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-- -- -- Havalarımız ! 
Dü~man uçaklannın tehdidi al· 

undadır . Bundan knrtul mak için 
' uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ADANA G'ONLOK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3353 

İtalya - Habeş haberleri bulanık 
Ceyhan /ıaberlerl 

At koşuları yapıldı 
il haberleri arasında kah ltalyanların, kah Ha- 1 

Şlerin muvaff akiyetsizliğe uğradığı gösteriliyor 

Büyük güne önemle 
hazırlanılıyor 

Cryhan 14 (özel) kutlama ko 
mitesi dün ilcebaylık orununda 
toplanarak Cumhuriyetin 12 io<'i 
yıl dönümü bayramını kutlama 
programını tesbit itti. 

Koşulara bir çok illerimizde birinci
likler kazanmış olan ünlü atlar girdi 

İı "hakkak olan Habeşlerin kahramanlığı karşısında 
tQ/Yanlarına umdukların kolayca kavuşamadığıdır 
lıındra 1 
tıf . : 3 (A .A) - İtalyan, 
lıt :rı. Habeş şeflerinin İtal· 
ı 1 v arafıua geçmek!~ olduk 

ira~ ltal!an. kuvvetlerinin d e 
!ti .arı ılerı yü•üyüşe devam 

ft,1 rıı Ve güney crphr sinde 
hrı ku 1 . . H lın k· vveı erıntn ararın 

i y tloınetre yakınına ll'eldik 
~· aııyorlar 

1oe S 
Qç k 0 ınali cephesinde İta . 
Q0,' 'arı iki muht-lıf müdah 

<l~ . 
IQt YI sıkı bir bombHdmn 
\ rııu.ı rJ v·'9r ır •v . 
'lı, ::r.k : 13 (A A) - Nev 
lır~ Şıst ve a .e yb,f ırı a•aun 
e,, 'tıııalar olmuşıur . 
e,,l~O\c Yaralı v.rdır . 

ııı . 13 ı, tıı · (A A) - Selabi 
ı,,; 1 1hlfil , siliıb ve lıam mad 

Ilı·~' b '•~ · ı akk ud bir A•:nvı 
leı Quı'Ştııa>ıoa da•• yab uı cı 
·~ıı 1 oı• ~r, e çıbo şaynyı b. · 

~ıııı'ak.tosif etmekte ve bu
'0va ~ nın anlaşmazlık dı 

'ta ' 1 ııı••ını arzu eden Hitle· 
•aı1 k ııa aykırı olacaiınt ha 

~oııı tadırlar . 
11, •: 13 (A.A) _ " Voce 
~tıı~ ia:ı:etesi, Edenin doıt· 
ı. IQatını protesto ederek 
~I : 

'da b 
t 

1
• 0 tezahürler son derce 

~~d t ~kki edilmektedir . 
tnııdeki İngiliz gemileri 

En iplldat'sil4hlardan tutunuz dti en modern sava~ yaraçlartl·" 
techlz edilen Habeş ordusuna bir bakış : 

Yukarıda solda : Adisabalııı kapıları önünde savaşa hazırlanan bir cen· 
gaver grubu . Sağda : HabPŞ ıopçalurı . Aşaj!ıda solda: Nekiisiin muhafız 
~rleri. ( Üniformaları modern fakat ayakları çıplaktır ) 

Solda : Hararlı gönüllüler savaş yolunda ) 

Cibuti : 13 (A.A) - ltalyan sınıfının terhisini tehir eden bir 
çevenleri Assabadan hareket eden r buyurultu neşretmittir. 
İtalyan ordnıunun Harrara 80 1 Roma: 13 (A.A) - Hükumet, 
kilometre kadar yakleştığını ıöy yüksek bir deniz harp akademi-
lemelı:tedirler . si kurulmasına dair bir kuarna-

Haeer Rasna1eıbunun kabile
leri tanfından müdafaa edilmek
tedirler . 

me netretm!ştir. 
Viyana: 13 (A.A) - Avus

turya hükumeti Habeşistana dair 
olan filimlerin gösterilmesini 
yasak etmiştir. 

Bunun sebebi, burada göste
rilmiş olao bazı Alman filimleri
nin Habeşlerin lehinde bulunma· 
sıdır. 

Cenevre: 13 (A.A) - Sovyet 
delegesi Potemkin, ekoııomik 
z~cri tedbirler komitesinde ~söz 
alarak 16 ıı;cı maddenin tatbiki 
için yapılan müşterek harekete 
iltihak etmiyrn ülkelere finansal 
ve ekonomik tabdidata tedbirle
rin tatbiki fikrini hükumeti adı· 
na tasvip etmiştir. 

1 koııı • . " 
~ıb, ~?nıı balağa çökünce ceplıan·· işte böyle omıı::da taşıaır 
'i ~! ıl~rin harp hazırlığını gösteren yukorıki r~sim, ne kadar mü· 

141ıııy 3aıt ol ursa olsun, Afri kada harp etmeuin ne demek olduğunu 

Sovyet teklifi hu işde muha
ltfetleri bilinen yalnız Avustur 
ya, Macaristan ve Arnavutluğu 
değil, fakat uluslar so~yetesi üyui 
olmak itıbariyle ulusl..r sosyetesi 
üyelerinin bugiin yüklendikleri 
mükellefiyetlerle kendilerini mu· 
kayyed telakki etmiyen tedbirler 
meselesini inceleyen "Solva,, ga· 

Or, ) 

litııd· d 
~ıııı 1 

en İtalyan gemileri· 
·ı ııın ••ırıı almaları İtaly•n· 
1h k sıeııılelc~ davası Faşısı 
1 ıtı ~'Şı bir harek:tle bir 
' estlesı' h ı· t' ·ı . 
'ı . aııne ge ırı mış 

~.lııt lıa 
1Yo, lya talırib edilmelı: 

~1l'~i ' .. Çii.,kü hakkını ve 
tllıişt~Udrik bif dcvl.t hali· 
''lı . 

~~ ; '. l.~ (A A) - Dün ve 
b o~u ı\f \ ~te~ rikasına bir çok 

1r'~tl •t Ptıniştır . 
~ 111, ~r 800o kişi ile mühim 
' "l~ıJ,~ .ah.,ıııe yüklüdürler . 

~.~dı~ l3 (AA) - Lioyd 
, ı, 111• lı:ek,pres guzetcsinde 
~1~1 ~ a •lesinde diyor ki ; 
'· t Mu ı · . l ı •crı •so ııa ya nız mu 
, 't k~ı t~dbiıt~r tatbiki için 
ı~~ ııı llıışlardır . 
ı~d~~· tıka bil ltalyaalar türüs 
ı~ ı buı·· 

ı~, g.,,ııı it un metalıbelerin-
~ d· e tedirl r . 

I lt 1Plo · . , tt b· ınasu•, yaloız şıya 
'•i~i .~r nıaharetle uluslar 

ı> 1 oyı b' tli, it· e lr çıkmua gö 
lıaıy 1 

•osy, te bu çikmaz 
aya zarar veremez . 

Lijiga : 13 (A.A) - Bııradan 
Ogaden cephesine doğru her gün 
binlHce HabPş askeri geçmekte
dir . 

Bu askerler çok keyflidir. A
rasında bir çok kadın vardır . 

Harıar civarında seferberlik 
hemen hemen tam~m'anmışıtr . 

Ogaden ceplusinde yalnız mü 
s•dem•ler olmakta ve fakat her 
an büyük bir ftalyan taarruzuna 
intiza1 edilm•ktedir , 

A<lisababa : 13 (A Al - •Ha 
vas » ajınsı bildiriyor : 

İtalya hükum·li Habeş hüku 
meti Adis.bab1 Cibuti hattından 
mühimmat naklettiği takdirde 
İtalyanın bu battı bombardman 
etmiyııc ğioi Habeş hOkumetioe 
bildirmiştir . 

Hab~ş bülıumeti müsbet ce-
vDp vermiştir . 

Roma: 13 (A.A) - Resmiğ 
2gazete hava hücumlarına karşı 

koyacak süet teşkilıila mensup 

1 
küçük sübıy ve neferlerin sefer· 
ber edilmelerini emir ve 1911 

Gerisi ikinci sayfada -

Dün 
Bir çocuk çiğnendi 

Dün, ilk mektep telebelerin 
den minimini bir yavru; saygısız, 
ö:çüsüz, muvazenesiz bır adamın 

mah~llc arasında koşturduğu atın 
ayaklan altında, az klsın, cm ve 
riyordu. 

