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1t)eti · (A.A) - Güneysu vapuru Başbakan ismet aonü ve 
t htıte )~•kanı Tevfik Rüştü Arası hamil olduğu halde sabah 

1 aıanıı:nıza gelmiı ve yedide Zonguldeğa hareket rtmiıtir. 

lli'll 'ı • b - . . k .. 
.~f le 

zın ugun u nüfusu 
, ctnunundan sonra yazılan 
lliifus ve doğumlarla birlikte 

~ J63807 kişiyi buldu . 
\: ~ ~'"ıınu 
d 'dar A nun çıktığı güodea 
g :~ıı~ ilçe d~oa ı:nerkezile dı-

... ~ nıızde saklı do~um 
' 'l'ltl , b 

~ ''tıh arından alınan ye 
S ~QllQ Y•zıyoruz : 
'~lı "ftıerkezlrıde doğum ; 

kadın \'e 1746 erkektir . 
Bundan, ölen ve bışka ile ka 

yıdlarıoı oakl ettiren 1079 kadın 
ve 891 erkek yekunu olan 1970 
rakamı çıkarılacak olursa 1573 
dır . 

''~fl t Yt . ~t· taı 1 57 °1 kayd edilenle Dörlyol ilçesinde ; 
\~~ · 3

5 kadm v~ 5520 Kayd edilenlerin yekfıuü 3127 

Lise ve orta mekteplerde 
tam numara 10 oluyor , ol
gunluk imtihanı kaldırılıyor 

Lise son sın1flarmda okatu· 
lan metafizik ve ahlik dersleri 
kaldırılmııtır . Bunlar felsefe ve 
sosyoloji deraleri içinde bir kaç 
bahis halinde okutulacaktır . Ye· 
oi müfredat programlarında Fran. 
aa liselerinde 12 ve Alman liselt· 
rinde 13 ders yılında okutulan 
derelerin 11 derı senesine sığdı
rılması göı önüade tutulmuıtur . 

Müfredat komisyonu imtihan 
şekillerini de tetkik etmiştir. 1mti· 
hanlar hakkında alınan kararlara 
göre , olgunluk imtihanları keldı · 
ralacak , sadece sözlil ve yazılı im· 
tihao yapılacak , tam numara 10 
olecaktır . 

Lise ve orta okullarda bu yıl 
dönen talebe çoktur . Bunların 
çoğu üç dersten fena numara ala
rak sınıfta kalmıılardar • Bu tale
beler bakanlığın hazırlamakta ol· 
doğu yeni imtihan talimatname
BİtJde kendı lehlerine bir kayıt 
konacağı ümidile bu talimatname· 
nin bu yll ikmal devresiode tatbi· 
kini beklemektedirler . 

Halbuki aldığımız malumata 
g.öre yapılacak yeni talimatnı · 
me önümüzdeki ders yılından 
itiburen tatbik edilecektir . 

Ankara ya 
Bır bamukçuluk uzma

nı geldi. --
Tarım Bekınlığının Brilksel

den ğetirttiği pamukçuluk uzmanı 
Bıyyo, Ankaraya gelmiş ve Ba~an
lıkta işe başlamıştır. 

Bıyyo Belçika sömürgelerinin 
pamuk bölgelerinde uzun yıllar 
çalışmıf, değerli bir uzmandır. 

~~-------·--------~-~' i •tı Öl kadın ve 2925 erkektir . ııe,~ enlerle kayıdlarını \PiWCZJ IE"N LER • 
l "'b k Bundan, ölen v'> beıka illere ~ca::.um • ~.•ıı sh

5
a l ettirenlerin ye· 13 

'l;ı ~ " d 82 ııakı ettiren 1459 kadın ve ao Bir yasak karşısında .. 
" l657 il uı ve 2 er· erkek yekünu olan 2839 rakaı:nı 
~ı~ ~et. ra:Jtamı çıka · 
°'t' .. rıa k çıkarılırsa 3213 dür . Şehrimizde şalvar ve kara 

