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,:;Qlya!'ın bize karşı yaptığı haksız
Q4QrQ lngiltere ve F ransanrn yeni biri 
, 81Zlık katmıyacağını sanıyoruz.,, 
1 

ı~ ·ı 
~091 ter~nin çizmiş olduğu plan Parise 
nderıldi. Onanması şüpheli görülüyor. 

P, . 
I• t11° 15 
~ ' (A.A) - Laval - "Times,, gazetesi, İngiliz del-
~ laıt ~~•sıodaki konuşmalar gelerinin Lavıl ve mllşavirlerini 
~illet lr çeyrek ıürmüştür. ilci çok uysal ve müşterek bir görüş 
llıad ad~ıı:ıının bu görüşmesi elde etmek hususunda İstekli gör-
ıaııı,: §lıı:ıdiye kadu hiç bir düklerini sevinçle kaydetmekte-
P,tis· •lııııı:ıamıştır. dir. 

11oiti b •

1
15 (A.A) - Lival ile "D,yli Telgraf,, gazetesinin 

,n Ilı 1 
llı6ıltıd· z o arak haşbaşa gö - Paris eytarı Edenin, Fransa ile 
4?,I .. ır. logiltereniu barışı korumsıya ke-

'''•k ;fi.eden sonra Edenle gö - •İn olarak karar vermiş oldukla-
:•1uııııe h Oıziyle yıpmış olduğu rını göstermek için bilhas~a çahş-
~•t ~ •lckında kendisine ma- tığını kaydetmekte vP. hu hususta 
S erec kt' 'llıld • t ır. tahmin edildiğinden çok önemli 

~ tttia{~111• fgöre, Aloizi bili- bir uzlaşmaya varıldığını yazmak -
'ı bit l\hııah eder.iten g•yet ııe- tadır. 

/ 
~t ı a ilıeriade yü,ümütlür. Paris: 15 (A.A) - "Le Jur· 
""·ı •Oofe ·~ ttreıı· rarısının arifesiudr, nal,, diyor ki: 

tı1b ~ıı uluslar sosyetesi pak· Edenin Romada yaptığı teklif. 
ıetı s • ı i,. ll' 12 amak kaygu•unda leria akamete uğramasından son· 

~ltıi~eblıalyanın Habeşistana ra İngiltere vaktinden evvel açıl-
dırp- •kııııdan hülül etme- mıyacaktır. 

~iQ 01
11 etıııekte bulunduğu Diğer taraftan Eden, Lavalın 

~ otilt llıııı:ıaktadır. harbe mani olmak için beşeri im· 
'llıa( ere fibi Franse da barııı kan nisbetinde her ıeyi yapmağa 

~''•l •rzıııundadır. dölenmi§ (azmetmiş) olduğunu 
\~ilec'ek her iki tarafça kabul enlamııtır. 

ı, ed fıalyayı ııeniı ölç!ide "Eko dö Paris,, 1faıla nikbin 
~İt r~Celc: ve harbe euııel ola· görünmekte ve ıayet Aloiıi, 

'1 oıge bulmaya çalı§ıcık- Eden gibi toptan iıteklarde bu· 
~'dra• lurıacak olurıa kooferan11n akibeti 

ı1 'O'ııı~ IS (AA) - Paristeki hakkındaki umut pek azalacaktır 
\ tı~le! •~ara hakim olan ha· diye yazmaktadır. 

Oıı,10, erııı biraz nikbin hu Eondra: 15 ( A.A) - "New 

ADANA 

C. H. Partisi 
Genyönkurul 

toplandı 

İstanbul: 15 (A.A) - Bildiriğ: 
C. H. P. Genyön kurulu bugün 
saııt 14 te İstanbul llyöo kurul 
kurığında belli toplantısıuı yaptı 
ve parti işlari üzerinde görüşüler 
de bulunarak kararlar verdi. 

iz mirde 
Üzüm piyasası açıldı 

İzmir: 15 (A.A) - 935 Yılı 
kuru üzüm piyasası bu sabah sa
at 11 de Borsa arasında açılmıştır. 

Piyaaanın açılışı sırasında ü· 
züm salonu bayraklarımızla eüa
lanmişti. Borsa Başkauı Mazhar 
Nurul!abın kısıı bir söylevinden 
sonra muamelelere başlanmıştır. 

Üzümler cinsleiue göre, sekiz 
kuruştan ou sekiz kuruşa kadar 
muamele görmüştür. 

Süriye - lran gümrük 
mukavelesi 

Suriye - İran arasında bir 
gllmrük mukavelesi akdi içio Ali 
Komiserlikle İran Murahhasları 
arasında cereyan ,eden konuşma
lar bitmiş , bu husustaki muka
velename 7 Ağustosta imzı edil · 
mittir . 

Bundan sonra Suriyeden İra
ne gönderilecek ~eşyalar ' karşı
lıklı olmak şartile adi tarifeye 
tabi tutulacaktır . 

Filistine Yahudi akını 

Mü.ıemlikeler .nazırı Makdo-
nald, sorulan bir suale cevap ve
rirken on yıl içinde Filistine yüz 
kırk sekiz bin iki yüz seksen Ya · 
hudi girdiğini söylemiştir . 

-- ••• Havalarımız ! 
Dü§man uçaklarıoıu ı.-hdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

GVNLUK GAZETE ONİKİNCl YIL - SAYI 3303 

Nüfus sayımı nasıl olacak? 

Nüfusumuza yeni milyonlar 
katıldığını 

•• v 1 

gorecegız. 

Genel sayımdan beklenilen sonuçların 
eksiksiz olması için alınan tedbirler . 

lik genel niif us sayımı olan 927 den bu yila kadar nılfu
sumuzurı ne kııdar arttığını anlıyacağımız gıin olan 20 birinci 
leşrlııe çok az bir zaman kalmı#ır . Son asır tarih im izde az gö
rülen bir lıadise olarak, sekiz yılı baysallık ve sıikii.ıı içinde 
ğeçlren Cumurlyet Tıirkiyesl , nıifusıına , acaba yeniden kaç mil
yon kalabllmlşlir .? 

Bunıı lam Nr sıhhalle öğrenmeye karar veren devlet, yeni 
sayımın eksiksiz ve tam olması için gereken bıitıin tedbirleri 
almıştır . Memleket için yepyeni bir konu olan bu önemli me· 
sele etrafındaki son hazırlıklar hakkında istatistik genel direk
tör vekili Celal hazırlık çalışmalarını ''Ulus., a şöyle anlatmıştır: 

"- Nüfus sayımı hazırlılc:ları 
bütün yurdda en canlı ve sıcak 
çağına girmiştir • Şimdiye kadar 
elli dört ilbaylıkta genel direk · 
törlük işyarları tarafından hazır
lıklar kontrol edilmiş bulun
maktadır. 

Bu kontrol, nümerotaj ve böl
ge kurulması, sayım işyarları 

bulunması, özel zorlukların kota
rılma yolları, uyım gününden 
önceki tedbirleun alınıp alınma 
dığınıu kontrolu gibi işlerdir . 
Kontrolörler aynı zamanda her 
ilçede sayımın gaye ve ergeleri 
ni anlatmakla da yükümlüdürler. 
Bütün kontrol ve teftişlerin ga
yesi sayımın her yerde ani eus 
ve şartlar içinde yeknasak olaralr 
yapılmasını saj'{lamaktır , 

Jere yüzbin duvar afişi dağıtıl 
mıştır . Ayrıca 60 bin ve üç çe. 
şid salon afişi de halkın uğrağı 
olan bütün dayre, kurum, tecim 
ge ve taşıt araçlarına da~'ltıfa

caktır . 
Memleketteki blltün gazete

ler ayın 25 şiuden haşlıyarak 
genel direktörlüğlln hazırla -
dığı sayımın fıydıılarıuı anlatan 
ve özeten öz sözler neşre başh
yacaklardır . Oo beş eyliilden 
başlayarak da memleketteki. bü
tün aiuımalarda projeksiyon ıu 
rı:tile sayım bakkında propagan
da yapılması için hazırlıklar ya. 
pılmıştır. 

Ceyhanda 
Sıtma mücadelesi çok 
işçenlik gösteriyor 

Ceyhan : 16 [özel] - Cey
ban , iklimi itibariyle hutahğın 
yayımına pek müsait bir alandır. 
Eğer bu sene ııtma mücadele teı· 
kilatı var gücllyle çalıımasıydı , 
sıtma durumu(ıimdikinden çok 
farklı olurdu . Bu kış nehrin taı -
ması , hastalık ve bilhassa ııtma
nın yayılmasına büyük bir etke 
yapmıştır . Şimdi bile ovanın bir 
çok yerlerinde kışdan lc:alma göl· 
cükler ve su birikintileri vardır • 

Sıtmı mücadele teıkilatı bu 
sivrisinek yuvilarını kurutma&'ı 
elden geldiği kadar ihmal etmi
yorsa da her tarafı ekili olan ve 
su bentleri bulunan ovamızda 
köksel bir temizleme yapmak im
kanını da , pek tabiidir ki bula
mıyor . Sıtmayı imkan dertcede 
azaltmak için ancak ilaç dağıtma 
ıeromlar ve köy içlerindeki sür
feli yerleri yok etmek işinde ça · 
lı§abilmektedir . 

