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ADANA : GUNLUK GAZETE 

. ep~erde S~vaş ha~ekefinde durgunluk 

~01Yanlar, cephe geri/P.rindeki Habeş topraklarında 1 

ııçQk keşifleri ve bazı tahribat yapıyorlar. Savaşı 
)~~!lemek için iki taraf da İıazırlıkda bulunuyorlar 
~'lbi d1

•.
1Lvda : 9 ( A. A. ) -

i 8 k Lır bildiıiğe göre Erit 

lı ıı::rf~r kaçmakta ve bazı 
ö şı. lan" g .. çm~ktedır . 

n ını· 1 ' k 1 >İr kabılt'." başkanı 
t "ınar d,.sı ahıı da 50 bın 
' 'oı ı hıı )ar "e mılrtlyozl11l t• 

~~ "olgeı;ıint' g'' uıişlr , ir 

l
ame hnl«t> i uf 200 hin 

eı . "' 
t ,.,, sı abl11 ıle b(f ~ ber ll 
tA "'

1&ka 
~ı, nı a·ırı (e J m olr. uş 
~· 
td Polı : 9 ( A. A ) - Düo 

11) 
g1 sonra Mus .. v\'.tya Yuıd 

ıtıe~ .. 
~ık Uıc•rr 5 \3ptu dalı.ı y• 
~ .... lbı§tır. Bu vapurlarda 183 

ı Ve 9 b•tb )8rsubay 1 1 61 eskn 
111ıek g<'rt çıle, yiyecek, gö 
~ le<Jirlcr . 

PQt) 
~ vapuru da 50 subay 
"Y 88kerle Mesinadan l\lu-
4d' .Yola çıkmıştır . 

lf.~1~18ababa : 9 ( A. A ) -
li " aytarıodan : 

\ İ~· 7şif uçuşu yapmakta 
aO talyao uçağı Desiye 
1 kilometre kadar 
•tına k tl so ulmuşlardır. 

f:lalf\.l SUVU~(l lt§Vlh lÇLll U •!JI ul\ 

him bir köprü vardır. Diğer 
İtalyao ucakları da Harar üs 
tünde Dcıedave ceoubuoda gö
rülmüşlerdir . Bu keıiflere ba
kılırsa ltalyanların yapacakları 
ilk hareketi şimal Ye cenub or· 
dulsTınm hir hare· 

t •tının Desiyedeo 
ı, e~Phesın giden yol· ~~~·.;t~r;~~'i1~~~tlHl'AJ:.ıı 

'•ı:ı d tlıy u lnıck olduğu.,.,..~ 
A Or 
"dd ~-%'>'8'"' 
, '•.sLaLe: 9 <AA)-

M1tı:ı~ildirildiğice göm 
b· ,, ne de Ct uubta 

\ı.'I 'h fey"' olmamıştır . 
L'J ukuoıerı her üç 

•l t bugün hiç bir ba 
o:ftıa~ Ştır. Buda gös· 
ijt kı hu" umct mer· 

'• Olan tclgıaf muba-
'(~)ı dtırnıu~ ve yehud 

~"\,~ic•~Jarı tarafından 
flıt-. 11nıştir. Her bal -

l ; ıayıuı kayıltir ki 
he ftafluın gelmesi ,, k 

, 1 °ıucu postaları 
11

) 

tt blJrnuştur. Koşu. ~-
tıı ilde 50 kilomeh:e İtulyuu LIÇulduı rnu /\Uı şt Hcıbt'Şlerln 

'.••fe lialediyorlar. kullandtkları milralyo=lardan birisi 

~1 Habeş çevenlerinde ketle Fransız ve logiliz soma · 
~"Vetleriuio EritrcyP- a· lılerini Haheşistaudan temami-
l lırı hakkında biç bir le ayırmak ve yrgaoe dt.mir· 

._~'di~i söyleniyor . Ay- yolu lıathoa baldın olwaktır . 
er ıon günlerde İtal· Daha tiındideo cenub talyan 

: llrıoıo işg•I etdikleri orJusunuo öncüleri Ogaden Co-
eaa hiç birinin geri a tu .de elli kılometre kadar Her 

1taı d k b I d' 1 lemişlerdir . a ı u r ıyor ar. 
•fib Hesmi malumat olm&makla 

tQ~ harb cephelerinin beraber şurası biliniyor ki Ha-
01-.ı,k0ktalarında çarpışma· beşler yalınız şimııl ordularıoa 
~- tadır. İtalya Hava fi. dtgil, cenub ordularına d. surat· 
1 •rı, .. f 
''İ'd uı~rinde keti hn- le takviye kuvvetleri gönder 
~d '9 buluomuşlardir. Bu mektt'dirler · Cenuh orduları 

~ ll •tababadao kuş uçu · Japonyadan gelme muhinı mik-
t. O kilometre mesafe- darda sılab almışlardır • 
~~d· Şiaıaldl" halyanlar uçakları 
' 

1
''hab • • b · d · 1 1 1 ·ı ı· k tıok •-'-'' utı emır yo vasıtas·y e ya cınc a ı eı ı) ecl" 

~ltt .tada Avas nebirini leri araziyi en ince teferruah-
dı, ki burada çok mü· na kadar tetkik etmektedirler. 

------------------------------,-------------.... ..,-
20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
~a 
l}~1~1n çabuk bitmesi için, sayım memurlarının 

tırıe h · . M 1 .. k emen cevap verınız . emur arı soze 
~) ' kendilerine yiyecek ve içecek ikram et

'saktır. 

Başvekalet 

İslalf~l ik Umum Mıidz"irlliğıi 

ııc uuuwıu ulleııl\ yupu11 ıitwışler 

Habtş makamatı, İtalyao u
caklaraoın Ogadende kimyevi 
maddeltri ihtiva eden bomba· 
lar kullandiklan hakkındaki it 
tibamforuıı tekrar etmektedir· 

ltalyanelçisi Kont Vincb Ad* 
disababadan ctımartesı günü 
hareket etmeye da\'~t edilmiş 

lir . 
Homa : 9 ( A. A. ) - Rts· 

mi tebliğ : 
Kolordu tarafıodan işğal e

dilen hat üzerinde küçük dev
riye faaliyetleri musteso• olmak 

.- üzere dlirı cepbtde sukü:ıet ca· 
ri olmuştur . Ucaklu lııç h;r 
dbşmaa tahsidatı görmemişlH 

dir . Adua olmnrndan bır gün 
önce 23 yerli taburu tarafın 
dan Adisababada yapılan lm · 
cumdu Habeş zıtyiat1 içll"riode 
şrflerde oldugu halde çok a 
ğınlır . iaşe t şkilatı devam et
mektedir . 

Adisababa : 10 { A. A. ) 
ltalyaom Habeş Elçisi hukiimet 
merkeliudeu ayrılmış Habeşis 

tanın Roma elçiside pasapor· 
\UDU almıştır . 

Paris : 10 ( A. A. ) - İki 
buçuk milyon uyesi olan Fran
sız İtalyan eeki savaşcılar bir 
liği, t'raosaaın ltalya ile mü
nasebetlerini bozabilecek biç 
Lir şey kabul etmemesi için 
bir kar ıır al mııtır . 