r !lıt 
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~ hku=:' k:~~:e e~~~~ Kara/salt ilçesinde ; don yasağı ycirciyor . Fakat gö · 
·e~~ . ,. rüyoruı ki, Adanamızın bazı pa· 
~')d :ttd·llçesfnde ·, Kıyd c~~ı~nle~ı~ ~,kunu 2015 ralı ve hatırlı şaluarlıları, hem de 
l~e "' ıltaıl . kadırı ve 2 O er ' tır · polisin gözü önünde, işlemeli 
ı.~ 6oıa erın yekunu 7193 Bnn<lao ölen ve başka ilJere şa/rJarlarlyle ellerini kollarım 
~~~i '11, Öle:rkcktir . kayıdlarını nakl ettiren 2233 ka· salltyar"k dolaşıyorlar . Hal bu 
'I~ .. ,~. ve Lışka ile ka- dıo ve 2217 erkek yekunu 4450 ki öte yanda, kıi.lıistür kıyafet 
\ 1 't~,lc ettiren 1499 kadıa dir · te yoksul bir kara don/unun ya-

~~'tıı Ytlluau olan 1778 Buna göre Knnisalı ilçesinde kası polisten kurtulamıyor . 
~ltı •cak olursa, 11493 esas nüfusa ek olarak yazılanlar· Biz istiyoruz ki, polis otorite· 
~:tııye il dan öleu ve kayıdlaraoı nıkl et si, yasağı dinlemlyen herkesin 

,. t-l·ı Çesinde · tirealerin uyısı 115 dir · üzerinde istisnasız olarak tecel-.,.l e 1 ' 
ra triıı yekun il 1797 - Gerisi dördüncü say/ ada - ll elsin ... 

-- -- Havalarımız il 
Düşman uçaklarınm tehdidi at

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gere)ttir. 

Avrupada lalzsll gören Habeş uçak slibnyları 

Roma: 7 (A.A) - "Reuter,, 
ajansı bildiriyor: 

MoHofinin savaş haşladığı va· 
kıt Habeşistıoa lcarıı büyük bir 
bava hllcumu yapmak niyetinde 
olduğu bildiriliyor. 

Habere göre 400 Tayyare ha· 
rekete geçecek ve ilkin gözleri 
ıulandıuo ğazlar ve ıoqra da icap 
ederse zehirli ğazlar kullanacak. 
lardır. Fakat İtalyan süel makam
ları, insani ıeheplerle zehirli ğaz
lar lcullaamıktan mDmküo olduk
ça 11kıamalc arzusundadırlar. İtal
ya ahaliyi kaybetmek istemiyor 
ve dostca kolooizaıyon arzu ediyor. 
Saatte 300 mil çabuklukla gide
bilet'ek ve he§yüz ğaz bomb111 ta· 
ııyahilecek tayyareler yıpıhyor. 
Bunlardan elli tanesi ıimdi tecrll 
he edilmektedir. Her İtalyan il· 

keri ğaz maskesi il~ techiz~edil 
mit olacaktır. 

HllkQmetin Jaııonıaoın Ha
beıistana harp gere-ci (Malzeme
si) vermiyeceğine dair olan bildi. 
rigi burada ihtiyatlı ~.ir meı:nnu
niyt.tle karıılanmaktsd.ır. 

Bununla beraber Japonya hü·
kOmet ıdamlırandar. tbirinin her 
Japon yurddaıı Habet ordusuna 
q-irmekte tamaı:niyle' ıeraesttir 

Yolundaki son diyevi burada dedi· 
lcodu uyandumtıtır. 

Londra : 7 (A.A) İtalyan ga
zetelerinin İngiltere aleyhindeki 
nrşriyatını İngiltere hükftmetinin 
26 Temmuz tarihinde protesto 
etmiş olduğnu resmi mahfil ancak 
bugOn ilin etmektedir. 
İtalya hlikOmeti henüz cevap ver· 
memittir. 

Kamalizmin alh oku .. 
'' .. Ruslar muvaffakiyetlerinden son
ra Kremlin sarayına geçtiler; Türkler 
Sultan saraylarını müze yaptılar •. ,, 

Pariste çıkan Entransljan gazetesinin bir yazarı, ülkemi:; Jzak
ktndaki görılşlerlni kendi gazetesinde şoylece anlatıyor : 

Resı:ni yahut özel (hususi) 
mektup kiğıdları üzP.rinde, yaka· 
larda, bürolarda ıltı ok görüyor 
ve itiraf ederim ki buna pek dile· 
kat etmiyordum . Bir gün öğle 
vakti · bir bekleme odasında da 
bunları gördüm . Gayri şuuri 
ıordum : 

- Bu ne demektir ? 
Kitip, kağıtlarmı sıralama· 

yı bırakarak , hana bıktı ve an· 
lattı: 

- Cumuriyetçiyiz, milliyetçi
yiz, haklcıyız, devletciyiz, laikiz, 
inkılipcıyız . 

Kırmızi bir zemin üzerine ya
pılmıt olan hu oklar doğan gü · 
ne§İo ışıklarını andırıyordu . 

• 
Ankaracla gezdiğim bütUn 

köylerde, en uzak bucıkluda gö 
züme çarpan şey, bir teşkilat, 

yeni tetkilat çalıım11ı ve bütün 
anlamı ve zevki ile bir diıipliu 
olmuıtur • 
~.karanın üzerinden geçen 

donchlrucu rüzgirm esmelerile 
biıı bir geceniıı dalgalanan göl· 
geleri dağılmıf, onun yeriııe ma· 
kine geçmittir • 

Türklerle Sovyetler arasmda
kı fark pek bellidir • Ruslar za· 
ferlerinin dahı ilk güoüode K
remlin sarayına geçtiler . Öte
kiler ise sultanın sarayını müze 
haline getirdiler . Türkler şimdi 
ki halde , genişleı:nek rüyalarım 
görmüyor ve ınanevi siyasa yolun· 
da gitmiyorlar. Dışarda ae pro
paganda yapıyorlar, ae de küçük 
bir yayımda (neşriyatta) bulunu
yorlar. 

• 
Ankara kapalı bir çenher i-

çinde , yuıdseverliğin iş merke
zidir . Orada her şeyden önce 
ilk yapılabilecek şeylere baş vu 
ruluyor. 

Türkiye Cumurluğu bütün 
kuvvetler ini ve lıütüo kaynakla · 
rını içerdeki yenilenmeğe haa· 
retmiştir . Yeoi Türk hükumeti
nin ülküsü, en az zaman içinde 
sosyolojii ekonoıniğ ve kültürel 
alanlarda (sahalarda) en çok ve
rimi sağlamaktır . Bu nlkü yo· 
lunda giderek Cumurluk, kökel 
(cezri) tedbirlere bat uurmuıtur. 
Lüzum görse bilt! bundan dön
memeğe mecburdur • 

Dürüstlük, gerçi bütün çalışma 
alanlarında ve bütün soyeal ödev· 
lerde ferdJe,den aranılan bir va
sıftır. Ancak öyle çalışma alanları 
da vardır ki, burada dürüstlük, 
memleketin ve ulusan büyük a 
sığları ile ilgili, birinci derecede 
önemli bir şart olur. 

Çıkat (ihracat) işlerimizde en 
çok şikayet edilen noktanın ne ol· 
duğunu pek iyi bilirsiniz. iç pa 
zarda ürelmene ve dış pazarda 
yoğıltmana karşı dürüst hareket 
etmemek .. Bu kötü derdin mem· 
lekct hesabına yaptıgı zararlar sa· 
yılmakla bitmiyecek kadar çoktur. 

Çıkıt işlerimiz tecimimizin 
kuramında gangren olmuş bir u
zuvdur. Türkofisin yeni almakta 
olduğunu sevinçle öğrendiğimiz 
tiddctli tedbirlerin bu yaraya lcuv 
vetli bir neşter darbası vuracağını 
umuyoruz. 

Çıkat tecimiyle uğraşan yurd
rlaşlarımızın hepsini suçlamaya 
hakkımız yok . Bunlarm arasında 

çok namuslu insanların da yer 
aldığını biliyoruz . Ancak içle 
rinden bir kısmının dürüstlüğü, 
gözlerini kazanç hırsı bürümüı 

ve ; undan bııka bir şey göre· 
miyenlerin yaptıkları büyük za 
rarlara ne yazık ki engel olmu
yor. 

Bazı çıkıtçılarıa elbirliği yap
mak suretile tarım ürünlerimi
zin fiatanı düşündüğüne ve 
böylece üretmeni ve köylüyü , 
bazen, malolma fiatıodan aşığı 
mal satmak zorunda bile hıra 
karak nasıl ezdiğiae yığanlarla 
raporlar , dilekçeler tanıktır . 

Fakat bu, onların sebeb ol· 
dukları kötülüklerin bir cephe· 