Ağzı, burnu kanlar içinde, ya 
rı ölü bir halıle kuı tanla bilen 
bu cocuğun uğradığı bu acıklı 
hadiseye polis el koymuştur Suç· 
lu bittabi cez.sıoı görecektir. Fa. 
kot şelıir içind•, lDtıballe arasın 
da, sokak ve caddelerde böyle 

, At oynatma hevesinden kendini 
alamıyau adamlara, yürrk acısı 
olabilecek hadiseler olmadan ön
ce, emniyet ve belediye zabıta· 
laıının şiddetli bir şekilde engel 
olması dı ıaz'mdır. 

Hazırlanan proğram çok zen
gin ve çok parlaktır. : 

Şarda parti bir Uray iki Teç
ve tarimerler de bir olmak üzere 
dört büyük ve düzgün tak yapıl· 
masına başlanmıştır. 

Komite•puti binasıoda bir 
balo vcırmeğı de programına koy
muo . ve bunun içio tertibat al
mıştır .. 

P .uti batkanı Abbas Ülkü kö
yü ve nahiyelere tamimler yapa· 
rak b•yrAmıo çok alakalı ve şa· ' 
şaalı bir eıııette yapılmasını bil 
dirmiş, ve bu busueları görüşmek 
üzere kamun ba9kanlarını merke 
ze Ç•ğırmıştır . 

Başbakan İsmet İnönüoün 
Başkanlığtnda , yüksek yarış ve 
isliih encümeni ıar•fından hazır 

lanan sonbahar at koşularının bi
rincisi Pazar günü 11at tını 14 
de koşu yerinde başda İlbay Tev 
fik Hadi Baysal , dayre başkan 
ve işyarları ve çok kalabalık bir 
halk kütlesi bulunduğu halde ve 
tam bır intizam içinde yaf•ılmış 

tır . Koşuda kazıman hayvanlar 
ıunlardır : 

Birinci koşu : 
Üç yaşıoda ve hiç koşu ka 

zacmamış yerli , yarım kan Arap 
ve balis kan Arep erkek 'fe dışi 

taylara mahsus olup ikramiyesi 
birinciye 180 lirad n başka bu 
koşuya giren hayvanlar Jçin ve 
rilen duhulıye ücretlerinin tutarı, 

birinciliği 1,27 dakikada Çayır
ganhdan İsm•il oglu Alinin kı· 
zıl kır Sadası , ikinciliği Baklalı 
köyüodea Hasan oğlu Alinin kı· 
zıl kır Doğanı, üçfü:•cülüğü Emel· 
cikli İsmailin demirikır Mebruk~~; 
kazan mııtır • 

lklnri koşıı : 
Dört ve daha yukarı Y•tda ve 

hiç koşu knanmamış yerli, yarım 
kan Arap ve halis kan Arap at ve 
kısraklara mabsuı olup ikrami· 
yrıi birinciye 130, ikinciye 50 ve 
üçünc ' ye 20 liıa ve mesafe 1600 
metre i ~i . 

Bu bayramda ka~abada yapı
J.cak lörtnlere şimdiden tahmin 
edrinı ki 5000 - 6000 kişi çum· 
huriye meydanında bir kafıle ha
linde bulunacaktır .. 

, ikinciye 55 ve üçüncüy 20 lira 
olup mesafe 1200 metre idi . 

Bu koşuya oo altı hayvan gir· 
miş , biri ciliği iki dakikada Ça· 
k~ldeıeli Kazımın dom renk<leki 
:\fasıbi , ıkiocılıği çarklı Osman 
oğlu M .. lımedin doru renkteki 
Tuıhanı ve üçüncülüğü de Bakla
lrd•n İbrahimio kııılkır Serdarı 
luzenmıştır . 

Pij tillieriıı ayrı ayrı. kamun 
ka ırıun yap c•İd rı grç;t resmi 
çok parlak v ~ düzgün olacaktır. 

Perti gösteriş bayrakları şim· 
diden ismarlanmışt , r. 

Büyük günün tezahburlarını 
ve tafsilatını gününde ayrıca bil 
direcf'ğim. 

Çocuuk Esirgeme Ku
rumu 

Çolıtaııberi faaliyette olmıyan 
Çocuk esirgeme kurumunu cıo 
landırmağı düşünen İlç• baylık ve 

Parti, dün Parti binasında bir top· 
Jantı yapar•k idare heyetini seç 
tiler . 

Hey'eti t<şkıl tdenler : İnhi
sarlar dircktÖ•Ü Hilmı Tangüner, 
hükumet Doktoru Önay, genel 
meclis üyelerinden Ahmed Top· 
sakal , tecimenleıdcn ve uray Ü· 

yesinden Mesrur ve yine uray ü 
ycsinden Bayao Huriye Naim . 
dir .. 

Bu hey'tt bu gün de Parti 
lıiııasında toplanıp , şarda kimse· 
siz çoculı:ları tesbit ederek, Cu 
muriyet bayramından evvel bun
lara dbise ve sair ihtiyaçlarını le· 

-·Gerisi ıiçüncıi sayfada 

Bu koşuya dört tay gırmiş , - Gerisi iklrıcl sayfada -

Suriye kabinesinde değişiklikler 

Kont Dômartel , şark silrat kutarile 
Parisden .. 'iuriyeye dön dil .. 

İngilizler Hayfayı ve bütün Filis
tin ve Mısır kıyılarını tahkim etti 

Komser, trenin durduğu müd· 
detçe istasyon salonunda istirahat 
etmişler ve aşığıdaki beyanatını 
gazetecilere tevdi etmitlerdir. 

- Komser Kont dö Mar
tel y•nında Başkumandan Gene· 
ral Honzinker olduğu halde Ori 
yant ekspresle lstınhula gelmiı, 
Sirkeci istasyonuodıı Hariciye 
Vekaleti Genrl sckrrteri Numan 
Rıfat ve İstarıbul Kolordu Ku· 

- Üç ay gaybubetten ıonıa 
Şaıkta uhd me tevdi olunan vazi 
feyi tekrar ele aldığımdao dolayı 

mandanı tarafından karşılanmıştır h>htiyarım. 

Haklarında askeri merasim 1 Fransada ikametim müddetin· 
yapıldıktan sonra yolcdar Pera- ce Suriye ve Lübnan işleriyle bil· 
palas oteline inmişler, bir müd· bassa alakadar zevatla temaa fır· 
det dinlenerek oradan Toros eks· satını kaçırmadım. 
presine binmişlerdir. Beynelmilel itilifnamelerin do· 

Komser, Aukarada trenin an· gurduğu zorluklara rağmen Fransa 
cak 15 dakika duracağı cihetle ı ile Şark arasındaki mübadeleleri 
görüŞm•ğe vakıt "•lmıyacağından kolaylaştıracak tedbirler ittihazı 
dolayı Hariciye Vekiline bir ma· na dair olan konuımalar devam 
zeret telgrafı çekmiştir. etmektedir. 

1 
Perapalas otelinde yolcularla Hükumet İ§lerini üzerine alan 

:\fucı n RiL t .,e G~neral arasıo- ricali, hali hazırda çok vahim 
DBk~aı'\l;Oaır 

Asfalt caddenin tozu ı 
daki görüşmeler prk samimi ol· mesel.ter mr şgul etmektedir. 
muş\ur. Bu hale rağmen o zevat' Şark 

Komser, Anadolu ajansı mu· hükumetleri üzerine lazım olan 
1 habirine, son Ankara ziyretinde- dikkat nazarlarını atfetmekten 

Ôtey gıin pazardı . Şelırin ki görüşmelerin müsbet neticeler geri durmamaktadırlar. 
en işlek ve düzgüıı caddesi olan verdiğinden ötüıü merrnuniyet Buoun en açık misali, Suriye 
asfall cadde ıizerl, biraz /ıava beyan etm'ş vo Türkiye, Fransa hükümetiniıı şefı 11fatiyle Şeyh 
almak lstlyerı lıalk ile dopdolu ve Suriye ıırasıııdaki dostluğun T'&ceddinle Lübnan Cümhur Re· 
idi . Fukat, iki tarafı bol ve takviye edileceğini söylemiştir. isi müteveffa Şarl Debas'a gayri 
yüksek ağac/arla bezenen bu Kont , cu"Da günü akşamı saat resmi bir ~untte aeyahatı esna 
bıiyıik asfalt caddede dolaşanlar 19,15 de Toros ekspreJiyle şeb ııoda gösterilen iyi kabuldür . 
olanca lıızıyle gelip geçen oto- rimize muvasalat etmiş, istesyoo. Filhakik~ Suriye ve Lübnan 
mobil ve motosikletlerin oynat- da delege, V.li Ve~ili, Kadı, Müftü ahalisir.in b9lı hazırda gösterdiği 
lığı toz bıılutlarından nefes ala ve rüeseyi ruhaoiye ve gazeteci sükunet \'e oğırha§lılık Pariste 
mıyorlardı . ler tarafından karşılanmışlardır: Gerisi ıiçtlncü say/ ada 

Bıı kadar düzgün ve as{ al/lı ('"'-----------------·------· .... 
biricik caddemltf n, /ılç olmazsa 
böyle tadil günlerinde sıipıirtıi 
lıip sulanması ıırayın başla ge 

len bir ödevi o/dıığıınıı burada 
hatır/ atınağa lıiııım görı1yorıız. 
Sonra, şıınu da sözlerimize ek· 
llyellm ki , bıı cadde ıizerlnde 
kalabalık lıalkın , çoluk ve ço· 
cıığıın do/aşlığı zamanlarda o· 
lonıobll , olobos ve moloslklet

ltrln böyle kelle gölıirılrceslne ve 
alabllalğine hızlı gitmelerine be· 
/ıeme/ıa/ ve kesin olarak gem 
vurmalıdır . 

