kola)Ca aohysbile 
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Şehir Duyukları 1 

1 

Şaşllacak. şeyler : 

Hitler Alla 
C'W'•'* 

losaolar ilahlarını k 
pıp kelidllni tapan rns. 
-ve ekseriya yine ke118ı 
yi !. - Hitlf'r de AlnJa 
ıa Fplırcr olduktan son 
Allablığa kadar çıknrılıı:ı 

C. h. partisi 

Uram ocak kongreleri j 
bugün bitiyor 

lki baftedanberi devam et- 1 
mekte olan Uram bcak Lı:ongreleri 
bu aktam yapıl•cak olao Kayalı· ~ 

~1:~ kongre~ile ıooa ermit elawak- il 

nımiz emrine verilen 
öğretmenler" 

----=ere-

fstanbul kız ötfrtmen okıılu 
bu yıl çılcışlarından olup Kütahya 
lıi emrine verilen Hikmrt ile De· 
nizli merku ismet loönü okulu 
öiretmenleıiadea Brdia, Aysel 
durumlarından dolayı İlimi& emri 
ne Verılmi§ ve oebrimi-Z Dumlupı · 
nar okulu 6ğrdmeolerirıden 

Fahire ile İshnbul Ereokijy '38 
inci mektep 6ğretmeolerinden 

Şedi~nin yerleri degiştirilmiştir. 

Kuduran inekler 

Mücadele baytarltOı 
tarafından öltlürÜldUlar 

lJ ana çöken Çl{tliğinde üç ine· 
gin kudurduğu haber verilll!Uİ 

üzerine mftcadele baytarı Ati Rıza 
Taşlıın or~~· giderr k bu üç t .. rği 
t\ldürtmDt ve bu çiftlikte ]azım 
gelen feoni Jedbirleri yapmışlar. 

Kuduran ineklerin bun•ian iki 
ay önce ıii• ü ile yayılırken kuduz 
bir kurt veya lıöp · k taufından 
ısırılmış oldukları zaooedilmrkte 

dir. 

lngiliı U~a§ı gitti 

İki gün önce Bağdaddao şeh· 
rimiZ.! g,.len ve bavanm müıa
deaizli~i yilzüadra Sılifkeden leh
rimiıP- rllnf•fı \nr;iliz uçağı dün 
tabab İstanbula gitmiştir . 

Tabanca taşıdığından 
-=-

lrmak hemamıı da çalışan 
Seyid oğlu İımailin ruhsatstz ta· 
baı.C• t.tşıılığı iÖrülart•k "llnmış 

ve hakkanda rabıt tuiulmu,tur. 

1- Ç•k gözün marifeti 
7 

Yurdıu« takımından Ali oğlu 
lİibeyio, Oııtlu haoın önünrle bir 
itle mt şğul bulunan emişli \cö 

yündeıı topal H11kk1nın yere bırak
tıt~ b r- ğbesiyle savaoıoı çalup k•ç 
mıı ise dr. y.pılao takibat netice 
sinde ya\calaomış ve çaldıiı b,..I. 
be m .. ydaoı çıkarılmııtır. 

Bir atanma 

Tecim okulu türkçe mühabe

rat ö6'retmeoliğinr. bu okulda 6ğ
retmen iken süel 6devioi yapma\c 
üzere ayınlmıt :olan ve bu kere 
terhis rdilerek ş•·hrimize dönen 
Fıhıi, atanmıştır. 

ceği bir dille y.szılmasıoa çok 

yardımı dokunacaktır. 

Türk dili tetkik kurumu na· 
mıoa \cıla.vuzun haıındıki (Öosöz) 
de, bütün Tüı kçe sözlerin, bütOo 
anlamlerıyle göıterilebıleceği 

(büyük Türk sazlüğü> nüo hazır · 

lımakta olduğu müjdelenmekte, 
yıllarca çalışma istiyeo bu sözlü" 

1 
ortaya konulduliu giin Tufk dili 
nin yeni bir bayramı olacağı iJlve 

edilmektedir. 

Okurlnrmuzrn şlkdyelleri : 1 

Lbknatalarda fazla pa- ~ 
1 

Ur ay a 
ra mı ahn•ıt•~ Para ctızasile cezah\ndırılari 

\lray 
0

tarafıodan onaylamnıı 
lokantalarda bir fiat liııtui. htr
dır . Fakat ba~ı ()Ranta sahipleri· 
nin b~oa ıiayet etmediklerine 
&tey gece bir Jokaot•da ra1t ıtel..1 
dim . Bir maruldan on küruı alı 
nıfU dift'er yemek fıatlarıoı ona 1 

gÔre h~sap edin . Bunları uray 1 
zabıta iuarları kontrol etmiyorlar. 
mı acaba? ... 

