
manı 

FERiT GCVEN 

1§ Biri;il;rin 1935 ı 
CUMARTESi 

=----~~ 

•• -- -- Havalarımız ! 
Dü§man uçalı:larınm tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gc>rf'lı:tir. ı 

ADANA : G UNLOK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3357 

• • yarın sayım günüdür, hazır ol I 
~eri tedbirden Lehistan zarar görecekmiş 

...... --.. 
~ 

\talın italyaya taraftar oluşuna rağmen Fransız 
kabinesinin mühim bakanları lngiltere ile 

birlikte yürümek kararındadırlar 
-~------···----------

l,foal, Dış işleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras ve 
tQris büyük elçimiz Suadı kabul ederek görüştü. 
tt°İ~ : 17 (A.A) - İtalyan noktai nazara göre logiliz takvi- mi komitesi bu gün de işlerine 
,1 er, Cenevredeki zecti ted- ye gemileri Akdenize uluslar sos devam etmİ§, gerek İtalyadan eş 
~el~e.raber A~sumun harp· yetesioin kırarıodın evvel gön- ya alınması ve gerek ltalyaya eş-
~ 1•ı1a Habt§İ8t&1ıda uyan- dcrilmi§tir . ya verilmesi yasağı hakkındaki 
~ lllınevi ve siyHal akisler- Buna binaen İngiliz filosu· müzakerelere devam t!tmiıtir . j 
Cioru( olm~ktadır . nun Akdenizde bulmıması sosye İtılyaya gönd~rilmesi yasak 
~: llale Dıtalya gızetui di- tenin v eıdiği selahiyete müstenit edilecek etya listesine yiln ve pa-

C.n drğildir . Bunuo manası ıtudur ki k d 'li d"l k ı· te t . ttre ı ğ ~ db' l . d 1. ~. mu a ı ve c ı ere ıs a-
ı~ .. 

1
• a acı ı zecı ı te ır · bir talyın taarruzu halan e ogıl· 

'"• ıy R mamlanmıştır . ~, I .orsa oma da müda· tere .Franaadan biç bir yardım 
ı.._'ıcrıni ve mukabil tedbir- beklememektedir . Polonya delı-gesi hüiimetinio 
~ •ın k d hattı hareketini tayin etmeden 

e tc ı.· r • . Paris : 17 (A.A) - Poti J.ur.-
1 l l l öne~ bu kadar şiddetli tedbirle-. ve tecım vaaıta arı ı e nal gazetesi talyan biiyük elçıaı-

,.~~oruyan her ulus öte· uio İttJlyanıo hangi şerait dahilin· rin bütla avakbini bilmek istedi-
L"!ID•nca hareketleri ö- de harbe nihayet verebileceiini ğini söylemiş ve hele yürürlükte 
~~ "tmiyecektir . . mDz!kereye girİ§eceğini Lavalı bulunan kontratların da ifa olun· 

&eı .. ' biitOn Habeıl!lere kıt· bildirdiği sanılmalctadır . ması teklifini tenkit ederek bun-
~·~ üz d' le ı b" k l . ere ıama aya ta İlk şartın İngiliz filoıuoun dan po onyaaın uytı zarar ar 

'l te 1kuvvetli olacakhr . Akdenizden çekilmesidir . Bun- göreceğini kaydetmiıtir . '••ro F · tik ~scısta : g~z~teaı dan başka İtalyan hükumeti zec Paris : 17 (A.A) - Başbakan 
'- olQr giJrütmelerın ıstıka · ri tedbirler tehdidi altında mü- Laval; Türkiye Dış Bakını Tev-
•· .. olsun ltalyanın bı· k d i tina ctm.,ktedir . fi'- RD•ttı Aras ile T&rkiye Bü· .,..tııoı d ğ' . . ~· . ere en m " ~ 

.. ~ır r ııtırmıyece.ıoı Cenevre : 17 (A.A) - Zezri yük Elçisi Suadı bu gün kabul 

l.~: i
7 

(A.A) _ "St••· ~tedbirler komisyonunun ekono- ederek görüım&şttır. 

'leti :Franaadan logilte
u etmeaini rica etmek-

~ ~ - Fransız uluıunua 
~ .h6kômetinin mukıvt -

laJttiae ıüvenmekte -

Nufus Sayımı Kalkınma 
Çağıdır. 

~._ : 17 (A.A) - " Deyli 
L ... llzetesine Cenevreden 
::'ili haberde Lavabo ıiyııa
s.er•nin ve diier 49 Bre· 

----·e-4+.•·----

bı araıında göriioür bir 
. •ııt olmakta buluodu
llbektedir . 

~ g•rip bir şekil almıı· 'n· Fr•naanm iiç harp it· 
'itte •!e. '. Fran11z memurla

-. 'lı~nın İngiltere ile ııkı 
~,~•~i memleketleri için 

" bır ehemmiyette say
" Pbeıizdir . 

l&.,1~rıftaa ıöylendiğiae 
~ •ae ııhaen, lngiltere 
ll. ,"iri?~ babHına da olsa, 
clit~raln me11iye devam 

~~o· 
( t llq. ( mevzu ) üzerine 
l~efııraaa ) bulunan Ni

~ll! 8•zeteai de don Fran· 
z IDünasebatında ani 

~ lıtı~ olduto•." . y••: · 
lludafıa ettığı bır 

Hılcilci nüfus Hyımı ııi ken
dini geçen asnn baılaniıc•ndan 
göstermiıtir . BöyBk sanayi ve 
cVrPDsel tecim h.reketlerı de 
bu sıralarda uyanmıştır . Bun 
dao önceki nüfus nüfus hare
ketlerine dair bilgiler, açıklar, 
yamalarla dolu olduğu için öl
çülü ve doğru bir mukayeseye 
elverişli değildir . Ancak son 
130 yıllık, o da Avrupanın ol
mak iiı.err, nüfus hareketlerini 
biliyoruz . Hakiki nüfuı sayımı 
Avrupa nüfusunun birden bire 
artmaaiyle birlikte başlar . 
1801 de 27, 5 milyon nüfusu 
olan Fransa 1931 de 41 milyon 
olmuı; yani 130 yıl 1çinde F 
raosanın nDfusu 100 de 48 art 
mııtır. 1800 de 180 milyon ka -
dar tahmin edilen Avrupa nü 
fuıu 1900 de 401 milyona, 1900 
de 401 milyona, 1930 da 500 

't 
~dun toprağı kadar, onu işliyen ve koruyan 
llu da tanımamız lazımdır. 

"'-11 için de : 

~O ilk teşrin - Pazar 
~~11·· la..\i Yapılacak olan genel nüfus 

a, doğru cavap vermeliyiz .. 
sayımında' 

Başvekalet 

İıtati&tlk Umum Müdürlüğü ___________ ........................................... ._. 

M. Şeklp Tunç 
Psikoloji ve Terbiye Ord. 

Profesörü 

m'lyona, varmış; yani 130 yıl· 
da 100 de 165 artmıştır . Bu 
müddet içinde en çok nüfus 
artkanlığı İnğilterede görülüyor· 
1800 yılmda, Galleı memleke· 
tile birlikte, 8,893,000 nüfuıu o
lan ıngiltere 1030 da 40 mil· 
yonluk bir bir memleket olu
yOr; yani 100 de 350 artıyor . 
Buna bir de dışarıya çıkardığı 
göçmealeri katarsak bu devir 
de en tüksek nüfus artmaSIDID 

İngilterede olduğu anla§ılrr . Hiç 
ıDphc yok ki Avrupa nüfuıunun 
artmasiyle bitlikte onun acun 
egemenliğine doğru yurumesi 
nüfus hareketleri için de her 
kesin gözünü ıçmağa ve dü · 
§Ondlhmeğe değer bir oluştur. 

Bu oluşun sebepleri çolc ka 
rışık ve düğümliidür . Tarihçi 
ler, ekonomi bilginleri bunla
rı çöze dursunlar . Ben bualı 

rm üzerinde duracak değilim. 
Y ılnız kaba taslak görünen ıu 
ki Avrupa büyük sanayiinin dün 
ya pazarlannı kendisine •\.•k 
buldutu müddetçe, kazındığı 
nBfus bereketine karşılık, yine 
•yni Avrupada büyük barbdan 
beri nüfüı artmasınm hemen 
her taraft• durması ve bilbas· 
.. Bertin ve lstolcholmda ıon 
de.ectye düş111esi ve İngiltere
nin bu hususta tam yükünü al
dığına kanması dünya pazarlı · 

rıcm kendilerine bir çok yer· 
lerde daralması ve kıpaama11 

ile birlikte olmuıtur . Burada 

- Gerisi ikinci sayfada -

Sayım Hakkında 
llbaylığın önemli bir 

bildiriği ..... 
Aylardonberi gazetelerle ve muh- 1 

telif vasıtalarla ilan edildiği veç· 
hile birinci Teşrinin yirminci pa
zar günü suyun yapılacaktır . Bu
gün bütün yurddaşlarm deftere 
g~cmeleri içın şehir , kasaba va 
köylerdeki bütün binalara numara 
konmuş va hepsinin cedveli yapıl· 
mı§ ve her mıntakaya sayım ve 
kontrol memurları tayin edilerek 
bu cedveller kendilerine verilmiş 
tir . 