20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
Sayımın bittiği h:ı ber veJilinciye ktıdar evden çık

mak yasaktır. Çıkanlar için para ve hapis cezası vardır. 

Başvekalet 

lstatlsl/k Umum Müdıir/ıiğ 



ZISZfil &::-2 

Kaç kişiyiz? 
Namık Zeki 

Cumhuriyea Merkez bankası mali müşaviri 

Rakam Hamak, bulmak ve 
beteomelc huıoıunda ne kadar 
titiz davramrsak davranalım §U 

rasını teılim etmek llzım gelir ki 
memlekette bir iıtetik harek~ti 
oyanmı§hr ve bu hareketten ala. 
kadarlarıo istifade edebilmesi için 
iatatistik idaresi "mllmkün olen,,ı 
yapıyor. 

Z•man zeman intirar eden ve 
her biri bir suretle calibi allka 
olan monografiler bir t.rafa dur· 
sun, idarenin yıllıkları bu vaziye· 
tin ıahididir. 

Memleketin nüfas ve ıihhati
ne, maarif ve adliyesine, ziraat ve 
Hnayiine, ticaret ve maliyesine, 
nafıa ve •ıireıine ait ıhval ve ha 
rekat hakkında yıllıklardan müc· 
melen müstefit olmak imkioı bu
lunduğu gibi tafsilat ve teferruat 
aab11ında monografiler de çok 
faideli birer merci' tetkil etmek 

Memleketin i~tatiatik sahası 
üzerinde gözlerimizi dolaıtararken İ 
bir takım ehemmiyetli bogluklara 
da tesadüf ettiğimiz yok mudur? 
Ş&phesiz lci vardır. 

Umum memlekette şamil nü
barekitı, zeriy•ta, rekolteye mil· 
teallik rakamlar bu meyanda pek 
ala sayılabilir 

Fakat insaf ile teslim etmek 
llzım gelir ki bu noksanlara ista
tistik idaresine değil, memlekette 
köy teıkilatıoın, teıkilitı mevcu
diye rüıeym olması lazım gelen 
köy idaresini henüz taazzuv ede 
memiı bulunmasına izafe eylemek 
ilctiza eder, ve yine bi~ §llpbeaiz 
bu ve emsali mühim bogluklar 
yalmz ibsal seviyeden değil, d•ha 
baıka ve daha mühim bayati ba
kıml.,dao da bir an evvel izale 
edil melidir. 

lıte o boıluk\ann dolmasına 
intizaren buaün de istatistik ida 
resi, yukarada irad eylediğimiz BU· 

alın, yani memlekette lcaç kiıiyiz 
sualinin cevabıDI vermeğe hazır. 

laomaktadır. 

1927 senesine gelin<·iye kadar 
yulcariki auale kat• i bir cevap 
Yermek imkioı biç yoktu. 

1927 de bu suale cevap veıil· 
di. F ekat arıdan yedi sekiz sene
lik bir müddet ııeçtiktPn sonra 
itiref etm419Jiyiz ki kendimizi bu
ıün yioe o 1927 tarihinden bir 
gün evvelki vaziyette iıimiz gibi 
hiuelmekteyiz. 

O kad., merak ve adeta he 
lecan içindeyiz. NOfusumuzua 
mikdarı nt dir? 

Bu huıustalci tahminler birbi· 
rini biç tutmiyor. 14 mılyondan 
haılatarek, 15, 17, 20, hatta 25 
milyona kad., ortaya rakımlar 
atalı yor. 

Hakikat nerededir, bilmiyo
ruz. Megeli üzerinde ne kadar te
vakkvf edilse, oe kadar adbırs,zlık 
g6sterilae o kadar yerindedir. 

Nüfusumuzun mikdarı millt 
bayatın hangi faaJiyet §ubesiyle 
alakadar değildir. 

• •• 
Kluilc bir tlınif ihsai ameli 

yatı dörde aymr: İatihur, tadat, 
telfik: istintaç. 

Bunlardan biç birinin ebem 
miyeti diğerinden az olmama1dı 
beraber denilebilir ki iıtihZ1dan 
vuku bulacak en ufak bir falso 
aun mOtealdp diğer üç ımeleye 
8zerinde mliuair olmaması, bua
ların cümlesini birden az veya çok 
tağlit eyleme~eai imkinı yoktur. 

İdare ib11 mevzauno tesbit, 
pllnını tertip ve vesaiti maliyeaioi 
temio eylemiı; 20 ttırinievvel 
ıllnii yapılacak uıl tadada ait ve· 
uiti o güne manen mıddtttn hı· 
sırlamakla mr truldar. 

Nüfus sayımı hakkında is· 
htiıtik idaresinin ibıar etmit 
olduğu talimatname, daha doğ· 
rusu iki talim.tnım,., yalnız 

ta~ad günU bu ııle meşğul 

olacak kimselere d"ğil, nazari 
iıtatistikle uzaktan yakından 

•lakad1r her kese tayanı tavsi
yedir . Meslek zevkini duymuş 
her kimse için kendi ıubei ih
tisasına ait bir eler o kimse· 
ye bir ıiir msnzeraaiyle görü 
nilr: Bu bal diger şubeler mün· 
tesibleıioe ne kadar garip ge 
lırse gelsin . Biri 50 ve diğeri 
25 madt.leden müteşekkil bu 
sayım talimıtnamelerini istatis 
tikçiler :şte o kadac zevk ile 

mülalea ve tetkik ed t' bilirler . 
Talimatnamelerin yalnız kitap 
karı§hrılmak veyahut masa ba 
ııada yalnız aklı ıelime müra· 
caat edilmek suretiyle vücude 
getirilmediği hemen her sahi· 
fesinden anla§ lar . Burada biç 
bir maddf', laf olsun, diye ko
nulmamıştır . Sayıma, sayım gii · 
nllne ait olarak hemen biç bir 
ihtimal g&zden uzak tutulma 
m•ı ve bu ihtimallerden her 
hangi birir.in tahakkuku ha
lınde ittihazı zaruri veya mü 
nasip tedbirin iraesi ihmal o 
luomamışhr. Memlekctio ahval 
ve icabatı ; halkın ruhiyatı ; 
kalabalık binaların, ş hirleıin, 
merkez~eo uzak vilayetlerin bu 
susiyetlAri; geçen 
tahririn tccı übeleri . . . Bu h · 

nR limatnamelerde ayrı ayrı 

zarı itibara alınmış olduğu 

rlllür . Mesela talimatta 
gö· 
yaı 

meıelesıne müteallik birden na 
zarı dikkAti celbed ~ cek bir 
madde göze çarpmamak müm 
klln değıldir . Geçen tahrirde 
de Y•v• ait aual : Tarihi te 
vellüt, ıeklinde irad edihyor 
du ve nazariye itibariyb fÜp
beeiz ki en saglam sual şt>kli 

hudur . Bu dabki sayımda ise 
ıualin şekli deiittirilmiş ol 
duiu göıülüyor . Hiç şüphe 
elmıyoruz ki istatistik idaresı 
bu defa sual ıeldioi değıştir· 

mekte mühim sebepler görmüı 
olacak. Tarihi tevellüt deni
lince gıtrp memleketlerinde ha · 
tıra bir tek tarih gelir : Mila
di tarih. Bizde ise bu hususta 
kaç tarih mevzuubahA olmaz: 
Hicri tarıh, rumi tuih, mila
di tarih. Tabı ire vasıta ola 
cak uasıra sonra ihıa mevzau 

olan ferde hicriyi, rumiyi, mi
lidiyi, aralarındaki gün ve s r
ne farklarıcı anlatıp da bunl l · 

rı halen mer'i ve mevzuubahs 
olan miladi tarihe çevirtmek 
ve ordan sonra vahidi tada 
dıo yaşım bulup teshil etmek 
hususundaki mllık ülitı bılhuaa 
uzek vilayetlerde, bu vilAyc+ 
lcrin bücra ~öylerinde tasanur 
ediniz . Bir gün içinde olup 
bitmesi mü' tezem bir tahrir 
ıçın idarenin o klôıik şekli 

suali ibka etmtğe güveneme
diği anlaşılıyor . 

