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Birinci teşrin 1935 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

abeşistanda kanlı Savaşlar devam ediyor ıTürkiye - Romanya 
· Arasında klerink muka-

ltaJyan Somalisine yakın " Ogaden ,, bölge-
•~ndeki çarpışmalarda Habeşlerden iki bini 
olnıüş ve bir çok kişi de yaralanmıştır • 

ıılYan tayyareleri bir kısım Habeş kabilelerine be· 
)Qrınameler atarak onları Habeşistandan ayrılıp 

müstakil krallık kurmağa çağırıyor. 

.\disababa: 5 [ Gece radyo ile Krimden alınmıştır ] - ltalyan kuvvetleri 800 
ar telefat vererek (Aduva) üzerine yilrlimüş ve Aduva'nın zabtına muvaffak 

e tııtur, Burada ltalyanların e ine bir çok esir dilşmüştlir. Bunların çoğu kadın 
~0cukt 
SQ • ur• - . 
k bın Habeş askeri karanlıktan v~ arazinin coğrafi vaziyetinden istıfade et-
lt·~Uretiyle ltalyanlara karşı . koymağa ç~lışıyorlar. 
a Yan tayyareleri Habeş şP-hirlerini bombardımana devam etmiştir. 

~dia b -
ıı. 9 

aba : 4 (A.Aı - Soa ne noktadan grçmişlr.r ve Habeı 
"re .. 1 k l '"e Kore talyan kuvvetleri kuı o lara arasından giiç ve art • :tt görmeksizia .Musuli zalı bir topraktan yirmi kilomet· 

tt 0hu yürllyüılerine de· re kadar ilerlcmi~lerdir . 
~•bflıektcdirler . Hava filoları da Adua ve Adig 
~ol~§ kuvvetlerinin İtalyan raki hombardman ~tmıtlerdir . 
ttt ~6da~ı.,. eteğinde bekle A~uva henüz düşmemiştir . Bu 

İtalyanlar yaptığı bücua Iarda 
muharebe arabaları kullanmaktı 
fe piyadelerini hava kuvvetlerile 
himaye etmektedirler • 

velesi imza edildi -·-Ankara : 5 ( Radyo ) - Tür 
kiye - Roma arasındaki klering 
mukaveleoamesi bugün Dış iıleri 
bakanlığında dış işleri gentl sek
reteri Numan Menemenci otlu ile 
Romanya elçisi araamda imza 
~dilmiştir. 

Y.unan filosu komuta
nı teşekkür etti 

Ankara : 5 [ Radyo ] - lstan 
bula bir göret yapan Yunan deniz 
uçakları filosu kumandam amiral, 
gönderdiği bir tel yazısı11da Tür· 
kiyede gördükleri dostane kabul· 
den dolayı teıekkürlcrini bildir· 
miştir. 

Giresonda 
Fındık fiatları 

yükseliyor 

Gireson ; 4 (A.A) - Fıodıkla
rımızın fıah günlerdenberi 37 ile 
38 kurut arısında satılmakta olan 
fıodıklanmızın fiatı dündenberi 
biraz yükıelmiı, fıodık içi 4, ka 

•• Havalarımız 1 
Dfi§man uçaklanmo tehdidi al· 

tmdadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3346 
-

Kamuf ayda konuşmalar 
Bazı kanun layhaları ile birlikte Ta
rım kredi şekillerini saptayan kanu

nun bir cok maddesi de onaylandı • 

Ank.ra: 4 (A.A) - Kamutay 
bugüo }"'ikret Siliyto başlcanhğın
da toplanmı§br. 

Toplantıyı ba§lanırken Çan· 
kırı ve Çorum saylavları Sami 
Çölgeçeole Mehmet Ali Okarıo 
öldüklerini bildiren Bııbıkanlrk 
tezkiresi okunmuş, hatıralarına 

hürmeten bir dakik ıüköt edil· 
miıtir. Bundan sonra Evkaf genel 
direktörlüğü memurları aylıkları
na ait kanuna iliıik cedvelde 
bazı değişikler yapılması, askeri 
eeferberlikte işlenen şuçlarıo ta-

kibi hakkındaki kanun layihaları 
nıo geri verilmeıine dair Baıba 
kanlık tezkiıeleri okunmuştur. 

Demiryolları teknik birliği 

hakkmdaki mukavelenameye ve 
buna ait protokole iltihakımızı, 
gümrük ve inhisarlar hakanlığı 
vaıife ve kurumuna, posta telgraf 
ve telefon İ§yarlarının birbirlerine 

kefalet borçlarına ait kanunların 
ikind müzakereleri yapılarak ka
bul edilmektedir. 

Kamutay yine bugünkü top· 
lanyısında gündeminde bulunan 
11keri ceza ve usulü muhakeme 
kanunlarıoda deği§lkliği göeterea 
kanun layihalariyle askerlik mü
lceJlefiyeti kanonunun bazı mad
delerininin değittiril mesine ait 
olduğu komisyona vermiı, tarım 
kredi kooperatifleri kanunun mü· 
zalı:eresine geçmiştir. 