sidir . Bir de yabancı piyasalar· 
da karışık, bozulc, kötü ve bileli 
mal satmakla memleket malları· 
oın yabancı pazarlarda gözden 
düşmesinde ve bu itibarla çıka· 
hmızın azalmasmda ve değer
ıizlenmesinde oynadıkları rol var
dır ki , bunun uzun zamandın· 
beri silrüp gelen ne acıklı bir 
hikaye olduğunu dış tecim işle· 
rimize şöyle kuı bakışı bir göz 
atmıı olanlar .hile anlamamıt· 
lardır . 

Propağandanm arsıulusal tecim 
alanında en geniş rol oynadığı 
bir devirde , dışarıya Türk mıh 
adı ıltıntla , bile bile hileli şey· 
ler satanlar , tesadüfün ellerine 
vermiş olduğu silahı memleketin 
kalbine çevirdiklerinin bilmem 
ki farkında mıdırlar ? Kazanç
tan büyük ve kutsal hiç bir şey 
tanımayan insAnlara bunu sormak 
bile lüzumsuzdur • 

Ancak bu adamlar unutma· 
malıdırlar ki , devlet , Türk kre· 
disini , ayaklar alhna alan , Tllrk 
köylüsünü ezen ve Türk malını 
gözden düşüren bu suikastlere 
daha uzun zaman susacak değil 
dir • 

Memleket , çok zaman deneç· 
ıizliği ve görgüsüzlüğü yüzünden 
çi~rnenmeıine boyun eğmiş oldu
ğu a1ığlnnn1 , artık sorup araya
cak ve hilyiik heklarını koruya
cak olguoluğa gelmiştir . 

Başhyan ve devam edecek o
lan savaıın büyük ve hayırh so· 
nuçlarını pek yakında göreceği · 

mize inanıyoruz . 

Yaşar Nabi 

1933 de, Cumurluğnn 10 un· 
cu yıldönümünde ismet İnönü 
b nı1ırı ıöylemiı ve benimle yıp· 

-Gerisi ı1çlincı1 say{ ada-
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Elmukattam'm bir yazısı -------.. ·-------
''Milletler, Atatük gibi bir şah

siyetle kuvvetlenir •• ,, 
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Türkiyenin kurtarıcı Cumur 
Reisi Atatüık'ün matbuat mümes· 
sillerile , siyasi mesail hakkında, 
çok görüşm t:dikleri gibi , ulusJaı· 
arası siyasetine de taarruz etme
dikhri ve bir şey söylemek iste· 
dikleri takdirde , eöyliyecekleri 
söıü , öz memleketinin siyaseti
ne ''l" memleketi için yapmak is 
tediklerioi iz ba hasreyledikleri 
ve ek eriya , söz ıöylemed<'n ev· 
vel , düşündüklerini tatbika baı 
ladıkları herkesce malumdur . 

Bu böyle olmakla beraber , 
Atatürk , bu sıralarda uluslar ara
sının şimdiki vaziyeti hakkındaki 
bazı düşünce!erini izaha lüzum 
görmüş \'e Deyli Telgraf gazete· 
ei muhabirine bu husus hakkın· 
da beyanatta bulunmuştur . 

Atatürk , Deyli Telgraf ga· 
zetesioden nıkleo neşretmiş ol· 
duğumuz beyanatında , umumi ' 
vaziyeti pek açık bir surette izah 
buyurmuştur • 

Diğer devletler önderleri de 
Atatürk gibi vaziyeti izah etmek 
yolunu tutsalardı 1 alem, ans ızın 

vukua gelen hn gibi vaziyetler· 
den kurtulurdu . 

Çünkii bu gibi v11ziyetlcrio 
büyük bir kısmının bışhca se· 
bchleri : 

Siyasi riya~fülık ve nifaktan 
çoğrafi ihtiraslardan, maddi ha· 
sel ve saireden ~doğmaktadır . 
Gerek efrat ve "gerek d e. vletler 
arasındaki huı11met ve anlaşma· 
mozlığto sebebleri bunlardır . 
Atatürk, cihaoın bugün kaışı· 
lamaktn bulunduğu tehlikenin 
sebeblerini şöylece izah buyu
ruyorJ:ır : 

Maalesef, sanıi0>i olmıyan ve 
har bin tehlike ve felaketlerini 
dCşüomiyen bazı öoderler, diğer· 

terine tecavUz etmek propagan· 
dacıları olmuş ve vaziyeti , baki· 

miyetleri alımda bulunanlara • 
hakikat hilafına olarak tes~ir et
me!.de ve milli birlik ıle milli a· 

1 
naneyi sui ttfsirle milletleri iğ
fal eylemekte bulunmuılardır .,, 

Biz asrı bazu da dünyanın en • 
büyük adamı buluc:an Ata türkün 
bu fikrini tekrar neşrediyoruz . 
Çünkü, bu fıkrin doğru olduğuna 
katiyen kaniiz . Zira , kötülükleri 
ve bilhassa harp feliketlerini is
tihdaf eden milletler , ioeaniyel 
ve medeniyetin blişma ııeleoler · 
den mesul olan bazı efradının 

arzusiyle hareket ederler . 

Milletlerin refah ve saadetle 
yaşamalarma ehemmiyet verilme
si lüzumu hakkında Atatürk tara
fından söylenen sözler pek doğ
rudur . Bu söıler , cihanın her 
köşesinde tekrarlanmalı ve Avru
pa Amerika ve şark önderleriyle 
din ve ilmin büyük adımları tara 
hodan işidHmelidir . 

Atatürk , " Sulh ve emniyetin 
esasla bir surette idame ve kuv· 
vetlendirilmesioin ,luluslır arasın· 
ca alıoıcak tedbirlerle halk vazi
yetinin islıbına bağlı olduğuna 

kaniim . Açlık ve istipdat yerine, 
halkın refah ve saadetle yaşatıl· 
ması ; insanların haset , hırs ve 
adavetten nef ut tdecek bir ıe
kilde terbiye eılilmeleıi lazımdır. 

lliz , milletimizin efradına , as 
kerimize baktığımız gibi bakıyo· 
ruz . Türkiyede İ§eizlik yoktur . 
Amelemizin müfit bedeoi ve akli 
iıtirabatleıi oin eaba bı temin edil
miştir ,, demişlerdir • 

Milletler işte Atatürk gibi bir 
şahsiyetle kuvvetlenir ; Atatôrküo 
düşünce ve fiilleriyle bir vaziyet· 
ten daha eyi bir vaziyete geçerler. 
İnuniyete hizmet ederler. Bunun 
için bunlar , milletlerin sevgili 
önderleridirler . 

Habeş tarihine bir bakış 
.. 

lmpera or Menelik , Habeşin '' Bis-
mark,,ı 

farın 
idi. Haile Selase' de siyah
Garibaldi' si sayılıyor . 
-----·······----

1'orih1 aruştırmalar ve ilmi tah· 
liJler say(lsinde llnbeş tarihinin da
yandığı efsondor yıkılmış ise de 
bu memleketin tarihi gene me
raklı ve sürükleyici mahiyetini kay
betmemiştir . 

lluheşliler tarihlerini , bılinmi
yen devirlüre kador uzatırlar Ve 
Hazreti Siileyman ile Seba molike 
sinin neslinden olduklarır.ı,hir mn 
sal değil , fukot tarihi bir hokikut 
sayarlar . 

Habeşlileriıı bu çeşil iddiala
rını bir temel saymak mümkün dG 
ğildir . Bununla beraber llabaşia 

asırlarca öoc~ ihtişam ve medeni· 
yetin şahikasına vardıktan .sonra 
yavaş yavaş gerilemağe ve düş· 

meğe boşladığmdo dn şüphe yoktur. 
Habeş lilerin Firavunlardan, Yu· 

nanJılorJn Romolılardan önce ya 
şadıkları muhokkaktır . Tevratta 
onun memleketleri Kuş diye anılır. 

Homer,lleredot,Stra bon ve Plini 
fidbeşlilori dünyanın ucunda yn
şıynn insanlar diye anarlar,DioJo
rus oların dünyanın en eski ins1n
lar1 soyar. 

Habeşlilere göre , Hazreti Sü
leyman ile Sob melikesinin oğlu 
Menelik Habeş tahtına oturmuştu. 
Bunun tarihçe aslı faslı olup olma
dığı malum olaıamakln beraber mi 

IAttan önce 930 yılında Habeş tah
tına oturan krnho Menelik 'ld nı 