Demek isteriı ki talimatna
meler uzun uzun tetkiklerin, 
tecrübelerin ve belki de uzun 
mllnak'aıalaran mabaulüdür . 
Fakaı istatiılik idaresinin istib· 
zaratı oe kadar geoit ve ne 
kadar ciddi tutulmuı olur11 ol 

sun ve tahrir günü adeta onun 
emrine gec,en blltOn teıkilatı 

bukumet vazifesini ne kadat 
dikkatle yaparsa yap11n bizzat 
halk ıcrek tahrirden evvel ve 
gerek tahrir günü bu sayını iıi 
le bizz-ıt alakadar olmaz, iı

tekle, ıuurlı idareye yardım 

elmtz de hu hususta Jakayit 

Tllrk 6Sd 
mı 

At Koşuları 
Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yagdaki 

halis kan Arap ve yalnız kısrak · 

lara mahauı olup ikramiyesi bi · 
rinciye 180, ikinciye 55 ve Oçila 
cüye 20 lira ve mf'safe 2200 met· 
re idi • 

Bu koıuya dört hayvan gir· 
miş , hirindliği 2,44 dakikada 
Mnılu Tabsioin d~mirıkır renk
deki Bahtiyarı , ikinciliği Dinkci 
oğlu Febminin kutane doru renk 
deki Meşkukesi , üçüocDlüğü Be. 
kir Karalmcağm demiri kar renk
teki Bulutu kazanmıştır . 

Dördüncü koşu : 
Dört ve daha yuku:i yaıdaki 

yerli , yaum kan Arap ve halis 
kın Arap at ve kısraklara mahsus 
olup ikramiyesi birinciye 265 lira, 
ikinciye !)5 ve iiçüncüyc 20 lira 
ve menfesi 2400 metre idi . 

Bu koguya on üç hayvan gir 
miş, birinciliği dört dakikada b"o 
bn şı Recebin demirikar ren&cde
ki yedinci Ceylanı , ikinciliği İs· 
taııbullu Mebmedin doru renk· 
delci ikinci Sadası , üçüncü\üğii 
Adanalı yüzbaıı Kara. Emioio doru 
renkdeki Necibi kazanmııtır . 

• * 
* Koşula r tam bir intizam içinde 

yapılmış ve seyirciler güzel bir 
vakıt ge~·irmişlerdir. 

Halk bahsi müştereke büyük 
bir ilgi göstermiş ve zengin mü 
kdfntlar almışlardır. 

Dördüncü koşuda 3 ve 8 11u
maralı hayvan sahip ve taraftar· 
lnrı arasında birincilik meselesinde 
bazı müookaşalar olmuş bir kısım 
holk 3 numaralı atın vo diğer kı · 
sım da 8 numorolı otm birinci gel-

diği nde ısrar etmiş ve hakemin ver
diği ve ve resimle de tesbit cdil
diğı üzere 8 numaralı hayvnn baş 
ve boyun itibarile birinci sayılmış 

ve hu numDraya hilet alanlara 13,5 
lira mükAfnt verilmiştir. 

Yolun sulanmaması dolayısile 

halk glllİŞ ve g .. lişte epiyce toz 
yutmuş ve koşu yer inde kllfi mik
tarda su ve meşrubat bulundu
rulmaması da yakıcı ve bunaltıcı 
lıava yüziinden halkı çok müşkü 
)Ata düşürn.iıştür. 

27 birinci Teırinde yapılacak 

olan i kiı. ci koşuda koşu heyetinin 
bu gihi noksanlıklara meydan ver· 
memesi lAzımd ır. 

-------------·--------~~ 
Yeni gün ar·kadaşımız 

Aotıkyoda Türkçe olarak çık 
m•\cta olan Yenigün arkıdagımız 
sekizinci yılana girmiştir. arkada 
ıımızı lrnt)ular ve uzun müddet 
yaıamasını dileriz. 

davraousa tahrir ışının şura 

dan buradan ak11muı va alı 

nac• k netice'eri az çok ıaıut 

ması gayri mümkün değildir . 
Bunun için memleketin bilhas 
sa okur y11ur tabakası bu işe 

daha bugOndt!n zahir olmak la· 
zımdır . 20 T t' fTioievvel ıdtta 

bir seferLer lık günü olacaktır. 

Okur yazar tabaka ıçan o 
gün sayıma fıleb maddeten yar
dım l'tmck adeta milli bir 
borçtur . Bu borcu eda ede· 
bilmek için de ml'vzuu bahis 
ta baka talimatnameleri evveli 
kudi okumalı sonra uyim 
günü bucu berece derece Bile· 
si, mıballrsi, semti halkına 

tatbik edebilmek içıo elinden 
geleni yapmalıdır . Ta ki zahir 
de sanıldıiı kr.du Laıit bulu 
r.amayın ve hemen hemen hiç 
kımı"ye bet para verilmediği 
halde memlektte btdavıya mal 
olmayan bu sayım iti içia mu · 
bassa& yarım milyon liraya ka 
rib masraf da son santimine 
kadar mahalline maaruf olsun 
yani ıu vurdda kaç kiti yaıı 
yoruz, bunu hatasız meydana 
çıkır abilıia . 

Şeldr Dapkları 

Bozuk bisikletler 
Uray tarafından sıkı 

bir kontrol alt.na ahndı 
Şehrimizdeki bisikletlerin 

zilsiz, numrosu~, frensiz ve gı ce 
gezenlerin de lamba yakmadıkla 
rındao dolayı klZalara meydan 
verdikll'rinden ~ikayet etmiı ve U · 
~ayın lıu meseleye önem ~ermesini 
iıtemi~tik. 

Uray bu yazımızı göz önünde 
tutmuş ve bu gibi ekıikleri bu
luoau bisiklerin ıehir içinde 
<lolaşmalarını yasak etmiştir. 
İki gün içinde bu gibi eksikleri 
bulunan altmıf kadar bisikletin 
Uray zabitasıoca tehir içinde do· 
lıımaları yasak edilmi§tir. 

Kadro gelmedi 

l ık okullar kadrosu diin akşa
ma kadar bakanhktan kültür di
rektörlüğüne gelmemiıtir. Öğret
menler uki okullarında ödevleri 
ne d~vam etmektedirler. 

Unlar nasıl ügüdülüyor 

şthıimizdcki bir deııirmeoin 
halkın ualarıoı baştan savma ve 
ıdetı bulaur deıeccsinde çıkar 
dığından önemle ıikiyct edilmek· 

1 

tedir" \ 
İlgili katların bu degirmen il · 

zerinde incelemeler yaparak hıl- 1 

kın zararına çalııan bu fabrika · 
lar hakkında bir ao önce lizım 
gtlen tedbirleri alması llzımdır. 

llimiz emrine veri en bir 
öğretmen 

Konya kız öğı etmtın bu yıl 
mezunlorındon Aliye, ilimiz Kültür 
direktörlüğü emrine verilmiştir. 

Cumuriyet genel sava
nımız geldi 

Bir ay izinle Kayseriye gitmiş 
olan Cumuriyet genel savanımız 
Ahmet Tevf ı k dünkü trenle şehri· 
miza dönmüş ve durakt'.l Adliye 
başkanları ve doııları tsrafından 
karşılanmıştır. 

Adliye baş ispe~.teri 

Adliye baş ispekteri TalAl, dün 
Osmaniyeye gitmiştir. 

Finans dayresinde 
atanmalar 

Bahçe varidat katibi Veli, Ka
raisalı varidat kitibliğioe; yerine 
Merkez varidat katibi Ahmed A
maç, onuo yerine Kozan muba8e· 
be katibi GıyHetdio , Merkez 
waridat katibliiioe Osmaniye va
ridat katibi Oıman , Merkrz va 
ridat kitibliğine Ceyhan varidat 
kitıbi Şakir ve ooun yerine de 
Saimbeyli veznedarı Nuri atan 
mıglardır . 