Tekmil dikkat ve gayretlere 
ve yeptlan müteaddit teftişlere 
karşı içdnde insan oturup da nn 
marusız kalan veya numara kon
duğu halde saytm günü memurlar 
tarafından görülmiyen m,.skenler 
bulunması ihtimaline karşı aşağı -
deki tenbihlerin yapılma sını yayım 
olarak ll halkınıı bildiririm. 

J- Gözden kaçarak numarıı
sız kalen ve içinde insan barınan 
ev, kulübe, huğ ve saire gibi yer
lurde oturanlar. 

2 - Oturdukları yerlere nu -
mııra konulduğu halde sayım hünü 
akıamına kadar bulunduğu yere 
sayım memurunun gelmediğioi gö
renler derhal en yakm komşula

rının bulunduğu mıntakanın sayım 

memuruna veye polis ve yahut 
jandarma karakoluna müracaatla 
kendilerini ve barındıkları yerlerde 
otttranlau yazd1rmalan gerektir. 

3- Bu tenbihe riayet etmi
yenler ve sayım günü ken,Jilerini 
ve birlikte oturdukları adarulan 
sayım memurlarına yazdırmıyan · 
)ardan derhal beş liradan yirmi 
beş liraya kadar ceza alınacaktır. 
Ve bu cezayı veremiyenler her bir 
lira için bir gün hapsedilecektir. 

Soyad' almıyanlar 
Genel sayımda yalnız 

adları yazılacak 
,, ... wwwc 

Soyadı almamıı olanlnn ge 
ııel nufus sayımıııda yaf mz adlan 
yazılacaktır . 

Nufus tezkeresinin görülme· 
si şart değildir. Mamafih me
murlar nufus tezkeresi istiyebi 
Jirler. 

C.H. P. 
Genyönkurulda iç işle

ri görüşüldü -Ankara: 17 ( A .A ) - C. H. 
P. genyönkurulu bugün yaptığı 
haftalık toplantısında partinin iç 
iıleri üzeriode çılıımıştır . 

,_ ___________________________________ a ______________ ,... 

Yarın yapılacak sayım işinde yurd
daşların uyacağı ödevler şunlardır: 

.. Amacı ınız Df' bir eksik, ne bir fazla; 
ulusumuzun iiayısını : öğrenm.ektir • " 

ismet 1nöm1 

1 - Ünümüzdeki 20 İlkteşrin Pazar günü memleketimizde ge • 
ad nüfus aayımı yapılacaktır . 

2 - O gün sabahdeo itibaren sayimın bittiği topla ilaa edilinciye 
kadar , sokağa çıkmak yasaktır . Çıkanlar 25 lira para ceza· 
sına çarpılacaktır . Küçük çoculclarıo sokağa çıkmalarından 
büylikleri meaul tutulacaktır . 

3 - Sayım günü biç kimıe sokağa çıkmıyaceğı için , bütün ibti
yaçlanoızı , yiyeceklerinizi , içeceğinizi daha önce tedarik 
ediniz . 

4 - Sayımın çabuk bitmesi için evinize gelecek olan ssayım me· 
murlarıoın sorgularına çabuk cevap veriniz . Onları lafa tut· 
mayımz . Sıyıuı memurlarına yiyecek ve içecek ikram et· 

mek de yas•khr . 

!) - Sayım memuruna yızdıracağınız nufus , o gün evinizde mev· 
cut olan yerli ve yabancı butüo inıaolardar . H11r~ baqgi bir 
ıebeple o gün evinizde buluamıyaa aile efradtnı veya akraba· 
nızı katiyen yazdırmayıoız. ÇünkO onlar da bulundukları y~r
lerde yazılmış olacaklardır . 

6 - Sayım günü evinize sayım memuru gelmiyecelc olursa veya evi· 
nizdeki nüfustan yazılm11ı unutulan kimseler bulunursa bekçi, 
polis veya telefonla zabıt• merkezlerini veya hükümeti be · 
men hıberdar ediniz . 

7 - Sayım günü evinizde hastalanan oluna derhal bekçi , polia 
veya telefonla zabıta merkezint müracaat ediniz . Hükumet 
size , ebe veya doktor gönderecektir . 

Dikkat: 

Başbakanlık 
lsfotistlk Gen~l direktörlüğü 

Sayınım bittiği Vali iarafwdan Belediqe Vakıt düdüğıi ve 
davulla halka ilA.n edilecektir . 

Palestinde olup bitenler 
-----------------------------------

Kudüste yapılan bir toplanhda üsnomal 
durumlar karşısında üsnomal kanunların 

yürürmeğe konması kararlaşhrrldı. 

~-------------------~--
Savtülahrar gazetesinin yazdı 1 

ğına gört, Kudüste komser veki 
linin reisliğinde yapılan toplantı
da 19:~3 hadiseleri esnasında çı · 
karıbn fevkalade kanunların mev· 
kii meriyete lconması kaıarlaşh 

ulmııtar. 

Buna göre hükumet fevkalade 
vaziyetlerde umumi binalara ve 
buıusi emlake vaziyed edebilecek, 
sahipleri herhangi bir tazminat 
istemiyeceklerdir. 

Londranın bu karara tedrici 
olarak tatbik edilmeHi kaydiyle 
muvafakat ettiği söyleniyor. 

Hülıiimet §İmdiden otomobil 

ve kamyon 11biplerine bi beyan
name netrederek fevkalade ah
valde otomobillerinin umumi i§· 
Jerde çahşhrıhcağı hunun içi• 
benzinle kilometre baıına 2 kutuı 
vereceği ve şoförlere yemekla lS 
lira ıyhlc vereceğini bildirmiıtir. 

Bir çek kimseler adlarını ve 
otomobillerinin numaraluını yaz 
dırmı§lardır. 

Komserio, bu ayın yarHında 
döaeccti söyleniyordu. Şimdi 
komserin MOstemlekeler nezare
tiyle teması için daha çok geci
keceği söyleniyor. 

Halk kürsülerinde 

Askeri kıtaat Ummanı, Be 
rüaseba'a, Yafaya geceleri hare

, ket ediyorlar. 

Hükumet Iı.,ilistinde mevcut 
hububat ve mevaddı srıdaiye mik· 
darına tesbit etmiye başlamışllr. Söylev vermek isteyenlere 

----------··-----------c. 11. P. Seyhan İlyönkurul~ başkanlığwdan : 
Cumuriyetin on ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarıfm 

dan Uray alamnda , Kuruk6prü Çeıme alar11nda, Taıköprü başında 
kurulccak bılk kürsüleri, ulusal ouygularımızı acuoı inan verid ıes 
ler halinde söylemek isleyen Kadın , Erkek bütün vatandaşlara açık 
bulun•cakter . 

Bu kürsülerde ıöz söylemek isteyenlerin adlarına, bayram günün· 
den önce p1rti bışkanlığma gelerek yazdırmalarır.ı öz:cl bir önemle 
sayın yurttaşlarımı.zdan dileriz . 

C. H. P. Seyhan İlyöokurul Ba§kanı 
Bahkeııir Saylavı 

Örge Evren 

" Elkabea,, gazetesinin yazch
ğına göre, Yahudi gazeteleri ltal
yı aleyhinde tiddetli makalelerle 
doludur. 

Doktor Vaizminin müstemle
keler nazırı ile görü§erek barbde 
Yahudi yardımına karşı teırii 
meclis işinden vazgeçilmesini tek
lif etmit ve muvafakat cevabı •I· 
mııtır. 

ltaıya konsolosluğu 
Filistinde ltalyı konsoloslok · 

ları hükumet memurları tarafın-

:: Gerisi ikinci sayfada. -



ufus sayımı kalkınma çağıdır 
-Birinci say{ adan artan -

•lfaıu e• çok artanlar en zen · para hırsında toplaadığı görülü 
lfİD demir .ve k6mür ve kömür 
••ddcleıine uhip olmak yü
-~n büyük IOnayiini son 

ereeeye v•rdıran ve bunun ne
caillde en geniı deniz teci

miae giritenlerdir . Buna kar 
ttlık nlfaaları orta dertcede 
armalar Fransa ıibi daha çok 
çiftçi olan mamlelrederdir . Fa
bt baagi ıek:lde olursa olsun 
Avrupıaıa bu 1BiiaakD hali uü
faaun kemiyet ve keyfiyet iti 
heriyle yükıelmeaiyle baş b•ı• 
ciderekten vücut bulmuıtar . 

S•beb ve netice meselesini 
bir l91Ufa ıbirakarak iddialı fa· 
raziyelere baı vurmıdan diye· 
biliriz ki yeni her medeniyet, 
her 'ükıeliı ve her bayıadırı
bk, rubua bir beden istemesi 
aibi, mutlaka insan ço"luğu 

,Utiyor . 