Teşkilatın başlıca uğraştığı 

şey , asıl ııtmayı nakleden Ano· 
feller ve ıürfeler üzerindedir • 
Bunları da yok etmek için çolc: 
mikderda mazotıj ve Paris yeşili 
dökülmektedir • 

Te~kilat altı kola ayrılarak 
bütün köyleri gezmekte ve burıl
lardaki bütlin sıtmalılara iliç ve 
!cinin dığıtınaktadır . Mücadele 
doktoru da otomobille köy köy 
dola r.arak hem iıçenliği teftiş Ye 
hem de enjeksiyon ve muayene
ler yapmaktadır . 

9elıep olmuıtur. - Gerisi üçüncü sayafda --

- 1~tıi T ürkiyenin dem iryolla rı ,;~!·~~::::~;::::·· ,,, ·~ 
~,,k 

Bütün il ve ilçelerle, yol uğ
rağı olan kamun ve köyler birer 
birer gözden geçirilmiştir . Sa· 
yım hazırlıklarında geri kalen 
pek az yerlerden başka yurd
daki çalışma, dileklerimize uygun 
olarak devam etmektedir. Hazır
lıklarında eksiklik veya yanlışlık 
görülen yerlere tekrar kontrol 
işyarları gönderilmektedir . 

İstaobulda Taksim alauıa
daki ışıklı elektrik gazetesi beş 
günde bir değişmek üzere sayım 
hakkıuda propıgaoda yazıları 
göıtermi ye başlamıştır • 25 ey
lülden başlı yarak memleketin yük
sek şahsiyetlerinin sayım hak
kında yazdıkları yazılar bütün 
gazetelerde her gün 11rasile neı
rolunacakıır . İstanbul ve Anka
ra radyolarile sayımın yapılıı 
tekli hakkıudaki konferanslar 
ve bildiriğler yirmi eylülde baş· 
lıyacektır . 

Altı ay içinde , Ceyhında sıt
ma mllcadeleıinin gayret ve yar
dımı~ pek büyüktür • Bu müddet 
içinde 15,500 kişiye kinin veril
miş , yine 14,000 ökinin dağıtıl
mı~ ve 3000 muhtelif ampul har
canmıştır . Bu sayededir ki bugün 
Ceyhanda ~ıtma nisbeti göze çar
pacak: kader azılmış denebilir . 

'~'Ilı &a'Vaştan evvelki Tür· 
hb, ' 11 heıı:ıen her bakım· 
•ı ı ne, s· 

t ttj 1Y&sal ve ekonomik 
\ ~I~ . N eliııde bir oyunca le 

1 !. &ık f·ı 88ıi ki Türk ordusu 
· "lı L 1 0111 . ~ Qoc,1 • . batı Aurupadan 
"'.• t0d, •r larafıudan yetiıti· 
'il US!rj 

~ cıı Bil'b ıı:ıenıleketlıoriuden 
;~vtlb88~1 1~~1~ techiz edili-

8 ·l~•lıy0 buyuk ılevletlerden 
it., 10 •1.;~ • demiryolları da 
~.' 1af1h 

2d' ıt Ve Fransız şirket
."ıl~ı .. aıı . 
. ~n~ 11 lı ıoşa olunuyor ve 
'-ı İçiQ 1, 

11 büyük mllnakale 
) "neıı ~tıııı ielen paralu , 
. 'ıd eıı eıh b ·ı · ,1 ıllıiyJe .. •ın ve ta vı a-
~CQ toııı duııy•nıu dört kö

\, lla 1 • •ıııyordu . 
ı,, 1 1rllıeıı b · • •lf •aı , 1 ılhusa demır· 

· 1 ~kiYtttnında elde edilen 
ı,: 6nt1111~t Pek büyük değil
'ıı ~•g1 ı 1 . Yapılar , İstanbulu 

\ •b,tt, ' 1Yle Bağdeda bağla· 
f ~~~lı 111 11 lrcçtiği batı Aua

b-~'tli:ordu , Zira , o za 
. <' ~.~~qk bi;' Bağdad ,. batııuın 
~ ~'t 'Q b ehemmiyeti vardı . 
1( '; ~Qca~§ka Y•pılan bütün ' ·ı~· ~ Ilı" 1 'ti. 1 •· . Uııferid limanları 

•ı -rıııır 
' 1 .~kGo' 1 mıntakalarla 
• ı · .uk 1 '!ı~ Çın b . YO lardan ibaret 

. ~~'il b~kiğ bir müoaka-
\r, llıaııy ~ setın,ğe imkan 

1 da~,~- aıı hemen hemen 
·~~it "''~cı uynıc olan bir mem 
\~li •ııc8~1

3 deıniryollarının 1 1~0'du 500 kilometreyi 
~ı) . 

1 'ııı 'llicı 
~b '''tıda:ııııriuı barııın 
\ '•ır k sonra Anadolu-

"~ıd,:lınca hüküaıet 
•onıa halsız ve 

zayıf kalan ekonomik vasıtalarla, 
memleketi canlaodırmık gibi giiç 
bir ödev karşısında kaldı . Yeni 
Türkiyeuin önderleri , memleke
tin tekrar hayat bulması için mun
tazam mlloakale yollarına ihtiyaç 
olduğunu derhal anladılar . 

Ayuı zamanda ve memleketin 
münakale işlerinin , ecnelıi şir

ketlerin lutuflarına ve kazanç hırs· 
!arına bağlı kalmaması lazımgeldi
ğini ve hatta muhakkak bir verim 
vadetmiyen yerlerde bile demir
yolları inşa etmek icabettiğini tak · 
dir eylediler . Yavaş yavaş yapı 
lacak olan bu yolların ekonomi 
siyasası ve stratejik meseleler hü 
yük bir rol oynuyordu • 

Bugüo kamyonların belki bü
tün kültür memleketlerinde, de
miryollarma ciddiğ surette reka • 
bet etmelerine rağmen , Türkiye 
lokomotifleri işletmek ve elektrik 
kuvveti elde etmek için kafi mik
darda kömüre malik olduğu hal
de , petrol kayuakluıua malik ol 
madığından kuvvei muharrike 
madctelerinio idhaline bağlı kal· 
mamak için demiryolu inşasına 

karar verdi • 
Bundan tam on sene evvel , 

yeni demiryolu plauınıo tatbikine 
başlanmıştır ; eğer Fr. von Cau 
zig'in " geopolitik " mecmuasın
da yaptığı gibi , maziye bir göz 
atarsak, o zaman yeni ve kuvvetli 

Türkiye devletinin bir kaç yıl için 
de neler bışardığıuı anlarız . İs
tanbul , hudısda daha çok yakın 
olduiu ve hundan dolayı da teh
likeye daba ziyade 1Daruz kalı!!~ 

-gerisi dördüncü sayfada-

Tagor'dan 
İngilizceden çevirmeler 

-4-
" Yalın ,, de-iiğim genç kııa 

Gecenin engin yalımzlığzn
da sevgilime giderken kuşlar 

susar, rıizgdrlar esmez, geniş 
sokakların iki larafındakl yıik 
sek, bı1yı1k e11ler derin bir sıl 
kii.n içinde dururlar . 

Her adımda bıiyıiyen gı1-
rıiltıi; topuklarımm kaldırım· 

farda çıkardığı mıibalıiğalı ses· 
/erdir . Ve ben ııtamyorum . 

* * • 
Balkonıımdayken onun a-

ya fi. seslerini dinledim. Bah 
çemdekl a_(Jaçların yaprakları 
oynamaz. Ve zaman zaman 
gelen ııylcıınıın, dizlere lndlri 
len bir kılıç darbesi gibi sert, 1 
nehirdeki akan sıı gibi lıırçın 1 
olduğu pek belli . 

Çılğınça çarpan kalp, kal 
blmln sesleridir . Bu sesleri 
göğsıimde nasıl saklıyacağımı 

bilmiyorum . 

* * * Sevgilim gelir ve yanıma 
oturur, vılcııdıım onıın aşk ra
şeslle dolarken göz kapakla
rım dıişer, gece çok kararır, 
rıizgdr lambamı söndıirıir ve 

1 bulutlar yıldızların önüne bir 
çarşaf gibi gerilir . 

Fakat bıilıirı bu karanlık 
alemde göğsıimdekl ziynetin 
ışıkları parlar, ışıklardan çok 
kor karını . Kalp seslerimlgöğ
sıimde nasıl saklıyacağımı bll
miyorıım. 