Boğma Fabrikası 

Şehrimizde bulunan boğma 
fabrikası İstaobulda Peşa balı
çuioe taıınacak ve boğmalar 
bundan sonra orada satlığa çı 
karılacaktır. 

Ne yapmak istemişler 

Amrlrdeo Mustafa oğlu Me 
med ve Ali oğlu Haşim adla 
rında iki kiıi baçakt.rına sar
dıkları bıcaklarla genel cvleı ine 
girrrlerkcn yakalanmışlardır . 

Kama taşıdıCiından 

Helkeci Mebmed oğlu Hü 
ıeyniu fizeıindc kamı tatıdığı 

görftlerek ahnmıı ve hakkında 
zabıt tutulmu§tur . 

Yaralamalar 

Haokurbu oramında oturan 
Süreyya oilu ondört 'Yatlarında 
Mustafa ıyni oramdı oturan 
Jozef oğlu Benayi bir oyun oy 
namak yüzünden çıkan gavğa
Bonu.ıda: çakı btçağıyle b:ıca · 
fıından yaraladığından yekalan· 
mıı ve tahkikata başlaomııtir . 
Yar ah Bena memleket hasta
hanesine yatırıJmittir . 

Ruksatslz rakı içir
diklerinden 

Sebze pazarıoda Kebapcı Di
yab, dükinında mllıterilerinden 
Hasan oğlu Mustafa ve Mahmut 
oğlu Emin, İzmir oteli ıltinda 
kahveci İımail oğlu İbrahim: 
Kahveban•&inde Abdurruzak 
oğlu Mabmud ve Sadık oğlu Ra 
mazana rubsatsiz olarak rakı i
çirdiklaindcn haklarında zabıt 
tutulmu~tur . 

Fazla Kaçırmış 

Tepe Bağ oramında oturan 
Halil oglu konduracı Salahid 
dinin rezalet çıkaracak dertce
de serhot olduğu görülmllı ve 
hakkında kanuni ig yapılmittir. 

Kız kaçırmış 

Koca Vezir oramıada oturan 
Ali kızı Ayıe, Kuakolı bı§ 
vurarak kızı Fatmanan evinde 
misafir olarak bulunan Cihanın 
Badns köyündrn Hasan otlu 
Muıtaf a tarafından kaçırıldığı şi
kayet etmesi üzerine tahkikata 
bıılanmııtır . 

Doğum 

Matbaamız diıicilerinden lbra
bimin dün akşam l>ir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Yavruya uzun 
ömür diler , ana ve babasını kut

lularız . 

ltalya habeş haberleri 
bulanık 

- Birine sayfadan arlan 

zeteei ekonomik tedbirlerin mil 
eHir olmalarını muhtemel göre· 
memekte ve Almanya ile Japon 
yanın fırsattan istıfade ederek 
ıtalyaya olan sıtıılarını artdırmak 
iıtedilcleıioi Hnm:ktadır. 

Gazete tunları ilave ediyo ı : 

Bulgaristanıo durumu nazik · 
tir. Çünkü İtalya her yıl 5 - 6 
milyonluk Bulgar malı &atın al· 
maktadır. 

Bertin: 13 (A.A) - Dün Al 
man iıtibbarat btlroeu Adisabat:a 
Habeş mabafiliaden alarak ver-

diii bir haberd~, Adua yalnnioda 
tiddetli bir mubarebeain baolıdı
ğı ve İtalyanların mühim zayiat 
veıdıkleri bildirmişse de bu habe
ri teyit edecek başkı hiç bir ma· 
lumat ahnmamıgtır. 

İtalyan kıynala•ıadaa gelen 
haberlerde de ltalyanlarıo igıal 
ettikleri mr.vzıleri adamıkıllı 
kuvvetleadirmedeu, ileri gitmek 
niyetinde olmadıklarını, yeni bir 
ileri yürüyüş için biı iki hafta da
ha beklemt k lizıgcldiğiai bildi
nyor. 

Habeıiatanttopraklaranı terk
etmesi için bükômetin yıpt iı 

talebe rağmen İtalyan elçisi Adi
sabab•dan •}'İ'ılmak ist"mediğin 
den Ateşemilıteriyle birlikte ve 
muhafaza altında Rasdutaaı mDs 
tıbkem şatosuna götürülmüı ve 
E1çilik binası kapatılmıştır. 

Zecri trdbirlerin ilk t atbika
hndan olarak uluslar IOlfJetcain
c:e alanın ımbargo karanaı ltalya, 

İstanbulsP0' 
geliyor 
---- ak 

Adanaya ilk defa .oJaı 
İstanbul takımı reliyor. ...-...... 

Adana idman yurd•'. bir 
§İmdiye kadar gehnt~•I y 
vetle, İıtaobul spor 1 e.·~ 11 

•k" Ol .. 
muhabere sonunda '. 1d y• 

27 ve 29 ilk tegrın •kP 
önemli müsabakalar ha ,..dl • e.,..... 
kıyeıe yollu ve aeüC ....... 
değil· İstatanbul takı ktc't 

. ' .. · de bır• 
mız sporu uzer.o 1 ' . . k · · yazııı•f sıre ve ıymetun 

ııp buldum.. . Ad• 
öyle sanıyorum kı k•IP ;I 

cuları İstanbul ıpor ': bili,1' 
kiki hüviyetini az ço '-

yapacaiı mıçlar.d• b:t 
çekecek ve bizi det18 da 
silrükleyerek bu takılll dt 

• . . . d'ği Eater 
mızın yetııtır ı 

malctadn. ll 
lıte bu takımdan 

teıkül etmiıtir.: J, 
İstanbul spor tak11111~.-r 

luo birinci kömeye Ol 

takımdır. tıolk el 
Ferd itibariyle, te 1" 

1 "h • edtO oyuncu arı ı tava 'la-' 
mıo İıtanbulda pptığ• ;a1• 
doyulmaz bir zevk. fe ,ı 
yecanlar içinde tıkıp e 

dir. 
lıtanbul likia de • '1, 

ziyade hakiki deter•1 l 
Galatasaray için iblll• 

bir rakiptir. ~ 
Y apt•iı bir çok ~;~ kf 

dığı neticelerle bak• 
1 

Türkiyeye tanıtmııtır· 

lzmirde , Ankarı•:~ 
maçlar olmı ı lotbold8 1 

ğünü her vesile ile 
808 

lstanbul.da her .. ~~ 
şildlerde ve fıküstor 
takımlar için korku <'idi 

tazı1m çalışarak çıktı~ 
yüksek tlnerjılerine fol 
lerini ekliyerek her kll 
maktadır. 

Fener Galatasar•1 ' 

gibi talu~lara çıkard~' 
• 1 

tün oyunlarla değer•? 
isbat etmtıktedir • lk• 

0 
Türkiye şAmp~yonluğdO 
zanmıştır • 

Adanaya ıimdiy• laİf 
kuvvette teknik oyuolU 
kım gelmemietir. ,, 

letanbnl sporun ~e dl 
namazın sporu üzerıll 
olacakt1r. 01 

Fotbolcularımız ye 
celiklikleri görecekler~ 
zevkli ve heyecanlı 111' 
decı• klerıl ir. Böyle kUf • 

cı 
bir ta kıoıla karşılaş 

man yurdunun çok~~ 
lekd fotbolunun hak• 
göstermeleri JAzıoıdıf İ 

idman yurdunun. . · 
run karşısına dieipJııtlı 
ile çıkması IAzımdıt· I• 

İdman yurdunun ·oe 
önünde alacağı 00

'' 

şerait içinde ve hiç '
mağlubiyet alan 'for d"İ~ 
sporu hakkında •İ~•i".: 
silccAk ma h ·yette 0 

Gençlerimize bil .ı•"" 
mini bilerek çalışıl> 
sonuçlar dilerim. pi aa 

1 ııııuııummn1111111ıe• 1 

1 
bu gece 11 

Ecza"' 
•• ,11 

1 H'ikQmet cı ,. 
l ',, 

ı istikamet ec• 
l llllHllMlllllilllllhlllltll- ~I -.ı" 
uluslar ıosyrtrsi ot 
to etmiştir. 