LQndra : 10 ( A A. ) 
IDgiliz Baş biskoposu arsiulu ~ 
sal müaasebetlH hakkında hi-
ristiyanlık alemine bir beyan 
name neşretmek maluadile bü 
tün angılk~m kiliseleri başkan 

!arını toplantıya çağırmıştır . 

Loodra 10 ( A. A. J -
1ng-iliz kabinesi bugün toplan 
mış ve zecri tedbirler hakkın· 
daki lngiJiz tekliflerini ve İtal 
yaya ~arşı alınacak her dürlü 
ekonomik tcdbirlerio tasdikin· 
den geçmesi için paılemento 

nuo çarlementonun çağırılma· 

sı meselelerinde görüşmüştür . 
Rom• 10 ( A. A. ) - Ya 

r1 resmı cevenler aksumuo İf 
galım tevit etmemekte, fakat 
bu şehrin alınmuı,ım pek ya· 
kın ol<lıığu fıkrini ileri sür
mektedir . Habrşle,io Aduavi 
aldıklarını iddia eden haberi 
yalenlemsktadırlar . 

Ayni cevenlerio bahtr ver· 
diğioe göre Kont Vinciye Ad· 
diıabahadsn ayrılmak emrını 
vermekt,.. Habeş h ukfimeti dip· 
Ion1atik ilgileri ilk olnrak kes· 
miştir . Kont Vınci bu sabah 

payıtobıaıı ayrılzcaktır . Y •· 

Kamutay toplandı 
Tarım kooperatifi me

selesi üzerinde 
gör·üşüldü 

Ankara : 9 (A.A) - Bu glln 
Fikret Silayın Başkanlığında ya 
pılan Kamutay topl•otısıoda Ta· 
rım kredi kooperatifleri kurul
ması bakkıodalıd kanunun geri 
kalan maddeleri görüşülerek ka 
nnnun müzakeresi tam!lmlaumıı 
vr- taram satış kooperatifleri ve 
hir lilderi kurulmasına aıd kal'!u· 
ouo müzakeusıo,. geç lmiştır . 

K mul ~ Cuına günü topla-
rıacııklır . 

Dış Bakanımız 
Belgrad durağında 

büyuklar tarafınddn 

karşıla dı 

Belgrad : CA A> - " Aval ,, 
ajansı hi lılırıyor : 

Türkıye Dış İsleri Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras, Ceoevreye git· 
mek üzere diio ıııkşnm Belgraddan 
ıeçmiı ve durakta Başbakan ve 
dış İ§lcri bakanı Stoyadincoviç 
ile ılış ileri bakanlığı yüksek i11ar
lan Türkiye, Yuoanistan, Roman· 
ya ve Aruavotluk elçilri tarafın

dan eelamlanmışııs . 

Mtsır hükumeti 
Harb gerecleri 

alacak 

Kahire: 9 (A A) - Kabineye 
harb levazımı ve cephane satın 
ahnma&ı ıçio iki yı.iz bın Mısır 
liralık bir kredinin açı~muın• 

izin veri1miştır . 
Satın alımın İngilt~reden ya 

pılacağı san11 maktadır . 

Cabelüttarıka yeni 
hat b gemileri geldi 

Ccbelüttarık : 9 (A.A) - Dört 
denizaltı gemisi bu güu İngiltere· 
dea buraya gclmiotir . 

Yanlarında bir de denizaltı 
yardımcı gtmisi -vardır . 

Yunanistan 
hükumeti 

ltalyaya yiyecek va 
hayvan göndermiyecek 

Atina : 9 (A.A) - Yunanis
tan hüldimeti, yiyecek yenilecek 
madd~lerin ve aynca halyay• ka
tır ve eşek ibracıoı yasalc etmi~
tir. 

Kral Aleksandrın ölü
münün yıl dönümü 

Belgrad : g (A A) - K'al A
leksandrın i>ldüriildüğürıüo ilk 
yıl dönümü münaıebetıyle bütün 
Yuğoslnvya kiliselerinde dini 
ayinler yapılmıştır. 

Maltada yakalanan 
casuslar 

Malta : 9 (AA' - Üç İtalya• 
ve babası İtalyan olan bir lngiliz 
casusluk suçundan ötürü yaka
lanmışlardır . 

Malta : 9 (A.A) - Ekserisi 
ltalyan olmak üzere bir çok kim 
se bu gün casusluk suçuyle sor
guya çekiJmişlerdir . 

hancı elçiliklerin vukuurıdan 
koı ktukları Adtlısab.ıb::nın mub 
temel bomhardiman kakkında 

elçılıklerin mutazarrır olmama· 
lırı içirı gereken bütün tedbir· 

- Gerisi riçılncü sayfada -

-- Havalarımız 1 
Düşman uçaklannm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ::rektir. ı 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3350 

Uluslar sosyetesi 
Asamblenin toplantısında Avustur· 
ya ile Macari~tan, İtalya hakkındak 
zecri tetbirlere tar.aflar olmadılar 

Paris : 9 (A.A) - « Oeuvre » 
gazrtesinio diplomatik mnharrir
lcrinin Cenevreden ~ bildirdığine 
göı ı- Ctnevredeki ingi iz çevenle
rı Fıans.ıların 1,,gıliz sorularına 
v rdıği cevaplardan memnun de
ğildıl r . 

1 g 1 zler, uıuslar sosyet sı Sta 
tutun 16 ıncı msddt!Stuin lntbiki· 

ae karar vermtd rı evvel Fıaı sız
laı ın l zi nıucihinc~ Fr~rıe y 1 

yardııo 'lmek mec u iye• i!h1J111 

gırmt ği l.ahul lnıt·w k•e v bu 
Fr nSJZ t• k ifini Jır k prn teJiik 
ki tmektt dı 1 r 

'' Tımes ,, gıızet Edn 11 C .ev 
l"e aytarı da Laval - Edeu lco 
ou~maıınııı çok iyı sonuçlar ver 
diğini ve İogilter~ ile Fransa •r•· 
ınndaki görüş birliğini bir kerre 
daha teyid ettiğioi bildirmekte
dir . 

" Daily TeJgrapb " gazeteai· 
oift Cenevre aytarı gazeteaine §U 

haberi vermektedir • 
Laval doğrudan doğruyA Ro 

ma ile ypptığı bir göıüşme oeti· 
ceıoıind :Mussolioiı in son muv•f· 
f kiyetl rle ıktifa etmiyecetıne 

kan 2t getiım•ştir . 
E L St:n c~ nevrf'deki İrgiliz 

Ç"''«'ıılerivirı fikra de ayoıdır • 

Roma : 9 (AA) - Matbu&ti 
fuw83ı rn l•ıgiliz tavizlerine lupı• 

lar ık 1ecri t <lbır lar yoluna IQ 

zumu rlan f .tla gi meıiuden kor 
kuyo . 

G z rel r Lav l'ııı z eri ted
ltı rl rdt!n bir aulaşmazlık çıkma 
ması için ber ıeyi yapmak huı11· 
ıuadaki kararanı memnuniyetle 
kaydediyorlar . 

« Popoli Ditalya • a-azeteai 
-Gerisi dördrincü sayfaba-

= zzu: ====--= :a 

Türkiyede istatistik işleri 
ve 1935 nüfus sayımı 

Cemiyet hadiselerini, belli 
;.ıhaş!ı lıir sistem içind •, rakamJar. 
la araŞtırmak ve iocefemek soysal 

yaşayışta, büyük bir olgunluk, dev· 
let idaresınde temelli bir ilrrilik 
belgeıidir. 