laşıd1ğt ve bu sülalenin bugüne 
kadar hüküm sürdüğü muhakkak· 
tır . 

lsnnın doğduğu sırada H ıbeş 
tahtında Bozent nomıDlia bir kral 
bulunuyordu. Vo Habeşlil er üç asır 
sonrıı kral msemearn devrinde lli 
ristiyan oldular. O.ıha sonrn isld· 
miyf't buralarda i ntişar ederek 
memleketi kaplar gibi olmuş,Habeş 
kralı hir nrnlık atılarak y<·rine 
Müslüman bir lıükümdnr gelmiş is~ 
de Lu vaziyet pek u:r:un sürmemiş· 
tir . 

Daha sonra Habeşistanda uzuo 
bir sükun devri başladı ve bu sü· 
kOn devrini ancak Portekizlorin 
llabeşe uğramaları bozdu. Port~· 
kizl ı>r buraya uğradıkları zaman 
llobeş impcrntorluğıı az çok dağıl
mış gibi idi . Portekizler Habeşli

loro yardım etmişler ve onlnrı tut · 
mok için çolışmışlar, fakat bu te 
şebbüsler hiç. Lir netice verme· 
mişti. Vaziyet on dokuzuncu asrın 
ortalarına kadar bu şekilde devam 
etti . 

On dokuzuncu asrın ortalormıln 
Kassin nommda bir çitçi oğlu 

oyokJandı,Habeş kralına isyan etti ı 
va bir takım muvaffukıyetler ka
zandıktan sonra bir takım ülkeleri 

Abide komisyonu 
DUn urayhkda bir 

toplantl yaptı 
Abide komisyonu dün öğleden 

sonra uraylıkta İlbay vekili Zeki 
Yılmazın başkanlığında toplanmış 

tır. 

Bu toplantıda heykdtııaş Ha
di tarafından Atatürk beykelinio 
yanlarına konmak üzere yapılıp 
t~brimize getirilen •e yerlerine 
kooao iki küçük Heykelin isteni
len şekilde olup olmadığının ince 
leomesi için üyelerden daimi en 
cilmen üyesinden İsmail Hakkı 

uay fen işleri direktörü Muhiddin 

Habersiz ölü gömülemez 
.. 

Olen çocuğunu cami avlusuna gö
men bir baba yakalandı 

~~---------·--------~~ 
Hanedan uramında oturan 

Siileyman oğlu Mahmut adında 
birinin yeni doğan ve bir gün 

. eonra ölen erkek çocuğunu oram 

daaki cami avlusuna gömdüğü :ia· 
bıtaca haber alınması üzerine ora 
ya gidilmiş ve ceset çıkarılarak 
hükumet doktoru Hamit tarafın· 
dan muayene edilmiştir . 
Yapılan bu muayenede bu çocu · 

ğurı doğdukdan bir gün sonra zayıf· 
lık yüzünden öldüğü ve üzerin· 
de bir ciaayeti gösterir iı bulun · 
madığı görülmüştür . 

ş .. hir içinde ölü gömmek 
yasak olduğundan ve ölüm habe
rini vermemek de bir cüı1im ol 
duğuudan Mahmut yakalanmış 
ve hakkında kaDuni takibat yapıl· 
mığa bışlanmrıter . 

ve gaztemiz idare dirrktörü Coı- ----------------------------
kundan mürekkep bir heyet seçil- Arılıyamadık ! Kozanda 
miştir. 

Bu heyet heykelin bulunduğu 
yere gitmiş ve Fon getlrilt!n iki 
Heykelin de istenilen nsıflarda 
olduğunu onaylamıştır. 

Bir ay içinde 

Uray dispanser·ine 818 
hasta baş vurdu 

Geçen temmuz ayı içinde u
rey dispanserine 818 basta: bıı 
vurmuş bunlardan 708 hastaya 

bedava ilaç verilmi§, 106 b11ta 
mıntaka içi ve 4 basta mınta · 
ka dııı haetahanelere yatırılmıı 
ve 76 fakire para yardımı yapı 
larak memleketlerine gönderilmiş 
Jerdir • 

Yine bu ay içinde 44 do 
ğum ve 102 öliim olmuş, 345 
yenilccf!k ve içilecek madde mu 

ayeneden geçirilmiı, 43 madde 
lcimyahanede tahlil ve 54 mub 
telif dUkkan incelemeden geçi
rilmiştir . 

Memduh Çelik 

lzinioi geçirmek üzere lstın 
hula gitmi§ olan uray zabıta di-

rektörü Memduh Çelik, ötey glin 
akşam treoiyle şehrimize dön· 
müştür . Memduh Çelik , geriye 
kalan oobeş günlük izinini geçir· 
dikten eonra ödevine başlıyıcak
tir . 

izin alanlar 

Sıtma mücadele doktorların· 
dan Varid' e sağlık ve ıoysal bakan
lığınca bir hıfta , maliye tahsil 
ispekteri Rahmi Celayir' e fioanı 
bakanlığınca iki ay izin vcrilmit 
tir . 

birleştirmeğe muvaffak oldu ve bu 
ülkelere yeni reisler gönddrdi. 

Kassia bu sıralarda llabeşistana 
gönderilen İngilizleri esir oderfık 
İn gilizleri da rılttığı için hunlar ono 
karşı general Nopini 1867 de gön
drrmiş, lngiliz generalı bir yıl ka
dar inşaat ile meşgul olduktan son
ra l 868 do llubeşlilere karşı 

Mağı.lala'Ja nıtihim bir Zt•fer kazan· 
mıştı. 

(llal>eş) in yeni tarihi bu devir
Je hükümdar olan Teodor ile baş· 
lar. 

TeodorJun sonra Habeş tahtına 
ikinci Johan oturdu . Fnkııt o da 
Sudanlı dervİ§lerin karşısında mağ· 

lüp düştüğü için tahtlarınJan atı
lan haneJnrıa mensup olan Şoa 

prensi Menclik tuhtn geçmiş ve 
imperntör i!An olunmuştur . 

llu sayeılo llnbeşistan yeniden 
birleşti. ltalyanlar llabeşe sokul
moğa başlamaları l\1enelek devrin· 
de bnşlndılnr ve bu yüzden Adovo 
hnrbi vuku buldu . 

Habeşlilerin bu harpte muvaf- ' 

1 

Şeyhle köylüleri, Bürü·, 
c&klilerden şikayet 

ediyorlar 

Diln " Şeyhli köyü idare be 
yeti ,, tarafından hır çok imzala 
bir mektup aldık . Mektubun özn 
şudur : . 

" ·· Büriicekte bir çok yayla 
yurtlara yıpılıyor . Yollar açılıyor, 
mezarlıklar çevriliyor , Hılbuki 
bunların yeri Şeyhli köylülerine 
aittir . Adauadan gelen bazı mü· 
ncvver adamların , kendilerine 
ait olmıyan yerler üzerinde zorla 
tasuruf hakkı kurmalarını da Bü
rücek köyn idare heyeti teıvik 
ediyor . 

Bu gidiıle Şeyhli köylOleri 
ıreçim vasıtasından mahrum kala· 
caklardır . Bunu kamoyı ( efkari 
umumiyeye) bildirmenizi dileriz. ,, 

İşte bu dileği yerine getirdik. 
Fakat Şeyhli köylülerinin bu şi
kayetlerinden biz bir şey aola 
mak . Çünkü Bürücekte genişli · 

yen yayla yurtları ve yayla hayı

hnın tabii icahlarıodao olarak da 
yoJlann açılıp mezarlık kurulması 
sakla gizli bir İ§ değildir . Şayet 

bu icraat, Şeyhli köylülerinin tapu · 
lu topraklar üzerinde oluyor'a 
bu , yurtda§ın tasarruf hakkına 
apaçık bir tecavüzdilr ki onun 
hal ve tesviye yeri gazete siitun· 
ları değil , Cumuriyct Hıkyerleri 
( mahkemeleri ) dir . 

Binaenaleyh Şebylililer , her 
yerden önce ura ya baş. urmalı
dırlar • 

Bir sarraf cezalandırıld' 

Uray encümeninin kararına ay
kırı olarak dükkAnım ikiye böle· 

rek sanatını yapan sarraf ~üleyman, 
on lira para cezasile cezalandırıl

mıştır . 

fak olmaları üzerine Menelek. · ı 913 
yılınıı kaılnr tahtının üzerinde otur
du ve torunu Lijyasoyu viliaht ola
rak gösterdi . 

Fakat Meneliğin karısı impera
t<'rİçe Taitio, ikinci bir Seba Meli
kesi olmayı kurduğundan bu veli· 
ahti atlatmağa ve onun y~rino geç. 