"Lavarof aaist•~ tıs 
tedbirJerin tatbi"'P 
nizde doğrudao 

harp hareketi ol~C~_., 
nin kat'iyen r111•• 

geleceiini yazıyoı • 
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kbi ıo·9 
•a · (özel yezıcımızdan)-
.. ' Alrikıda giriştiği iş
••Ok" u dünya durumunu 

'llır . Tam bu sırada Al
it ın dış ıiya1ası için söyle 

t, ~·d~.r önemli olacağı 
· l U Sozler ise Rayhsfü-
1 eıiıı b ·ı ·ı .. 1 

11 
er vesı e ı e tioy e-

tıı so N·· b . d il uro erg partı 

d: lt~rarladığı gibi Alman 

1
1 81yasasıuın , doğru ve 
01 Üıtünde gidt'ccği ger 

, kuvvetlendirmektedir . 
JI 'ı/er. h" zaman Almanya· 
ıo•• iltııı barıı ve düzenlik 
· Jtl' ~ O(d • 
ır I Ugunu ve Almanyaya 
k•ııı 1 dır 

0 
~ti ı:rıadığı canına değe-

'"ııt ao"e dokeoılmadığı mü.:I 
iJ6 a.ıı~ra( kalacağını söylemiı-

e 01 
1 

.r buun bilhuu Alman 
•ua ı k ·ı e rar k.uvvetleumesi 

01dt 8Öylemiş ve yeni Al
~ ~•Unuıı hiç bir kimseye 
~., .. 
11 ıçın hazırlanmadığını 

k. illa~ ı· t • • 'lllle . ı emıştır . 
tın b M 1 • O 

ı u saz erme ınaomı 

. •trgüzeşt meraklısı her 
b• 1' ~iı~ baıka türlü hareket 
''k b •o u •oda btlki artık Al 
yD (ıl ~. 1 ,'0 bugünkü güttüğü siya

ııııı 1~1
81nda füpbelnini gaybe

~..ı hae{ A~ınau bakanlarından 
ıf; .. ~ı .. Gobbels, Bitlerin dü-

r '1 1tı · 110d. '. •nlatırken Almanyıı 
he ~.~8tcğiyle güttüğü bu 

Otralitc ıiyasasıoı elden 
s:llıağa •od içtiğini ıöylü 
~ 11 Zaınaolarda çok ıöyle · 
t C~r başbakanı Gömböşüo 
~b~dişi , Alman delcgcıi 
1, ,\entropun Brükseli ziya
d, lınauyanııı Litvanya ile 

10 r•ıııu düşünülür ise Al 
•• y "d l . enı en dünyaya barıı 
ııa, ı . . h . la( ' e mesının e emmı-

ı •ıılır 
-ıh . 
1 b~~~ Memelde Alınanların 

Uı:rıetler tarafından in 
'lıi •alaşılacağı gibi pek sıkı 
~ıı'' 11e oldukları bir uman· 
li :en barıı sözlerinin de· 

10 ~tıır . Cenevıede çıkan 
~ .. • deı Nations ., Alman 
.. , 'k ~ tı loca Avrupada "bi 
~~· tehlike ,, l.viç:~ gıze
~ı :.anya, Litvanyaya aaldı-
~1 'Ye yaygara kopardık· 
1 k 7ı:rıanda Almanya : biz 
lik• .111ak istiyor , barış ve 

' 
1
&tiyoruz diyor . 

ıaı:ııanluda Almanyanın 
~ı:tılao bir çok siyasal ve 
ıq,• ve kombinezonları Al

"ıı,0 llı~hiın adamları kuio 
lilıun~·erı çevirmişlerdir. Hal· 

ı tl u açı:ııa ve propağanda 
il ~· Joıef Göbbcls bu iş-
tıai ol .. 1 . " . an ~u soz erı soy 

~,, 
de anın gergin durumu göz 
~lııı t~tulursa önümüzdeki 

1 knyanın ne kadar güç 
tg •ışııında kalacağı ada . 

le k: A~~•nya bugün kuv
~ı lldını koruyacak bir 

1t ıltıaıaydı gerginlikten çı
"aıg 

O.le, k aş~l~ğa _ Almınya~ın 
1 •ıe .endı ıstegiyle tuttugu 
''in ''hsası ulusun kendi 
lı' dayanmaktadır . Dr. 

~ k' " dünya varsın kendi 
end· . 

ly1 d- ısı pay etsin ,, Al 
l ~ ieteunya karışıklıklarına 
~vvt . Yecek. olanlar ulusua 

' 
1'Yle karıılaşacaktır di 

b, 
·~ ~ fo Öbbeis bu sözler ile 
••er· 

l1Qa 
8 

ın ""lürubeıgde dünya 
•ın, 0

1
11 haykırdığı barış ve 

"' tk t h rar etmekten başka 
h,~, ~llıış olmuyor . Alman 
~h 't\.n ıgıaın dili demek olan 
Q~ llır~ş d 
~ ba

11 
P_"n eoz Almanya 

~., ~ sıyausını yeniden 
11 d,1 boyuyor , ye bilhassa 
ltliı· •kanınıo ıoo Alman 
~l, 1i~nden sonra bir çok 

hayalinde yaratılan 

kombintzon fantazilerinin hepsi
nin Alman barıt siyasası önünde 
suya düştüğünü tekrar ediyor . 
Bu yalan yayıntılırnn iç yüzü an
cak Almanyayı yine füphe altına 
koymak istediği diğer uluslar ile 
ausmı ttçıoak isteğidır . Gergin
lik ve ine1'8ızlık doğuraNk ya
yıntıları ortaya çıkarmak için gü 
dülea sistamatik planlar ancak 
bu kimıelerin Almanyının yerin
de bulundukları zaman oe yapa
caklarını bildirmekten başka bir 
ıeye yaramız . Raybsfürerio bir 
çok defalar dünyaya ilan ettiği 

herkese örnek olmağa değer Al
man bar Jş politikası hiç bir ya 
lan ile örtülemiyecek k~dar açık 
ve parlaktır . 

Almanya bnzün dünyanın bü
tün ulusları ile eyi meyve vere· 
rek barış siyasası ile bağlanma· 

dadır . Bu siyasayı Alman uluıu 

bütün varlığı ile duymakta ve 
onun ryi sonuç ver ceğine inan 
maktadır . Bu bilbaua Almanya
nıo hiç bir işe karıgmak zorunda 
olmadığı bir zamanda çok daha 
değerlidir. Kısaca söylenebilir ki 
Berlio " Alman tehlikesi ,, yay
garaaıoı çok kesin bir eda ile ge 
ri çevirmektedir . Doytıe Alge· 
mayne Çıytuug diyor ki güzünde 
en büyük korku bu Almao tehJi. 
kesi korkusudur . 

F ranıız politıka11 bu var ol· 
mıyan tehlıhden korkması yü
zünden çok fena siyasal bir ma 
nevre yapmış ve Frannyı Rus si
yasası ile Litvinofuo kurbanı ya· 
parak kendisini İngilteredeo 
uzaklattırmıştır. Fraosanın Musa 
liniyi kazanmak için uğraşması 
ise bütün uluslar sosyetesi siate
mini sarsmış ve İngiltereniıı sou 
tuttuğu 'ert ulus! ar sosyetesi po 
litikasını ortaya çıkarmağr s?bep 
olmuttur . Fransa uıbayd İoğilte
reden biç bir şey almadan İtalyayı 
bırakmak zorunda kalmış ve bu 
uuo sonucu olarakta İtalyanlar 
Fransızlara söz tutmazlık ılamga· 

sını vurmuşlardır . Artık Fransa 
için arsıulusal alanda sözüne bi
risini inandırmak pek güç olacak
tır . 

Bu durum Fraosanın Alman· 
yayı Avrupanıo "birinci Nr. teh
likesi ,, görmek siyuaaındao doğ· 
muştur . Fransa Hitlerin eskiden 
olduğu gibi şimdi de uzattığı ba· 
rış elini tutm .. k cesaretini göster· 
se bu korkudan pek kolay kur
tulmuş olur . 

Almaoyaya yalnız sükunet la
zımdır. Çünku Almanyanın mem· 
leketin de yapacak daha bir çok 
ışleri vardır . Bunu bilenler Al
manlar dış sıyuasına Agressiv 
planlar uyduranlar da ne kadar 
havodau ıöz söylediklerini anla· 
yacaklardır . Bir Alman diplo
matı Almauya yioe Almanya ol
mak yolunu tutmuştur diyor. La 
kin yeniden uluslar arasında 

yüksek büyük ulus yerini alması 
işi henüz bitmiş değildir . Dünya 
inanabilir ki Hiller dışarıda uy
durulan ve Almauyaoıu üzerine 
atılan Agressiv planlıırıo hiç bi
risini kullaumıyacak kadar ger 
Ç• k bir reel politıkasıdır . Onun 
Almaoyaya kimse dokunmaz ise, 
Almanyanın barıı ve düzenlik 
içinde yaşamak istediği hakkın. 

da , iuao ile söylediği sözlere 
inanmamak mümkün değildir . 