ı m'uhtelil esnaf 
1 

Kömür va odun flatları 

Kömür ve oduo hatlahnıb in· 
dirilmesi hueusucda \ıbaylıkla 
urayın tedbirler • ldığını ve İlçe
ler~e1' küıliyetli mikd~rd• kamür 
gönderilmeHe ôİduğuou , Hatlar 
Oterinde ihtikar yapan esoafıo 

bakyerine verileceiioi 'Ravm ~a ,, " 6 
zetcnbde 't\"~dUk . ::;ehirdeki kö-
m\\r istoku balkın ihtiyacıoa ye
ter derecede olduğu halde fiatla·· 
rıa inmeai töyle durstJn tl\n"den 
iÜDe artmakla Ve biç bir esoafın 
ceia yemediği görülmekt,dir. 
Biz fukara balkı , l>u gibi una~n 
eli.ıdeia kurt·Jracak y k mudur? 

8ebacı ve camcılar 
Evime soba ~uıdurmak ve kı

rık camları taktırmak istedim . 

Sayısı pek mahdut olan Ve bu 

iti yapanlara baş vurdum. Sobıcı 
yalnız kurma ücreti olarak ptfi 

neo bir lıra ;,tedi. Beher bchu par
ÇaAı için de 60 kurut . Gamcı da 
ayajın1 bile klôhldaimadan şöy
lece ~ir yllzüme baktı ve işitılme
mit bir fiat istedi . ÇarnaçH iıte
oileo fiathrı verdim . 

Bunların yaptıkları doğru m"
dur? 

İkramiyeli Yenic& 
siğaraları 

İobi~artat day(ts\oio bu ayın 
h-iJioden itibaren piyasaya ikra 

miye)i Yenice siğar:ıları çıkara 

cağıı.ı gazet\:ler de oltumu§tum . 
Şimdi~e kadar aldıgım bu siğara 
l)akdlerincİe böyle bir §eye rast" 

1 

gelmedim . li{!nirn gibi bı.thla
tına 'dıılı köyle bir ikramiye isabet 
ettiğıni İfitmedirn . Bu reklaıu , 
bu siğaralarıa sürünitl için mi ya
pılmııtı acttha ? . 

türk Söı.ü - okur lıuıoııııo 
ıikayı-tl~rini yukanya yazdık . 
Buuları ılgıli katların gözü önü

ne koyuyoruz . 
__________ ... 64U:iiııiıııo ..... ~~---

ran açıldı 

Ködık arabacısı lsmoil o~lu Ali, 
müştt:ıri aln:u~' icin bbş Uolöştığuı
dan 1 Ot) , ::>ey yar kelleci Şevkot 
oğlu Muharrem , Caddede kelle 
sattığından 100 , Rençber Ömer 
oğlu Abılurrahmao, ehlıyetsiz te
kere Lindiğindon 100, Furuncu KA
mll oğlu Kemal 1 nok6aıı velin ek 
mek sattıA-ındnn 300, Eskici Topuz 
Oğlu M .. hıuet ! Vitrin yaptırmadı
ğından JOO, Ekmekçi Mt1hmet oğ
lu Ahmet, nok8aa vt iinle ekm k 

saÜığın lan 300, Ekm9kç ı Mehmet 
oğlu Ahmet , sıhhi şımote riııyet 

etmeJığinılon 50, P.lrnıekçi Ali bğlu 
Kar'A Mehmet, noksun vezın ekmek 
%attığından 300, Ekmekçi Ahmet 
og)u SafCat, kiloda 30 gram nôksan 
@kmıık sattığından 300 , Manttv 
Ôıner 'öglu Rasim , manav ik< n 
bakkaliye eŞyasl sattığından 50 , 
Mnnav Ôm"'r oğlu Rl4fJirn, gömlek 
geyınedığındı n 100, Körük araba· 
~ısı Ali o~lu Mahmut , caddeyi iş 
gal 1°ttiğınden 200, Körük &raba 

cısı Ali oğlu Mehmet , vesikasız 
araba sürdüğünden 300, Yük ara

oacısı llasıın o~!n Halil , caddeyi 
işgıtl ettığıoden 100, Tabak Kcrım 
oğlu Veysel, cedıJeye pis su hı · 
rektığından 100,TabalJ. Kerlrh oğlu 
Mehmı t, caddeye çirkef bıraktığın· 
dan 100 ' Mırnav Ahılullah oğlu 
~ıımalı, . lJ!aHa' ıken bakkaliye eş 
yusi sıııtt~lndan 100, Yük orabıı
cısı kel Mehmet oğlu Bekir , aro
basıııa fazla yük yiıklediğindun 
200, Seyyar tublacı Abuzar c;ğlu 

Hüseyı~. co.dd ı•yi taHld ile işgal 
ettiğınden 100 , Pisikletçi Ferıt 
oğlu Cemil, ehliyetsiz tekere birl
diğinde-ı 100, Seyyar toHlacı Ali 
tıglu Huseyin , cadılt>yi stındufyn 
ilo işgal ettiğinden 100, Körük ııra
bo.cısı lhrııhim oğln Hakkı , l-'hli