Tarih ölçüsü ile geçmiş za
manların ileri .uluslarını ve bil 
lıaete kuvvetli d"vletlerin ayrıl e 
derken de, istatistik ilgisiyle kar 
şılaın·ız. 

Halbuki orta çığlar ulusal fU· 
urdan mahrum. feodıl teşekkfıl 

ferle doludur. 
Modern çağlardan itibaren da 

ğınık feodal teşekklleıio yerioe 
geçen kuvvetli devletlrrin sınır 
lan içinde ulusal varlık ve ulusal 
ekonomi ıuurları canlanmış, bu 

Suriyenin 

Ahmet Ali iJzeken 
Üniversitede ekonomi doçenti 

) rni cemiyetlerin idareainde iıta
tiıtikler bir. yaşayış zarureti ıek· 
linde meydana çıluaıştır. 

O zam11ndınberi durmadan 
tekimül etmiş olan iıtatiatik, mo· 

dern ulusların bütün yaıayıı alaa 
larmda en lüzumlu bir teknik -
halini almıştır. 

İşte bütün ileri cemiyetlerfa 
yilrildükleri bu tekimnl ve ınki · 
tıf yolande, nüfus 1&yımları daima 
başı tutmaktadtr. 

Bugünkü sosyetenin her ala
nında, durmad•n değioen, bütln 
soysal münasebetleri kana,acak, 
merkezi bir istatistik ıietemini, 

Türkiyeye modrn istatistik zihni· 

--Gerisi riçlincıi sayfada 

istikraz işi 

Başvezir Şeyh Tac, Pariste, Suri
yenin iç siyasa bakımından em
niyette görülmediğini anlatıyor. 

- Emir Şekip; Yemen B•· adamlariylc olan içtimalaramıı 
riciye nazırı Şeyh Mehmet Rıgı· bep boşa gitti. 
ba telgr&f çekerek İmamın sıbbah Temas ettiğimiz adamlar Sa· 
hakkında malumat istemiş, Nazn; riyedeki istikrarsızlığı emn;yeti 
verdiği cevapta İmamrn sıhbatta ıelbedecek şekilde buldukl.rını, 
olduğunu ve çıkan şayiaların ya· ileride bir mecliı teıekldll eder 
lan olduğunu söylemiş ve teıek- de bu istikrazı tanımazla •etice 
kllr etmiştir. nin fenalıiını kaydettiler. ,, 

• 1 * 
" LiJanülbal " gazetesi, I - Yem~n orduaunu. iıllh. 

Şeyh Toceddioin bir dostuna ıön 1 memur Türk bınbaşııı Tevfık , Adi. 
derdiği mektuptan şu fıkraları eababaya ulaımış ve Habeı ordo-
y12ıyor: suna iltihak edeceğini ıöylemiıtir. 

"istikraz işinde Avı upa siyasi -Beruta bueketindea önce Su· 
vaziyetindeki fenalık büyük bir riye Cumhur Reisi; komıerlik mD· 
engel oldu. rabhaıı ve Evkaf Umum Müfetti · 

Büyük bankalar böyle bir za· §İ Möıyö Jinardiyle uzun bir mil· 
manda Suriyeyeye 10 miyon Suri lak t y•pmııtır. 
lirası borç vermekten korkuyorlar. Salahiyettar makamlar, bu 

Faiz yüzde 9 olduğu hald ban· miilikatte, Evkafın Adliye vezir-
kalardao av•ns alamadık. Kom· liğine bağlanmHı etrafında koaa-
aerio earfr.ttiti g•yret ve maliye - Gerisi üçüncü sayfada -



l 
• 

1 

c 

1 

J ,. 
i 
1 

' 1 

d 
tı 

1 
1 
1 

' 1 

l 
1 

1 

d 

• 

Han 

Ömer Seyfeddin' den ıonra 
o çapta bir değere hasret kal
dık . Ferit Celal früven'in ma· 
salları buna en güzel cevabz ue
recekllr • 

Çığır • 

1919 yıh ; bir güz yağmuru 

ağır •ğır yağıyor , başları şemsi
yeli bir çpk kimseler dıvarlara 
y•pıştırılmıı iliulan okuyorlar . 
Kahvelerin önüne;toplan•o halk 

' . ,,...,, 
f111ltiyle koouıuyor . 

·T.nklar ; dar sokaklardan dı· 
varları geveleyerek , geçiyor Iar • 
Elleri m1:r.rak\ı Hindli lngiliz ıu
varileri caddelerin bir ucundan 
öbür Ucuna dört nala koşuyorlar. 
Fransız piyadeleri yol ağızlannı 

kapayan kalabalıkiarı dajıtıyor. 

lardı . 
Yavaş , yavaı bu kalabalığın 

araıına karı§dım , dıvardaki ilan, 
okumağa ba§ladım . 

" Her kim 48 saat içinde elin· 
de bulunan silah , tabanca ve 
her tllrlü alalı caribayı mıballe
aine en yak;n karakola teslim et

mezse işgal kuvvetleri mabkeme
alain idam cezasına kadar verebi 
leceği muhtelif cezalarla mıbktim 
edileceklerdir . ,. 

Bu yazının altlnda ~ işg•I kuv
vetleri kumandanlığının kocamao 
kırmııa bir damgası her şeyden 

önce göze çarpıyordu . 

Dtlia kırk sekiz saat bitme 
mitti . O gün öğleden ıonra bü
tün T"rk evleri delik • deşik edi· 
liyor .Sofra , ekmek hıçak.l~ıma 
kadar ele ne g~erse çuvallara , 
sandıkl•ra kooarak karargaha ta· 

I U ~ '" ıınıvordu. 
U f. '/U 
Seyhaoa .doğru u~atalmış bir 

ilıtq .ll•palı sündürmeoio~kcnRrın· 
da oturuyordum . Burası küçük 
bir kahve idi • Gözüm yı:ığmur 

ıolariyle. bulanmıı, Seyhanın kır 

mızıya çalan renıine dalııuştı .. 
Davulunu çalarak iıgal kuvvetle
rİDia buyruğunu bağıran tellalm 
BHİ kulağımdan bir, türlü eksik 
olmuyor. 

" - Duy:duk , duymadık de 
meyin . Silah .. Kaına •• Bıçak 
her ae vaua getirip teslim edin . ., 

Genel harpte dört yıl arka · 
d~}ığına doyamadıj'ım lulıcımı 

dü,aünüyordum . Onun içime gü
neı ıibi ıinen parlak , İn<'e ıırtı , 
güzel bir büklümle birbiri içine 
geçen zarif ıüslü kabzeıi , sırma · 

) ' )\ • •\ t 
lı kemerlerile belimden aşağı 

ea-a:ıp , aldmmlıra çarparak ses · 
çılcartıtı F .. z~müq öoüne gel~or .. 
Hayır!. oou ke_ndi elimle göıü
rüp bir karakolun yabancı bir as · 
kerin •)'.ak çamurJarıy it! kirlen· 
miı .dö6pı leri Uzerioe bırakma. 
ya kıyacak kadar duygusuz d~ğil 
dıın .. 

Omuzuma bir el dokandı. 
birdenlure dalgınlıktan silkin
dim , arkadaşım kulağıma eğildi. 