Milli' Takımımız 
Rus Oyuncularına ye

nildiler . 

lstanbul 13 ( A. A. ı -
Bugün İsoanbulda Souyet takı
miyla istaubul ınubteliti arasın
da yapılan futbol macıoı tekı 

mımız iki bir gaybtlmiştir 

de değişiklik ıngi ere e 
1 

Asri Sinemada 
Türkiye gibi İran gibi Japon· - Birinci sayfadan artan -

layıkiyle taktlir tıdilmekt•dir. 
Şimdilik zaif olmakla berab r 

görünen bnı işaretler, iktisadi 
hayatı bir inkişafa doifru gittiği· 

oi göstermektedir. onun için bu 
işaretleri tehlikeye koymmaağa çok 

dikkat etmekliğımiz lazımdır. Po. 
!itikada olduğu gibi, iktiıadiyat
da da terakki, sihirbaz kerametiy
le bir anda elde edilemrz, ancak 
kuvvetli bir sebtla elde edilebilir. 

Ben bütün kuvvetimle buna 
çalışacağlm, bütün iyi niy.ı sahip 
lerini de bu nokta üzerinde be
nimle beraber çal.şmağa davet 
ederim. 

-Salahiyettar makamlardan sı· 
zao malumata göre Komser dö 
Maıtel, Berutta ancak iki üç gün 
kadar kılacak ve ondan sonrıı ta 
mı gelerek bir kaç gün oturacak
tır. 

Komserio lıu esnade bazı 
önemli kararlar çıkarmasına ihti
mal verilmektedir. 

Koınserin muvasalatı beheri 
üurine Şamda bermutad muhte· 
lif şayiaları dönmtğe başlamıştır. 

Bu şayialardan biriıi de bu -
günkü kabinede tadılat yapılarak 
Vatani kütlesinden iki Vezirin 
hükumete alınacağı ve Fransa -
Suriye ınu•hedesı için yeni müza 
kere kapıları açılacağıdır. 

Mamafih bütün bu haberler 
resmi bir kaynaktan teyit edilmiş 
değildir. 

Beratta birçok Müslüman ve 
hiristiyanların iştirak ettiği bir 
içtimada Habeşistıoı bir kızıl 
haç ve kızıl ay heyeti göndermek 
mesrlesioi hal için bir komite 
teıkil edılınittir. 

Suriye ve Lübnanlılardan mü 
rekkep bir doktor heyetinin le· 

mio ve bunların izamı için hüku
metten müsaadııı alınması mesele
sini de bu komite temin ede. 
cektir· 

- Dahili:te Vezaretinin yap· 
tığı bir iıtatiğ'e göre, Suriyeniu 
nüfus ıayııının yekunu 1 milyon 
900 kişididir . 

Bundan 263 bin kiti Şamda, 
252 bio Halepte, :500 bin çölde 
ve 630 bin kişi Cebelı düıüzde· 
dir. 

Lüboanıo nüfus sayısı 800 bin 
kişidir. Bü• ün bu devlellcriu nüfus 
yekunu 3 milyon 630 bin kiııye 
baliğ olmaktadır. 

Vahdet - bu istatiğe bir yan
lışlık olsa gerek. Zira, yalnız Ha 
lebio nüfusu gösterilen rakam
dan çok fazladır. 

- Halebde çıkan Elaha\i g&· 
zetesi, soo zamanlardaki şiddetli 
oeşriyatıudan dolayı Vüzera mec
lisi kararile bila müddet kapatıl
mıştır . 

- Vüzera Başkanının Paris· 
ten dönüşü münasebetile burada 
komunistler tarafmdan bir beyan 
name dağıtılmıştır . 

Beyannamede Vüzera Başka
nına şiddetli hücumlar yapılır ak
ladır . 

- Suriye ve Lübnandao ita! 
ya Eritresine işçi ııfatile kimse
nin gitmesine ınüsade edilmeme 
si ve bu işe öo ayak olarak balkı 
İtalya hesabına Eritreye g• tmeğe 
teşvik edenlerin şiddetle takibi 
için yüce komiseılikten Suriye 
hükumetine bir bildirik gelmiştir 
iç Bakanlık yüce komis'erliifio 
bu bildirik suretini bütün dayre
lere göndermiş ve meselenin e· 
hemmiyetle gözöuünde tutnlmıeı 
oı bildirmiştır . 

- M•sır hükumeti, H.brşis 

tanda bulunan tabalarıuJD, her 
hangi bir tehlike karşısında Ha 
beşistanı tak etmeleri için gcıek 
olan bütün tedbirleri almıştır. 

- Bir ltalyan - İngilizısava 
şı çıl..tığı takdiıde, Akdeuizdeki 
Malta ve Kıh. ıs adaJaqnda4bulu-l 1 

ya gibi iklimi mutedil yerler ol· 
ıaydı gülüatanlardao bahsedilebi· 
lirdi . Fakat Büyük Britanya ada· 
!arı gibi soğuk topraklarda gül 
mü yeti tir diyeceksiniz . 

Yetişmezse yetiştiriliyor · İn
ğilizler Romalıların işgalı zama
nındaoberi glil yetiştiımtğe ö 
nem vermişlerdir . 

O zamanlar orada yedi çtşit 

gül vardı , Şimdi binlerce çeşit 
gül yetiştiriliyor , 

1876 yılında logilterede ( gül 
sosyetesi ) kuıulmuı ve gülcülük 
ondan sonra daba çok ilerlemiı-

tir . 
Dünyada ne kadar yüksek gül 

soyları varsa btpsini de İngilte 
reye taıımağa başlamıştır . 

Şurasını co evvel söylemek 
gerektir ki . lugilizler gülcül:iğü 
keyf için yapmıyorlar . Bu da ol· 
dukça Önrmli bir alış verit işi 
olmuştur . işte a11l burası ilgi de
ğer bir sorudur . 

İngiltere çiçekçilik itlerinde 
gülcülüğün yeri vardır . Yüz bin 1 

kiıi gülcülük ı!e g•çinir ve bu iı- ' 
le ou beş milyon İngiliz lirası 
para döner . 

A11l gül yetiştirmekle uğra· 

şanlar 3200 kişidir . Ötekiler bun. 
ların işçileri, ve sotıcılarıdır . 

1931 yılında lngiltere gül hah 
çclerinde alıı milyon gül fıdanı 
vardı . 1934 de sekiz milyonu 
buldu . 

Bu yıl yirmi bir milyon ola
caktır . Bundan son yıllardı in· 
gilizlerin gülcülükteo iyi knanç 
buldukları çıkar . 

Bir Örnek olaıak ıöyliyelim : 
Temmuz ayında Covent Garden 
de bir günde ı 250000 ) gül setri 
mış ve pazardan bir t~k gül geri 
döomemiıtir . 

Gül yetiştirmek işlerine de o 

na göre ö.ı:enle öotm verilmekte· 
dir . Düoyauın en güzel gülleri 
Britanya adalarının gül babçele- ı 
rinde yetişmeğe başlamıştır . 

12 Teşrini evvel Cumartesi akşamından itibaren 

Neşe, zevk, ve kahkaha haftası 

B.oben Kelli Alrlkada 
• 

llô.vPten : En yeni Dünya havadisi 
5976 

Sevilen büyük bir artist 

( Magda Scbnelder) 
Gençlik, güzellik, n ş.ı saçan fılmlerinin en güzelı 

suzan banyoda 
Adlı eserinde herkesin takdirini kazmacnk ve keııılisini halkımıza bir 

d~fa daha s~vdirmiş olacaktır . Bu akşamdan itibaren, 

Yazlık sinemada 

Pek yakında: 
En çok sevilen iki arti8t Ana Bella ve Gü•tav Fröhlich, 

(Ola doğarken) 
isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 

5985 

iklimi şüphesiz daba çok uy· 
gun olan Türkiye topıaklarında, i 
bizim babçel "imizde iyi ve çok r--
gül yetiştirmek için onlardan ör-

Foto Coşkun , 
rıek alınabilir . 

Çeyhan Haberleri 
- Birinci say{ adan artan -

mio etmeği düşüntceklerdir . 
Pek yakında Ccybaoda yetim 

kızları toplıyarak bir dikiş, nakış 
ve biçki yurdu tesis etmek te 
programları arasındadır . / 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
ve her türlü Ağrandisrnan ve diğer bütüo fotoğraf işle

rioi ya pmağa başlıy an Coşkun Güven , hı>r güo sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyı>sindı> saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan 

gösterilir. kolaylıklar 

bütün 

Örge Evren l 
C. H . P. İlyönkurul Bat ,-------------------------

kanı Balokeıir Saylavı Ör · 
ge Evren düo öğl~ üzeri Ccyhaoa 
geldi . 