Sayım ışı hakkında halkı 
aydınlatmak için köy ve şebir-

Bu lgaristanda 
Romanya aleyhinde 

gösterilir yapıldı 

Bükreş : 15 ( A.A ) - Özel 
aytarımızdan : 

Romen gazeteleri son zaman 
larda Bulguistauda Dobrice adı 
altında faaliyette bulunan lıeed
nantiste teşkilatıurn geçen hafta 
Romanyayo karşı tertip etmiş ol
duğu gösterilerin ilgisile şiddetli 
yazılar yazmaktadır !ar . 

" Üniversil ,, gazetesi bu ğös
ıerilerin Vem ada Polonya kralı 

Ladislas adıoıı dikilen aurtın açıl 
ma töreninden sonra yapıldığını 

kaydederek Bulgarlar tarafından 
Romanyaya karıı gösterilen düş
manca duyguların Romenler üze
ricıde gayet fena bir etki bıraktı· 
ğını yazmaktadır . 

Ceyhan ırmağına bir 
araba daha yuvarlandı 

Ceyhan : 15 (özel ) - Dün 
yine bir araba , Ceyhan nehrin · 
den geçıoekte iken ıuya yuvar· 
lanmışhr . İçi dolu olan arabadan 
bir şey hile kurtulamamıshr . 

Bu sene otuzu bulan bu bo
ğulma vıkaları sırf köprüsüzlük 
yüzündendir . Yapılan bütün dik 
kate r•ğmeu yine hu gibi vakala
rın önüne geçilememektedir . 

- Gerisi d6rdüncıi say/ ada -

Konyada yapılacak 
barajlar 

Konya : 15 (A.A) - İlbaylık
ca yapılın davet llzerine Konya
ya gelen ve yaptırılacak barajla
rın projelerini hazırlamığa yüke· 

nen İsviçreli baraj ve su Mutahas 
~ısı Doktor Graner dün memlı · 
keline dönmüştür . 

Mutabnssıs keudisile görüşen 
bir muharriıimiıe duyuşlarını an
latırken şunları demiştir : 

- Türkiyeye öncede gelmiş 
tim • Bir çok bankalar yaratan 
Büyük şefiniz, arsıulusal büyük 
bir şahsiyettir Kİ bugün bütün 

düoya içinde bulunduğu en sıkın· 
tılı devrede bile onun yarattığı 
bankalarla meşgul ve ona hay
randır . Vücude getirilen büyük 

ve değerleri ölçülmez eserleri şah
sen derin bir bayraulıkla gördüm. 
İnsanlık, tarih; Türk ulusunu teb 
rik ediyor , 

Ceyhanda bir kamun
baya işden elçektirildi 

Ortalama olarak bir haıtaya 
ıeksen kinin vedlmektedir ki 
şimdiye kadar 15500 kişiye dağı
tılan bu komprlmelerin 1ayıeı ve 
kıymeti düşünülecek olursa ııtma 
mücadele teşkilltının ne kadar bü
yük bir fedakiirlıkda bulunduğu 
kolayca anhtılmıı olur • 

Kamoyde ( efkarı u111uml · 
yede ) sıtmayı çeltik tarımının 

doğurduğu yer holmuısa da bu 
dllsünce biç te doğru olamaz. Bir 

defe çeltik ekilse de ekilmeıe'de, 
çok ratıp olan bu ova ve kuru
mayan gölcükler , ıivrisineğiu üre· 
mesine mutlaka yarayacaktır. 

Bugün Ceyh:ıııda nzmanlar ta
rafından binde dört tahmin edi
len sıtma aşılayıcı Anofııllerin de 
yok edilmesi l!;in sıtma mücadele 
teşkilatı bütün varlığı ve güciyle 
çalışmaktadır • 

N. T. ,. 
Genel nüfus sayımı 

20 lıkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta

rafında yapılacaktır. 

1 - Nüfus sayımına esu ol
mak üzere Belediyelerce blltün 
biunlara numara konulmaktadır. 

Ceyhan : 15 ( özel ) - Beş 2 - Numarasız binalarda 
gün evvel ayae kamunbayınıu tah- oturanlar bükümete haber ver-
kikatını giden İlçebay Celiil , hu meğe mecburdurlar . Oturduğu 
gün Ayasdan dönmüştür · bina numarasız olduğu halde 

Bazı mesai! ve muamelatta bü· haber vermiyenlerle ba numare
yük yolsuzluk ve suistimalı görülen ları bozan ve ıilen ve kaldıran-
kamunbay Ali Rızaya i§den elçek- l ıar için para cezası vardır . 1 
tirilmiştir • 



17 Ağustos 193~ 
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"' 
1908 inkılabında eski 

Babıali yokuşu 

Kon yada 
Buğday piyasası 

et fiatları 
ve 

1 

' 
Şeblr Dayakları 

Tüze Bakanlı 
Veni bir kanun projesı 

hazırladı. 

··-
Ahmet IJısan Tokgöz 

- Dıinde11 arlan -

Bn hafta b•ğday piyasuına 

çok mal gelmeğe başlamıştır • 
Şimdiye kadar haftada iki üç va· 
gon gelmekte iken bu hafta gün 
delik gelrm buğday miktarı dört 
beş vagona çıkmıştır . 

~ülkü,, den 
Bunları ve Yıldız ıarayıuda 

olub bitenlnden bir şey öğren
mek üzere tem"Duzun 9/22 cuma 
günü ben baber prşiode koşup 

dolattım . Adada eski mah.ynci, 
Mektebi Mülkiyede sınıf arkada
ıım Mebmed Arifi gördüm. O da 
fazla bir ı~y bilmiyordu ve ber
lıes korkuıundan sinmişti. Şaş 
lıınlık içinde ağız açamayorlardı. 
Sabahı güç ettim, erkenden lıtan
bula geldim. Mahmud Sadık mat 
baada idi. Meğer inkılap komi
tesir.e girmiı imltl Fakat haoa 
söyliyemiyordu. Bunlar andları

mız icabıudandı. Abdullah Zühtü 
lkdam"da "Oh l Obl..,ı nekaratlı 
çok heyecanlı bir başmakale neş
retmişti. Sam ıh Rifat • Sabahn ta 
çok uyandırıcı yaıılar yazmıştı. ve 
Sabah sahibi Mibrana karşı büyük 
celadet göstermişti. Arlık dura
cak :umao dcğildı. Ben hemeo 
bir iıtida yazdım. Ozamana kadar 
hükümden düımüş matbuat kanu 
ounua bir maddesine dayanarak 
"Haftalık servetifünunu günlük 
yaptım.,, diye bir beyenname ver
dim ve 12 temmuz pazar günü sa 
bahleyin günlük Servetifünuo 
çıktı. 

Manyaıi Refikten, avukat Ba 
ha ağzile aldığım dinktifte "Ah· 
dülbamid kanunu esasiyi yrniden 
kurarsa lıeodiıioi ve onun yakın
larını, hele ilk günlerde "ürkütme
melidir,, denilmitti. Bu direktif 
içiode sanıörsüz gazete çıkarmıya 
başladık. Sabahta çalışan Samih 
Rifat bana geldi, Sabahtan çıkıp 
çıkmamak ;lazım geldiğini sordu. 
Sababıo haıında olmasının milli 
bir lvazife olduğunu korıuştnk. 
Çünkü orada Samih tc olmasa 
gazete başka yollara :gidlhilirdi. 
Ma tbaanıo ıahihi Mihran idi. Bir 
de ıunu söyleyeyim ki 1908 tem 
muzuna kadar Bıhialide sadrazam 
ve nazırların ne olduğunu ve na
sıl çalı~tıklarıoı bugünkü okuyu
cular. bılmcz. Mesela dahileye ne 
zaretıne bağlı bir matbuat müdür
lüğü vardı. Matbuat müdürü ayni 
zamanda baş sanaördü. Onun ta
rafından okunup altı imza edilmi 
yen tek kelime hile matbaalarda 
dizilip gazrtelere konamazdı. San
eör usulu 1887 - 1300 de baı 
lamııtı. Önceleri matbuat müdür· 
lüğü matbaalara adam gönderip 
ve yahut kendiıi gidip şunu yaz 
mayınız, bundan habsetmeyiniz 
demekle işe haşlamıştı ve bu usul 
yanı yave§ hasılacak" her ıeyi ÖD· 

ceden muayene edip altını imza
lamak çıi!rında karar kılmıştı. 

Böylece matbuatta çalııanların oe· 
ler çektiğini ve çalışanların yanın
da merhametsiz yılanlar yaşadığını 
aıılatmak uzundur . 

Dahiliye nezaretine bağlı olan 
matbuat müdürlüğü bir taraftan da 
Abdülhamidio başkatipliğine da
yaomıfh. İki kayaaktan çıkan kıs
kaçlarla Türk matbuatı ezile e· 
zile 1908 de İkdam ve Sabah adlı 
iki günlük gazete ile haftalık Sr r 
vetifünun<lan va kitabcı Karabetin 
çıkardığı "Resimli gazete,, adlı 
bir mecmuadan ibaret lıalmıştı. 