Y.etsiz adama af u b ı tcsl im Pttiğin · 
den 100, Yük nrnbacısı üs oan oğ-
lu Ahdülınccit, CllJd ·yi i~gal etti
ğiııden 100, !\örük urabacısı Ahu · 
zat öğlu llüseyin , arab s nti o.H.ı 
kışı binılırdig:ııdcıı IOO , Körük 
urabacıSı Ahmet oğlu M~lımı:t, ye
ni istasyondan şehre 35 kutüş al
dığından 300, Kom) o•ı şolö ü ölü 
Ali oğlu Ahmet, As(ıılt cadJu üze
rınde gayet süratle lıamyonu sür· 
düğünden 200, K11m1on şoförü ölü 
Salih oğlu D~mir , Asfalt cadde 
üıerinde gayet süratle kamyonu 
f!ürdUğünLlen 200, Sütçü Dursun • 
İneğini ba'}ı boş bıraktığın lan 50 
kuru~ po.ra ceznsiyle cezslondırıl
mıtlardır ı 

Ürünümüz 

Dün akıam Adanalılar yid bir 
ıinema daha kotandılar . Ep!'y· 
ce bir !amandanberi inşaatı de· 
vam 'tJen tan ıiuemaeı güzel hlr 

fılimle k•pılRrını dün akşam mÜ§· 

terilerioe açh . 
Rahat koltuklarda, sade fakat 

güzel bir rekor içerisio~e bos bir 
gece geç rdik . Mü§t~rilt rini,., zev· 
kı ve konfoı u içi o ellerinden gel· 
diği kada~ çalışan müessese sahip· 
lari ufıık t,.ft'k nokuolara da ik· 
mal edelerse - ki buna eminiz
yaptıkları bilyük külfetin nimeti· 
ni toplayacakları muhakkaktır • 

Selanik beynelmilel sergi -
ısinde alt.un madalya kazandı 

-r 

Ocak 

İkinci t~şrin 
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--Trcim ve eodUstıı odamıılıt 

Trcim ve Tl\hıl Borsamız tardın· 

dan beynelmf el Selinık sergisine 
gönderilın 11 olilD ilimiz ürüoü 
nün eon derl!C heğenilmit Vt! ser
gi komitesi ta.afından bir altuo 
madalya veri ' miştir . 

Partisi 
/ 

kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor.· 

Güo 

Çarımb• 

S.u.t 

6 

Koogı esi y•pılacak ocl 

K"'yalıbeli 

Geçenlerde Lir pazar 
zın biri kili ede vaız ede 

- Hepimiz biliriı k. 
!sa lıüyUktür . ~11kut ba 
söyleyeyim ki; şefimiz 
oodan da hü) üktür • 

Hazrf'lİ İsaoın Ilır 
Pf'ygarnher df'ğil AllabıP 
olarak t~lakki edildiği 
lıugiin Hitleı in Almanlar 
da hiiyük göriilınekte ol 
§ıhr , 

Allalia knrŞı olan ııı 
zin yüzde' }'f'tmiş Lt-şi kor 
ge1dij!;ioi itirı:!f f'luıezsrk 
bil iri' 

ZanneıJniın Alıııaolı 
kar§i olan sı•vgisini de 
aniilln ildğurduğu nıub• 

Mamafi bu sevgiyi 
[ Koloeeal ] karoı olan oı 
but zaaflarile d~ izah nı 
Alman içiri en büyüğe, e 
şeme, en azametliye sa 
ebedi l>ir idefildir. 

Her ne olursa olsun • 
memleketiodı; Peygamber 
amma görülliyor ki ; Ad 
memleketinde Allah bil 
batta , hatta onu geçmiş 

Yeni bir tarz : 
Her şı•yde olduğu gib 

da da hiç bir kaille hiç 
ebedi değildir • Mamafih 
rinin en ziyade df'ğişmesi 
!arın zihniyet , telakki ve 
müvaı.i bit tekamül \'eya 
yona uğramı lazım geJerı 

varsa U da edebiyattır . 
biyal ioftanıfı ta kf'ndisidi 
UiPaolarıo son zattiaıilard 
uzun , tavsirlere , sğıcfalı 
tahammülü kalmadığında 
ye eüratle varmak bugüı 

için en büyiik ülkiisü h 
~ındao olacak ki ; sun 
bu karaktern uygun İıir t 
töremi§ .. Bu tarz roırlan 
koca bir gün , koca bir 
tt>k saıırla tasvir ediliyor 
bir nümuneıi ı 

"Kadm bir vapnr y 
nurı hatırası ,, 

Pazartesı - lannederith 
genç kaptarıı bana göz ko 

Salı - Kaptarı ba11a ' 
de.Ji . 

Çrır§anbcı Kaptan gel 
maramda ti')aret etti . 

Perıenbe-Kaptan bana 
etti. 

Cuma - Bu. gün de k 
el!er kenllisınırı olmazsam b 
ru ateşe verecegini söyledı . 

Cumartesı-vaparun altı 
sunu cayır cayır )akmaktan ------· 
Belediye mem r 

tekaütlük le 

Belediy~ memuı lıırı 
ütlüklerior. daır Jayiba 
kurulunca tf tkik edilmi§ 

Bu günlerde kamuta 
celdir. Layihay• görr, 

mt-murlarının maaşlarıll 

de b,..§ lı-kaürliye kesilec 

Bl"lediye bütç .. lerir.rl 

o.-ş. mahalle para cez• 
da b"r miktar tahsisat o 
ve hu tek11ütlüğc nas ıl 

Diğe.r ahkam devlet 
nınkine miiş11bibtir. 