Tarım kredilerinin her yön· 
den verimli olabilmesi için gayri 
mahdut ve müteselsil mesuliyet 
prtnıihine dayan•n ve çiftçileri
mizin krepi ihtiyaçlarım daha ge· 
niş ve kolayca elde edebilmeleri· 
ni temin edeçek olan hu yeni ka· 
nun Hiyibası 16 ıncı maddesine 
kadar müzakere edilerek pazar
tesi günü toplanmak üzere gö
rüımelere ıon verilmiıtir. &ı,t Jlt!nınr idedir . cephede şıddetli bir muharebe 

\6 bd, aöylendiğioe gore devam etmekte ve Habeşliler şid. 

lngilterentn Mısır ali komse· 
ri uçakla Kabireden Londraya 
gelmit ve lngıliz kara ve deniz 
kuvvetleri kumandanlarile ırörüt
mOttlir . bı,ıklu 19 buçukla 20 kuruıtan -------·----------------,--

~Çat~k~ta kırk lfadar İtal· 
~ t" 1 1§tııak etmiştir . 

ı: Un İtıılyanlerin bütün cep· 
l ııt~r· .r 
'~it •tuc 118rruza gelmele· 

h nlbt"te ve Adisababaya 

Royter aj1nsı Mısır ulusal 
Veft fırkasının İngiliz siyasetine 
muzaharete karar verdığıni arap 
gazetelerinde pek yakıoda bir İn 
giliz Mısır ıüel ittifak yapılaca· 

muamele görmü§tür Payasaon~ du-
rumu isteklidir . Fiatların daha 
ziyade yükıeleceği umulmaktadır. 

Atinada 
t0~110cak bava taarruzların· 
btlb· Ulınaktadır • 
lop~tyoJu durağının etrafına 

'1tii •rı Yerleştirilmiştir . 

ğını Yl zmaktadırlar . Bütün İngi· Mektep talebeleri a. a
liz gazet-~leri tı~lyanları? taarruzu· sın da çar aşmalar oldu 
na tecnuz kcbmeaıle ıfade et· P 

•t g la beygir ve katırlar yiye· 

l ~~{tç nakli için müsadere 
~I r . 

1'~t•rı Elçiliğini bckliyeo kı 
•ta '- ru ı:nabafaza kuvvet· 

•q,_~"•up 300 atlı ile kuvvet· 
:"?' lttir 

ıa . 24. 
h, j (A.A) - .Mubare 

Habeşistamn Cenup ordusuna 
komanda eden 

mcktedirler . 

Popoloditalya gazetesi, ltalya
oın artık geri döamiyeceğini ve 
haşkalırınio inadı için milyonla· 
rını boınna feda ttmiyeceğini 

yazmaktadır • 

Adiaababa : 4 ( A.A )-Adua 
bölgesinden ğelen ıon haberlere 

göre bu şehrinin ön6nde büyük bir 

Gerisi üçüncü sayfada -

_ ................ __ _ 
Atioa : 4 (A.A) - Havas ıjan

sınıo özel aylarının bildirdiğine 

göre, cumuriyetçi ve kralcı lale -
beler arasında çarpışmalar olmuş 
ve bu çaıpışmalara askerler de ka· 
rışmııtır. Talebelerden bir çoğu 
yaralanmı§ ve b.z111 tevkif edil
miştir . General Koodilis, kısmi 
1tferherlik rivayetlerini yalanla-
mıştır. 

: •nıısı büyük haıldtlar
~dıya nakledildiği hıl

'~1rniyen bir badiıe te&i· 
~11tı, 
l . 

'İaf bıaoun husule getirdiği 
·ı'' göz önllne getirilir· 

l'elılp Paşa 

( Vehip Paşa, Genel savaşta Ça· 
nakkale ve Kafkas cephesindt Türk 
ordusuna kumanda etmiş bir Osman· 
lı pa~asıdır. Gerek Ulusal savaşta 
ve acrekse Türk Cumuriyeti kurul· 

935 Niifus sayımı 
._ t 11 •laka artmaktadır . 

llltdil p•rtilere meDSup 
~İot) olarak ve kesin 

L~ll~ talyıya karşı z'cri ted 
~, •tıılaıaıına maruz oldu 
S,t:! Puti gazeteleri ulus 
t , l 

1 :Paktının derhal ve 
'liaır'tbıkini istemek sure· 
t • ere kıreı hücum etmek t, .. 

~ "•tı k 
,~d, 'lc~'lll•yı su götürm"z 

1 •cıd 1 t' bölünmüştür. Ay
~ de:ı ngihere Vt'! İtaly• 
t ~•I ttten bir isini terci he 
UtlG~tnak gıbi müşkül vazi-
~ le tahammül etmek-

•t,.. 4 
~.b; . (A.A) - Dün hal 

l•atanın kuzey sınırım , 

b 

duktan sonra, kendisi Türk yurdu-
nun dıtında kalmış ve bugiin Türk 
vatandaşlığı sıfatım kaybetmi§ bir 
adamdır.) 

detli bir mukavemet göstermek
t~dirler . 