meğe muvaflnk oldu . 

Lij Yasu, RaskAfori tarafından 
yakalanarak Salal knlesinde lıop
solundu. 

lmperaloriçe Taitionuo ölümün
den sonra Meneliğin üçüncü kızı 
Zodito tuhta oturdu ve Raaikdfari 
ona yardım etti. 

laıperatoriçe , koyu muhafaza
kArlığı temsil ettiği halde Rasik4· 
Cari ilerlemo lehinde idi . Zo lito 
1930 <la ölmüş ve Rarikdfari onun 
yerine Haile Sellasi namına impa
rator ildn olunmuştur. 

lmperutor Mcnelik Habeşista 
nın llismarkı olarak şöhret almış
tır. lınperatör Hailenin de siyah ır
kın Garibal<lisi sıfatile şöhrrt kıl · 

zanoıası umuluyor . 

Krazomf alos savaşına 
bugün başlanıyor 
Tarım direktörlüğilnce Kozan 

daki Narinciye ağaçlarandaki K· 
rızomfıloı kurdlarıle savaşa baı
lanacağını yazmıştık . 

Taıım direktörlüğünce :savaş 
işyırlarından Melt yanında iki 
fıçi Volk ve on iki Pülvirizatör 
olduğu halde bugün oraya gön
derilmiştir . 

Tarım direktörlilğli tar1fm.1an 
Beruttın ısmarlanmış olan ilıi biD 
kilo Volk Mersin gümrüğün~ gel. 
miotir . 

Gerek bu getirtilen ve gerek
se depoda mevcud bulunan bu 
Volklarla Merkez, Kozan ve di · 
ğer ilçelerdeki Narinciye a~açla
rındaki Krızomfıloı kurdlarile 
aavaıa devnm olunacaktır . 

Özel muhasebe direktörü 

Şehrimize gddiğ:ni yazdığımız 

özel muhasebe direktörümüz ile· 
11an Güler, ilıd aylık iznini geçirmek 
vo Kdniye devir işlerini vermek için 
Konyaya gitmiştir . 

Üç hırsızlık vak' ası 

ameleden EJAzizli Huan oğlu 
Abdalla adında birisi Yağcamii 
yanında Tuhafiyeci Kadri Asımın 
müşterileriyle alaşveriş yapmasını 

fırsat kollayarak dükkandan yüz
elli kuruı d~ğeriade bir gömle 
ğini çalarken yakalanmı§tır. 

§ Sabıkalılardan Ahmet oğ· 
lu Mchet Kemal çiftçilerimizden 
Re..:ainin otomobil garajını gün 
düzleyin açarak bo§ bir beozin 
tenekesini alıp götüreceği sırada 
yakalanmıştır. 

§ Sugediği uramında oturan 
Mustafa oğlu debhağ Sezai kara· 
kola giderek bundan yirmi gün 
önce debbağhanede açık bulunan 
dükkanından bir tencere ile bir 
yemenisinin Alidede uramıoda 

oturan Mehmet oğlu on iki yaş 
larında Salahaddin tarafından ça 
lınıp gezici !!atıcılardan Hurşide 
aatıldığını şikayet etmesi üzerine 
her iki suçlu da yakalanmış ve 
meıele incelt'omiye başlanmıştır. 

Acıklı bir ölüm 

To.rsusta Çukurova fabrikası di
rektörü Şadinin kızının ölduğünü 
acı ile duyduk . 

Yavrusunu yitiren arkoJaşımızın 
bütün acılarına ortak olur ve baş 
sağlığı dilııriz ,. -., 
Gök gözet~emesi 1 
Dün öğleden sonra okunnn toz 

yiki nesimi 753,2 milimetre olup 
en çok sıcak 33,5 ve en az sıcak 
22,6 santigıra1tı. 

Rutubet vasati 0/o 55 ol11p yel, 
güney batıdan saniyede 3,5 metre 
hızla esmiştir. 

Süel göl\ göulleme duray 

Jşıttığımıze g ' übe içın ç· 

gez fabrikalarına tec~ tkik rne ır 
k.. ti ··n"n teuıırikinl te 1 direk· iti' om ru u o one . Je 
zuu olarak almış v g key'oı0 

1 
• 

1 .• povlscz .. ııt e 
törü Dr. Lüc vıg . .. ter sur ı 
iştirak eyled.iği göruşrne osı i 
ilerlemektedır · bb''se g3re, 1ıırk 

Bahsi olan te~e ; 000 to11 .jıı 
fabrikaları şiındılık rube 1~ 
kö .. .. vo bunu da ıec k oıııo 

muru . {)ta ouıı 
ttıdarik edeceklijr~~rk. 1;oıııurıı 11• 

r ğmen Tur ~ôal 
rueeo 6Je ta oer 11 s)" 
fıah " Möbriscb~Ostr~ınodığı ~e , .• 
rünkün<len yüksek 0

.• uruııun c • 
T.. k koırı orıı!l 

ni zamanı.la ur buıııo . a1 
safında hiç ~.ir k~.u:no şeıırıJ~O 
d ığı Jüşünülurse, 1

.Y .. be 11M10 fl"ıJr~ 
b'r tecru da ı fo.brikalanuın 1 'ktarlıır . kaS' 

sonra daha büyük ~ıoo.bileC"ğ' 
~ö~ü~ü.nün satın 8 ı ·n Jı:ııİI ı 
tırılebılır • "' .. kİJenı ~o-

Bu da bilhassa ı ur ce dob• ,:,1e· 
. · dere 'f"r" istememesıle bır Zire 0

1 
·r~ 

laylandırılmı§ ohıyor. k 0 100 ıı ya· 
A vustu ryncıı alı naca tP~ııs ~ l 

karşı • ı11tJ 
kömürü ithal~ tın.11 le ;..'t/Ds ı.a· 1 d 

.. nısbet ft,ı ı• lu ile yüze yuz 8ıoıatı 
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Dig"" er taraftdn > .. ı ri sD jb" 
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-- ------ ~ ,. 
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f kat nu ıA 1 

patlamış, a b•ı" ~ 
yiat olmamıştı~· k•Yrı'ğJ'~e bİ~~ ı 
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CİNSİ Satılan .Mikdar 
İtalya konservecileri 
Bizden otuz bin kental 

palamut alacak 

Almanya da En az En çoL. 

Alına 
~, aıi ny, ve Müdafaa Bakan-

ı hi olınıyanlarıo muvazzaf 
ııııeli 

ltıii l ne alınmaları hakkın· 
'ıııQ! ereken neşrettikleri bir 

'ıi teıb~e ile a§ağıdaki büküm-
.~~D~ ctıııiıtir. 
tı 1 E: 1 

"ld fYaıiar r. - • • 
ın ol •anunua gore an 
•~nQ a~Jar, süel mükelelfiyet 

ıı. ı,,.;, göre de aıi uıldaııdır 
1&1111 ar kanunundaki istisnai 

er 8 .. 1 
~İçin' uc mükellefiyet ka-
~ A. ~Uteber değildir. 
~t bıı olarak kabul edilmi

' ah '•i a • •sı, anası, dedeıi ve 
~~di '

1
1 01ınıyan ve bilhasea 

ld,~ b~ .atılır. Bu dede veya ne-
'1 1

' 1 a -''ey 11 olmaması kafidir. 
~Qa b a babalarının iiri olma
Yıb •ğlıdır 

h ildi d' . ' 
\'fi •ııld 1111ııdeu olan bir kim· 

ttrb ~ıı ıayılamu. Bu bil 
~<i[J~ılılebilir. 
l) E: 2 

!d ı\nas b b 'dtte . 1
• a uı, yahut nene 

<lan aı ' 1nden üçü Yabudi ka 
t, 29 •nlar, ıiid hizmP.te alın-

ı lı~e 111 'Yıı 1935 tarihli seçme 
~ 16re alına hakkındaki ka-
rı· •ncı ııı dd . .. 

~ ıg, k .. ı esıae gore, 
1', il y abılıyetli olanlar, bili 
f2 S• Cdek SIDtfına ayrılırlar, 
ıs Uel nı·ı. 1 iu . u,.e lefıyet kanunu-

~ •ıı'dık~ . tııaddesinin 2 inci 
\' Qİ 1 

istisnai bükümlar, de 
illi!. ~eleıiodeo yalnız ikisi 

oı ' ar· 
~ •Qı,, ~ 01mıyan veya Yabu • 

' 8kkıuda da muteber· 

~~DDe 3 
\ı) Seçi 

~ltı llldc ırk ııazarı itiba
< •ı l 1 lk .. 
'" ın 1,i . . . . ·•a1 .. ınaddenın ıkıncı 

\' ,~01'. ~ri telekki edil mi· 
. . bi1 ki trlıge kabiliyetli gö 

ı 1 ba1t ıııse , seçimden sonra 
hiı .. 8 

içinde " ~ııvazzaf 
... "''t 
. "~~a tııııayeue komisyonu· 
ı r tııf h· 

'l.ı 1i 1 il ızmete kabül için 
ıı.. 1 b e ınü t d'"' "!' U Ilı" • racaa etme ıgı, 

~de . ü'•caatı red edildiği 
' "ııd 1 •. Yedek ııoıfıua ayrıl · 

'ıl ·•ne b • ~ ~~~, ıld i rilir ve ayrıca 

ı :~oJ.i 4 