Lise mezunu 
alanlar 

Dört ve beş yıllık eski 
okullarınılan diploma al 
talebelnin bazıları Kültii 
lığına baş vurarak yeııı 

olan <lil,turih v~ coğrafyrı 
sine alınmıılıır ını isıemiı:l 

Haber nlılı~ımıza gör 
Bakanlığınca bu mesPle 
rncelenıeln yapılmaktadır 

diplomalı ttılebeler 'n imt 1 

Dil kurumunun şimdiden mu 
vaffakiyetli semerelerini VPrml'ie 

baılıyan bu hararetli çalışmBllımo 

bizi böyle bir bayrama ulaıtirma
ıını bız de samimi olrak drJer ve 

her sınıf halk için lüzum!u ve fay - 1 

dalı olao c .. p kılnrızluıoı her• 
kese tavsiye ede·iz. 

1 
ver~iteye kıılıul edilecekle 
mezuıılurııı&ıı· huguulrn me 
lar1111 ik.tH.1ui edece'- I• ri o 

---------._,....-.,_ _____ ..,. ____ ._.._ ......... ,... .... ~ tadır • 
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Bir kız kaçırma- , 
nın onu 

Yeni gramer Barem derecel~rr 
'b değişf,kten sonra 
ı ni mühennanın yapraklarıarasında ilk mekteb hocalarının - Birine sayfadan arlan -

d• ' .• ,Jı 
~ı·· 

oii fı 
o· 
Jlılf 

ıı• 
ıf ili 

. 
bl·ıı1 

ıl•" 1 

~ıP' 

İlfR KAÇ HAYVAN ADİ 
VE SAiRE. 

Kulun - etkek tat 
~oy ' ko1un - ziinem 
Yağan - fi( 

A·j~ - Bırllao 
Bıcın - moymun 
Kiş - samnr 

Es - as - k•kum 
o,.k _ v r ş . k 
lCola n - y•ba .. r ş• gı 
lCoban - tavş n ( tavuşkan ) 
Tuıi • ul - ş.b o 
U • kuıu - ev kutu 

Suııkur - kue kr . lı 
lılarakuş - uk•p 
lıle,kee - kartal 
kuzgun - karakarga 

Ôbük - hilJbüd 
Siodivaq - bülbül 
Dakuk -- t11vuk 
l\ugu - beyaz eukuşu 
Öya - yuta 
Çıyan -=- akrep 
Sa.ağan-=- yilau s -•rıota - karınca 

BiR KAÇ NEBAT ADI : 

ı\şiık - zahire 
l' •targar. - pirinç 
Druk - tohum 
l<iiocü - susam 
Sırgın - b.ıkla 
llayam - badem! 
l<oz - ceviz 

YERDEKİ ŞEYLER : 

l'ıban kır , sabra 
'raıı - ota 
Balçık - çamur 
Gıınuu - cıva 
Caş - feyr uze 
Y,r yağı - nrft 
oı - esas - temtl 

l'uvar - Duvar 
l'ura - Kala 
Ucur - Çartı 
l'ısu - Hamam 
Açkı - An•htu 

Yutak - Kilit 
Curak - Mahale, (mukif) 
Urun - mekim 
Karman - Hücre 
tacın - Eyvad 
KÖKTEKİ ŞEYLER : 
Ôkel - BurÇ 
Gök yolu - KrbkeŞen 
Yel - Hava 
Avzan - Felek 
D•mır kazık - Kuıup yıldızı 
Ak •ygır - F11 ı. , dwn 
Oy (öd) - Yakıt 

'.'ıl - S ne 
Uıa Hin 
Yt nı fi İİ O - Nevruz 
Y arıJ.. güo - Açık bava 
Emil gün - muıedıl b .. a 
Bu sözlerden bir koç yeni kök 

ve ek çıkarmak mümkündür. 
Ôk - Hryet, yığın, sermaye 

iktıeat (ökonomi) 
Oy - Ôd - Vakıt diyor 

Divanda (öth 1 özlek) pelı~k 
zel ile var. 

8u bir yandan (öy)- bir yan
dan (Öt) oltıy6r. 

(Ötgünç - Öykün!;, öy öyle 
mek, öylr, Ötıtıek, öt• geÇmek, 
öd , mek). Hep bununla ilgilidir. 

Arapç• (vakıt) uzak değildir. 
Türkçede ki (çağ) sözünden ise 
Almanc• ve İnğilizce (tığ, dey) 
Fransızca (temps) çıkmıştır. 

Güo adlarıuın sonuna bakılıı sa 
bu dab~ iyi göıülür. 

* •• 
(Oy ltökü ıu düşünceleri ve 

ıiyor: 

(Yuv•) anlamına yukarıda bir 
(oy.) var. Buuun (ev) .i le ikisini 
anıp g•çelim. 

(Oymak) oylum ... ı den a .. lışı 
lıyor ki bunda (mekan\ anlamı 

da var Şu balda (oy) kökün de 
zaman ile mekan bir le:ıiyor. 

(Aııştayo) nın nazariye~ini ilk 
insan mı bulmuş ıcaba. 