Tabi'. olarak ticaret odası gazdeıi, 
hahrıye mecmuuı, ve aakeıi ceri· 
de gibi resmi m~kuteleri saymıyo· 
rum. lıte böyle bir hengamde 
birdenbire kanunu eıasinin geri 
gddliinl müjdeliyen resmi tebliğ 
gazetelerde çıkmııtı. İokıliib bere
ketini yürütmek vazifui gazete
lere düıüyordu. o gazetelerin i· 
çiade bulunanların ülkü sahipleri 
ileri aıılacaklaıdı ve atıldılar. 

Temmuzun onundın ıonuı:ıa kadar 
iokılab günlerinde her tehlikeyi 
göze alarak ilk safta çalışanlar sı
rasında aıağıdalsi arkadaşları 11y
mak borçtur: 

Samih Rifa, Selim Sırrı, Besim 
Ömer, Müze müdürü Hamdi, Ho
ca Faıio, .Mahmud Sadık, eski 
dahiliye nazırı Celal, Yusuf Ke· 
mal, Celal Sabir. 

İ, te Hüseyin Cahidin meşruti
yet hatıraları diye fikir hareket
leri mecmuasında yazdığı makale
lerde eksiklik !er bu ) ollardır. Bu 
isimlerden bir ilıisinio yadolundu
ğunu gördüm; Meşıutiyetin iki sa
tırlık tebliğ ile ,yeniden kurulılu
ğunu ilaa ettiren Abdülbamidin 
korkak ve ~insice davraoışıoı sö
nük yürüyüşten çıkaranlar Hüae· 
yin Cabldio dediği gibi 9/22 tem· 
muz cuma günü akşamı Bahiiili 
yokuşu matbaalarını kendisinin 
dolaşmasile oluvermiı değildir. 
Hele sadrazam Küçük Said paşa · 

nın, meırutiyetteo üç döıtg ÜD ev· 
ve! aaduet makamına gelip otur
muş olması işlerin içyüzünü bilen
lerin yürekelerine su ıerpmiş de
ğildi. Çünkü Said paşa 1878 -
1295 kanunu esasininin ilk kuru· 
luıunda yaptıklarını bir daha ya· 
pabilecek adım idi. Bu korkular 
pek çabuk, hele 25 temmuz salı 
güoü çok aıtmıştı. Bakıoız na· 
sıl: Sarayın gazetelere verdiği ga l 
yet kııa ilk resmi tebliğden sonra 
sabırsızlıkla daha açık ve kati i-: 
!anlar beklerken temmuzun on 
dördüncü günü Beyoğlu mutuar· 
rıfı Hamdi beyin zaptiye nezare· 
tine ta)io olunduğuna dair bir 
"tevcibat,,; meırutiyet aşıklarının 
sırtıoa bir buzlu du§ yaptı! 

Beyoğlu mutasarrıfı Hamdi, 
sarayın eo ıadık l:eodelerindendi 
ve Abdulhamid tarafından göste· 
rileo arzu üzerine sadrazam iSaid 
paşa taraından zaptiye nezaretine 
getirilmişti ve muhakkak büıriyet 
hareketinin üzerine bir mum ıön
dürme küliihı vazifesini görmek 
için geliyordu. 

Hamdi beyin zaptiye nezare
tine tayinioi müteakip Balıali bir 
resmi tebliğ daha neşreyledi . O 
zamanki BaLıalinio halini ve sa· 
rayda hüküm süren ruhu göster· 
diği için resmi tebliğin baş tara
fını aşağıya aynen alıyorum : 

" Veliyyünnimeti himioneti
miz padışabımız efeııdimiz Hz. 
nia tesisi celili cenabı hiliifetpe-i 
nabileri olan kanunu esasinin 
mevkii tatbika vaz ile meclisi 
mebusanıo küşadıuı emrü fer
man buyur mılarıod•n dolayı te-

haai sadıkai mülukaoelerinin takım 
takım Babıalıye grlerek leş•klıüra 
tı ubudiyetkaranelerinin ar:ıı hi 
kipıyı bümayuo olunmasını rica 
ile olbabdaki arizai teşekküriyc 
yi tevdi eylemelerine hioaen ta
rafı sadııetpenabideo arzı tak
dim kılınmıştır . ,. 

Tebliği resmi diğer yerinde 
" kanunu esasioio ilcaatı zaman 
ile tatbik olunmaması esası fikir 
ve arzuyu hümayunu mülukane 
hılafında olduğundau l ,, diyor· 
da. 

Daba ziyade ova köylerimlen 
mal gelmekte ve kraçlardan mal 
geliri daha ızdır . 

Buğday, çavdar, arpa, gibi 
mlları , şehrimiz tecimeıılerı le , 
un fahrikatörlui v.. ekmek 
çiler satın almaktadır . 

Piyasanın iyi ve istekli olma 
sından ötürü köylünün koruma
sına lüzum . olmadığıodan taıım 
bankası mal almamaktadır . 

Kooyanın buğday , fiaıları İz
mir. ve Mersin piyasalarından zi
yade İıtanhula bağlıdır , 

Bunun •İçin fiaılarda da bir 
değişiklik yoktur . 

* * • 
Geçen yıllar bu mevsim ko 

yun eti yirmi kuruşa satılukeo 
hu yıl piyesaoıo istekli lolmasıo· 
dan ötürü kilosu 25 kuruştan sa· 
tılmakta ve indirilmenin yolu bu 
luoamamaktadır . 

Konya içinde ve çevresinde 
oldukça çok koyun gelmekte ise 
de topdancı tacimerler tarafın
dan İıtaobula sevk edilmekte
dir . 

Dün şehrimizden iki vagoo 
koyun İstanbul• gönderilmiştir. 

Bundan başka diğerlerinin de 
bir kaç vagon hayvan hazırladık 
!arı ve bu gün yarın gönderecek
duaulmuştur • 

Bu gün İstanbul piyaaasındao 
esnaflara gelen telgraflara göre 
piyau çok istekli ve fiatlar yil k -
selmektedir . 

Geçen hafta on , on yedi 
kuruşa olao lstanhul piy11ası bu 
gün on dokuz , buçuk kuruşa çık
mııtır . 

İstek çoktur. Gazetemizde ge 
çenlerde yazdığımız Hayfalı ted
menleıdeo haşa dün de yine yeni 
alıcılar gelmiştir . 

Şr brimizde keçi, sığır piyasa · 
!arı ukisi gibidir . 

- E/cekon -

Fundalık ve ormanlar 

Son zamanlarda İstanbul ve 
civarında, Anadoluda, Tıakyada 
aıksık görülen fundalık ve orman 
yangıoları Tarım Bakaolığının oa 
zarı dikkatını çekmiştir. 

Bakanlık, meydana gelen yan· 
gıolar iizeriode tetkikler yapmış 

ve bonların aldekser ihmal yü· 
zündt'n olduğu neticesine var 
mıştır. 

Öğrendiğimize 2öre' Tarım 
Bakanlığı vilayetlere bir geoelge 
göndermiş ve ilbaylıkların bu gi
bi yangınlar üzerinde çok çabuk 
hareket etmelerini ve yangınlara 
sebep olanların - vaısa - yaka· 
!attırılıp şiddetle cezalandırılma

larını bildiı miştir. 

Halep konsolosumuzun 
gösterdiği kolaylık 

Halepdelı.i Tüıkiye Kon -
solosluğu , İzmir ıergisioi gör
meğe gidrcek olan yolcuların pa-

Bu resmi tebliğ pazartesi ak. saportlarıuı pansız olarak vize 
şamı ilave ıuretile neşredildi ve etmeğe başlamıştır . 
hinz donra bütün gazeteciler sad· ___ , __________ _ 

razam paşanın teneffüs odasına 
çağuıldık ; ben de gitıim . Sad 
razam Said paşanın kaleminden 
çıkmış olarak bize bir reımi ilan 
daha verdiler . Bu resmi ilan 
halkın coıkunluğu ile, Babıali. 

~ve uraya gidip alkış nümayişi 
yapılmaktao husule gelen korku· 

dao ileri geliyoıdu ; alkışların 

tersioe dönebilmeaiudeo ürkmüı 
lerdi . Babaali Hamdi beyi zapti· 
ye otzuetine gitmekle beraber 
gazetecilere vl!rdiği resmi bir 
ilan ile halka aynen şnyle diyor· 
do : 

- Soou var -

il bayımız 
Öteygün yapı işlerini göz

den geçirdi • 

Bürücekten şehrimize geldiğini 
yazdığımız ilbay Tevlık Mddi Bay
Sdl, ötey gün Cuınuriyet alanında 

dikilen Atatürk heykelini ve buoun 
çevresinde bulunan milli savaşı 
gösterir üç küçük heykeli , asfölt 
yol üzerinde yapılmakta olan bü
yük okulayı, hükumet kon.,ğıoda 

yapılan ynpı işlerini ve sebze ha
lini gezmiş ve gördüğü noksanların 
hamen yapılmasını yıınındakilere 
va üstencilere emretmiştir. 