,.,, UaYer,e ı. • 

l "'Uı 1 •omısyocuna ya 
ı~l ~u~aıt etmek lizımdrr . 

lrıı~G~il~:~ komisyonu, ma-
1 1bda 1 ıılkiye m~muruoun 
1 1•tibı· 0Planır , ( 29 Mıyıa , \, ~lk •I Be . l' k,~dak~ıın ve askere al 

b 29 1 935 D. kararna-
Utıru dd . . 2 , ma esır>ııı ın· 

lurk· 
· ~iı ıstanda 
~~ 'l't\._,. ~s1ı yeniden 

ı. o unuyo 
•ı l -
-~-ııı ............. ~ 0•k0tııu% 1935 tarihli Prav 

ıı aı,r. 91,, d •ıı . 
Ilı. \,~ • 

· ıı.ı,, ~ıl evvel Türklerin 

tQ1 'bla 
0 

••nan Hive vahası 
ı, j '.lıu ra kaoallaıile meş
~ı/1 h,k tnalJar son zaman

~rı, ı' llııdığından kum 
L. l 'ol k ~ı~. -llıiıl illa tadır . Her yıl 
A. ·ır eııııı 1 
.~ · ' eri lazımgel 
ı,h~d,,y 
~.:tda \ 0ehıinin htr yıl 
b 111,r 811lıası ylizünden 
Qt~ı 1tı lı. 
ı ııı,k ıt çok yer-

\'tlaı,,. lQ Ve bu suretle 
! tt·ı ~ ı · ~. ı eııı· azııııg~ldiği ka-

)ıtı 1Yoıdu 
~ ,, h . 
~.~, İrliı.· tat Unıı ı:;ı sıı işleri yö-

1 , e lliv 11 Yeni tuarlama· 
ı ''b' c Vıh 'il ı c~ ası sulama ka 
.. tteı ••!ar .. .. 
ı~. ~lir • Ustuııde as-
·~ ' "Ilı d 

1 b· d,b'l U eıyanın De 
ı ıt b ı en d . 

lııı end 111 yeııotle 

1 ~~k b· Yapı'acak ve bu 
t1t ır . 

'lır . 1:1 ~na kanal io-
11 ana kanalın 

ci fıkrasına müracaat ) komisyo
nıınun toplanma tarihi , yedek 
sınıf müfettişliği ile gayri oskeri 
mıntakalarda yedek sınıf kuman· 
danlığı ile metabık kalarak, en 
büyük mülkiye memuru tarafın
dan kararla~tırılır . Bu tarih alı 
nan kararların toplama zamanın· 
dan evvel yedek sınıf müfettişliği 
yedek sınıf kumandanlığı ve isti· 
da sahibine tam Zamanında bil
dırilebilec•k bir şekilde intihap 
oluonıalıdır . 

MADDE 5 
Muayene komisyonu : 1 l Baş· 

kan o!arak iç bakanlığı taıafıodao 
sc·ç ilen büyük bir mülkiye me· 
muru , 2 ) Yedek sınıf müfettişli
ği tarafından seçilen bir zabit ve 
gayri askeri mıntıkalarda yrdek 
sınıf kumaodanlığı tarafından Be 
çilen bir aza , 3 ) İç Bakanlığı 
tarafından üye olarak sı çılen ırk 

ve uesek mutahassısı bir hükümet 
doktorundu• müteşekkildir . J 

M/\DDE6 
1 ) .l\Iuoyrne komi~yonunun 

faaliyeti gizli ve s•çimden tema· 
mile ayrı olacaktır . 

!t1ADDE 7 
1 ) İstida sahibi , tahriren ça · 

ğııılır ve muayene komisyonu 
huzurunda bizzat isbatı vücut 
eder. 

2 ı İstidasında tamamlanma· 
sına lüzumlu oltn veuiki en geç 
muayene muamelesinin başlaogı· 
cına kadar getirebilmesini temin 
için , istida sahibi vaktında ha
berdar edilmelidir . 

3 ) Böyle bir istida vermek 
bakkını haiz olmıyan gayri arile
rin müracaatı ( madde 2, fıkra 1) 
muameleye konmadan Başkan ta
ufıodan rrddolunur . 

MADDE 8 
1 ) Başkan , üyeleri dinl•dık· 

ıen sonra karar verir . 
2 ) Verileıı kırar , ukcrliğe 

kabul , istidanın reddi , yahutta 
muamelenin tehirine dairdir . Bu 
karar drğişemez . 

3 ) Alınan karar , istida sabi· 
bine , yedek sıoıfı müfettişliği 
( veya yedek sınıf kumandanlı· 
ğına ) sebep gösterilmeksizin yazı 
il~ bildirilir . Bundan başka , is
tida sahibi , komisyon huzurunda 
da şifahen haberdar edilebılir . 

4 ) Karaıın , komisyon dosya 
larında , esbabı mucibesile bir
likte kaydedilmesi lazımdır • 

Konyada 
Deri pıçakları getirildi 

kasaplara dağıtıldı. 

Konya kasaplarının deriıeri 

yüzerken delik ve kesik çıkardık· 
görüldüğünden hunlar için Çorum 
ve Sürmenede yapılan deri pıçak 
!arının getirilmesi uray encüme
nince onaylanmıştı. Bu pıçaklar
dan yirıni tane ğetirilmiş ve ka 
saplara dağıtıimıştır. 

Alınrcak sonuç iyi çıkarsa da
ba fazla getirilertk kasaplara 
dağıtılacaktır. 

Ankara: 8 (A.A) _ Türkofi8 
Bışkaolığıadan: 

Yapılan teşebbüs üzerine İıal· 
ya hükumeti kendi !ilkesindeki 
konserve fabrikaları tarafından 

kullanılmak üzere ülkemize 30 
hin kentıllık ıaze palımut balığı 
kontenjanı ayırmıştır. 

Muğladaki orman 
yangını söndürüldü 

Muğla: 8 (A.A) Sarıyer yangı · 
nı söodürülmliştür. Yangını sön
dürmek için halk, asker, jantlar 
ma çok çalışmıştır. 

Giriddeki isyan 
Bastırıldı ve işcilerle 
patronlar uyuştular 

-Atin• : 8 ( A.A )- •'Atina ,, 
ajansı bildiriyor : 

Gerek resmi ve gerek gazete· 
!erinde kaydettikleri gibi özel 
haberlere göre Kaodiye grevi 
şimdi tamamen bitmiı bulun
maktadır . Hiç bir siyasal mahi· 
yeti yoktur ve bir gündelik anl6ş 
mazlığından ileri gelmi,tir . Bu 
anlaşmazlık dün kuru üzüm ibra 

catcıları ile işçileri arasında yapılan 
uzuıı konuşmalar sonuncuda ber· 
taraf edilmiştir . iş dündenberi 
normal olarak tekrar başlapııştır. 
Adanın her ıarefında tam bir 
sükün vardır . 

Danzingde:hadiseler 
Yahudiler panayırdan 

zorla ~ıkarıldılar 

Vuşova : 8 (AA ) - Res . 
miğ çeven !erde söy leııdiğine göre 
Danzing anlaşmazlığındaki ger
ginlik hafiflemiştir. Pek yakında 
bütüa ibtilaflı meselelerin balle
dilecoği söylenmektedir . 

V arşova : 8 ( A A ) - Dan
zingdea bildirildiğine göre bir 
takım ulusal sosyalist grupları 
Danzing panayırıııdaki Yabudile
re karşı bir hücumda bulunmuş 
lar ve bunların işpartalarını kır 

mışlardır , Polis bir kaç kişiyi 
yakalamışsa da sonra bırakmış
tır . Yahueiler panayırdan çekil· 
ınişlerdir . 

Irak Dış Bakanı 
Tahranda 

Tabran: 8 (A.A) - Irak Dış 
Bakanı Nuri Sait Paşa 5 ağustos· 
ta Tahrana gelmiş ve İran Dış 
Bakanı Kiizımi ile, iki ülkeyi ayı
ran hudut anlaşmazlığı hakkında 
görüşmelere başlamıştır. 

Belçikada Haceri 
Semavi .. 

Brüksel: 8 (A.A) - Bir çok 
yerlerde ve hele Belçikanıo Güıı· 
ey kısmında bir çok Haccri se 
mavi görülmüştür. ~·~ 

Haceri Semavi doğudan batı
ya doğru az bir yükseklikte ve 

Yahudi aleyhdarlığı 
getdikçe alevleniyor 

Berlin : 8 (A.A) - "Havas a
jansı) bildiriyor: 

Kapımalı pamul< 
Piyasa parlaj!:ı .. 
Piyasa temizi ,, 
lene 1 
lenf' il 
Ekspres 
Klevlant 

K. S. K. S. Kilo 

4.2 
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Nazi partisi ileri gelenlerinden y A p A C. ı 
Dr. Zarnek cSchyargrş korfs,, ga· ı-..,8,...ey_a_z ______ T ____ ı,------.--------1 
zetesiode (ki hücüm kıta tının Ur- •-=5i-v""'ab~---------------ı 
ğanıdır) bir Almanııı ne gibi ııh ı-;;.;.:.;;;;. _____ ...... __ Ç-:1:--G"-:-1-T----'---------1 