A. Bakşı 

...... ------------------------------------------------~ lJygunsuz ölçüler 
getirilmiyecek 

~~Ölçüler h•kkında Ekonomi 
. 11~~1ığından bir bildirim gel

ı 1 • 
'c C lllkede yapılarak kullanı 

<k Veya dı~ ülkelerd•n getiri
'•~ ." • piyasaya dökü lecek olan 
ltk .. , 
y O çiileri ye ölçü birerleri ; 

(I~ ~1 .Y•pılış maddt6İ , biçim ve 
~ liıııleri hakkında ölçüler ka-
~ Ve • • •• 
ı, · nızamnımrsıne gore su , 

1 •I ll•zı ve eld.tdk saat ölçü par
I - 1 :~ıoıu ve taksim•lrelerın tıp 

~ 1 1~11 1•ınltri tkonomi bakanlı
Q kabul edılm•ştir . 

1• u ölçülerden hır ~oğu iç ül · 
') V•pıldığı V• hura:la yapıl 

laııl~rıo dı• üık lerdeo hiç lıır ç-. • 
jı Uk Qımadığı bdlde bu alanrla 
ı 1

1 ~oş iı yapan Vt' ö'çü inkı-
1 'ıır 

1 
~ ' < uoasıııı s zrnıyrn hır te-
1.P · ısif dü§üncrlı ve sapa g• 
t k . 

lb) •ı •e ku• um .. ın kaouı i 
ı ' 'odan kaç ı urn k yollarırıı 
h,•k ve asılsız babaneler uy 
lt•k ··ı - ı t' ,~ uygun o çu er ge ırme-

.ı1' ~ •uretiyle Avrup.. piyasala
~' beğeoilm• yip arta kalan 
ı~~s_uı, bJyağı malların iç ül 
•la &•rın•sine yol açmağa çalış 

ı)' anıoşılmıştır . 

11 evlet idare ve kıırumlaıiyle 

111 
11•n yardım gören başkaca 

't•'tıler , belediy•ler ve şirket· 
t !~·I 8 ~lın alınac k hH türlü 

•r· ~ İil .! 0 Şartoam•leriııde buola-
\a Çuler kanunu oium ve ta 

- 1· lnaııı 1 . -q e erme gore muayrne 
~:;lkk d•mgaleomış ve hele 
iiı .. • bav.goıı ve eu saatleri 

ı 'ı ç~ P&rçalarının tip ye sis-
••ıo · ı ı ı ıo bakanlıkça onay ao-
Jııııı k 1 ,1 b· nmalaıınıo şort oşu · 
lldırilmiştir 

Gaziantepde 
Çok az görülen bir 

göz 1vak'ası 

geçen hafta Gaziant .. pde tıp 
aleminde çok 8Z görülen bir göz 
vak'ası o'muş ve Doktor Sımi 
Binbeşınıo müdahalesiıle yirmi 
dürt saat içinde tedavi edilmiştir. 

Vak'a Şudur: 
Suburcunds Brher Nuri Tur 

hanın refikası, geç~n Perşenbe 

günü akşamı şiddetli bir bış ağ
rısını müteakip bir boygınlık ge
çirmış, ayıldığındd göz•erinin ışığı 
nı bıle fa k edemıyec k deıeced. 
tamamen kör oldul!'o görülmüş 
tür. 

Büyük yese bürü ~ıı aile hal 
kı b e sıwyı derhal dok•or s~mıye 
götürmüşlerdir . Dokıo Sami yap 
tığı uzu• v sıkı bır muayene n" 
ticesind • iizl - rin ço~ ı · der te
sadüf t . , len Gi•e bert itde yanı 
kısrı dim» ğ ilııbabı denilen has
talıkıan kör olduğunu te§his ve 
hastayı tedavi altına alarak yirmi 
dort saat içinde gözlerini tekrar 
açmıştll". 

Doktor bu hası.lıkto teşhisin 
çok zor olduğunu ve hastanıo 

derhal tedavi altına alıomasınıa 

ı çok faydalı olduğunu söy!emek· 

1 
tPdir. 

1 Yabancı dillere karşı 
Mersinde bir toplantı 

Yalıaocı dıllerin gen .. say~ı

sızc• şehrin her tarafınd~ duyul 
masına tah•mmül edemiyen genç 
lik dün balkevi salonunda bir 
toplantı yaparak önemli k rarlar 
almışb · dır , 

vaziyeti de değişiyor 

Baremin 16 dereceye bölün
mesi ortaya ilk mekteb hocala•ı 
nı yakından elilkadar eden bir 
mesde Çıkarmıştır . Mestle ıu
dtir • 

Muallim mektrb1e.ini bitiren
ler ille Arn • 16 lira ile tayin edilir
ler. Halfıl:ı • i y~ni §ekle göre ba 
rrmdo 16 ııra yoktur, ancak 15 vt 1 
20 lıra v. rdır . Buna göre ıı'ıu
ııllim mrkl· pleıi mew .ları öku 
lu bitirdıklrri sene 15 !ıradan 

•111, yoksa 20 lıraJan mı tayin edi
lrceklerdu o 

Yeni barem d.ğişmesinde hak
lar kaybolmıy•cağın• göre ilk 
mekteü muallimlerinin maaşı 20 
liradan başlıyacaktır . Buoa göre 
52 liradan 60 liraya çıkılmış ola
cak ki iki derece birden atlana 
caktır . Halbuki bu iki derece 
şimdiki bareme göre altı sene 
sonra açılebil•bektir . 