ük' nm~aın şöhretli biitün 
mede•iıetlerı dahi nDfuı artma
• ile birlikte viicut bulmuı, 
•lfuı diifdükçe bu medeniyet 
Jer de çalcmüıtür. Meıeli eıkı 
Yanan ve Roma medeoiyetle
riaia yıktlmaıı nüfus çokllntü 
wile birlikte almu§tur • 

Haıta:J>u ıBnlsli Avrupıdı 
beelayao alfuı durğunluğu da
h• timdiden ta ıoih ve ekonomi 
~U~l"ini telap dlit&rmekte
fllir • Hiç ıüphe yok ki Berlin 

• htokbolm aüfuılarıada ıö
rllea bu gOnldl durgunluk hll· 
tin Avrupaya yayılar ve bu baı 
.dört bet kutak giderse Yuaan 
Roma medeaiyetlerioio h•ıları

.,ıen felilcet Avrupa me 
~-Y•Iİ .cae :de ıelebilir • 

Yalnız gayat kın unları bu 
rzda ıırf akli ve cezri iıtik · 

illerden çıkan haklhal"'le yll
üye~ kadar yavan olmadı

.. için bu kabinlik de yeri•· 
,de delildir . 

~· beraber B&yük barb 
DUDUD bötlln dllnyıda açtığı 

· ik'uıdı •• ai,aaal ,w;,. 
ler n&fua arhmı aıra,ının ken
dilel'İll d:~qhlen: ~Jlaya ıb.at· 
layaa ulualara geldiğini ve Av 
rnpaaıa nüfuı bakımından yü · 
kür.Ü tevıiDJiyje •Wığ.oı göıt• · 
rlyor . 

(~11aıda eski rejimde va
.. tl ol•rak aileler daba kala· 
balık, '1a Ç4>k ~klu oldu 
p halde çocnk balnmı ve ge 
•el nğhk itlerinin yolanda bu· 
ı..•amuı y.l~n nifpa iler
ı..ea1 pek laıfif oluyordu • 

Halhoki cumhuriyet •e;tm ile 
lııirJikl••nayija ilerle91eai, çocuk 
laah•• •• ıeoel ıail-ğın ıiumle 
ker--.at ~lfaaa biJden.,in ar
l&rmlf .çocuk dopmu eekiaindea 
'-la. almadıjl halde büe çocuk 
ku.,aıaın •zf!lmau ve 901& yap
J•nların çojalmHı bu baıelmete 
kavat vermittir. 

Nüfusun artıp elclilmeıiai do
jllmla olüm .araaıadaki nisbe• jh· 
tuir. 

yor. 
Fakat bu, bir ıebep olmalctın 

~iyade bir neticedir. jÇUnkll yu· 
karıda da söylediğimız gibi bu 
gllnkii Avrup•, nfuı yüklr.il te
mamiyle almıı oldu;u için para 
ve rtfab nüf uıtın daha kıymetli 
görmektedir. 

Ôaümüıdelci ikici nUfµı ya
zımı Cumhuriyet rejimiain Ttırk 
nBfuıu Uzerinde yaptığı tuiri ve 
verdıği en müsbet neticeyi !g6ı 
trrtcegi için yalnız bizleri.değil, 
bücün dünyayı ilgilendirecektir. 

Öyle sıniyorum ki Türk ulu
sunun tarihte oynadığı bllyük rol 
nDfuıca ea b.,rrketli uluslardaa 
biri olmasından ve tıbiatile yllk· 
sek ve sürekli medeaiyttler f geçir
mesioden ileri gelm!ıtir. 

Geçmiıtelci aüfus hareketleri· 
mizi elde etmek mümkün olHaydı 
tarihimizin ini§ ve çıkı§laranı çok 
müsbet bir surctette görebilecek
tik. 

Bundan 130 yıl önce bütün Av· 
.rupa nüfusu 180 milyon iken 
Türklerin nüfuslara her halde mü· 
him bir yekuo turuyordu. 

Birçok yerlerde hükumetsiz 
kalan Tiirklerin bu günkü oüfus· 
larma bakılsa dahi yine en kılı
babk uluılardan biri olarak ıö 
rlinür. 

Geçmıtin verdiği bu güzel ve 
Jlllseek örnek gelecek liçin çok 
kuvvetli hır amut kaynağıdır. 

Bllylk Ata Türklla a~ğı yeai 
Tllrk Tejimi de ha kaynaktın hız 
alın yaraUcı bir .kalkınıllJhr. 

Bundan b6yle nereye ve naf4ıl 
ıittitimizi yapacağımız sayımlar 
g&ıterecektir. 

1 ürk uluıunun dirim bereket
lerini biç ıöz götürmez 11yılır la 
gösteracek birer balge olan bu 
ıayımlara her TürkQo anlı baıla 
ve tam bir doğrulukla yırdım et· 
mesi kendi sağlıtınıo izlerini g6· 
rük anlam111 demektir. 

Bir sftril bile aayımıız idare 
edilemezken k~a bir uluı hiç 
idare edilemez. 

Bu ıtayımda bütln varhlc ve 
yokluklırımız, eksik ve gedikle 
rjmiz her Türk b11nlara ballaıak 
dan keadi yolunu bilıinin verdiği 
bir em.i~tle tayin encektir. 

Hük(imet de ancak bu itaret
lerlt g4'pİBJİıe yarayacak fQlın en 
hayıdı itleri ıösterecektir. 

Sayım İfİr.e hilkiimetimizia 
ehemmiyet veı meei Ttlrk ulusu
nun kalkınma ve çoğalma çatı
nın ıirdığiai g&ıterir. 

Eğer bu ite Avrupalılar gibi 
130 yıl önce bıılamıı ol1aydık 
eski rejimler Törklla servet ve 
n6fuıunu bu derece iaraf edemez· 
lerdi. 

Mal ve canımızın kiymetini 
biliyor ve artmasını ietiy•rHlc 
bunlano harelcetlerini bir saat 
gibi göz ön6nde buluodaracak 
sayım işlerin~öz işlerimiz lgibi ba· 
kahm ve ne mutlu hize di1elim. 

Dofum, fiziyoloiik, •konomik 
ve pişik.Jojik. ıertlar. betbdar. 

Bualıan jiçüoün de elveritli Amerikacfaki Tıpfakolteleri 
bulunduğa devirler ınüfoı artma- Bundan otuz yıl önce Ame· 
.... en uııun Qlan :&amaalardır. rika birleşik d~vlotlerinde 160 Tıp 

Fizi1olojik tartlardan makaat- fakültesi ve 261~7 Tıp talebesi 
evl~okleria aabhatli ve normal vard ı r . 
ollularıdar. Amerikan Tıp kurumu yapttğı 

NOt'mal aileleri çocuk berelseti incelemelerde bu okulların va8ita -
bq1818da kc.kutmaya meydan ıa rında eksiklık olduğunu , öğret• 
vermiyea gecimler ekonomik ıartl menlerın iktidarsız buluodu~uuu 
tetlcil.eder. anlamıı ve işi düz ltmeğe giriı-

Normıl ailelerin çocuk dofu- miştir . 
••• ka,I' .aııra bir ihtiyata dU Bugün. hu çalışma sonucunda 
..-k ç~k >Mvıltinden ziyade okull&rın sa1ısı 96 ya indirilmiş , 
r~fall ve pıra luıaına sarılmama- bunlara devam eden talebe de 
ları da piaikolojik ıartı ltemin e 1481 i bulmuştur. Gerek fakülte, 
der. ger~k talebe sayısı indirilmiş ol-

BqBnkü büyük: Avrupa pbir- makla beraber, tedriaat daha mil · 
lerı,.cle çocuk. 4fi.-moaa kartı ıö- .kemmel yapılmakta.talebe çok daha 
,aı .. en bP>q~"P.r,lill.ıef.ah ve 11yi<meıuQ olmaktadır. 

Paleatinde olup 
bitenler 

- Birinci sayfadan artan -

.daa 1tkı göz hapsi alhaa al"'mıı 
br. Bur.ya girip çıkınlar aresın• 
da bazı Arap ileri gelenleri bulu· 
nup bulunmadrğı araıtuılmakta· 
dır. 

lngiliz id1reai Hayfa limanına 
İtaly.an vapurlarının girmesine 
knıı müşklilit çıkuru•ğı bııla· 
mııtır. 

Yafadan gelen Emiliyo Miran
di v.purunun Hayfada demirle
m•si menedilmİ§iİr. 

- Aklcıi tarafında Jogiliz kı
ta1tı büyük mikyısta maaavıalar 
yıpmııtır. Şehir, top ıealerinden 
bey~an geçirmiıtir. Harp ı.0lutıa 
Akkinın da .harbe ubne olacıiı 
anlatılmaktadır. 

Hayfada manevralar 
Savtülahrar gazetesinin yaz

rfığıo ı göre, denizdeki donanma 
ile ıahildeki müdahı hatlari ara
sıoda harp sabaeaioi hatırlatın 
büyük bir manevra yapıldı. 

Hayfaya zehire ve ıilih dolu 
bir v.pur ıelmiş ve 3...numaralı 
anbara boşaltdll)ıttır. Anbarlara 
biç kimse yıklaıtmlmamaktaclu. 