leceği hakkında malômat vermek- ı-;;la;::n"'e.,..--~-,..----l------ı----- -

valde bir Yahudiyi .tevkif ede~i- Ekspres 

1 
tedir, Tevkif bilbassa umumi re- Yerli "Y~mlik,, _-------

zalet mahiyetinde olan •hvalde ya· 
1 

_ _...,, __ ._'T_o_b_u_r_nı_u_k_.,_..__~~~~-:-=------------
pılabilecektir. Makale sahibi di H U B U B A T 
yor ki: Buj!day Kıbrıs 2,87,5 3,of,~5--.--------

Bu gibi ahval şunlardır: ,. Yerli 3,12,5 1_3~,2_5 ___ -t·-------
Bir Yahudioin Alman misaıir- ,, l\1entane 

perverliğini suüstimal ederek bir l1__,A,...r~P_,•,.--------ı--.2.,•7n.5~ 
Alman kadını ile halk arasına Fasulya 2,25 

Yulaf 2,77,5 2,80 
çıkması; bir Yahudinin bir Balada ı-.;;D;..::e""ti"'ce-------1----'---'---l--'---

3,05 

küstabaoe bir surette gürültü çi- Kuş yemi 
karması; bir Yabudinin Alman Keten tohumu 7 

l--<7----,.-.-----·ı------ıı--·----------
kaplıcalarından her hangi birin- Mercimek 

1 Sisam 8 25 de gürü tüyü mücip evza ve etvar ı-.o...;. _______ ..._..._. ::.._--:::...l,ır,:-:----'---------1 
takınması .. Bu suretle hareket eden - O N" · 
Yahudi umumi nizami ihlal etmiş ı----,.--:.o.:••:ı:::•=--"s'a"lib.--- 600 

- - 52S ---ı-------sayılır. .!::: .ı::ı " --
..o !! -Düz kırma ,. 

Bundan başka Almaıı rubu u- ~ ~ 
=' t.: Simit ,. 

yanalıdanbeıi keza Alman bissi · ;ğ ~ -.... Cumhuriyet 

Yatının )aralanmasına sebebiyet :.<: > -
::ı .. 

veren bütün ahvale temsil edilmek f::! "',- Düz kırma ,, 
gerektir. Eger Yabudi mukave - _ Alfa .. 
met gösterecek olursa Almanın Liverpul Telgrafları 
şiddete hakkı vardır. 8 I 8 I 1935 

Sanıtm. 

Hazır 6 
1 inci T. Vııdeli 6 
1 inci K. V adeti 5 

Kamalizmin altı oku .. ıı---=-==-=-=-~-ı 
- Blri11ci sayfadan artan -

tığı son bir görüşmede tekrar 
etmiştir . Bundan daha açık , 
daha maddiğ olunamaz . 

* 
Atatürk, otuz beş y&şıoday · 

ken Almanya , Fransa kadar hü 
yük bir memleketin başına ge 
çince ulusunu en sağlam kay
naklarını köylerde buldu' Yer>i 
Türkiyenin temolinin tarım (zi 
raat) olmasını kestirdi , ilk dik 
kati köylünün durumunu düzelt
mek oldu . 

Osmanlı imparatorluğunun ih· 
tişaruı ve sukutu deniz çevre 
sinde olmuştu . Atatürk Bogazl 
çinde çıldıran kafaları Ankara 

Hir>t hazır 5 
Nevyork 11 

81 5370 

600 
525 

Kambiyo ve Para 
1§ Bar>kasından alınmı§lır. 

Pene - j ;, ' I 9 69 
13 R~ı§mark l 

Frank" Fransız,, 
95 Sterlin "lnııiliz" 623 
60 Dolar "Amerikar>,, 79 
32 Frank utsvi re,, 

70 
% 

65 

ya döndürdü. Onun yonıııda Tilr-1.-----------·-----------------~ 
kiyeyi değiştirmek, modern bir 
şekle sokmak için bulunanlar a· 
rasioda yalnız o, deniz serapla
rına aldanmadı . Onun dehaRı, 

cereyanları cesurane bir surette 
ayırıp beliıtti, karanlık gayretle
ri aydınlığa çıkarttı . Yurdunu 
asrın ibtiyaçlarıııa intibak ettir
mezdeo önce kendisi , intibak 
etti . 

Köylüyü ıınlamaya ve onlara 
anlatmayı bildi . · Asker olduğu 

ıçın. oıta Asya yaylalarından 

gelmiş olan içten asker bir ulu· 
sun mabudu oldu . Fatalizmi ~ile 
yeni hükômete engel olan bir ta
assubu, layık olduğu için yıktı. 
Her şeyden mahrum edilen hu u
luı sefaleti içinde onu takip edi
yordu · 

Kama! Atatürkün, yukarıda 

söylrdiğim altı oku bilediği mu
hakkaktır . 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam 

Siyahlı kadının kokusu 
Meşhur Fransız ediplerindeo ( Gastone Leroux ) nan en güzel ro 

mıını güzelliğine eslıı erişilmiyecek bir sanat eseri olan ve Sarı odanın 
nihayetini temamlıyan bu filmi de birincisi gibi heyecan ve zevkle sey
retmeleri için muhterem hulkımıza tavsiye ederiz. 

Gelecekprogram • • 
Büyük Frıınsız artisti ( Alcovvere ve Nedin Sibirskaya ) tarafından 

temsil edilmiş ve bir babanın kızının hııyatı uğrunda ne derece büyük 
meşakkııtlere katlundığını musavver fevkalAde hissi ve göz yaşartıcı 
büyük bir filim. 

· 1 (100) 1 kt ufka muvazi olarak seyretmi ,tir. genış iği metre O eca ır. Çocuk esirgeme kurumu Ger>el 
ve bo kanaldan iki tarafa ayrı Habeşistan elçimiz merkezi ; yeni doğan çocukıarıo bir 

•(Mahkumun Kızı) Annelere öğüt 

5699 
lan kanallar sistemi bütün gü- Adisababada yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 
ney Hivesi yani 210 000 hektar cağını öğreten " anr>elere öğüt ,, ün 
taıla sulauacaktır . Adisababa: 8 (AA) - Tür ki· 1 inci sayısıoı ba~tıl'mışıır . ( 1 inci 

Yeni tesisat sayesinde sulama yeı:ıin yeni işgüdeıi Nizameddin sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· 

alanı 120,000 hektar genişliyc- buraya gelmiştir. çükAyy:~~l=r~~~,!kİarın nasıl beslene· 
cektir · Ana kanalda 10.000 bey ,.--------·-----., ceğini ve mamalarının nasıl hazırla· 
gir kuvvetinde bir idıo istasyon varın nacaıı;ıoı öğrPlen 1 annelere öğüt )ün 
yapılacaktır . Yeni sulama tesisa 1 1 2 inci sayısım da bastırmıştır . 
tı Özbtkistan , Türkmenistan ve Sebze ve eşya sergisi Karşı 1 ve 2 sayılı öğüıll'ri i•teyenlere 

k d kurnıu parasız olarak gönderir . 
Kara kalpak ülkelerinde çiftli- ya a a açılacak ve akşama Ankarada bulunan çocuk esirgeme 
ğin inkişafına çok yardım ede kadar sürecektir. kurnmu genel merkezi başkanlığına 
cektir . yazı ile adres bildirmek yeter . 

İlaçbr için hazrrlanan tüzük Türkiye Baş Pehlivanlığı 

ispençiyari ve tıbbi müstahzar 
lar hakkrudaki kanuna göre Sağlık 
ve soysal yardım bakanlığınca hıı-1 
zırlanarak danıştaya gönderilen 
tüzük hakkında ilgili bakanlıkların 
fıkirleri sorulmuştur. Tüzük hak
kındaki incelemeler yakında bite· 
cek ve hükümleri yürürlliğu gire· 
cektir, 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o
lan Türkiye baş pehlivanını seçme 
güreşleri 1 ikinci Teşrinde Anka. 
rııda yeni stadyomda yapılacaktır 

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir;. Bütün Türkiye peh
liv..ı. lan bu güreşe ça~rılıdır • 



~ayfı 4 ( Türk Sözü. ) 

ilimizin ~bugünkü ·I B e l e d i y e i l i n l a r ı -ı 
nüfusu 

'~------------------------------------------' 
- Biri11ci say{ adan arlan -

Kozan llçesind" ; 
Kayd edilenlerin ıııyııı 3544 

kadın ve 3609 erkektir . 
Bundan, ölen ve başka ilip•" 