Meyvaların üzerine kafes 
konacak . 

Sntıcıların sattıkları meyvaların 
üzerine bir tel kafes koymaları 
Uray zablta işyarları tarafından 
sebz~ ve meyvncılarıı bildirilmiş

tir • 
Bunun dışında satış yapacaklar 

cezalandırılacaklardır. 

Sağlık direktörlüğü 

Eczahanelerde incele
meler yapmağa başladı 

Eıi rahatsız bulunan bir oku
rumuzun dohordan aldığı bir re

çeteden dört rczahanede ayrı ayrı 
fiatlar isteodığini hundan iki gün 
önce yazmıştık. 

Sağlık ve ıoıyal dirr ktörlüğü 
bu yazımızı önemle gözöoiiode 
tutmut ve bu dört eczahanede 
inceleme yapmağa haşlamıştır. 

Kaçakcıları bildirenle
re ikramiye verilecek 

Bı;ğdayı koruma kanunu mu
cibince vergiye tabi olaı:ı uo ve 
unlardan yapılan şeyleri ve tay 
yare resminde yapılan kaçakcı
lığı ihbar ed.ıcek olanlara 1905 
numaralı kanun mucibioce ihba· 
riye ikramiyesi verileceği Fınans 
Bakanlığından Defterdarlığa bil 
dirilmiştir . 

Halkımızın bu gibi ibharl:ırda 
bulunması hem kendileri için ve 
hem de hazine ve bava kuru
mumuza büyük bir fayda temio 
etmiş olacaktır . 

Yedi suçlu 

Dün akşam Vana 
gönderildi --Ağrı dağı azmanı suçundan do

layı mevkuf iken ağır ceza bak 
yeri o de beraat eden yedi suçlu -
nuo başka suçludan dolayı hak
larıuda tevkif kararı bulundu
ğundan hu ıuçlular dün akşamki 
trenle: ve jandırmaoıu muhafaza
sı altında Vana ğöoderilmiıler

dir . 

Mersinde yakalanan 
bir hırsız 

Geçen cumartesi günü Cey. 
handa Cebeli çiftliğinde otuıao 
Mustafa karısı Nadiıenia beş be 
şi bir yerde altunile bir çiff al
tun hurma, bir cep saati vehet 
lira parasını çalarak kaçan Hacı 
oğlu Bebcet, yapılan araştırma 
sonunda Mersiode yakayı ele ver
miş ve çaldığı şeyler temımen 

meydaoa çıkarılmıştır . Bebcet , 
Ceybaoa gönderilmek üzere jan· 
dermanın muhafazası altındı şeb 

rimize g.tirilmiş ve buradan Cey
bana göndeıilmiştir , 

Canavar düdüğü 

Üstenci bunu onarmak için 
şehrimize geldi • 

Saııt kulesinin üzerine konan ve 
zeval voktını bildiren Canavar dü

düğünün istenilen kuvvette olma
dığından dolayı Uray encümenince 

on~ylanmadığı vo bu kararın lstan· 
bulda bulunan üstenci halise bildi
rildiği yazılmıştı. 

Üstenci Halis,şehrimize gelmiş
tir. Düdüğün istenilen surette olup 

yalnız yerine takılırken bazı nok
sanlıklar dolayısile yanlış tııkıldı
ğındıın dolayı uzak yerlerden işi

tilmediğini söylüyen üstenci bunu 
onarmağı üstüne almıştır. 

Düdük onarıldıktan sonra iste· 
nilen kuvvette olursa bunun onay
lanması Uray encümenince düşü
nülecektir . 

Ekmekcilerin dilekcesi 

Uray encümenince 
incelenmektedir 

Uray encümenince ekmeklere 
Loı;ulrn ııerbın ~ıı fiatlarına ve 
yapılan masraflara göre mağduri
yetlerıoi mucip olduğundan ba 

hisle şarhaylığa verilen ekmekci· 
ler sosyetesinin müşterek dilek· 
celeri uray encümeniode incelen· 
mektedir . Bu inceleme sonunda 
ekmek fiaılarınıo artırılıp aıtırıl 
maması hakkında bir karar veri
lecektir . 

Şimdilik birinci ekmeğin ki· 
!osu 7,5 ve ikinci ekmeğin kilosu 
7 kuruştan satılmakta , aoıyetenin 
ve hu ıosyeteye girmeyen furuocu
larıo çıkarmakta oldukları ekmek· 
ler halkın ihtiyacına yeter dere 
ccde bulunmaktadır . 

Bugün önceden çılı.arılan ve 
ertui güne kılan hayat ekmek· 
ler 6 , 6,5 ve 7 kuruşa kadar 11 

tılmaktadır . 
Son aldığımız bir haberde ekmek

ciler sosyetesi İll>aylık katına başvu
rarak dılekcelerinin tebliğ tarihin· 

deo itibaren beş gürı içinde ekmek 
fiatları artırılmadığı takdirde fu. 
runlarmı kapayacaklarını ve hu 

ıuıetle hiç bir mesuliyet kabul et 
miyeceklerini bildirmiılerdir . 

Tüze 6akanııaı mu
hasebe Direktörü 

Tüze Bakanlığı muhaıebe 
Direktörü Ali Rıza Gazi Antep 
ten şehrimize gelmiştir . 

Arıtım istasyonu 
direktörü 

Şehrimiz arıtım istasyonu 
direktörü Kemal, lstanbul Yeşil 
köy urı'ım istasyonuna etanmıı· 
tır . 

Kemalın yerine vekaleten ta
rım okulası direktöıü Rahminin 
bakması tarım hakınhğıudan 
ilhaylığa bildirilmiştir . 

Kozanda 
Krizomfalos mücade

lesi devam ediyor. 

Kozanda Nareociye ağaçların
daki Krizomfaloı kurtlariyle 

1 il'ı b• 
Tilze Bakanlığı, bakao 1

• eıı 
lı bükümeo, genel savıın91'j,~k 
savam1n 'yardımcısı, sorgu . • • . · ı rı • 
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göre• 

Son gelen haberlere ol• 
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ile Fraosaya gitmıı'tilıi 
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Kazım , gazeteciler~ıııir 1' 
aatta bulunmuştur · 
demiştir ki : R . ıi sııc9 
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Mercililtık ay ·ki ,y 
t>'fal8 1 

törü Baytar ~· 1 

mücadele yıpılmak üzere gtç~o- rilmiştir. , 
!erde bir tarım işyuiyle pül- ,_..;. ___ _ 

virizatör ve yeter derecede Volk (" f 0 ftfl, iıi 
ilaçları gönderildığini yazmıştık. yı ee g e~ s 

Tarım direktörü Ali Kemal Sebze fc lı ,e 
yapılan bıı mücadeleyi yerinde köpıüde ııçıla.cll 
görmek üzere dün Kozana git- kadar sürccektlf· 

miştir. 
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Yeni gramer 

rle kökler iistüne genel bir bakış 
~dili 12 
' ' ) İle karsılaştırmak Andaç - yadglr 

Aadıç - muhtara 
Anku - hay•l, suret 
Anı - batıra 

. •nın filolojisine kısaca 
1

~\Lttinceden ıüremiı
~ lıt1~ L4tfnce dlimlerin 
~k k' ın konuştuğu Latince 
1.!•~1 

en önce halk dilini 
,~ di)· ır. Şu halde dil en ön· 
11ttık •ilden alıntr .Alimler ilim 
~ en Latinceden ve sonra 
~Gnıhaşında ftumcadao 
dik .• 
ı....ı"Yonları dolduran sözler 

ıt"".I' •1111u t 
""ienı· .. ' ır. 1878 de Fran-
~tdı. ~ 80~lüğünde ( 32000 ) 
~) Qgun ilim dili bunu 
ıaı; çıkarmıştır • Bu otuz 
~L (~ 12000) i halk di· 

l4i , ,OOQ ) bilgeler yap· 

Anız - Hasad 
Anlak - İzan, fehim 
Anlam - Mana 
Anlaş - ltilif 
Anlışmak - itilal etmek 
Anlık - Hudut ala&ııeli 
Annıç - Cephe, istikamet 
Anıızın - Bığteten 

Oa ( oog ) - Akıl, kar, sa
lah, Hyı 

Ooamak - Razı o. Kabul et· 
mek 

Oaay - Muvafık, makul, mü 
nasip 

Onarmak - İılah, tamir 
811 "oL L O t S l b te ~ 11; llUllanılan ve ko . na - - a ı , muntazam, 

ııe ,, re§id 
l ., arayan halk dili. 
, Ongu -Kir 
"iij L• Ü b L 

) .. l• utn halk ıözünlln ogun - mli are", mamur 
•r 1 Ooaur - Sa !ah t.d
1
, L! rıaırn (4200) ıöz • 