- Du~madıq mı ? Köı:!rÜ ha· 
ııoda adım döğüyorlar . 

Kendimi :ı.topJaY,amıdım , ap 
ta lı~m~ı , ar!udaı~mın . yüzüne 
dalmıı kalmıştım . 

- Bu ne demek .. Kim, ki
mi döğDyor? Niçin ? .. 

- Şa§lfma , döğülen biz, dö
ğenler de buraya geltnler .. Bir 
kıç zavallıD•D e:viodeo ufak tefek 
feY bulmuşlar , bunu rmre uy 
mamı1' ıaymı~lar, adamları çap 
raz bir ağaca' lsa , gibi' germişler, 
cınıız dDıünc~ye kadar <Jöğüyor
lar • 

-Kuk sekiz saat bitti mi ? 
- Dıvarlara 'kaatlar yapışılı 

daha ıekiz saat bile olmadı . 
- Şu halde .. Kara korku . 
Yerimden kalkmak istiyorum, 

falııt altımdal<i aandılyı beni bir .. .. . . ' 

çer 
Ferit CelM Güven 

mıknatıs kuvvctile geri geri çe
kiyordu . Kendimi zorladım , 
köprü başına doğru koştum. Yol· 
luı sessiz bir kalabalık tıkamıştı. 

Bu kal• bıhğın önüne kadar çı~; 
tım • 

Halkın önüne bir wtra Sudanlı 
kara asker , onun önüne de bir 
sıra uzun k . vuklu., baki :sarıklı , 
sak.Ha~• çeoelerinin altına doğ 
ru tenine taranarak kıvrılmıı yüz 
leri yamk kahveyi ıcdtrao vahşi 

bakışlı Hindli a~kıer1er duruyor 
Jardı . Tüfeoklerio uçlarında par
layan süngüler sıkı bir çit gibi 
gözümQo aoüne geril...Pif duruyor. 
Oıtada olanı e1ice ~remiyorom. 
Gözlerimi bu süngüden çitlerin 
araltAına uydurdum • 

Bir delikanh , bir zırbh oto· 
mobile dayanmış çapraz bir ağa
cı yü.ı üstü gerilmiı , kolları·, ba 
cıkları kalın Picimlcrle bağh , 
brlindea yukarısı çırtl çıplak ~ iri 
yarı iki İng'Jiı: neferi cJlerindeki 
demir kırbaçlarla çoktan kendin
den gft;miı olan bu iosancığın 

sutıoa sonu ğclmiyen bir el ça· 
bukluğu ile vurup duruyorlar . 
Dclikaolsnın sırtından fışkıran 

kan , yağmur sularını karısarak 
kaldırım taşlarının ar'llıklarına 

sızıyor . Arkaya doğıu sarkan 
saçları yaralanmı§ al bir at yelesi 
gibi dalgılanıyordu . 

Gözlerimi, kapadım , geldi· 
ğim gibi geri döndüm .. Se•t Lir 
kumand,. arkamdan kulaklarıma 
çarptı , kalabalık bir kaynaştı , 
küçük bir otmebil çarmıhı , çar 
mıba gerilip döğüleni süratle 
köprünün öbür geçesine doğru 
götürüyordu . 

Sessiz sessiz yağan güz yağ

muruna , kalabalığın seesiz sessiz 
döktüğü göz yaşı karı,ıyor . ka
ranhk gök , akşam karaolığiyle 

birlikte bu acının üzerine çökü
yordu . 

- Sonu var -

Macar başvekilinin 
Almanyayı ziyareti 

Yarı resmi Deutsche diploma · 
ticsh politische Korrespondenz bül
teni Macar Başvekilinin Almanyayı 
ziyaretini Romlnyn ile Sovyet Rus
ya arasında yap ı lmış olao pııkt ile 
ıılAkadar gösteriyor ve bu pakt 
ile « Kızıl Kama • mn Orta A vru
paya daha ziyade yaklaşmış oldu
ğunu yaz!Jor ve şöyle diyor: 

" Bu pakt ile Sovyet Rusya, 
Macaristaoa askeri komşu oluyor. 
Bu hal sulhu ve Macoristanın var
lığını tehdit eden bir ha!llir . Bu 
sebeple Macaristanın endişe ederek 
emniyet ve varlığının İC3f lıı rını 
araştırmak üzere etrafına bakın 
ması bir vazife<lir • Buna hayret 
edilmemelidir . ., 

2719135 Tarihli Völlcisclıter 
gazetesinden : 

§ StrashurgJa Fransızlar tara· 
lından Spionag töhıneti ili yaka
lanan Alman tebaasından bir adam 
ile bir Danimarkalı komünist Aja · 
nıdırlar ve Sovyet Rusya h rsabına 
çalışıyorlardı . 

Bunla.rın Üzerlerinde p~k fazla 
miktarda para bulunmuştur . Bu 
para ilu Fransadaki komünist 
partilerine yardım edilerek bun 
lorın İtaJya aleyhinddki propağan
dalarına devam edebilmeleri kas. 
tcdilmişti. Yine bunların üzerinde 
Fransız komünistleri tarafından 
kendılerine vedlmiş ve Fransız 
memleket mü<lafırnsı ile harp en· 
düstrisine ait malfimat ve esrarı 
ihtiva eden mühim vesiklllar bu
Jun!lluştur , 

Tftrk 6Szft 
il 

Londra mektubu: 

KitaP 
Medeni bir ulusu için kitap 

yiyecek k. dar gereklidir. 
Beden nasıl beei isterse ruh t~ 

öylece besi ieter. 
Bir ulusun 11ağhk bakımlndan 

gelitmesi bu lkisinfo bir leşmesiy
le ~hem bunun hem de ruhun 
bu(eflmesile=-=- olur. 

Bundan ötürüdür ki ruban ya 
şayan her kişi kitap üs~üne bilgi 
edinmek sorumu ile ilgilenir. 

(Basla) işİeriode çoktanheri 
yalnız kıtap yazıp çıkaı makta 
uğraşmiyorlar. Çıkan kitapların 
satılması, yayılmasıt ökunması iş
lerioi de lcUvalıyor lar. 

Parala parasız kitap ödünç ve
rip halkın kolayca çok kitap oku .. 
masına yarayan kitap dağıtma 

evlerinin ve okuma odallltın•n da 
büyük yararlıkları \'ardar. 

İngiltere de , elli eekitinci yıl 
dönümü koogn!lni toplıyao ()o 
gili! kitapçılık !osyetesinde ) ki 
konutmalar bile kitap işinde ne 
ler dftşünüldüğüoü ve okuma i~in · 
de nerelere vardığı öğr~tmiştir. 

Bu Kurultaya biodeb artık 
üye ortak oldügu gibi deniz aşı· 
rı yerlerden de bir çok konuklar 
gelmiştir . 

Kurultayda kitapçılık işleri 

her bakımdan görüşüllmüştür • 
Halk nt kıltk kitap istiyor, gü

zel istek ve tadım nete değiıi

yor . 
Halka ne gibi kitaplar gerek 

tir . Halkın oyuna vk kitapçıların 
oyuna göre bu gibi kitaplar basıl· 
malıdır . 

Bu gün basılll' ış kitaplar han· 
gileridir . Ve yaıın neler basıl 
malıdır . 