Pasaport işleri 
Pasaport igleri çok Jaraltıl • 

mı§tır. Hariçte iti olanlardan 
pek azına pHOROrt verilmekt,dir. 
Uzak yerlerdeki yol vagonları 
daha ziyede Hayf•ya yakın yM
lerde buluadur•lmaktadır Boa
lar lllzwnuDda .D8kliyat itiode 
kullanılac~~lardır. 

Yahudiler tayyare alıyorlar 
Y ıhudiler , ikti11di itlerini 

ilerletmek , spor kulDpleri yıpa· 

rak aıkeri talimll!r yapmakl• ik · 
tifa etmiyorlar · Telipdelci tayya · 
re kulübü Lebistandıki bir azası· 
na teyyare &atin alma11 için ıall · 
biyel vermit, bu zat da Lehiıtan 
Y abudilerinin t"berrulariyle tay
yare ılmıta muvaffak olmuıtur. 
Drarhıyom gazetesi bu haberi 
tekit etmiıtir . Y abudiler , bu tay· 
yarelerin mOstıkbel Yahudi dev· 
)dinin tayyare kuvvetinin nüveai 
olacataaı söylüyorlar . 

Yeni demiryolları 
filistiae binlerce Hker getiritdik

deD JODra ukli):at itleri bllyiik 
ehemmiyet almı§ ve bn günkll 
yollar ve vaaıtelır lclfi gelmeme
ie batlımışllr . Hükiimetiıı M1111 

ile Filistlo araaında ve Filiıtin 

ıthirleri arHındı yeni hatlar 
dOıllndüğünil 6ğrendim . Bu ıu· 
retle boı •meltlere de İf bulun· 
moı olacaktır . 

Kudnsde bir toplantı 
İngiliz komiser vekili , f ırk• · 

lar mllmestilleri ., banka müdür
leri , büyük çifçilerle bOvük tüc· 
carları ve Yahudi ıeflerbıi bir 
içtimH çıjuarak komiserden 
gelen bir telgrafı okumuştur . 
Bunda harbin Afrilcadan dı111ı 

çıkm1yacatını , herkt&in mutma· 
in olmaeıaı bıldiriyor . Hakikatte 
vaziyet nlaim iıe de komiser 
umumi heyecan dolay11iyle fena 
vaziyete dil§en b•zı bankaları ve 
Y abadi QtiU1e1eleri sarsıntıdan 

kürtarmak ve Araplarlr anla§ır 

ken İGgiliz nZİMtini pek tehlike 
li 1ıöstermemek için bu manavrayı 
yıpmııhr . 

~~-------·--------~--
Lise va orta okuHarın 

par asız talebeleri 

Lise ve orta okullarına gire 
celc paraaız yah talebelerinin ıı · 
naç kiğıtları Kültür bakaaJıtın 
ca incelenmit •e sınaçlara kaza
aanların li&teleri baznlanmıthr . 

Bakanlık bu list-'leri bir iki 
güne kadar ilgili direktörlere bil 
~incel.tir • 

1 

Sayım işyarları 

DUn kamıanJarJa 
köylere gittiler 

Köylerde nufua aıyımını yap
mak üzere atanın iıyarlar dün 
k•myonlar la bölgelerine gitmit 
lerdir· 

Sanatlar okulu 

Yedi Adanah, bu okula 
kabul adildi. 

Sanatlar ve Ankarakaki utta 
inş.at okulu ıınıçl.rına giren iı
teklilerden, buradan giren Ah 
Riza Hılif, Tabir Şükrli, Fehim 
Beku ve lataobuldaa giren Adil 
Ziyatddio, Kooyadao giren A. 
Salahaddin Sıip, Eskiıehirde• 
Ekrem HüsoO, lzmirden girtn 
Yusuf Şükrünün kazaadıklırı Ba· 
kanlıktın kültllr direktölüğüae 
bildirılmİ§tİr. 

Şehrimizin su iti 

Mersin, Adana ve Taraue ıu 
iılerininio eksiltmeye konulma -
sı iç bakanlığı bayıod1r hk kurulu 
tar•fından kararlaştırılmıı ve ek
siltme ıartlanaı yerinde incele
mek ve icap eden dej'ifildilrleri 
yapmak üzere lyeleıden ıu ml
bendiıi Fikret , bu tehirlere ,an
derilmiıti. Fikret AnkuHya din· 
mit .ve raporıunu kurul• •ermi1tir. 

Profesör doktor 
Raşit Tahsin 

İstanbul öowerıitesi tıb fakül
telİ 1Jrofe.arlerillde• ..doldoı R•
ıit Tahsin, İıtaabuldan tehriıqize 
ıelmittir. 

Haber aldıtı.aall4 pe 41ok.lıor 
aa,it :Iahain $btimiaodıo Jlç hafta 
kadar kalacak we kendisine bat 
vur.eelr-MltıMlıra.. lllll8yeae ede· 
cektir, 

~~------··--------------
Yunanistanil lü 

1 
Rejim d~ğişikµ,ğ;ni bir Yu
ğoslav gazelesİQİo görilşil 

Radyo Kanunu 
Projesi 

Bayındırlık Bakaah;i tarafın 
dan hazırlanan radyo kanun p· 
ıojeıini yakında Kamutaya ve· 
recektir . 

Projenin ihtiva ettiği esas· 
lara ıare : 

Elektirik dılgalariyle olan 
her nevi resim, İ§aret, seı in
tiıarıaı yıym•i• ve alaaıja ya
rayan bilı istisna her nevi tel
siz tesi18h bllkümdin inbi&arı 
altına ahnmaktadır. Umuma mah
sus telıiz aeşriyatı ( Radyodifu
sion ) ve televizyon teıiıatınıo 
imtiyaz veya rubaat ıelclinde 
yapılmasa ve itletilmeıi ulusal 
kurumlar veya yuıddıtlHa ve· 
rilebil"cektir . Bayıod1rlık Ba 
kanlığının müıadeaiyle Türk top 
raklarıada Deniz ve hava ge 
milerindt', tıyyarelerde ber ne · 
vi telıiz tesi1St1 yapmak, lahi 
sırdan müstesna olacaktır . Te· 
ıisat 11bibleri bllkiimetia ilk ta 
lehi üzerine ttaisatlarıaı fıali· 
yelten kaldnmağa veye tekr.r 
ilde edilmek üzere bükiimetia 
emrine verme;e m rcbur ola · 
caklardır . 

Umumiyetle karada verıcı 
telıiz t~ıiaah y•pmık i9ia ıalııa 
ve mües&ttelere ruhıat verMmi· 
yecektir . 

Kanun projrsiae göre telıiz 

alıcı teıİRatı 3 kısma aynhsııt · 
tar : 

Bil\ioc\ l"ıım : Umuma m.b. 
ıuı tdı;z teltfon neıriyatını 

( Rıdyodifizyoo ) ılmatı yara 
yan , 

ikinci kıRım : Abone ola.alar 
için matbuat, borsa gibi haber 
ler almağa mabıue tesisat , 

ÜçüncG k•11m : Um••• mah 
sus telıiz telefon Dtfriya••dan 
maada r .. ım ve f~raf nakli· 
De.. tait n•ıriy .. tı almağı mıh. 
ıuı teaiıat . 

Bu-teeiaıtlar...ic.ia BJtYıpdu bk 
Bakanbğı adını posta ve telgraf 
gel\eL.d i""'t6r UlifiQ.dea ı•luletna· 
111• a&mık ııruı..wıı,r. Dtniz 
lerde ıayri Sifi tonilatosu 1600 
t&.a y.akarı olan ıemilerle möret· 
a.taho:~•~il 50 kitiden fazlı 
7olcu t&§ıyan husoıi gemiler sahip· 
leri bu kınunun neırindea itiba· 
ren 6 ay içinde ıemilerinde tel-
siz teıiaatt yapmıya mecbur ola 
caklardır. 

"ondili&io kumandaeı altuıda Bun, .addet aibaıetiade ~el'i· 
bulunan ordu uluauo ne ist&Wğini Atını ikma~ıetmemit olan ıemi 
onaya koymasmdao önce ke-1i ler itletilmiy:ecektir. 
k1tdarmı vermek istiyordu ONU LiJibtdı •miler telıiz nokta· 
iki gün öoce 191 J kanunu :eıa•i· ıı.edan 3 .. uıfa ayr1lmltlardu: 
sini yeniden JaJ.-: eımek suret.ile 1- Kara iıtasronlarmdaa 500 
Y.unenilLlaoda krallık rejimini tek- deoiz JDİli pıakıl.oı• ve 50 den 
rar kurmus oldu. fazla yolcu taııyan gemiler. bu ge· 

Or.dwıun ~esiri altı•da Yanan milerin trlsiz mubaberatı daima 
uluıal ,kurulu ıaraftndan ıverjJın açık bulunacaktır· 

2- Beher seferi 500 mili geç· 
k-arar gereğioce plepiait. ~eno ya· mi yen ve 50 dt>n fezla yolcuıu 
pılaoaktır, Anc•k Çaldaris bu ple- bulunmıyen ıemiler. Bu gemileria 
bi•it işinde ne düşündüğünü istifa telıizleri muayyen zımeal11rda 
etmek suretile lamamen açığa vur· muhabere edeceklerdir. 
muttur . Bu fark yalnız demek- 3- Muntanm sefer '}'•pmıyın 
rasi partileri arasında değil krallık gemiler, bu gemiler seferde ol
rejimine inan ile bağlı olanlar. ıra• duldan vıkit muayyen zımanlar-
euada da görülmektedir. da muhabere tdebilecekletdir. 