~ ka"'.. buaun 400 kada· Onmak - Salih. refah bul· 

•'&..d kuqde11 ötekiler li· mak 
' ~ •11dir Onu - Felah, fevz 

kler · · • Oaur - Şeref 
~il 2ıçınde ıolnva di- Onuk - Aziz 
~ S dıne •ardır : 

..:.?a•11zc.n1n içinde Ea - Arz, geni§lik 
DJol , l.lıv ve Arap Ea - ( Aa mabaff efi ) iıaret 

\ ~ tl4ııer olduiu gibi Enek - AIAmet, sermaye 
~~d.t. F'arıi gelimtı ve aai· Engel - Mani, ,hail l' 'lıl . F llıngia - ( ingio ) - adi, mün· 

'• erı ran11Zcaya ge- hat ... 
• ~bt dıifıildikler ie- Ung - Sıi taraf 
~'•11a''• girmiyecetiz. Uogaa - Bahtiyar 
h.ı •ı iınlaııadaki gua· Un - Dakik, ses 

t g~darı geldiğini aa· Unsur - Unınr 
~ ·~z. Ün - seı, ıöhret, ınz ün de-

tld •öıleria kaklerini mek - aidi, davet etmek, ündev 
.. ~ .;,~u kadar gaybet· - datel. 
~~'le okunmaz harf· Üudücü - milnadi. 
1~"'-· Otlar. Oalil - ıöhrelli, namdar. 
~ bg1~ •ılını lcayıp etme- Brıaltı yüz Türk kökllnll hep 

'e fedakarlıklara ha böyle kalabalık ailesiyle birlikte 
L" •ı ö ~ • nemle burada an. bir arada ıörmek mümkündür. 
'(lıi, ~. Bu seride kökler, ekler sanki yap-

l~ ç arnek ma bir dil imiı gibi (esperanto 
• ~ ) - Batara, sınır, gibi) yerli yerinde görOfür. Bunu 
~ .. baıka biç bir dilde görmek müm· 
~ ..... Yad etmek kön dejildir. l -Fehmelmek A. Bakıı 

IJ~ağa düşen Yahudi 

e~ llİ~li polis teşkilatından olan 
&q bır kadın , bir Y ahudinirı 
~ trrıa nasıl çorap ~rmiiş ? • 
ti~ l\tıay d 

ı, lfitl 8 a bir Gepeo ol· 1 
~ ıcRiı~~ A1?1anyasında da 
~~iltt. P0lıs teşkildt,, var. 

1 
~ Q~~ 4\~ hududu yok,diye 
'ltı lllıınyadıın başka, 

)•d'Ya, Macaristan ve 
~~ek: ~il istediği şekil

\ L. ~tı ~dır • Hiç bir ay 
\:,~fae . tkildtın kanlı ve 
l.,,L it Ol 
~~ "tlerd Dıasın ! Gestopo 
'lbtıha~ 1'1rnanyadan kaç

\ lllırıtı •Oer veya Alman-
(,''<la rı' ~ahudi milliyet
\ı' ll&lıyet göstermek-

'" hip iri" ~ bcıri Uddet evvel, ilk 
~,~ ''Paaırasında Berliade 

ı.: \'•hu~~ ~rak isminde 
~ Qa8c ıeınıo başından 

t1Qılla era , hu teıkilatın 
çok giizel bir mi. 

'hı_~ it 
""""•· 

0
•ulurken , bu M. 

.. _ <ıılJlı b' ,. ~ ır Fransıza 
'•at ,~ mış ve para-

')Qi • ' ınuvaffak olarak 
· lfe devam etmoğe 

28 yaşında bir genç olan bu 
sinemacı, Viyanada Madam Tolmay 
isminde bir Viyanah dilberle ve bu· 
nun vasıtasile de, Viyanoda dan
sözl lik ve artistlik yapan Alman 
dilberi Elizabet Berkner ile tanış
mış ve sevişmAğe başlamıştır. 

M. Urak, Alman gizli polisin
den çok korkmaktadır. Ve b n ted
b'r almış olmasına 1'8ğmen bu gü· 
ıcl kadına çok çabuk kapılmışbr. 

Elizabet, M. L1raka Almanyadan 
kaçtığmı ve Almanyada mühim bir 
parası olduğu hııld~ bir türlü ka
çıramadığını söylemiştir . Ve hir 
gün gizlice Berline giderek bu pa
rayı kaçırmağ' teklif etmiştir. 

Atk ve külliyetli bir para kar
şısında şuurunu kayb"den M. Urak, 
bu teklif üzerine genç ve güzel 
artistle Berline gitmiştir. 

Berlinde bir kaç gün çok eyi 
geçmiş ve genç kadın M. Uraka 
bir gün hürmetli bir paket vere. 
rek: 

- işte servetim ! Şimdi bunu 
kaçırmak çaresini bulalım 1 de
miştir • 

Bir İngiliz kızı İtalyan gazeteleri Adana Borsası Muam(!'feleri 

Üsnomal ihtirasına nasıl 
kurban gitti ? . 

Londra yüksek mehafili , son 
günlerde meydana çıkan ve mey
dana çıkmasile beraber feci bir va· 
ziyet doğuran bir ekaandalın dedi 
kedusile meşguldür. 

Bu skatıdalın kahramanı, sabık 
bir logiliz müstemleke valisinin 
kızı olan L adi Diyana T. dir . Bu 
kadın timdi Londrada hususi bir 
hastanode ölümle pençeleşmekte
dir. 

Bu genç kadının hareketlori Lon
dra aristokrası muhitinde nefretle 
karşılanmakta ve kendisi bu me
halile çoktanberi kabul edilmemekte 
idi . 

Ladi Diyana, eskidenberi zevk
lerinde gayri tabiilik gösteren bir 
kızdı. Bahriye ve deniz neferlerine 
mecltlbiyeti çok fazla illi. 

Lo.di Diyana, zengin olduğu için 
kendine mahsus küçük bir yata 
meliktir. Vo bununla Norveç sahil
lerine kadar uzanan deniz gezinti· 
ini yapmaktır. Bu gezintilerin do 
bir hususiyeti vardır. Bu genç ka
dın, yatına sevdiği veya seviştiği 
bahriyP nderlerini nlır ve .. seya
hat mütemadi bir zevk içinde ge -
cer . 

Yalnız son seyahate kendisinden 
başka üç bahriye neferi iştirdk et
tiği halde, yatın dönüşünde ken
disi ölüm derecesinde yara h ve üç 
yerine tek bahriyeli var i<li . Ladi 
Diyana hemen bir hastaneye kal
dırılmış ve tek dönen bahriyeli de 
sor E-{U altına alıomıştır. 

Coason ismini taşıyan bu bııh 
riyeli şu ifadeyi vermiştir : 

- Lsdi Diyananın seyahatlerine 
üçüncü defo.dır ki iştirak ettim.Ben 
bu kadının adetlerini bildiğim için 
sağ olarak dönebildim . 

Diğer iki bahriyeli, ilk Jefo ola· 
rak bu çeıit seyahate iştirdk et
mitlerdi. tık hayretleri geçince Di • 
yananın aşkını kendilerine hasret
mek srzusuna düşmüşler, bir birle. 
rini kıskanmışlar, nihayet birhirile 
amansız bir kavgaya girişmişlerdi. 
O kadar ki, hem Diyanayı yarala
dılar, hem de ikisi birden düşerek 
boğuldular 1 

Şimdi de iki bahriyelinin ne 
olduğunu anlamak için Londra za
bıtası, Ladi Diyananıo iyileşmesini 
brklemektedir. 

M. Urak bu iş için Abel isminde 
bir Fransızla anlaşmış,fakat paketi 
açınca içinden bankonot büyüklü· 
ğünde bir sürü kAğıtl a kuşıla
şınca , bir tuzağa düşürüldüğüoü 
anlamı§tır . 

Bu vaziyet karşısında firardan 
başka çare kalmamıştır. Yahudi ve 
Fransız,iki arkadaş bir tayyare ki
ralamak üzere Tampelhop tayyare 
karargdhına koşmuştur 1 tam tay· 
yareye binecekleri sırada Gestopo· 
nun iki memuru tnrafınt.lnn tevkıf 
edilmişlerdir. 

Urak ile Abel,Almanyadan ha
rice para kaçırmak suçu ile hu· 
susi mahkemeye verilmişler ve bi
rinci on sena , ikinci de iki sene 
hapse mahkum edilmişlerdir. 
iş bu kadarla bitmiş dı>ğilJir.Viya 

nadaki arkadoşları,arodo.n uzun bir 
zaman geçtiği için meraka düşmüş
ler ve M. Urokı aramoğa başlamış 
lardır. fakat M Urak.ın başından 

geçenleri öğrenince kendilerine de 
şu haber tebliğ edilmiştir : 

-· Uğra<lı~ı bir asabi buhran 
arasında M. Urak hapishane hes 
tanesine yatak çıırşafıle boğulmuş 
olarak bulunmuştur. 