Örge Evren Partide bir saat 
kadar arkadaşlarile görüşerek tek· 
rar Adanaya dönmü~lerdir . 

Parti kitabevi 
Uzuo zamandanbeıi vücude 

getirilmt'line çalışılan ve bu gün 

her şeyi tamaml.nmış bulunan 
kitab eviuio açılma töreni Cumu· 
ıiyet bayramında yapılacaktır . 

N T. 

nan üssü babrilerin çok zaif ve ltal
yan saldırışlarına karşı koyamıya
cok bir durumda bulunduğunu 
takdır edeo lngi!tere, bütün kuv• 
Vr tiyle Fi !istin ve mısır kıyılıır ı nı 

l•b~im'l devam eyi m ktedir. 

Fılistır. kıyılarında bilb&ssa 
Hayf~ liuıauı 'şr'm•Z ve mü~t .h
kern mevkı haline konulmuştur. 

Bu suretle süvcyş kanalına vu
ku bul.cak bir hücüma karş t,d 
birler alınmıı demektir. 

Alsaray sineması 
güzel Yeni yeni hazırlıklar ve 

güzel filmlerle pek yakında 
başlıyor • • 

ışe 

5963 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMU~ ve ~1_1·~. A 

Kilo F'iyatı -
CİNSi En 

1 
En çoL. 

Satılan Mikdar 
az 

IC. s. IC. s. Kilo 

~apımılı paınut 

Piyasa parlalJ .. 35,50 36,50 
Piyaaa temizi .. 

37 iane 1 40 
iane ll 35 

1 
36,50 

Ekıprf!I 40 
IUeTlant 1 41 

YAPAGI 

~·· 1 1 !:ah 
Ç I G t T 

Ekıpree 
. 

iane 2,12,5 
Yerli 16Yemlik .. ' 

" 
06Tob uroluk,. 

HUBUBAT 
Boaday Kıbrıs 

" Yerli 4,82,S 

•• Mentane 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf 
Delice 
Koı yemi 
.&eten tohumu 
Mercimek 
Siaam 1 11 1 

UN ...... Salih 750 
1 - 6.50 .. ... .. l:S .D 

il Düz kırma .. 
~~ Simit ·-

" 
~i ı-_.-Cumhuriyf'!t 775 -> - .. 675 
~ B. Düz krıma ,. 

ı-

Alfa .. 
. K mbiyo ve Para l.iverpul Telgrafları 

14 I 10 I 1935 iŞ B.mkaomdan alınmıştır· 
'ianllm Pene 

Hazır ! 6 50 LirN 9 176 ,_ 
Rayşmark 1 97 6 20 1 inci T. Vadeli 
Frank"~~ransız,, 

6 
11 1 

2 inci K. V edeli Sterlin .. lot?iJiz" 617 
5 55 Hint hazır :Dolar "Amerikan., 79 37 

10 83 Frank .. lsviçre .. -Nevyork 

Birinci sınlf 

öz hastalıkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

Hastalarını her gün öğleden sonra saat 13 - 17 ye ka·iar HilAli

abmer civarında lıtiklAI mektebi karşısındaki muayenehanesinde ka-
bul eder. 5912 8- 14 

KültOr direktörtülOnden : 
609 lira 4 kurut bedeli keşini 

Adana Gazi paşa okulu tamiratı 

5 Son Teşrin 935 sah günü ıoıaat 

10 da ihale yapılmak uzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. isteklile
rin sözü geçen gün ve saatta Da
imi encümene ve şartname ile ke 
şifnamettini görmek üzere her gün 
Kültür dayresine başvurmaları ilAn 
olunur.5979 15-18-22 

Adana Erkek lisesi direktarlülünden: 
Okulumuz pansiyonunun 2 ci 

Teşrin aymdan itibılren yedi aylık 
yiyecek ve yakacak ihtiyacı , b·l
deUeri uygun görüldüğü takdirde 
29-10- 935 de ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle ihaleye 
konmuştur. isteklılerin ihale günü 
saat 16 da malsandığma yatırılmış 
% 7,5 teminat mokbuzu ıle Kültı.ir 
iirektörliigündo hazır bulunacak 1 
kuruma başvurmaları bildirilir.Şart
ları Jğrenmek istiy(lnler okui ida
resine başvurmohdırlar. 

Ekmek 34 000 
Et 15 000 
Satleyoğı 3 500 
Şek~r 6 500 
Pirinç 5 500 
Znytin y:ığı 2 000 
Kum f1 ·ulyn 4 500 
Sabun 1 500 
Salçn 1 500 
Mnd .ın kömiirü 85 Ton 

5948 8- 15-2~ - 26 

Evkaf direktörlüğün -
den: 

Evkafo oit haneler ile arsalar 
kiraya verilmek üzere 10-10-
935 den itibaren 10 gün müddetle 
açık artırmağa konulmuştur. 21-
10-935 pazartesi günü saat 15 
de evkaf dairesinde ihaleleri ya· 
pılac~ğından isteklilerin müra -
cantları.5971 12-15-18 

-- -· .... -=--

:~~~~~~ra mamurlu· ı B e 1 e d i y e i 1iD1ar1 ı · Adananın kuru'-
1 Hasan Ş&Yki paşa zade bay Ahmet ke- ,. 
m~~ra~u: '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~unoÖm~~zı B 

35 · M. den bekçi Şarkııtalı 
403 ikinci Belediye zabıta memurlar1na kışhk kaput, el· ş9ban arasında mtıte 

Diş doktoru 1 
Makinist usta Mehmedin sizde 

1 
olan olacağının temini istifası için 
haczedilen Tuzsuz zade K•liss ka
riyesinıle vaki 15 dönüm tarladaki 

bisa ve şapka yaptlrılacak teşebbüsü davasmıo ,. 
Zabıta memurları için otuz adet kışlık kaput ile otuz tııkım kıtlık sulh hukuk mahkellle 

elbise ve tapka yaptırılacaktır. Kumaşı ve dikmesi müteahhide ait ol- etmekte olan mubakelll 

Şevket ,eremet 
Yağcamii karıısıoda sandıkçılar sokağı No: 25 do cumartesi öğle-

en ıonra yokıullar parasız muayene ve tedavi edilir.598 O 2 - 3 

J 

. 
~ /Ş 

üçte bir hisseni?.le 100 dönüm 
bahc;e ve derununda üç bap ha
neuizin üçttS bir h·ssesi ve 1600 
.ırşın miktarında müteferrik ıurttte 
~ bap hane iken şimdi üç bap ha 
neniz in üçte bir hissesi ve 13 dö 
nüm ahır, samanlık ve mağaza ve 

büyutü adiy .. yi şamil çinık damın· 
daki üçte bir bıssesi açık artırma 
suretile s :t tılıg-a ~·ıkarılmıştır. 

4-11 - 935 pazartesi günü 
saat JO don 12 ye kadar birinci 
ortırm •. 1:1 1 Adana ilunci icra d'liresi 
s· )o undn icra ı.·ılileceği yüzde 
yetm ı~ heşi hıı l m!l flığı takdirde on 
lıcş giin ta rıı ılit ile 19-11-935 
günu yrı i s:ı~ ttn ihalo e tile<·eği 
ve bu gü nde ıle yüzde y · lmiş beşi 

bul nad • ğ'ı takd ı rıle -2280- nu
m r.ıJı kanuna tevfı k ım beş stmu 
Vfl be~ t ı ks itte ö lenmek üz .. r .j ~a 
tış n geri bı rPkılııcağ • ve ikanı ·t
gt\hın ızın meçh ul olduğundan icra 
vo ı f i fıs k ı nununun mevııdı moh
susası ahkd •nınn t l\fikt. n t~bliğı1-
tın ılAn c>n irra s ı ırn k3rtır verilmiş 

oldu;t ınıl "' b ı 1 ıı p tıı br r gun ıı itı

ra:rnıız olduğu surette yirmi gün 
içinıle tohrı rPn ''eya şifohon asa 
l\ ten veyıı ''l'kdleten A<lano icra 
mr morluğunun 35- 403 nuınarnlı 
do,;yasınn gönderilmtsi eksi tak· 
<lirde sa tış·n yukarda ğün ve sa 

1 atlarda yopı l:ıoagı tebliğ makamına 

1 kaim olmok üz re il4n olunur.5984 
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