Kıtladan gelen aon har~ket yü- Projeye göre bu lcanuna uy-
züDden plebisitin önemi 8Ztll11ııı- gun bereket etmiyenlerden 50 
tır. Bu 800 hareket olmasaydı bile lir•dan 100 liraya kadar para ce· 
Yun ı.1 nistanda da krullık rejiminin za11 alınabileçek ve 3 gladen 3 

Plebis it ile ıveniden kurulması umu· •~neye kadar bapiı cezas hlk•o 
J l...Lile.c.ektir. 

du yok ıdeğ ı ldi. Halbuki bu bere- ı ------------
keı ordunun ulueu sıkıştırmak is 
leği tPSirioi uyandırıyor. 

Diğer her hangi bir memleket 
gibi Yuao.nistan <dahi kendine is 
\ediği rejimi vermek hnkkanı haiz .. 
Jir. Yugoslavya komşu memleke
tin hu iç işlerine Yunaoistanda is
ter ~vmurluk ia,er krallık rejimi 
bulunsun, ka\iyen karışmaz . An
cak Yugoslavya Balkan paktı ilo, 
arsıulusal faaliyetini Yunanistan 
hadiselerine bağlamıo bulunmak· 
tadır. Balkan paktı ile yaplan is
birliğinin her alanda veriınli ol
duğu görülmüıtür . Bugün, hütü.n 
Avrupa gibi baNr.e.nler ®hi ,.}.( 

rika Jıadiseleri yüıün<ien heyeCıBD 
içinde bulunmak tadır. 

Yunanistan Akdenizdeki du 
rumu dolıyisiyle B•lkan paktini 
imza etmiı olan öbll r devletler 
den ziyade doğrudın doğruya teb 
likeler& ... r •• eu~nmaktadır. 

Dış memteketlerde Yunaniı· 
tan'ın zayıfladıit hisıioin basıl ol 
mHıoa meydan vermemek, hem 
Yooennteeılt" it-em de Batken pek· 
h ile lıiribirine beğla bu.laaan 
komşulırııın meof aatlırı gereği· 
dir· 

Hususiyle Yunan ordusuaun 
iç itlere 8'atıtmak suretiyle, IMndi 

Mt Jisam ONP aıek...,.rt •••"•· 

19 birinci t 

Harp Avrup•f1 

yarllm•-

Bugüo uı...ı.r _,.. ~ 
lesi Ceaevrede halyaJI .u.ı~ 
hik edılecek olan r;ecrl ~ 
ne mılıiyetteı §eyler 01-·-•-.ı 

rütmrğe bıtl•Jor. 
Eğer oy birlijile •• tıif 

olursa o zaman berbaaıl 
olamıyıcaktır. _ Jll' 

Çünkü bütlD diill1 
dım glrmiyea zeçri t ,. 
tehlikeli olmakla kıl• 
zamandı gülünç olur. 

Zaten Ceaevrede te 
lspınya, İsviçre, f 
Avuıturyı, LebiıtaD fe 

pek bu itlerden yanı ol-
rıaı göeterdileı:. 

Bunlar. alınacak olaO 
1 den ltalyıdın daha fasit 

sir olacaklarını ıöyle 
İaıiltereye Keline•, 

metin ıiyasaaı açıktır ... 
leri kollektif olarak 1~ 
baıına biç bir harekete 
mık. 

Dıı Bakını Sir Sı 
11 temmuzda Avam ki 
söylediji bir söylevde 
lemittir: 

"Bizim i''ranaaya, 1 
Juka alhpa almak ozert 
dujumuz hakkwdaki 
yalıalarız." ,dl 

Ayni Bakın Cenevr 
lülde de tek h•ıın• --;;~ 
selesi ba\kında ıu 1611"''; 
mitti': 

"Eier barıı yolaild' 
g6ze almak lizunsa bO. 
tarafından ılınmalrdtt•ıt 

Sosyalist partili, 
lanta11•da, Baldviadd 
toaon hemen topla11tı,O 
maeını iıtemeğe kı .. r 

Bu öoergeyi biikt 
ne ıetirip getirmiyeat' 
kkbine toplaob11nd• 
(ireoektir. 

llöJle bir._....D .. 
baldHDda UZUB boyhr ki' 
ve koouımelar yap1111 

1elrtur. 
E~er hUk&met '

Edetae4yl~ji yol• 
11 o zaman harbin 1•1 
IDlaeıettı .. lir. 

uı •• ı.r aee, ....... 
igia,. ka&,.,.ıceza._., 
A•mpada b.,p ~,; 
mktan daha biyftk 

IMIDUZ. 

Böyle haberler, ~ 
Sıefllı11n be11kJ.. .. • 
yllk bir nefretle bık•0 ' 
leket bal!cı üzeı.iad• ı• 
ıir,ler yapar. 

Düa akıem 1~ 
11,., ~ı,a büJiO 
bomb.J.•.autWD ,,-pı 1 
luoda verdiği ea1irl•' 

mittir. 



b' 
,ı· 

y0 .. ~ l~z Fifosofunun 
.. ıgı hikaye 

Mutlu 

\~81•rınıQ ;yaıamasına yöne 
•lt.ıaı'.ğe. Ydtenmek ağır bir 

\ 6 °~ ıırmek demektir. Yer 
il hı) • • d ''öt Y eunı üzeltmeğe..kal-

'. •ltrin işine-: şaşar .kalı -

Q,, k 
6iild endi sayıma ha~ala
dab Vermekten çekinirim . 

f~' 'b•.c a lcendioi iyice tao1maz· 
ofa t11ı11 •l~r~nı kendi kadar ta-
~ır t h § gıhı nasıl davranabilir. 

b
jr' •ııı ~opkeııdimi ne denli bili· 

Q, · ek az ! 
ır.§kıııa,ını ? Hı· r. ı 
l\lf k ' ~ . 
ıb1 ı 

1 
tQdindeo baıkastnı ta 

L lllek ' · 
'Yet 1~1~ '()nu dı§ından gör· 
~ 01 '•ını ? Dı§lan görüşler 
? lll' s .. 1 • 1 . O · oz e mı an ıyaca-
Ytr d, sakız gibidir • İstedi-
11 e Çelen· 

t· 'lifk ır • 
~~. ~Yı •ııoıo durumunu iyice 

·';0f t-ll:~a Ona ya§ama yolunda 
ı · ~il etoıek ne güç iş ! 