Ve .... Viyanalılor da bundan 
sonra, Viyanada çok rağbet gören 
güzel dansöz ve aı tist ElizabM 
Berkner'in cihanın en korkunç bir 
kadını olduğ"nu ö~renmişlerdir. 

Danimarkaya da 
çatıyorlar 

Danimarka delgeıi susmak 
icıbettiği bRkikatını takdir husu· 
sunda, uluslar ıoıycteıinde zuhur 
eden bir fırsattan istifade etmesi· 
ni bilmedi. 

Danimarka, uluslar sosyete
sinde dostlar aramaktadır. Çün
kü Daoimaı kaya ait bazı mühim 
mescler, uluslar soıydesinde tet· 
kik edilecektir. 

Fakat uluslar sosyetesinde te
mio edilrcek Habeş cfostluğu o 
kadu kıymetli olamaz. Bununla 
beraber Danimarka deJgesi, ulu":! 

PAMUK ve KOZA 
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lar şosyetesinde, İtalya alçyhinde 
nutuk söylemekten çekinmemiştir. 
Bu hadiıe o kadar ehemmiyetli 
olmamakla beraber kaydetmek 1 

H U B U B A T::----=--------11 3,32,5 -
3,37,5 

3 
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gerektir. 
Danimarka, ltalyaya düşman 

bir devlet olduğunu iıbat ettiğin
den İtalyanın da buna layık 
olan cevabı vereceği tahmin edi
lebilir. 

Habeş impera
toru diyorki: 

- Birinci sayfadan arlan -

Cbronichleı,, gezetesinin bir ay
tariyle konuşan Habeş İmparato· 
ru, Habeşishnın topraklarını mü 
daf u içia sonuna kadar mücade 
le etmek bususuudaki kararını 
yeniden teyit etmiıtir. 

Paris konuşmaları hakkında 
imparator şunları eöylrmiştir: 

hatyanın bize karşı yıpmış ol· 
duğu haksızlıklara, Fransa ile 1o
gilterenin yeni bir haksızlık katamı
yacağım aanıyoruz. Bu devletler 
güveoiliğimizi yükenmiı (taahhüt) 
etmiş olduklarıodın Habetiııtanı 
paylatmak üzere planlar tertibi 

hiç bir suretle mevzuubahis olamaz. 
Paris: 15 (A.A) - "Royter,, 

ajınsınm ökrendiğine göre, lngil· 
terenin İtalyıdan yana Hahe§ ta
vizleri planı dün Franıız hüku
metine verilmiıtir. 

Mussolini bunları kabul ettiği 
takdirde Fransa ve lagiltere hll· 
ldimetleri Habeş İmparatorunun 
muvafakatini elde etmek için 
Adiıababa nezdinde nüfuzlarını 
sarf edeceklerdir. 

Lava!, bugüo Aloiziyi kabul 
edecektir. Lavalm öğleden sonra 
da Edeni kabul etmesi muhtemel· 
dir. 

Roma: 15 (A A) - Mu11olini, 
dışarıda olduklan için veya diğer 
seheplerle heollz silih altına 
alınmamış olan 1911, 1913 ve 
1914 doğumlu liılyanları ıilab 
altına çağırmışhr. 

Bunların sayı11 elli bine yük
selmiştir. 

Cenevre: 15 (A.A) - Barı§ 
dostlarının arsıulusal konseyi, u· 
luslar sosyete~i genel ıckreterli 
ğme gönderdiği bir muhtırada 

Afrika zenci devletleri ar11mda 
ietiklilioi muhafaza etmiş son 
memleket olın Habrşistaoıo or
tadan kaldırılmaeıoan Afrika ve 
iki Amerika zencileri üzerinde ya· 
pıcağı fen• tesirl~r üzerine k<Jn· 
aeyin dikkat nazarını çekmekte
dir. 
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Yazbk sinemada 
Bu Akşam 

Çoktanberi sinema sever halkımız tarafmdao beklenen zamaoımız 

en meşhur .ve kibar komiği ( Milton ) nan fevkaldde bir ıoret.te tem 

sil ettfgi baştan nihayetine kadar insanı katılırcasına güldüren en gü 

zcl eseri • 

( 
•• 

Op beni) 
Filmi halkımıza hoş ve neşeli iki saat geçirecektir. Bu film yalmz ü 

gece gösterileceği ve acele gönclerileceği için halkımızın bu fırsatta 

istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

pek yakında : 
Biıyük ve İlahi Yıldız ( Lian llai<l ) tarafını.lan temsil edilmiş Alm 

Muhhr•dı, Habeşistaııa bitaraf fılmlerinio en güzellerinden birisi olan 
bir komisyon gönderilerek duru· 

mu tetkik ve .mırlar anlaşm·zl· Senin gibi bir •·a 
i• hakkında eylülden evvel bir -
rapor hazırlanması istenmektedir. 

J1 llllMl11nnııımeıı1111111111ııaaııııııuııııııııo~.--I\ 
ı bu gece nöbetçi ~ 

i Eczane ~ 

I
Tarsuskapısı ('ivarında ! 

Halk eczaıwsidir ___ ,_*' _,_ 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o
lcın Türkiye beş pehlivanını seçme 

5725 

güreşleri 1 ikinci Teşrinde Ank 
rada yeni stodyomda yapılacakt 
Baş pehlivanlı~ı kazanana ön 

li para ile birlikte bir de madal 
verilecektir . Bütün Türkiye pe 
anları buli güre§e ça~rılıdır • 



( Tlrk Simi) 

Yeni türkiyenin 
demir yolları 

Refika Recebin biçki yurdunda 
kayidlerine baılan-• 

yenı sene 
mışbr. 

- Birinci say{ adan artan -
içle , ıtrıtt jik balumdaD daha çok 
mlAit ola• Aukarada yeai bir 
paytıht kurulurken , fakir Türki 
ye JtDİ demiryolları iaıaah içia 
..ıe 250,milyoo Türk lirası tRh· 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması •• 2-4 

etmit ve bununla 2000 kilo
metrelik bir yol y•pmı§hr • 

BllDdan baıka Türkiye hükii· 
meti , yabancalar& verilen drmir-
701ları imtiyazını satın alarak 
kendiıioi ecııebilerİD teairindea 
kurtarmak için 150 milyon Tliı k 
Un8t 1arfetmi1 ve ıorelle meıeli 
1007 kilometre uzunluğuudaki 

Çlltellaa llapbcası 
açddl. 

•Anadolu demiryollannı" ıeri 
alabilmittir. 

Bugüa çizilen plioın tıma· 

••• tatbik oluama&ı içia çok 
aman iltemeline r•t•eo icıbet
dli takdirde Akdeniz •hillerine 
llıeailch.ği kadar Hker yolJ•mağa, 
hem de aabille iç Anadolu aruı• 
da aakli7atı temin etmeğ~ yara· 
J•• demiryollarınıo ea eaaslı kH· 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat

ları eğrılarane muztaripıeniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koıunuz. 

Bir çok deri haıtalıklarıoa, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürömler yürüyerek d6nmüşlerJir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de ıenelerce gebe olmamıı bazı 

• bitmlıtir. 
Her nekıdır ıimdilik Türki

J• devlet demiryollarıatD uzunlu· 
ta ıacak 5000 kilo~etreyi bulu 
Jar• dı, bu yapılan luıım mu
•JJ•D bir pliaa göre vlcoda ge· 
llrUdiil iç\n, Devlet eliade baki
blea verı..li bir münakale ağınıa 
&emelini teıül etaektedir. 

kadınların 15-20 günlük banyodlln ıonra hamile kı1ldıklan görlll · 
müıtür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesl dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan daha yük

sektir • . 