Terfi meB• l•tine gelince : Ba 
remde ilk mektep muallımlerfoin . 

ıeıfii üç seoede birdir . Yalnız 
bu üç srnede o muallimin muhte
lif t•ftişlerde iyi not alması lazım· 
dır . Eğer üç sçrıede muntaza
man ıyi not alamazsa terfi geci
kir . Yo:oi şekilde ise muallim 
mektebi m•zunlaıının terfii döı t 
••nede bir olaçaktır . Eğer teftiş 
meselrsi de aynen ipka edılecek 
se ilk mektep mnıllimlerioin ter
fıi yeni haremle biraz daha uza. 
mış olacaktır . 

Bu tı:ıfi işinin en mühim mo · 
selelerinden birı de ilk mektep 
muallımlerinin Muhasebei llusu
siye bütçelerindeo maaş almaları
dır . 

Bir çok Vildyetlerde bulur.An 
muallimler ı n terfii esas itibarile 
kabul ve hatta Bakanlıkça tasdik 
edilip geldikten sonra o mualli:o 
gene eskı Jereoesindeo bir müd
det daha mMŞ almaktadır Çünkü 
Vilayet Muhasebei Hususiyesinin 
bütçesi müsait olmıyor . Eğer ter-

lim olmamasını aöylemişlerdır. Kı · 
rakol kumandanı bu vaziyd kar
şısında her hıogi bir biçarrnin 
yaralanmasına V• ölümün• sebe 
biyet vermrmek için silahını kul
lanamamak mecburiyetinde kal 
mış ve haoio•yi tel.fonla merke
, ,. bildirmiştır . 

Adliye hl'y'eli hddise ye· 
ırde ; 

Bunun üz or ine Cumuriyet ge-
l Savam"' yerdımcı~t Şeref 

G o!<men te Merllez hükum<t Dok· 
ıoı u Mazhar Cemil, yanlarına on 
j• ılarma al••Rk g•celeyin bir kam 
yonla Çınarlıya gitmişlerdir . Ka 
til Hacı, fazla kuuvelın geldiğini 
görünce daha f.zla mukavemei 
etmenin mümkün olamıyac•ğıoı 

görmüş ve "t•slim ol. emri ÜZ•ıine 
silahını jandarmalata doğru ata
rak teslim olmuştur . 

Yaralıların yaraları aarılmıf 

ve köye gidım kamyonla trdavi 
edilmek üzere şehrimize getirile
rek memleket bastahaneııne yatı
rılmışlardır . 

Tevkif edildiler; 
Hazırlık tahkikatını yapan Cu

muriyel genel Sıvaman yardım
cısı Ş.ref katil Hacı ile kavgaya 
Ve ölüme sebebiyet veren Muhtar 
Durmuş , amcası Kadir ve amca
zadesi Dedeyi jandarmanın mu
hafazası altında ıehre gönoerıııiş 

ve bunlar dün istintak hakimliğin· 
de ilk ıorguları yapılmış ve hak
larında tevkif kararı verilmi§tir. 

Kızınla y19ınıo on üç ol -
doğunu ve bunun da cezayı müsıel 

zim bir belde bulunduğunu bil 
diği halde üç yüz lira karşılığında 
ııyuşmağı razı olan Muhtar Dur 
muşla, yine on Ü~: yışındaki bir 
kızı kaçı·dığıodan dolayı yaralı 
Osman hakkında bu cihetlerden 
de ayrıcı hukuku umumiye dava
vuı açılmıştır . 

-------· -------
Tren kazası 

fıin bir s •• ns daha geri kalmasile j 
bu mesele de hnlleJil irse muallim- iki kişi öldü, iki kişi de 
!erine lehine pek büyük bir bor•- 1 ağ r yara ıandı 1 
kett~ bulunulmuş olacaktır . 

Evvelki sabah Sirkeciden kal-
Konyada hayvan 

Borsası 

1'ürkof•S bölge iş direktörü Ce 
idi Akyurek'in ş .. hrim z le incel~
melerde lıulunup ~!Hrsıne döndü-
ğünü yazmıştık. 1 

Bu kez haber uldığımızn göre 
C Ak yürek incelemelerı sonucunJa 1 
ş•hriınizin hir hayvan borsasın• 
ilıtıyACı olduğunu uol:ımış ve bor
sanın açıl rnsı iizerindH llbayımız 1 

C. B:ırdn ı rı ıle göruşıııü~ vo ko
nuşmnştıı r . 

Bu i~in kotarılması iç 'n özel bir 
kornisyo • kurulacağı rluyulmuş 
tur . 

cı BAHA LIK» 

İzmirde 

Ucuz ekmek veı 

ucuz un 

Belediyenin ziraat bankasın· 
ca satışı çıkardığı buğdaylardan 
bir kısmıoı satın alar11k un hbri
kıtsında üğütıükteo sonra ucuz 
un ve .,kmek temin etmesi iç•n 
giriştiği teşebbüs ınünısebetile 
Ekonomi Bakanlığı belediyeden 
bazı malümat istrmi~tir . 