l ı kendi · · d- · 
b. ~la gemımın Ull' enı 

' '"'anı 1 
1 ~~lı •Yorum da bu acunun 

f:.tı ~~lu§ denizlerinde başkalarana 
~ : Q }olu göstereceğim öyle 

1 il ıısıu ._. . . . . . ? B ' ik "'ııımn ışımı . u 
'ol t~ Yine ıen fıloıofıun 

1,. ~'de i 0 •.ter diye üstüme dü-
~"1 tıı ~ hır takımıoa öğüt ver-

f ~.~ ~rtulamadım . 

~~~ bh ~ 'tını bilmem bir tane· ,. o· .. 
1 'uııu i~t yaramıştı . Size onun 

,P lo 0 Yleyim . Daha genç-
0 /.. ta lldrada orta tutumlu bir 

ltf i 6,~!Uruyoıdum . Bir gün 
~ ~Ilı i ~ - çalışa çalışa yorul· 
1' ~ tı Gtu!tn ~ir soluk almayı dli · 
~ 1j \'. ı\ bır sırada - kapı vu· 
f.J ·' içtt~tı?1 , Tanımadığım bir t,. \ı~ ~ gırdi . Ve adımı sorup 

1, \l..ıf'»rnu--öğnndiktea son
~, '~i. e görüşmek iatediğioi 
{/ t~tUrdl\todiıini konuk odaıı-

&ıt Urn . 
•• 1lı,d 'Rar._ sund ım . Şapkası· 

~i~İııe" bırakıp sigarayı yak
~ 1 ~~~ &tkuıtı çektiğini :göıü 

;-* · Ahagünü ele bin elinde 

~ (,lld· 
bP"'J ~, /. eviniz<le gibi oturu· 
J'" ı.. 1lı d' '.Jd ~-~. •oliyorum diye konu-
'7: 1 tı. ıstedim 
tir lla - . 

c 1 bağı\ aguttığımdan dolayı 
.1' b, ~ 81Daoızı dilerim, diye 

P) J• 1.aru! •d~ • Adim Stef andır 
ıl• ~ Y 1? ' •ız doktorsunuz de-
'i~ ~ 

, ~ ~tt 

ı l ~~Qttı <1' •ocak. doktorluk yıp 
'l' lliy tdioı • 

~şJ ~·~ bi,!l~·llın, dedi . lspaaya üs-
11 ' aj~~ ıt•p çıkarmışınız . Oku 

~ / · 011u açmak içio gel · 
o~ & 
.J/t 1ıgı~.0 kadar dtğerli biı ki
~ ,.ır ~. tr ded· ;• ,,e ım . 
~ ~ 'h b olursa olsun sizin is
p~, İ)Qr er kesten iyi bildiğinizi 

1~ ~e sizden daha geniş 
b" ~· a abileceğimi umuyo -

~· ,o t~ 
t,ıJ r1~ ~ 'd Bildiklerimi istekle 
,ı ı'ı ~· edi · e~' l ~Cıkl lll. O biraz dinlenip 
P \ S· •dıktan sonra : 

~ 
ı 'f ı~e 

,jt lfıi , Yaş•dığım günlerin 
~''-r-, '-latacak değilim: An. 

\"'' l~Y · lunu .. , ... . k 
ı ı ~·ııttı ıoy . emegıgere 
..,e ~ nı. o· .. b 

eı•·<' ıı de b· · ıye soze aşla· 
lı"° 1 -t~ltti .1' fiyliıof gibi din· 

~5 . ' lllı .. 
~o r' J tııkı Çoıhmek için ken· 
.,~ ı ahı lld1nı 
~ ~ 't 1 

·~fi l- tı . r jil ~ 
1 
~ç~~ . - Anam babam 

t .,ılJ ~~l~r· hşta bırakmıştı. Be-
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Adam 
Türkçeye çeviren 

A. B. 

Şimdiye kadar pek aldırmıyor· 
dum. 

Ancak timdi göaJU dünyayı 
görmek istiyen bu adamla gözle· 
rim ilgilendi . 

Kısa boylu hkoaz, otuz yaşla 
ıınde bir adamdı . 

Yuısyuvarlak y,ii.züode iki kara 
göz ı11ldıyqrdu ~apkara saçları te 
pesioin ortasında dimdik duruyor, 
başının öo yanı pı:.daktı. Soluk ma 

vi geyet geyinmişti . Yancıkları 

sarkıyor: ve ı ntolopuouu ütüleri 
de silinmi~ idi . 

- Siz bir bakımevindc bir 
doktorun günleri nece geçt!r bi
lir isiniz . Gelecek günlerimin de 
ne olacağı buedaa beHi . Size so· 
rarım bu yaşamak mı '? . 

- Nede olsa aağlanmış ek 
mek demektir . 

- Peki buraya gelmenizin 
UCODU ? . 

- İtte ben de eözü oraya ge
tırecektim . 

Bir İngiliz doktor İspanyada 
iş .buJabilirmi ? Size bunu sora
caktam, 

- Niçin lapanyaoa f 
- Bilmem , gönlüme böyle 

doğdu . 
-Bu it ~armeo havasana ben· 

zemez. 
- Öyle .. Fakat orada güneş 

var . Renk var . Hava var , iyi 
çakır var . 

Size ne demek istediğimi 
dört sözle söyliyeyim . Sevilde 
doktor olmadığınt öğrendim, Ora
da yaşayacak ekmek kazana bile· 
ceğimi umarmısıoız. Böyle belir· 
siz bir umu yüzünden sağlanmıs 
ekı:qeğini bırakmak delılik midir. 

- Karınız ne düoüoüyor . 
- Olur diyor . 
- Olur , olmaz değilya çü-

rük İ§ • 

- Biliyorum . Ancak siz ba
na oraya git derseniz heo de koşa 
ko111 gideceğim . Olduğun yerde 
kal dereeniz kalacağtm . 

Gözlerini bana dikmiş . Ağ· 
zımdan çıkacak sözü bekliyordu. 

- Ortada sizin gelecek gün· 
ler: aiz var . Onay sizindir . Yal
nız size şunu söyliyebilirim . 

Eğer paraya bakma:ı.snız BÇ

lıkdan ölmiyecek kadar bir ge · 
çime konarsanız gidio . Orada 
gönlün1izce yaşarsınız . 

Bu öğlldü ahn•·a konuk hen· 
den ayı ıldı . Ve iki gün sonra 
beo de onu unutmuştum . 

• • 
Aradan on beş yıl geçti . Se · 

vile ğitmiştim . 
Biraz kırgınlığım vardı. Ko. 

nakısaıya sordum : Burada bir 
İogili:ı doktor bulunur mu ? Var 
dedi ve yerini öğretti. 

Bir arabaya atladım . Dediği 
yere gittim , Kapuda bizi bir 
şişman adım karşıladı - Beni 
görmrğe mi geldiniz . Ben İngi · 
liz do~torum dpdi . 

Ve içeı i girdlk . .Masasının 

ÜdÜ kitaplar . gazeteler ve ecza 
şişeleriyle dolu idi . Doktor ba
na bakıp ilacı ımıkladıkdan son· 
ra hesabı sordum . 

- Hesap yok dedi . 
- Niçin? dedim. 
- Beni tanımadınız sanı· 

rım. 

Eğer siz olmasaydınız hen bu 
rada huluomıyacakdım . 

Ve benim yaşayı§ım değişmi
yecekti . Ben lstepanım diye 
karşalık verdi ve on beş yal önce 
ki öğüdü andı . 

- Sizi bir daha göıüp iyili· 
ğinizi tlDRl•ğı kavuşacak mıyım 

diye düşünüyordum , 

.( Ttirk Sözn ) 

l~•-•~•~D_a_ı_ald_a_r __ I 
Avusturya kabinesi değişti 

Yeni kabine gene Şuşing'in baş
kanlığında kuruluyor 

Viyana : 18 ( A.A )- Şuşing 
Cumur başkaaıoa kabinenin isti. 1 
fHını vermiştir . Cumur başkanı 
yeni kabinenin teşkili işini yeni· 
den Şuşioge vermiştir . 

Şaşing baıbakao , Starhem
herg başbakan , W aldeoegg dış 
işleri bakanı ve aşağı Avusturya 
genel valisi Baarbare-nfels iç iş 
Jeri hakaoı olacaklardır . 

Viyana : 18 ( A.A ) - Kahi · 
nedeki değişiliklerin kısmen eski 
muharipler ( helwberenler ) ara
ıinda çıkan fıkir ayrılığından ne
şet ettiği zannedilmektedir . Çok ! 
~akanda bir resmi tebliğ veril
mesi beklenmektedir . Bu arada 
resmi dayreler öoündeki nöbetci- 1 
ler fazlalaştırılmıştır. Aşağı Av us· 

izmirde 
Değerli 9ömü bolluğu - -
:, Yunanistaodan gelen bir zat 
şehrimiz milli emlak direktörlü· 
ğüne baş vurarak yıng10 yerinde 
itfaiye binası yanında iki define 
bulunduğunu iddia etmiştir. Muh
birin elinde bir de ıkroki vardır. 
Araştırmaya başlanacaktır . Bu
rada önemli sayıda para ve tahvi · 
lat gömülü imiş . 

Son iki ay içinde İzmir milli 
emlak direktörlüğüne ( 40 ) de -
fine için ihbarda bulunulmuş , 
araştırmalarda biç bir şey çıkma
mıştır . Bu ihbarlardan ikisi önem· 
li idi. Bir kilisenin davarı içinde 
ahan külçeler bulunduğu baber 
verilmişti , orada da bir şey çık· 
mamışt1r . 

Üniversiteye girenler 
Şimdiye kadar İstanbul Üni 

versitesinin türlü fakültelerine 
giren talebe sayısı 1500 e yak· 
laşmışhr . 

- Demek işler yolunda . 
Ve oturduk birer bardak İs· 

panya şarabı boıaldırken ooun 
eyi günlerinin öyünü dinledim . 

- Evli idiniz dl'ğilmi diye 
sordum. 

- Evet , fakat İngilterede 
köyüne döndü 

Acır gibi ya ? dedim . 
- Taun kulunu kayırır ~edi. 

Ve o ıırada bir kaç şişe ile 
içeriye giren ihtiyarı göstererek . 

- İşte bu ban.i bir ana gibi 
bakıyor dedi . Karışanım gö
rüşenim yok . İspanyanın güneşli 
kırlau benim . 

Bugün kazanır bu gün yerim. 
Zengin olmadım. Nasıl dcmişsf'DİZ 
öyle oldu . Şimdi gönlümün iste• 
diği gibi yaşayorum . 

turyan Heimwehrenler ( eski mu
haripler ) inin Viyana üzerine 
bir yürüyüşlerinden babsolaomak
tadır . 

Say:ım günü 
Evine sayım işyarı gel

m iyenler hükumete 
haber versin .. 

·-
Ankara : 18 ( A·A) - 20 İlk 

teşrin Pazar genel nüfus sayımı 