Halk kitaptan ne türlU asığlar 
bekliyor ve daha ne gibi asığlar 
bekliyebilir . Bütün bunlar ve bun· 
lara benzer sorular ko'nuşulmuş 

tur . 
Ve yapılan incelemeler sonu

cunda halkıu günden güne kitap 
isteği, kitep sevgiıi arttıiı açıkça 
anl•ştlmışhr . 

Kitapçıların yaptığı istatistik 
ler genel bir hüküm çıkarmayı 
gücleştirtcek kadar başkalıklır 

gösteriyor . 
Bununla beraber bir kaç Ör

nek gösterip bir ide ediomek yo
ln da vardır . 

Londrayı ele alahm : 
1934 yılında kitapçılar birli

ği 23237887 kitap uruncak ver
mişti . Bu kitaplar 6,818,817 nü
fuslu alanda dağılmıştJr . 

Bu kitapçılarıo stoku (3,139,804) 
idL Okuyanlaran sayısı (656,570) 
idi. 

Oo yıl sonra yani 1934 de 
uruncak verileP kitapların sayısı 
(56,905, I 76) yı buldu. 

Yayım alanı (12,056,546) ki 
şilik idi. Stok kitap sayısı da 
(6)537,870) idi. 

Okuyanların sayısı (l,957,98!l)i 
bulmuştur. 

Okunan romaq kitapların -
oldukç11 öuemli bir sayısı yüksek 
edebiyat olmak üzere - 1928 yı · 
landa 18,367,306 iken 1934 te 
ariyet kitaplar sayısı (48,540,718)i 
bulmuştur . 

Bunlarm okuy:ucularmın sayı · 

sı da ( 2, 164,660 )dır ki bir oku 
yucu yılda 24 kitap okuyor de 
mektir . 

Endüstri , tecim gibi ekono 
mik araştırmalardan da beğeoile 
cek sonuçlar alaomı,br . 

lngilterllnin Kolcni \e sömürgeler 
için bastırdığı kitaplar da milyon· 
)arla sayılır . 

Bundan başka her Lakıı.nl ğın 

özel kütüphanesiode yüz binlerce 
Uzman ki t11tıı vardır. 

Gönlük, haftalık , aylık , yıllık 
gaz~ te ve mecmualar do. binforle 
sayılmak~a.dı.r • 

z 

Şeblr Dayakları 

Bir camus arabası sürücüsü 

Kamyon altında kaldı. Baş ve 
bacakları kırılarak öldü 

Ötey gün akşam üzeri şehri 
mızde çok acıkh ve ölümle. tlbn· 
bulan bir kamyon kazası olmuş 
ve bir araba sürücüsü kamyon al 
tında kalarak ölmüştür. 

Bu hadise bakanda aldığımız 

malumatı aş!lğıya yazıyoruz: 

Su gediği tıtamtnda otür an 
Hasan oğlu Memetı kulİanıttakta 
olduğu 157 mımroİu kamyonla 
k6ye giderken . Mem.lektl baata 
nesiyle cumhuriyet fabrikası ara· 
sında yitle tanrtverdi kövüne git· 
mekte olan camus arabası sürlİcüsU 
Albistan lı Aliye çarptuarak teker
leklcrı altına düşürmüştür. 

~ 

Başıodatı ve ayaklarından ya· 
ralabah Ali basan 61müştllr. 

Verilen haber üzerine Cumu. 
riyet genel savamao yar baha, bü· 
kumet doktoru Muzaffer Cemil 

ve Mray doktoru Cemil, Mt'mle· 
ket bastaneei kulbbesitıe giderek 
6ıünUo Üzeriode:otopsi yepmış1ar 
ve gÖmüİmesine itio verilmiştir. 

Arabalar araslndan hıtia geç· 
mek isterken hu afakla ölüme se 

bebiyet verdigi saptatıflo şoför 

Mehmet, dün sorguya çekildikten 
sonra tenkıf edilerek Ceza evine 
gUnd.erilmiŞiir. 

--~~-·------------------------------------------------\ 
At koşuları 

eu koşulara otuz do
kuz hayvan girecek 

Ö 
~ 

nümüzdeki Pazar glinü yaı:>ı-
lacak olan son bahar at koıula· 
rına girmek üzere otuz dokuz at. 
kıerak ve tay yaıdırılmıttır . 

Deri ve tenasül 
dispanseri 

Deri ve tenasül dispanBeri ye
ri olarak hazırlanmakta olao ku
ruköprüdeki zabit yurdunun açıl· 
ma töreni 29 birinci T «-trinde ya 
pılacak ve hastalar kabul edilme· 
ğe başlanacaktır . 

Fabrikalarda incele· 
meler yapalacak 

Sağlık ve sosyal direktörü 
ile hükiimrt ve uny doktorlara 
§ehrimizdeki bütün fabrikalarda 
incelemeler yapacak ve sıhhi 
şartlara aykın harekette hulun 
dukları göı;ülen fnbrika sahipleri
ni cezalandıracaklardır . 

Milli Mensucatln 
hastahanesi 

Milli Mensucat fabrikasında 
amele için yaptuılao hastahane
oıo açilma töreni, 29 Teşrinevvel 
Cumuriyet bayrdmındı yapılacak 
tır . 

Sulh hakimi Salih 

Sulh hukuk hakimlerinden 
Salih , Ankara icra memurluğu· 
na atanmış olduğuodau diinkü 
trenle yeni ödevi başına gitmiş· 
tir . Salibin ödevi de birinci sulh 
hukuk hakimi Hadi · Okan tara 
fırıdan görülecektir . 

-- s::: 

llalka paralı parasız okuma 
için uruncak kitap derme kurumlar 
kadar kitapçılığı canlandıran ve 
halkı okumağa yanaştıran bir araç 
olmadığı son genel kitapçılık kon
gresinin verdiği rakamlardan an
laşıl maktadır. 

Bu kurumlar çalışma alanını 
genişl .,,tince şaşılacHk başarıklıklar 
göstermiştir. On beş yıl önce İn
giltereJe her yıl bir kaç bin yeni 
roman çıkarken son yıllarda sene. 
de elli milyon kitap verilm{'ğe 

başlt1 mıştır . 
Genel kütüphane gençler için 

1900 , hastaneler için 70, koruma 
evleri için 64, işsizler için 67 oku 
ma yahut kitap dağılın:.ı merkezi 
açmıştır. 

Bu gibi kurumlar kitabın soy 
sal ve sosyal asığlıırını günPŞ gi 
bi ortoya koymuştur, 

Erkek lisesinde 

Sınıf maçlarana 
başlandı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
~rkek lisesinde yatılı okullar 
arasında sınıf oıaçlarana başlan
mıştır . İlk maç dtin edebiyat ve 
fen kolları araeanda yapılmış ve 
neticede edebiyat kolu maçı0-2 
kaıaomışt.r . 

Parti Başkanımız geldi 

Cumuriyet Halk Partisi Sey
han ili Baıkaoı ve Bal ık esir say· 
lavı Örge Evren , ötey geceki tren
le A~karo.dan ıehrimize gelmi§ 
ve durakta karıılaomıştır. 

Dayrelerde maden 
kömürü yakılacak 

Bundan böyle resmiğ dayre· 
!erde maden kömürü111üzün yakıl
ması Jç itleıi Bakanlığından İl 
baylığa bildirilmiştir. 