kayıdlarını nakl ettiren 3800 ka· 
ıhn ve 3058 erkek yekiinu olan 
6858 rakamı çıkarılacak olursa 
295 dir. 

Kadirli ilçesinde ; 
Kayd edilenlerin sayısı 2527 

kadın ve 2449 erkektir . 
Bundan, ölen ve başka illere 

kıyıdlarıoı nakl ettiren 574 ka
dın ve 575 erkek yekunu olan 
1149 rakamı çıkarılacak olursa 
3827 dir . 

Feke ilçesinde; 
Kayd ediltnlerin sayısı 1398 

kadın ve 1341 erkektir . 
Bundan, ölen ve başka illere 

nakl rtliren 1440 kadın ve 1187 
erkek yekiiou olan 2627 rakamı 
çıkarılaı:ak olursa 112 dir . 

Saimbeyli ilçesinde ; 
Kayd edilenlerin ıayısı 1590 

kadın ve 1525 er kek tir . 
Bundan, ölen ve başka illere 

kayıdlarını nakl ettiren 389 kadın 
ve 327 ,erkek yekunu olan 716 
rakamı çıkarılacak olursa 2399 
du . 

Bahçe ilçesinde ; 
Kayd edilenlerin sayısı 2256 

kadın ve 2198 erkektir • 
Bundan, ölen ve kayıdlarını 

başka illere nakl ettiren 283 ka· 
dın ve 527 erkek yekunu olan 
810 rakımı çıkarılacak olursa 
3644 dür . 

Şu yukarıdaki rakamlardan 
anlaşılacağı üzere af kanununun 
ilanından düne kadar ilimizin es
ki nüfusuna ek olarak yeni kayd 
edilenlerle birlikte genel nüfus 
186111 i kadın ve 177696 sı er 
kek olmak üzere 363807 dir . 

Şu itibarla eski kayıdlara gö
re ilimizde fazla miktarda artım 
olmuş ve kayıd işleri yapılmıt· 

tır . 

Adana Orman 
dairesinden: 

Adet 
107 

1566 
1056 

1 1 
!3 

1486 
152 

2 
30 

2 
62 
14 

Kilo Cinsi 
Çam topak 
Çam mertek 
Çam baskı 

Ardıç tahta ve lata 
Çam saban oku 
Kazma ve bel sapı 
Ardıç kazık 

Meşe araba oku 
· Çam düğen tahtası 
Dirgen 
Tırpao sapı 

Çam çatal 
33785 Çam odunu 

5 250 Ma hlı1t odun 
6695 Kök odunu 
5007 Mahlut kömür 
1380 çam kömürü 
410 dut odunu 
400 dardağan odunu 

On bir mezat varakasında dahil 
ve yukarıda yazılı oo dokuz par
ça emvali mazbuta açık artırma ile 
2-8-935 gününden :itibaren 20 
gün müıldetle 21- ·8-935 çor· 
şambn günü saat on yeıliye kadar 
satlığn çıkarılmıştır. EmTali gör
mek ve ihale şHaitini öğrenmek 

istiyenlerin Adana ormın muame 
!At memurluğuna müracaat eyle. 
meleri ve taliplerın aon ihale günü 
Adana hüktlınet konağında orman 
idaresinde toplanacak satış komis
yonuna gelmeleri ildn olunur.5692 

4-9-13-18 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

V olospit ve motosiklet kaydı 
935 senesi Volospit ve motosikletlerin kaydına başlanmıştır . Bu 

gibi vesait esbabının 20-Ağustos-935 akşamına kadar Volospit ve 

motosikh· tlerile birlikte belediye tahakkuk dairesine gelerek kayıtla
rını yııplırmaları 21-Ağustos-935 den itibaren de kontrole başlana
caktır . 

Kontrolda kaydını yaptırmayan ve numarasız dolaşan Volospit ve 
~lotosiklet sahipleri nakti ceza ile cezalandırılacakları gibi Volospit ve 
Motosiklet resmi de belediye kanununun 112 inci maddesine tevfıkan 
iki kat olarak tahsil edileceği ii11n olunur. 5706 9-11 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalıkları bi~inci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
• IHastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

3-30 

Çilteban kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat

ları qğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklartna, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çi#e han kaplıcasına 
Sadiye ile geleıı bir çok kötürümlor yürüyerek dönmüşlerdir . Her 

ne kadar fonneo kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııldıklan görül· 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kııJıcalardan daha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 53 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzihitlıdır. 5512 

=---------------------~--------------,--------~---
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Seyhan sulh hukuk hakimliğinden 
Adana eski tütün inhisarı yap· 

rak tütün şubesi Amiri Pertev ve 
eksper Ahmet aleyhlerin ~ '.nhisar 
baş müdüriyeti tarafından açılan 

dava ile kenılilerinden 160 lira za
rar ziyan ~alep edilmiş ve adresine 
gönderilen davetiyeler Pertev ve 
Ahmedtn inhisarlar idaresinden ala. 
kalarıoı kestikleri ve şimdi nerede 
oturdukları belli olmadığı 'yolunda 
mübaşir taralındRn şerh verilmek 
suretile bil11 tebliğ iade olunnıağla 
keyfiyetin ilılnen tebliğine mahke
mece ve bunun için bir ay müddet 

verilerek duruşmanın 11-9-935 
tarihine talikına karar verilmiştir. 

Binaenaleyh yokarıda isimleri ya
zılı Pertev ve Ahınedin 11-9-935 
çarşamba güııü Adana birinci sulh 

hukuk mahkemesine gelmedikleri 
veya sel11hiyetli bir vekil gönder
medikleri taktirde huklarında gı· 

yaban muhakemeye devam edile
ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere il11n olunur. 5705 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
belinden • 

Müessesemizin ha hçesine yeni 
den inşa edilecek olan çamaşırhane 

ile binaların dahili vo harici sıva 
ve badanası için tnlıbine ihale edi-

leceğinden isteklilerin 14 8-935 I 
çarşamba günü saat 15 de doğum 

evine gelmeleri üçüncü defa ilıln 

olunur. 5695 6-8-10-12 

9 Ağustos ti;!! r 
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BANKA51 

\~t 
~l 

Herkes memnun ~ı~ 

esi ~ seybaD 8CZ88 -- ccı'~e~i~i• \ 
S hBfl si 

Yeni cami civarında en ;on ildçlnrla açtığı!ll ey dB 11 

. ilı\\ıar 
recete terinizi yaptırınız . Fiyatta ehvenlık ' 

• 
sıhhat korumasına bire birdir. 

Çak güzel 
ayrıca 1 ve Çil nacı 

Losyonlar ve Kolonya ar 

satılır a:;ct'cı 
Kimyager-BaYef 5586 
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Kckonaki fabrikasından: 

Saygı değer mı1şlerllerimize: 

D. M. Kokona ki fabrikası fir • 
ması altında çAlışan fabrikam 6-

8-935 tarihinden it barcn ( ro
ros ) fabrikası firmasını alurak sa

yın müşterilerimin getirecekleri 
malların daha t~mi-z ve mükemmel 

olabilmesi için de fabrikııma yoni 
tt:rtip bazı eklentiler yapı 1 mıştır. 

Adanamızın çifçi ve budununun 

yıllardanberi güven ve yönoltisini 
kazanmış olan fabrikamdan sırası 

gelmişken bu güven ve yöoeltinin 
yine esirgenmemesini dilerim. 57011 
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