gönü bulunduğumuz yere sayım 

memuru gelmiyecek olursa veya 
sehven yazılmayacak olursanız he
men hükumete haber yollayınız . 

Hollanda çiçekçiliği 

Amsterdam'ıo çiçek bahçele
riyle meıhur olduğunu bilirsiniz. 

Orada yetiştirilen Laleler da 
bütün dünyada ün kazanmıştır. 

Burada yetişen Laleler üzerin., 
de incelemeler yapan Şiktgo üni
versitesi profesör lerfoden Tomas 1 

Haı per Gudspid, altıocJ arsıulueal 
nebatat kongreıinde Röotken ışı· 

ğının bunlar üzerind"ki tesirlerini 
anlatmıştır. 

Pıofosörün -anlatı§ına göre so · 
ğanJarı ve yahut tohumlara üzerine 

Röntken ışıi• tatbık edilen zam 
baklu, ya mahvolmakta, yahut 

~eklini bozmakta ve yahut muvaf· 
fek olunutsa eskiden f görülmemiş 
bir surette gü:ıelleşmektedir. 

Profesör Amsterdam'da bu 
miitahedesini anlatm.zdan bir gün 
önce Amcrikadan genel elektıilc 

sosyet<"si, Amerikr.da elektrik va
sıtasiyle Rek güzel bir çi~k ye 

tiştirilm!ş olduğunu haber "ermiş
tir. 

Sosyete hu çiçeğe Röntkea 
zambağa adını vermiştir. 

Bildırdiğimiz zambak iyice a 
çaldıktan sonra içinde gubari tali 

denilen sau toz, dökülür; öteye 
beriye bulışLr. Röntken zambağı· 
nm sarı tozu döküh•mez. 

Bu çiçek ilk suni çiçektir. Bun· 
dan başka, Röotkeo şuat ile ye 
tiştirilmiş bir üzüm çiçeği de var-

dir ki g•vet çabuk yemi~ vermek· 
terlir. 

Yabancı dil kurları 

Dültür bakanlığında üniversİ · 
tede okutulmakta olan yabancı 
diller kur larınm tedri~ahoı bu 
sömestr içinde bitirmek im~aoJa
rı araştarılmaktadır . 

r.-- Poto Goşkaa , 
Gerek Amatör işi erini ve gerekse ;ı tel ye fotoğrafı 

ve her türlü AğrHndismao ve diğer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven , hP-r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan ately~sinde saat 14 
den 19 kad~r bizzat çahşmaktad 11·. 

A:matörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

ı =-as 'J 

Sayfa: 1 

Asrl=Siaemada 
19 Teşrini evvel cum~rtesi günü akşamından itibaren 

Alfret günvald-ORlahme rbda ve 

Merich Foldesin 

Macar operetinden iktibasen vücuda getirdikleri 

• 

lvan petroviç - Gretetheimer 
gibi iki büyük artistin oynadığı 

~imanca büyük operet 

( Vlktorya Blsam ) 
ilavetP-n: Patejurnal 

bugün gündüz 2,5 da matine 
6003 

Sevilen buyük bir artist 

( l\lagda Scbaelder ~ 
Gençlik, güzellik, neşe saçan fılmlerinin en güzeli 

sazaa 1baayoda 
Adlı eserinde herkesin takdirini kezanecok ve kendisini halkımıza bir 

defa daha sevdirmiş olacaktır . Bu akşamdan itibaren, 

Zazbll sinemada 
Pek yakında: 

En çok sevilen iki artist Ana Bella ve Güstav Fröhlich, 

doğa~keD) 
isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 

5985 

Bugün akşam 
Sevimli Sinemanız işe ba~lıyor 

Açılış şerrefine 

Bir hafta evvel İpek ve Me.lek sinemalarında müşterek 
geçen senenin fevkal~de ve en yeni fılimlerinden 

Monte Karlo Prenses 

Mümessili 

Briket Belm 
Şaheserini 8aygı değer seyircilerine sunmakla 

A:lsarıay sineması 
Müdüriyeti so ısuz kıvanç duyar. f lor sene olduğu gıbi bu sene de 
İstanbul piyasasının en güzel ve en yeni fılimlerini temin edtm 

Alsaray Sineması 
Bu sene de sevgili seyircilerinin daima teveccühlerini kazanacak 

tılimler almıştır. 

Filime ilave: 
Paramont jurnal - Yeni Mavıız 

Dikkat: Sinema, saa•t 8,45 de ~aşlar. 
.Fiatlar: Loca 200, Balkon, Koltuk 40. Duhuliye '25. 6000 



S.yfa 4 

Bir Japon 
kurnazlığı 

Amerikan gazetelerinde oku
•ı!uğumuza göre Japon tecim dehası 
Çinde tuhaıf bir şekilde kendisini 
göstermiştir . 

Çinlılerin Japonlara karşı düş
manlık duyguları besledıkleri mo
lil.rn. Japon kibrit fabrıkacıları bu 
duygulardan t -cim alanında fay 
dalanmayı diışiınmüşler ve yaptır
dıkları kibrit kutularının üzerine 
büyük harflerle şu cümleyi yaz
dırmışlar : 

~- Kahrolsun Japorıya . ,, 
Uzerinde bu cümle bulunan 

kıbrit kutuları Çin piy~sesına sü 
rülünce kapışılmağa başlanmış, 

Fakat bir müddet g<çınce Çin 
hükılmeti, gördüğü siyasnl lüzum 
üzerine , Japonya aleyhinde her 
türlü gösteriyi yasak edince, tabii, 
bu kutular da satılmaz olmuş. 

-

O zaman Japon tecimerlerinin ne 
yaptığını sanırsınız : hemen elde 
bulunan satılmıyan stoku yarı fıa
tına geri almışlar. 

Petrol üretiminde 
yeni bir usul 

RusyadaEylUI ayında Ural dağ
larının Çuçof bölgesinde petrolu 
yer altında ısıtma suretile petrol 
çıkarma tecrübel.ri başarı ile 
yapılmıştır. 

Buralarda kilıi titlerdeki pet
rol damaralrı kesif asfaltla kapan 
mış olduğundan adi usullerle pet· 
rol çıkarma !imkansızdır. 

Bunu için kömpreeürle l8 it
mosfer tazyik ultında 4.50 derece 
iıitrlmrş hau ile yer altındaki 
petrolu kilsi tabakalara teair ya~ 
pılmrş v bu suretle aafaltlatmış 
katranlaımış petrol, kısımları e
ritilerek donmuş petrol mayi ha· 
line getirilmiş ve dışarıya çıkarıl
mışur. 

Bu suretle oralardaki petrol 
verimi bir kaç misli artırılmıştır. 

Bu usulde elde edilen hau 
ırızı da 5000 kalorili ve iyi evsaf
lı bir gudır. Bılbassa kumlu taba
kalarda olan petrolu bu usul ile 
istihHI etmek deneçleri de iyi ne
tice vermi§tir. 

Sovyetlerde serbest 
ticaret 

İlkteırinin ilk güoü 17 yıldan
beri ille defa olarak Sovyet ülke
sinde erzakın serbest satııına b•ş· 
lanmıştır. 

Vesika usulüoün kalkışı daha 
iık günde satışı canlandırdı ve ar
tırdı· 

Emek ve unlu madde fiitları· 
nın inmeıi yağ ve diğer erzakın 
narh üıtünden serbest satılması 
halkta itimad ve güven uyandırdı. 

Çarşılardo yumurta, sebze, yağ 
ve saire satmaya gelen göylülerin 
1&yılarının artm•sı birçok yerler
de fi•tların devlet narbından da 
aıağı düşürmüştür. 

Bir çok eıya fiatl•rı narhta 
yüzde 20 - 30 düşmüştür. 

Serbest licard gününden öo
cc bütün tröstlerin de mağazaları 
tamir edilnıiş ve yenj mallarla 
zenginleştirilmiştir. 

Bütün dükkanlarda fiat ced 
velleri vardı. Et ıatao dükkanlar
da çeşitli et yemt ki eri için ayrıca 
hazırlanmış puçalı.r satılıyordu 
ve hayvanın muhtelif kısımlarının 
hangi yemeklere elverişli olduiu 
nu gösteren tablolar vardı. Gelir 
b:rkaç misli artmıştır 

Kültür direktörlüğün
den: 

Adana ilk okulları için iki tiptA 
yetmiş beşerden yüz tlli tene 
(1050) lira muhammen bedelli sı
ralar pazarlık suretile yaptırılacak 
tır . isteklilerin şeraiti anlamak 
üzere kültür direktörlüğüne baş 
vurmaları . 6004 19-21 

1 

( 'l'tlrk S&t ) 

Adana Borsası Muameleleri 
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CiNSi -· .11..ihı F'i'.falı 
Satıl•n M:iıtd•r En atı En çol 

ır. s. ır. s. Kuo 
Kapı malı paıııuk 

_ _,,___ . --

-Piyasa parlattı .. 35,50 - 36 
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ı: 
iane I 36 39,50 1 
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Ç 1G1 T 
EksprPB 
I.oe 2,75 
Yerli •'Yemlik,, 

1 .. ~Toh uroluk., 1,82,S 

HUBUBAT 
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Sisam 11 - UN -
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~.~ Simiı -=- " o " ----Cumii 775 :-: ..= ...... umhuriyet 
~ ~ ... " 675 
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Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

18 / 10 / 1935 İŞ Bankasından alınmı§tır. 
Santim Pene 