Toplanan belediyt: daimi 
encüml!ni; bu mesela üzerinde gö 
rüşmüş ve Bakanlığa verilecek 
cevobı tesbit atmiştir . 

Bu c vapta; unun kaç oevi üze 
rinden çıkarılac•ğı, ekm•ğin han
gi parçalardan yapılarağ'ı hakkın

da uzun malüınat vardı . 

kan Ediror treni akşam üzeri U
zunköpı ü istasyonuna gırerken 

geçidde bir arabaya ç~rpmıştır. 1 

~~a parça lan'.°ış, içind e bulunan 1 
ıkı rrkek ve ıki kadın :ıokooıotıf 
altında kalmış, bir kadınla her er
kek ölmüş, dığerleri yaralanmışlir. 
Hadia•ye Uzunköprü Müddeiu
wumiliği d koymuştr . 

Muameıa Tarih ve 
numaraları 

l~t" n el ç ktirilen veya Vı kO.-
t c mriııA ulıııao memurlara ait 
ı ~ ıkaı evrnkıl e idare lleyetlerine 

•· ·d,•n knrnrl • ra yap .lan ıt ra la 
r n gönderildikleri y»rl .. re rnua
m 1° numara ve tarihlerinin bil · 
dirilmemesi yüzünde n sürüncemede 
k•ldığı görülmüş ve Dahiliye Ve
kal etindeıı gönderılen bir emirde 
muamele nıııo a rn ve tarihleriı in 
bıldirilm esine dikk~t edılmasi ihtar 
olunmuştur . 

Kok ucuzladıktan 
sonra -

Kok kömürü fıatlarının ikinci 
teşrin onb•şinden itibareo indiril
diği malumdıır . 

Kok kömiirü fi&tlarıoıo İnmesi 
oakil vasitala" l•rifoleıilt: elektrik 
taıifesind e de indirilmesi icap 
etmekmekteılir. Yalnız bu tarife
ler üç ay evvelki fi,tlara göre tes 
bit edildiğine göre nakil vasitala 
rile •l<ktrik tarifesinin ancak 
dört ay soora indirilme~i lazım 
gelmektrdir 

Asri Sinemada 
27 Teşrinisani ç::ırşamb:ı gilnil akşamından it=baren 

Dünyanın eıı büyük f acla oe korkunç filmler artisti 

Boris Karloffun en heyecanlı filmi 

k~rkuaç ev 
Filme ilaveten : 

Türkçe iz• h •tlı Foks Jurnal - Belçika Kraliçesinin bir otomobıl 
t•rnezzühünde Uğradığı f ci kaza n<ıt ı ce si vefatı. Kaza mahalli, otoıno

bılıo nehirde hurdah a ş veziyetı cenaze merasimi 

. 
ltalya Habeş harbine ait son vekayi 

bugün gündiiz 2,5 da halk günü 
umuma tenzilatlı matine 

...- Kanlı kales ,su 
28 perşembe akşamı : Behcet Sırrı, K. Kernal 
(Halk sahnesi ) tarafından temsil -El ilAnla· 

rını bekleyiniz. 
6166 

Yüzlerce seyirci dün akşam 

(Ta D) 
Sinemasında 

Gösterilen ve takdirler kazanan Viyanelı muharrir 

(Artbar Scbltzler) la 
meşhur romanı ve 

[Magda Şinayder Olga Çekova] 
~ibi ilıi büyuk artistin temsili 

(bir aşk blkayesı) 
Liebelei 

isimli fılmden bahse,liyorlar.Görmiyenler siz de bu filmi görünüz mem
nun kalacaksınız . 

ilaveten: 

Miki Mavs, futbolcu 

bugün öğleden sonra saat ikide 

matine 
6162 

~-~·-----------------------------------,--------------~ 

ilaçlarınızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 

Prof. J. Vander Stok 
çalışmağa başladı 

163 Ucuzluk 

\
ihtiyat zabitlerine veri

lecek harcırah 

Evvelki gün şehrimize gelen İhtiyat zabitliğinden terhis e · 
Holaodalı profeso··, Jobann Van-

diltnlere ; silah altına alındıkla
der Stok dün Türk - Fransız 

rı mahalle kadar gitmelerinde 
muhıelıt hakem mıbktmesi tara ve çağrılmalarında subaylar gibi 
fondan kendisine tevdi edilen ba-

harcırah verilmeıi kararlııtırıl 
zı dosyalan tetkike başlamıştır . 
Holandanın tanınmıa hukuk mu· mıtlır · bu karar ilgili dayrelere 

~ bildirilrcektir . 
tahassısiarındao olan prof•sÖr tet !:-----------------·------.. 
kile ed. ceği dosyalar hakkında 

bir rapor bazırlıyarak mahkemeye 
verecektir . Mahkeme başkam As-

1 

ser Avrupadao döner dönmez 
mahkemenin elinde kalan davala. 
rın tasfıyeeinc ba§lıyacaktır • 

Grişa Çavuş 
Kahramanlık ve fedakarlık 

timaali bir aıkerin maceraları 
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aran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenrk•ler 

T uryağ: Yeı.ııeklık yağlar. 