Çiftehan kapbcasmda 
''Neulıche Londen Zeltung., Miaıfirlerimisin her dür lü ihtiyaçları düıünülerek lokantamızda to

mis yf'mek yapılmaktadır. Foruou, bakkaliyeıi, gazinosu, kasabı, ber-

NiJfus sayımı 
nasıl olacak? 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 59 

Tiren Ucretlerl yan yarıya tanzilAthdır. 5512 

- Birinci say/ adan arlan -

Okallına açılmaaından ıonra 
•»·etmenler tarafından haftada L • Ç 
~ 1 b 1 L ıörülmr.atedır • ukurova harası direk-.. , gla ta e e ' e eayım 1ı:ona-

1U tlzeriade konuıulmııı ve genç . S~yımın ~=kanizmaaına ~e- törlUGUnden : 
.. .ı. hunun bir yurd adevi ol· liDce; : = e .•tte num1er~t•J •r Çukurova harası ihtiyacı için 
~D ilahı, K.Wr bebalı •caa erı •• yer er lıe 16500 kilo yulaf ve 2000 kilo ar· 

dca edllecelctir • cedvellerle uptınaa •• ayrı •1rı p11 bir oartoame ile açık eksiltme· 
B., hamlıklan•ızın; propı numar1landırılan bilt&n otrular, ye konmuştur. 

pada ile 11yım hakkında uluıa ilbay ve ilcebaylar tarafından 20 ihalesi 30 _ 8 -935 cuma gllnü 
.... ilama tanhdır • • Bir yan- 40 evlik ııyım bölkeleri deailea 11at 15 de hara merkezinde yapı· 
dan llu it ılıtematilc bir ı•kilde parçalara aynlacak ve her bol· Jaoaktır. 
ıelifirkea ite yandan dı ııyı gaye bir &ayım lıyan atanacak- Şartnamesi her gün hara muha-
ma 11ptaama1ına yınyıcak tek tır. Aynca ıehirlerde her het sebesinden görülebilir. 
allı hııırlaklarımız ilerlemekte- bölge için bir 117ım kontrol iı- istekUlerin 42 lira 55 kurq te -
~r. Sayım için basılmıı olan yarw bulanacaktır. mineb muvakkate akçalarını \'el· 

nalr ... ı..keda yarumdaa fu Sa1ım pnü geoel labmetle- nemize yatıraratk belli gün ve S•· 
~· t119d1dea llYlreclibaiı ita- rin yeriae l''"liıilmeli için çabı· eıte Mercimekte harı merkezinde 
J1111mıktıd1r · Eylôl 15 ine kadar maları rereldi ve zorath ol•n- bulunmaları .5730 

Hvk ipaln arka11 alıeacak- lardıa bafka biç kimae evia- 17 - 20-23-27 
br • Sayıma 1al11a ıonlerde H den çıkmı11cak ve ber 11yım 
JllD evrakı yetmiyen yerlere der· ltrırı kendi b6lreıiDdeki binala· 
llal a&nderümek üzere bııhca rı birer birer gezerek fçiDde bu-
l merkezleri•de "Meazil tertl- lundofu aüfuıu aayım defterine 
heh" ıekUnde •yım evrak.ı ıtok· kaydedecektir . Her köy ve tt 
a.11 laulrlu•1tlardır • hirdea bütün bllplerde 11yımın 

Genel direktörlöiftn yeni al- bitliti haber ılınınca lop atıl 
dıfı 30 i111r, ea7ım itlerini ha mak ıuretile ilin edilecektir . 
zıılımalı üzere dcn~ç •yımlan- Sayım gln& hılkıa ııhbit ••n monaçlaranı ıınıflıudınaıkta 

ihti1açlan içia lüzumu nisbetio · 
çah1ıt1ulmıktıdar · Ba eınıflaadar de eczıbaae açık buakalacak ve 
malar genel Hyım ıonuçluıaın 

gereken yerlere g6aderılmek ize 
-aflaacbr•• protrımını hazır- re zabıta merkezlerinde birer 
lamayı ,. ayai zamanda kuıı-
lıımı ihUmıJi olan ıın~flandır· ebe ve doktor hazır buloaacak-
mı ıorloklannı ıimdidea tanıt tu • O ıün izinıiz ıokağa çık· 
••J• yanyıcakbr • maaıa 25 liraya kadar cez111 

Ba11 ilbaylıldaramızda pek az 
vardar . Bu crz• derhal veril

miktarda olan ı&çebe aüfuun mene daraım11ız hıpae çevıile-
1aptanma ıekli aynca kırarlaı ceklir . Bu yetki ilbay we ilçe 
bnl•ıtar • baylara verilecektir • 

Ba ,ene kadar baz1rldclardı Sa1ımd, aoıulara yınlıı ce· 
.... eril4tt1 öıen dereceai bu la· vap veren veya evindeki nüfusu 

1927 ayımını 8're kat tamam 11zd1rmıyınlar ela ayni 
bt dah ,Usel ve faydalı ıoeaç cr•J• prptarılac:aktır • S•1•• 
lu vereceji bnaatini doğormuı dın bir gün önce yola çılcmıı 
tar • olan trealer ve v.parlardan bıı-

lataobal, Ankara, lzmir ıibl ka biiıil• tqıa araçlaları o al• 
aiifal •kl1t1DA11 ıe 'lenel kını lçia itlemiyecektir • 
Yı çok olan rerleria uytmları· Bu kıclar eaaıh laazırlıklar J• 
.. bakla içinde erkea bitirilme- pılıa ıenl •1ımdaa memleket 
ti için kel tedbirler almaak adını müabet mutla ve hepimi· 
tıı • G-ı •yım 10nuçlarınıa yir . si aevladirec,.k dolgua bir 1••60 
mi ~ ilk t•ırlade aauvaklcat ra heldl1oruı .,, 
blli halinde çıkanlmuı ml•küq - Ulua-

Saybaı dıftıdarllltndan. 
Ze~oirli mevki inde şarkan Deh· 

ıir oğlu Hakkı ve Kuyun oğlu Muı · 
tafa garben Giritli BilAl timalen 
Alasonyala Cemal ve Giritli lsmail 
ceouben lımail oğlu Ali ve Giritli 
BılAl ile cevrlli on iki ve Yalanlı 
mevkilnde ıarkan Ali mülAzım ve· 
reaesinden Helil ve Vanlı Fadıl 
garben dere timal'n Habip cı>nu
ben Kayserli Hüstü ve Hacı Mah
mut oğlo Cumali ile mahdut 19-
Yılenhda doğusu Mahmut oğlu 
Lütfü batısı dere poyrazı Hüseyin 
oğlu Ahmet lublesi kö§ker Meh
met oğlu Ahmet ile çevrili ve Ka · 
reenbiya mezraHında ıarkan tü
tüncü Karabet gerbeo dere ıimalen 
kım Takohi t• sleki Ağop kııı Ağsa 
ile çevrih 3 dekar bağ yeri \'8 

tarlamn mülkiye\i 23· - 8 - 935 
cama günü ıaat on bette ihale 
edilmek üsere artarm•A• çıkaral
mııtır. iıteklilerin Mini KmlAk ida
resindeki aatış komisyonuna mü
racaatları iltn olunur 5712 

ı 1-17-21-25 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 
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Doktor Reıat 

M9mlekd hHtaneai kulak, bu 
run, boğaz mü\ebes11sa Almanya· 
om Berlin-Laypaig Üniversite
leri aerlriyatından mezon. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılar. 

Adres : Abidin peş~ caddesinde 
Doktor Naoinin tedavihaoesi ci
varında köşe başında . 

5691 8-30 

inhisarlar bq Müdürlülündao • 
Gerdan köyü merkez olmak 

üzere bunun çevresinde mevcut 
52 köy v0 çifükte tütün ve siğarn
larımıZl satmak üzere bir baş sa
tıcı arayoı uz • 

Bu baş satıcıya alacağı mıımu
IAtm B1lt11 bedelinden dznmi yüzJe 
5 iskonto ( buoun üçtP. biri harp 
maltllleri için tevkil olunur ), yüzde 
6 nakliye verilecektir.Mukabilinde 
her köyde teıkilAtımızı yapması , 
bu mıntokanıo geçen seneki sah· 
tına göre aegarl 19,000 kilo aatış 
taehhüdüne girmcsi,köylöye yüzde 
5 iskonto ve mamuJAtı merkezinden 
tevzi ftltiği takdirde köylerin me· 
11fesine göre ayrıca yözde 1 -3 
nakliye ücreti vermesi IAzımdır • 
Satış taabhüdatını temin etmeJik9e 
idare heııbıoa irat kaydedilmek 
ve Irat edildikçe yenid1tn alınmak 
iliere taliplerden ıyrıba 150 lira 
teminat akçası alaoacaptır.s;729 

16-17-18 

Doktor operatör Noman 

Eski Tıp fakültesi mualtim mu9 
iadl Hastııları her iÜn 9 dan beşe kadar Buar btft'Nur 

hususi muayenebaoeaiııde kabul eder.5698 

Adana Ziraat 
·· b k ·ı ·· 1 ktır llô• Bankamıza musa a a ı e staJıyer a ınaca • eld 

içh tercihan lise mezunu olmak veya Orh Tioaret 111 ~ 
mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve yirmiden 

2
ttS 

fozla yaşta olmamak ıorıt r. Müsabaka iaıtibaoı. a ;,ı~! 
hinJe snbemizde yapılacak ve kozananl 'r otuz lır ~· 
yin edile~eklerdir. Bu stajiyerler eo az altl ay ' 8 

•• ıekl 
detle tub&miz ser-viılerinde ataj gördükten ıoora :: •l 
tutulacaklar ve buoda da muvaffak olanlar 1ylıkJ ..... 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki baokalarunıs 1 

murluklara tayin olunr.oaklaJW· _..,.,. 
Nelerden imtihan edileceği 8e gibi vesikelat ar .4 

dan alınacak prtnamelrrden-. ltl'enilir. ıe1-~ 
Şubemize en son mfirac müddeti 29--Ai0' 

f-21-25 