Hazır 
1 

6 40 Liret : l 197 

6 13 Rayşmark 9 73 
1 inci K. V ııdeli Frank"Fran11z,, 
2 inci K. Vadeli 6 Ol Sterlin "lnıriliz" 608 2.5 
Hint hazır s 54 Dolar "Amerikan,. 79 44 
Nevyork 10 78 Frank "lHiçre., 

Gayri men kul malların Sayhan sıhhat ve içtimaı muavenet 
açık arttırma ilanı müdürlüğünden : 

Dosya No. 1612 Seyyar Etibba için satın alın-
Adana 1 inci icra memurluğun- maııı takarrür eden 1408 lira 70 

dan: 
kuruş oraolanmış bedelli edviyenin 

Şadiye ve Kalağ zade Lutfınin 
llyas karısı Asimede alacakların- açık eksiltmesi '935 yılı Birinci 

dan dolayı haczedilen. Teşrininin 22 inci salı günü saat 

Açık artırma ile paraya çevri- onda Vi!Ay6t Encümeninde yapı-

lecek gayıi menkulün ne olduğu: lacağından isteklilerin oraya baş 

Gayri menkulün bulunduğu mev· vurmaları ve liste ve şartnameyi 1 

ki, mahallesi, sokağı, numarası : görmek arzu edenlerin de eksiltme 

No: 5 gününtı kadar sağlık ve sosyal yar· 

Tarihi : Nisan 935 dım direktörlüğüne gelmeleri ilAn 
Mahallesi : lcadiye olıınur .5951 8-12-16-19 
Cinsi : Tapuca 4 yakarıda 1 

aşağıda oda ve mağaza olup şim . 
Hududu: Gün doğusu Akıl B. di mermerle döşeli 1 havlu ve 

odunluk içinde emme su tulumbası ve kısmen tarikiAm KÜn batısı ta-

ve 1 hamamlık , üstte 1 sofa 1 rikiAm poyrazı nalbant Yasin bah. 

mutbah, 1 helA, l salon ve 4 oda çesi kıblesi EmlAki milliye tarlası. 

ve l üzeri açık ~ıkartma ve yan- Bu dahi 

yana r balkon , odalarda birer Takdir olunan kıymet: 5 No.lu ~ 

yüklük ve elektrik tesisatı ve sa- hane iki bin sekiz yüz lira ve 6 

!onda 1 adet avizeri havi bir bap No.lu mağazalar bin iki yüz lira 
hanenin 72 hissede 34 hissesi. ve tarlanır. bir hektarı 443 lira 50 

Arşın: -800- kuruş . 
Hududu : Sağı Tırpani hanesi Art•rmanıo yapılacağı yer,güo,saaı: 

solu hazineye aıt Tırpaoiden met icra dairesinde 2004 No.lu kanun 
rCık fabrika avlusu arkası keza mucibince 30 gün içinde takdir 
cephesi t ırikiAm ile çevrili olup edilen kıymetin Ofo 75 ini buld11ğu 
ileride zuhur rdecek fazlalık ha- takdirde 27-11-935 çarşamba 
zineye aittir . 

günü saat 10-12 de bulmadığı 
No: 6 

halde artırmanın 15 gün temdidile 
Tarihi: Nisan 935 
Mahallesi : Hankurbu 

12-12-935 tarihinde ve aynı 

saatte ihalesi yapılacağı. 
Cinsi: Tapuca evvelce kayserlik 1- işbu gayri menkulün artır-

şimdi havluyu şamil 11 bap 'Jla- ma şıırtnamesi 21-10-935 tari 
ğaza olup şimdi IO bap mağaza hinden itibaren 1612 numara ile bunlardan 2,3,4 Nu. odalar maili 

Adona icra dairesinin muayyen nu-
inhidam olup 72 hissede 34 his-
sesi . mor asında herkesin görebilmesi 

Metre; -504- için açıktır. İlAnda yazılı olanlar-

Hududu: Sağı vakıf S<•lu Şih- dan fazlo malumat almak istiyen 

zade Bekir Ef. arkası Niğde hını ler, işbu şartnameye ve 161~ dosya 

sahibi Hacı Hakkı Ef. önü sahibi numarosile memuriyetimize müra-

senetten İsmet ve Saffot ve IC!et caat etmelidir . 

ve Şerife H. la Kalağ zade Lütfi 2- Artırmıya iştirAk için yu-
Ef. ye ait İstanbul oteli. Bu dahi. karıda yazılı kıymttin % 7,5 nis-

No:7 betinde pey akçosile ve ya milli 
Tarihi: Nisan 935 bir bankanın teminat mektubu tov-
Mahallesi : İlyas ağa di edilecektir . ( 124 ) 
Cinsi: Tarlanın 3 de 1 hissesi. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
He. 

Turan 
t9JJ 

19 birinci teşrin 

~abrika~' mimuılh ar&sın~a Hesabinı bilen ev Bayanları işlerirı• 
yarayacak her~ şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk ıerıek•ler 

Turyağ: Yerneklık yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü-Urma. tün işlerinrle kul. 

lanılabilir . 

B b 1 küçük 
anyo sa un arı:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

(Cenup vilayetleri için Aee 
tası ve deposu "d 

R a s i h z a d e B i r a d e r 1 e r ·~ıbı 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. /(. · 1 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana:0 1 
Telefon : 90 9-~ -

Seyhan defterdarlığından: 

Mahallesi 
Sofu bahçe 

Mıkıları Muhammen 
arşın 

300 
kıymeti 

23200 
Sıoır]orı bBV 

Doğusu Hacı MehıneL ı 
susi yol gözeyi ttamıı 
yolu . 0 1 

rindeki haltlarını hususile Caiz ve 
maırala dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsb!telerile birlıkte 
memuriyetimize b:ldirmeleri icap 
edtır. Aksi halde hakları tapu ııi

cilile sabit olmadıkça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalır
lar . 

Eski Dabağhane 24000 Do•;u.;u yol ve hamooı , 
o r fi~ 

4- Göııterilen günde artırmıya 
iştirAk edenler artırma Şlirtnume
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları teıııamen kabul 
etmiş od ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç dete bağrıld:ktan ıoora 
en çok artırana ihale edilir.Ancak 
artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa-

arsası ve uınhk me 1 ~ J 
hükumet konağı evr0 i 
vo mağazaları göıe[,ir 
yolu kozeyi adliye ' 
bahçesi . ı0l 

Gayri mübadil Yonanlı Mavrumati veresderiaden metruk. ~tı 
gösterilen ev ile hamamın 432 hisseJe 193 hissesini o miil1'1Ytlt ı 
mübadil bonosu mukabıliodo satılmak üzere 15 gün müJde00a 
mağa çıkarılmıştır. Talip olanların 1 Teşrinisani 935 curoıı. ~ c 
on beşte Mılli Emlııkteki satış komi~yoounn müracnatlnrı ıl 

19-22-25-28 6005 
tış istiyenin alacağına rüçhani olan -------·--·---------------
diğer alacaklılar bulunup ta bedel i 
bunların o gayri menkul ile temini jj'' ref 

lilt11 bulunan kimse arzetrııiş ol· ' Pehlı'van g ·1 

edilmiş alacaklarının mecmuundan r:J' 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın doğu bedelle almağn razı olursa 29-T. Evvel curıılı_~1 I 
taahhüdü baki kalmak üzere ar- ona, razı olmaz, veya bulunmnzsa ramı şprefıne Misis_N°j~ri) 
tırma 15 gün daha temdit ve 15 ci hemen 15 gün müddetle ertırmıya zinde pehlivan gure, ıZ 
günü ayni saatte yapılacak: artır. çıkarılıp en çok artırana ihale edi ·' cııktır . 5952 B 
mada bedeli satış istiyenin alaca- lir. İki ihale arasındaki fark ve ge· I 
ı~ına rüçhani olan diğer alacaklı. çen günler İçin yüzde beşten hesap 
ların o gayri menkul ile temin ediL olunacak faiz vtı dığer zararlar ay

miş alacakları mecmuundan fazlaya rıca hükme hacet kalmaksızın me-
çıkmak şartile , en çok artırana muriyetimizce .alıcıdaıı !dhs 1 olu 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde nur. Madde (133) 
edilmezse ihale yapılma:ı;. Ve satış 
talebi düşer. Emvali Gayrimenkuleoirı Yukarıda 

kiralık ~1,, 
. d' o ır ııı' Adıınııoın lco ıy dS J 

eski buğday pazorıfl 
0

1,I 

Lütfollahın oturnıakL0 ~ı•' 
kir~lıktır. Osmanlı bBfl .ı 
sında ak gün pazsr111 '

18 1 
n.ürocaatları 5994 6- Gayri menkul kendisine gösterilen 27-11-935 tarihinde Ada. 

ihale olunan kimse derhal veya na 1 İnci icra memurluğu odasındu ---------1 Umumi ncşriy• 
verilen müb let içinde pıırayı ver işbu il An ve gösterilen artırma . .J 

M. Bakş_ı , ll' • 
mezse ihale kararı fe.;ıholunarak şurtnamesi daiı esinde satılacağı • 

J Adana Türk söz~ " 
kendisinden evvel en JÜltsek tek- il&n olunur . 6002 

Me di er alakadarların ve irtifak bok-
2 

ğ 

1 kı sahiplerinin gayri menkul_ üıe-7550 

... 