Ece • Temizleme tozu . • 

1 u rsil : Çamaşır tozu . 

H Sabunu evin bü· urma: tün işlerinde kul 

!anılabilir . 

B b 1 küçiik 
anyo sa un arı:v e bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzeli 1c yağı. 

Bir ayının yaptığı 

lcenup vilayetleri için Acen-1 
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasllı zade Feyzi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 18-30 

Adana Borsası Muameleleri 
s.ı krs .. , o,ır•ııı b·y ilç·aine PAMUK Vf' KOZA 

lıo!i':ı Çatalç•m köyiind"n bir köy· Kilo J<'iy•ıı 
lü doğda odun kesnken bir ayı- Cİ. Sİ Eu az En çol.. 
nın bürunıuna uğ•am,ştır . X. S. X. S. 

Satılan Mikdar 
K.i'4 

C .. ı·· k tı· ol b k .. ı·· Kapımnlı pamuk 38,50 ucu ·uvv• ı on n oyu . - - ---------·-------ı 
• • 1 Pıya•a p3rlal!:ı .. 36,50 37,12 

ayı ıle tam bır çeyıek ~a•t alt al- I Pıv••• ll'mizi ,, -35;50 
ta üst iısıe heyecanlı, hayat boha· -ı;. 0 ,. ı 3'7'"',1~2-- 1 -.u 
sına bir güırı yapmışlır. •-~ı.-n-e~t=ı------ı36,S0--_]_7,75 -- ----------ı 

Nihayd ayı bu uzun boğuşma ~:k•prf'• 12 
--'---,·-----•onun ıl a kuvveti kesilen zavallı Kı .. vlant 1 

==~~~~~--'-~~Y~A-P::-'":"A~G~J:--~~~~~~~-ı köylüyü kuc•klıyarak yere yuvar
lamış ve üzerine çullaomıştır . 

Vabşi hayvan bu lıöyl::ioün 
c· ııeeioi Ye ağzını pa çalamıştır· 
Köyıü can acısı ıle v ~ bayatını 
kurtarmak için eon h:r ümit ile 
gayrete gelerek belindeki bıçağı 
•yıoıo altıoda olduğu bald~ çek 
miş ve •yınıo kunına saplamak 
istrmiştir . Fakat ayı bıçak çekil
diğini anlayınca köylür üo elini 
kuvvetle ıurmış vt: elinden bıça
ğı kaparak hızla oı mana ıavuş
muştur . 

Yaralı köylü memleket baıte· 
honuine getirilmiş tedavi altına 
alınmıştır . 

İzmirde tütün satışları 

Tütün piyasısı çok hararetli 
ve iyi fiatlarla devam .,ımekte 

dir . Ödemişte tütün piyausı çok 
hararetlenmiştir . Birinci nevi tü 
tüoler temamen satıldığı halde 
ikinci ve üçüncü nevi tüıilnler 
de birinci nevi tü'.ün fiatine sa · 
tılmaktadır , Bazı mıoıakalarda 
biç tütün kalmamış gıbidır. Şim 
diye kador satılan tüıüo mikta
rı 14 mılvonu geçmiştir . 
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Vilayet daimi encümeninden : 
Karaisalının Hamidiye köyünde 

Hususi ldar~nin malı bulunan ve 
behu dönümü yedi lira muht1m 
mnı kıymetlı (30) dönüm tarlanın 
(46) porça olarak &yrı, ayrı satıl
masına tayin ve ılll.n olunan va
kıtto isteklı çıkmadığ nrlan oçık 

arttırma müddeti 10- 12 - 935 
salı günü saat ona kadar uzatıl
mıştır. istekli olrnların sözü gec<n 
gün ve sııatta o/o 7,5 pey okçalerile 
Daimi Encünı~ne müracaatları. 

6165 

Toros fabrikasından : 
Çiğit onbarlarımızda yer kalma

dığından bu yüzden fabrikamızın 

çalışması müşkilAta uğramakta ve 
ayni zamanda da çiğitlerin bozul
mak ihtimalino binaen fabrikamız· 
da çiğitı bulunan sayın müşt.rile
rimizin 27- 11-935 tarihine ka
dar kendi menfaatleri icabı çiğit 
lerini kaldırmolorı , aksi taktir de 
vukua gelec•k her hangi bır ha
sarottan dol~yı hiç bir mesulıyet 

kabul eJihıiyerek çiğillttrınin lab· 
rika m ız tara fındao h•se [•lnrı na sa
tış eılildiği günün piya· ası muci
bınce kendilerine parasının veri
leceği ilAn olunur. 6151 3-3 

-(' ... 

TLJ R. KiYE 

Z:IRAAT 
eANKA51 

DARA• 
BiRiKTiR~N 
RA~T i;D~Q 

Balls Balık yağı 
Balık ya 

satılı 

Norveçyanın halis 
Seyhan eczanesinde 

9 

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor .. 

Bir harika o!:ı 

1936 Model 
16-2000 metre rşdyosunu gürııı 

6159 

Umumi nrşriyat ı:ııi 
M. Bakşı 
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