Debağhane yeni 
yere taşınacak 

Eski debağhane , umumi hıf · 
zıssıbha kanununa tevfikan kapa 
tılmış olduğundan bu esnafın Ba
kanlıktan projesi ooylanarak gön
derilmiş olan yeni yere biran Ön· 
ce taşınmaları için kendilerine 
tehliğat yapilmıştır. 

Binbaşı Hikmet 

ilimiz eski jandarma Komuta 
aı binb.9Ş• Hikmet sekizinci mın 
taka jandarma müfettişliği mül
haklığına ftlanmıştır. 

bir hırsız mahkum oldu 

Genel evlerde Patrona Elma
sın parasını çalmaktan suçlu biz 
metçisi Azizin Asliye Ceza Hak· 
yerinde yapılmakta olan duruş-
ması dün bitmiş ve Aziz yedi ay 
hapse mahkum olmuştu· 

Direktör doktor Hüsnü 
Muhiddin -·-İlimiz sağlık ve sosyal direk

törü doktor Hüsoü Mubiddinin 
maeşı elli beş liraya çıkarılm•k 
ıuretiyle terfi ettirilmiştır . 

Çıplak gezen deli 

Çıplak gezeı;ek ötekinin bP.ri
kinio üzerine saldırdığından do
layı yakalanarak nezaret altına 
alınan Tnsusun Naili hürriyet 
köyünden Mev)fit oğlu Halil, 
hakkındaki muamele bit ı iilmiş 

oldnğundan bugün lstanbul Baklr 
köy tima'rhanesine göod~rilecek· 
tir. 

11 birinci le~ 
KonY8da 
----------~ apıJaca 

Deneme tar:lttlart Y 
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l .. uıaııııı J• 
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W ninger sya ·ı 
Prof~sör Chr. e }Je J{oll1 ~e b 
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l'iirkiyede iStatistik işleri 
\'e 1935 nüfus sayımı 

. -Birinci sayfadan arlan -
ıle b 

., il. 
erıber, cumurluk getir 

·ı 'ıtr za hi rnın ve berh•ngi mo-
J ' devlıtte olduğu gibi Tür· 

ttUluııl müdafaada bilimle 
~ edebilmek' idari teşki 
Ilı ~'flllu ve faydalı adımlar 

ı ı r' ' bıyıodırlak, kültür, 
' ,·J~tdı~ İ§ferini rasyonel 

a· ~ "4 ° hır şekilde başara bil
~ 0• YUrtd .. ki nüfus mikda
~Oİrı tabii zenginliklerini 
I durumlarını ili, tım ve 

. o •rılc b'I ı b"ı·· 'klik . ı meıt, ve u uo 
lıııek letı yakından takip e r,l gerektir. 
•at 
il'k genel barptan sonr•, 

~~ •~ •e ekonomi dirijimin 
\it ulkelerde git gide yerle
-~,1C•reyaa haline geçmesi, 

l •rde istatiıtiklere özel bir 
Ctilıneıini icap ettirmİ§ı 

?~i 
. 8 Ye Cumhuriyeti devlet· 
· d 'Y••dırlık, soysal yardım 
'~ l~b devle~ f~aliye~i temel 
~'illa i Q) .•~ılmııtir. 
"' llerının modern bir tek:rt, Çağ şekillerinden kur 

,; biiyük endüstrinin, 
l ~•ıtalarmın ıilel ve e· 

e ~bakımdan gerekli bir 
~~ Urulınası ve lerlcmesi, 

le de, Ve büyük endüstride 
tk '-lusal bir siyasa güdül· 
d,,~110nıi dirijim - dizgin

i •t elinde bulunan bir e
r'tii11ıia - kabul edildi! 

~~Y1lerk:en batulanacak ba§· 
~ • •rdır. 
~~i~ılbessa böyle bir ek on o· 

b 88101 başarabilmek için, 
'o~ litGo ıoyıal varlığını e11 
't lılarına kadar kavuyı· 
~~•kından takip edebile-
~:•lıt11Uk cihazına ihtiyaç 

••tik si k . d. .. z e onomı ırııe 

'-Ilı IÜdülmiyeceği kolay 
~~lllır, Kuruculuk çagın· 
•, ~n Yeni ve Edevletci re· 
,,, tQıelc oluyuor ki ulu 
~!••ın, emniyetinin, refa

~lln1n111, ılevletin soysal 
"cı,d ll\'vetli bir projektör 
~ 1 iörebilmeıiae bağlı· 
h· 

· 
0Je'-ıo··r · · · k • ışığı ıstatutı -

~. . 
ıaı.. 'tib •• 
·"tti •tlı cumurluk, İll•tis-
' ilde ·· 'ilk . ozel bir öoem ver-
Jt, 1

§ .. olmak lizere, Bıı
~e~ta baglı bir istatistik ge 
"'"-ı rl&ğü kurmuşhır. 
~it ~~I bir değeri olın Y•· 
\~ Utıhaıflıs genel direk· 
ı,c,t~İrilmiş ve bu suret 

~0..11 k 1tlerin temel orga· 
') llrulmuştur. 
ıi'27 tarihli istatistik "llt: temeller teshit edil-

•t d 3-2-32 tarihli bir 
~~t'' İıtatistik rtirektör
i~l'lllli bir ıekilde çafıta · 

~et• 11 ~erekli olan salibi 
~i ~1ttir. 

'

\. ~~tauatik direkt<hlüğü 
.t.urk• 

•, ı'I •yede ilk defa ol-
lb' • 

'il İle 1 eı11lara :dayının 
l4~•ir CrıdOstriyel ve tarım 
'dit Y•prııııtır. 
b,,~ e, llıubtclif iıtıtstik-
~,t~' tnodrn teknik ve 

'litiııi: i~aplariyle ve bü 
it hij ıle çalııan yeni 

ı i rosu 
oı,, nun batardığı en 

'ti ' ~ il İat '.''•uda, muhtelif 
\ ~'t ~~'•tiklerini islab et 

lt~ld IUQ bir parç• daha 
•-..,ele bir ıistemle is · 

~''-'! tıoa Yaklaımak içi o •r l • •ı_ 
~ 7.l•retmek kerek 

''" b ~'''~ ~. Ç•lıımıluın da 
'-'t\r~~fus istatistiklerin 

1 
Ver ilmekte :lir. 

Nüfus bir memlekette yaşıyan 
insanların bOtüoüdiir. 

Cemiyetteki ekonomsal, soy
sal, kültürel ... bütiin faaliyetlerin 
bütün soysal miioasebetleria bare
reket noktası, mevzuu asıl mal~e
meıi - materyeli - insan uyi 
ve in~anlar d-=iil midir? Soıyete· 
nin bütün yaşayıı•nı bu ~bakımdan 
nlifue ile ve nüfus için formülü 
içine ııkıştırmaz :mıyız? Nüfus , 
bütün soysal muelelerio anah
tarı ve hareket o ortasını tc §kil 
eder. 

Fakat hu busuıt• yıloız nüfu 
ıun mikdarını bilmek kafi değil 
dir. 

Nüfusun yaılara göre terkibi. 
seğlam ve sakat insanları oisbeti, 
kadın ve erkek mikdarıoı, nüfa
ıun yurdun muhtelif yerlerine 
dağılma terzrnı konuşulan dilleri 
okur :yaıarlann midarını. . . kaç 
yurtda§ın tarım itleriyle :uğraşa
rak köylerde oturduğunu,:mikda· 
rtn endüstri işlerinde fıbrikalar. 
da çalııtığını, memur larm sıyı 
ıını, hiç bir iı yapmayanların ne 
mikdarda olduğunu ilb .. ilb. bil 
mek ger,ktir. , 

Bütün varlığımızın temeli olıo 
uluıal müdafu, nüfus mikdanoı 
yalnız tam, doğru bir şekilde bil· 
mek dt"ğil, y11ş itibariyle te\lziini, 
kadın ve erkek niıbetioi, sakıt 

veya sağlam yurtdaş mikdarlarını, 
nüfusun yurt içindeki ~oğrafi da · 
ğılışım bilmek m(cburiyetiodeyiz. 
. Yurdun rkonomsal kalkınma· 
:sınJ, kapital ve tabii servetler 

kadar iatibsalio en mllüim yara
tıcısı olan kol ve kafa güçleri, 
yani nüfus - büyük bi rol oynar. 
Süel müdafaada olduğu gibi, ta 
ram da,' endiistride bütün ekonom
aal alanlardı nüfusun kemiyeti -
çokluğu ve azlığı kadar kalitcsi
oin, yaşanın ciosiyetinio bilinmesi 
gerektir. 

Endüstri işlerinde 15-60 de· 
nilebilir. Bu terkipler bir ülkeden 
diğt"r ülküye dıkkate dtğer bir 
şekilde drğildir. 

Halbuki bu terkibitJ bışkı 

baka neticeler verebilir. 
Demografi politikası adı veri· 

len ve bugün bütün modern ülke· 
lerde kullanılan mahtelif nüfuı 
siyas111 vaa talariyle bu neticeler 
üzerinde az çok Amil olmak ka
bildir· 

Cinsiyet mesele"i de müliim· 
dir. Süel işlerde tarım ve endtht· 
ri braoştuında, sosyal yudım 
sıthk kurum meselelerindc.,kı
dın - erkek mikdarmı teıbit et
mek çok ğerektir. 

Kadınların yaş itib1riyle ter
kipleri ayrıca dikkate deier bir 
noktadır. 

Kadıo, bilha19a 18- 4:> yaı 
lan arasında nüfus politikası ba
kımıodan önemli bir durumdur. 

Yurduo muhtelif yerlerinde 
sağlık evleri, ilk ve ort• öğretim 
okulaları açmak için nüfusun ke · 
safe\ini, kadın - ırkek ve yaş 
itibariyle dağılıtını bilmeden yurd 
ye ulusun menfaatlınna uygun bir 
ş~kilde hareket etmek "•bil mi
dir? 

Yurdumuzda, önemli bir du
rum almaya ~aşlayan iskan siya 
sasına da yol göstermek husueun 
da oüfus rakamlarının oydıyaca· 
ğı rolü o ehemmiyeti soz söyleme· 
ğe lüzum hırakmıyacık şekilide 
meydandadır. 

Ulusun §ebirlerde ve köylerde 
iskanınanın sosyal bakımınd11n 
mada, ayrıca doğum ve ölüm nis
betleri üzerine olan tesiri b2 kı· 
mındın da önemi vardır. 

Türk ekonomisi daba uzun 
bir köy ekonomısi ıeklini muha· 
faza edecek gibi görllom;kle be· 

( T&rk Sözfi ) 

Bütçeler ve istikrar 
İtalya ile Habeşistan arasın -

daki çatışmanın şayanı teessüf te
sirleri yalnız politika alanına inhi
sar etmemiş, ekonomik ve finan
sal alanlara do sirayet etmiştir. 

Bu ihtildfın ltalyaya ağır mas
rafiara mal olmtısı ve bunun so
nucu olarak finansal ve ekonimik 
yapısına vurduğu darbe İtalya hü
kumetinin son zamanlarda boş vur. 
mak mecburiyetinde kaldığı bir 
sürü nahoş tedbirlerle bir kat da· 
ha meydana çıkmış oluyor. 

Dııha iki gün evvel bu yıl büt · 
çesine açıktao 40 milyon lngiliz 
liralık masraf daha ilave edilm iş

tir. 
Esasen son beş yıl içinde her 

sene 60 milyon İngıliz lirası açık 
veren İtalyan bütçesine bu yeni 
znmmın yapacağı tesirin ne kadar 
yıkıcı olacağı izahtan varestedir 

Ulusal borç , peşin para temin 
etmek uğrunda, istikbal yüklerini 
çok ağır bir şekle sokacak surette 
idare ediliyor. Altın rezervi süratle 
azalmaktadır . Kısacası , faşist id · 
dialarınm başında gelen finansal 
İ!tikrar bugün Jtalyada unutulmuş 
demektir . 

Her hangi bir memlekette baş 
gösteren istikrarsızlık bütün Cİ· 
hanı aldkadar eder ve bittabi her 
memleketin politika Aleminde te
sirden hali kalmaz. 

ltalyan politikasına karşı bil 
hassa son haftalar içinde artmakta 
0lan şüpheler ve hoşnutsuzluklar 
sadece kollektif emniyet sistemi
nin tehditleri do~ildir. 

Bütün cihan devlet adamları 

son yıllarda nihayet biraz durulan 
ve berraklaşan finansal ve ekono-

.......................................... 1 

rabcr, endüıitriyle bir devrime 1 

iirmiş bulunmaktadır. 

Yurdumuzda açılan fabrika 
lann sayısı güa geçtikçe artıyor, 
me.-eleyi yaloız bir yönden, işçilik 
bakımanpan ele alalım; yurdun 
her bölümünde kadın, erkek, ço
luk. çocuk olarak nüfuı miktarı
nı, bunlauo zaş terkbini, köyler
de toprağa bağlı olanlarla kasa· 
halarda oturanların miktarını, şe

hirlerde odacılık, kapıcılık, ha 
demelik gibi az milstabıil iıler· 
de çalışanların sayısı bilinmedik
çe endilıtriyel Türkiyenin soysal 
problemlerini tasımlamak', 'asyo
nıl kararlar almak ve dirije ol•o 
büyük endiletri iılerimizde 1ağ
lam bir soysal politika gütmek 
k•bil midir? 

'fr•nsport işlerinde, tarifeler 
de ev inş.atı ve mesken mesele
lerinde gerek özel kurumlar, ge· 
rek devlet için nüfus bilgilerine 
sahip olmak, doğru yolda yürüye
bilmenin baılıc• şarilarından bi· 
rididir. 

Herhangi bir alında gösterile· 
cek yüzlerce miHlden bir tane 
olmak üzere, sigorta kumpınya
larmın nüfuı hareketleri istatik 
!erine olan ibtiyaçl1rıa1 batır lata
biliriz. 

Bilgi alanında özel etftdlerde 
iıtatistikıizliğin araıtırmaları ne 
kadar güçleıtirildiçini ilim adam
larımız çok acı müıahedderle de· 
denemiılerdir. 

Yurdumuzu haıka bir yaban 
cı ülke ile, vergi mikdarı, cinayet 
veya intihar Hyısı, bir maddenin 
istihlak derecesi gibi htrhangi 
bir bakımdan karşıluıtırırken 

mutlak rakımlar• nüfusun haki 
ki mikdariyJe, izafi bir mahiyet 
vermedikçe, ilmi drğeri olan bir 
neticeye irmek imkasızdır. 

1935 sayımının, böyle bir dü
şünce ve inançla, yalnız bir bü 
kô.met iıi değil, ulusal bir ödev 
şeklinde haıarılacağıne, ve 1935 
Türkiye balkıuın bu ünlü ve 

:önemli işte Cumuıluk devrine yıa
lkııın bir olgunluk göstereceğine 
.§Ophe yoktur. _ ... 

mik suların İtalyan elile yeniden 
bulnndırılmasından haklı olarak 
şikayetçiJirler . 

lngiltere de dahil olmak üzere ~ 
bir çok memleketler finansal ve f 
tecimsel bütçelerinde istikrar temini ~ 

için büyük gayretler göstermiş- : 
lerdir. 

istikrarın eırnsı muvaz~neli büt
çelerdir. ltnlyan Avantörü İtalya· 
nın finansal durumunu ve dolayı
sile istikrar tesisi işinde iş birliği 
kudretini diger memleketlerden 
çok aşağıya düşürdü . ~Çok te
menni ederiz ki bu ihtiras gün
leri geçdikten sonra İtalya, dün
ya istikrarına yardım için uh· 
desine düşen vazifeyi yapmak
ta gecikmiyecekdir. Şimdiki hal
de istikrarsızlık va itimatsıziık 

bulutlarının ekonomik semadan 
tam sıyrılacakları sırada hal ya. 
nın hareketıyle bu semuları ye
niden karartdığından şüphe e
dilemez . ,, 

Makalenin geri kalım k s· 
mında hiitün bu güçlüklere rağ 
men istikrar ve muvazeneli 
bütçeltır temini işinde gösterilen 
gayretlerin ve muvaffakiyetlerin 
ne derece daha takdire değer 
olduğu bildiriliyor ve bu me
yanda Avusturalyanın ve Fran. 
sanın son zamanlarda hu alan 
da gösterdikleri faaliyetler ve 
başarılar rakamlarla gösterili-

~:~hel_e_r;-~-=--~-V~ ş-ha- l 
reketinde durguniuk 

- Birine sayfadan arian -
lrrin alınmıı olduğu haber ve · 
rilmektedir . Elçilikleri bom· 
bardımaodan korumak için bil 

· bassa işaretler kullanılacaktır . 
Londrı : 10 ( A. A. ) -

Habtşislan Elçiliği gazetelerle 
neşrettiği bir bildirikle Habeı 
İmparatorunun ordularında biz· 
met etmek iıtiyen bir cok gö· 
cüllülerin istidalarıadan dolayı 
teıekkür etmektedir . Bu mü
racaatlar para muliimmat ve 
salan yoklugundın dolayı ka · 
bul edilmemişdir • 

Suriyenin istikraz işi 

- Blrirıci sayfadan artan -
şulduğunu bildirmektedir. 

Bu bağlanma işi yapıldıktan 
ıonra Tekke ıeybleriyle Mütevel
liler çıkarılacak ve zimmetlerin
de pıra kalınlar bakk•ndı ta ki· 
bıt yapılacaktır. 

Kınuui hizmetleri tekaütleri 
ni icap ettirecekler tekaüde sevk
edillecek, diğerlerine tazminat 
verilecektir. 

Cenevredeki İslam kong
resini toplamaktan maksadın, 
İtalya ve İspanyaya hizmet...oldu· 
ğu şekliodtki haberler üzerine 
Emir Şekip "Elkabes,, gazetesine 
ve Berutta Ömer Bihime telgraf 
çekerek, İtalya ve İspanya propa· 
g•ndası yapmak için kongre ya· 
pıldığı şeklindeki haberlerin ya· 
lın olduğunu bildir mittir . 

Çorumda Hüyük 
kazası 

İlbaylığımızın batı güneyinde 
ve Çorum-Sungurlu Alaca orta
sınlla bulunan Etilere ait büyük 
bir şar ham besi vardır. Bu hd rabe 
Hüyük köyünün bulunduğu yer
dedir. 

Şimdiye kadar bir çok yadırga 
Arkeoloğlar ve gezginler burayı 
ziyaret ederek incelemeler yap 
mışlardır. llattA wülga maarif ne · 
zaroti namına l\fakridi l\lhnda bir 
işyarımız da burada sathi bir kazı 
yepmıştır . 

~ıyfı : 3 

-
Asri Sinemada 

9 Teşrini evvel çarşamba akşamından itibaren 

DUnyanın en bUyUk Rejisörü 

Gezavon bolvari 
ibda ettiği Boğaziçi Şarkısının unutulmaz artisti 

Gustav Frölich 
Ve kadın cazibesinin timsali mUceasemi olan 

Noragregor 
Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel filmi 

Kadınlar ne lıterlerı. 

• 

ilaveten : Patejurnal en yeni dünya havadisi 
Bu filim: Beyoğlu ve İstanbul sinemalarmda defalarca gösterilerek bü

yük muvaffakıy~t kazanmıştır. Bilhassa tavsiye ederiz. 

5960 

Yazlık sinemada 
Macc.r şarkıları, Macar dansları, Macar musikisi ve Macaristanın gü

zel manzaraları, işte bütün bunla r ı bu akşam büyük Mttear yıldızı , 

(Oreteı taymer>:ln 
Temsil ettiği , 

Macar dansı 
Filminlle görecek ve alkışlıyacaksmız . Almanca sözlü. 
Muhterem halkım ızın ııioemamıza karşı ğöstordikleri yüksek teveccühe 
müteşekkiriz. Daima en iyi filmleri göstermeğe gayret eden ve kendi
lerinin bedii ihtiyaçlarım tatmine çalışan sinemamız müdüriyeti hiç bir 
fedakArlıktan çek inmiyerek böyle güzel fiJimleri bir, biri arkasına gos
terdiği içiadir ki büyük bir sevinç duyar. 

Gelecek 
.,, 

program : 
( Boğaziçi şarkısında alkışladığınız güzel sesli yazlık ( Jermina No

votna ) nın en güzel temsili 

( Fakir talebe ) 
5953 

Alsaray sineması 
Yeni yeni hazırlıklar ve güzel 

güzel filmlerle pek yakında 
işe başlıyor • 

5963 1 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini y.ıpmağa başlıyan Coşkun Güven, her gün sa
bahtan akşama kadcır açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadtr. 

Amatörlere mümkün olan bütiin 
kolaylıklar gösterilir. 

Ne yazık ki bugüne Jeğin bun
ların hiç birisi müsbet ve beklenen 
sonuçları elde üılememişlerdir. 

Buodan bir müddet önce tarih 
araştırma kurumu bumda bir kazı 
yapmağa kurar vererek , Kültür 
bakanlığı müzeler Genel direktörü 
Hamit Zübeyrle genç ArkeolCJS'la· 
rımızdan Remzi Uğuzdan wü-

teşokkil bir kurul göndermiştir . 
Bu uzmanlArımız köyün orta

sında bir sundsj yaparak kazıya 
l.ıaşlo mışlardır . Etiler çağına ait 
bir çok eserler çıkmakla beraber 
6125 derinliğinde büyük acun tari
hinde eşi görülmedik bir mabede 
de rastlamışlardır . 

- Çorum=: 