Eoganen civarında devam t't· 
mekte olan muharebede ltalyan· 
lar zayi etmişler ve bir miktar e
sir bırakmışlaıdu . 

Musaali uağı bölgesinde de 
muharebe başlamıştır . Elli bio 
kişılik bir Habeş kuvveti Cibuti 
Adisababa demir yoluna ilerle· 
melde olan halyaoları duıdurmak 
vazifesioi almıştır . 

Orta çağ ıiıtemi, vergi asker 
almak bakımlardan nüfus 11ayımın1 
pek )aruıi görmiyordu, netckim 
Osmanlılığın Timar ve zeamet 
tşkilah ve vergi sistemleri de bu 
işe lüzüm ~östermemiştir. 

Bütün ülktyi kaplamak ve 
devir yapılmak üzere tarda (aile)
lerin ve kişilerin aayısını ve sın, 
t.tlarıoı dtfterlere geçirme şek
linde yapılmakta olan yeni usulle 
nüfus sayımı yeni memleketlerin 
icadıdır. 

İlk önce 17 oci asırda Kana 
dı da Yeni Fransada (Quehec) 
Kebck de yapılmıştır. 

---------------·-------, Bu anlımda nüfus sPyıminı 

2 P bizde lde ilk dafa 927 de yeni 
Q İ)kteşrİll - azar Türkiye, cümburiyet yaptı. 

G Nüfus sayımı yapmak, bunu 
~
1

t ı N 11 f yapıldığı gün ulusun adeta ens-: ene u us sayımı tantane bir resmini çıkarmak de-
mektir 

~ ~-~ Bu resme bakarak ulusun o 
'

1 ı,. ~ lttı Riinü, sayım işinin bittiği ilan edillinciye gün ne kadar kişi olduğu ve ara 
'\ ~O k nılan sıhhatların o gün ne halde 
~~Ült cu larınızı sokağa bırakmayınız. ı bulunduğu görülebilir. 

/ b'haı Çocukların sokağa çıkmalarından ana Bizde 927 de yapılan ilk öoce 

arı mes'ul tutulacatır. nüfusumuzun, Türk uluıunu kü-

Başvekalet 

İstatistik Umum Mıidiirlıiğü 

çük sıöslermek istiyenlerin o gün· 
terde inatlı iddia ettıkleri gibi en 
çok 8-9 mi'yon değil, 13 milyon 

600 küsür bin olduğunu gösterdi. 
Bu bilgi ile beraber, kadın 

Y. Kemal Tenglrşenk 
Sinop eaylavı 

Iarımızın erkeklerden biraz fazla, 
nilfusumuıua ancak yüzde 42-27 
si evli, uloıun asıl yetiştireceği 
ve yapıcılar. olan ~orta yaşlıların 
( 20 c ile 60 ara11' bütlln nüfusa 
nisheti hı§kı ülkelere göre daha 

az (yüzde ~46,52 ), okumak bilen
ler (eski baıflarla) ancak yüzde 
8,16, bir it tutan, yani meslek ve
ya sın'ıt sahibi olanların hiç bir 
İ§ tutmayanlara nisbetle yine az 

(bütün nüfusuo yüzde 39-26 sı 
meılekli, 60,74 dü meslekıiz), bu 
yüzde 39,26 iş tutanlerıo 32,05 
şi çiftçi 2,20 si sanayıcı, 1,89 zu 
tüccar, 1,84 dü devlet memuru, 
1,28 zi serbest meslek sahibi 

olduğunu öğrendik. 

Yine bu sayımdan anladık ki 
nüfusumuzun yüzde 13,58 zi ev
lerinde aralarında TürkçedP.n 
baıka bir dil ile koouşiyorlarmıı. 

Nüfusun ülkede dağılması yö
nünden de 3,305,000 kişi vilayet 

ve kaza merkezlerinde, 10,354,000 
kiti de nahiye merkezleriyle köy· 
lerde oturmakta imi§, kasabala 
rımız köy denecek derecede az 
nüfuslu imi@, ülkenin tabiat şart
larına göre nüfusumuz rasiyonel 
bir ıurette yerleşmemiş. 

Bütün ülkede vasati olarak 

-- Gerisi üçüncü ıayf ada -

Suriye ve Filistin Haberleri 
Suriye başveziri 

tinin tahkimi 

Beratta çıkan usavtülahrar,, ga· 
zetcsioe Şamdan bildiriliyor: 

Havas'ın, Ba~vezirin Pariıten 
ayrıldığı haberi, Şam Vatani mu
hafılinde bir canlılık uyandırmıı
tır. 

Bu mubafil, protesto telgraf 
lan, aleyhtar göıteriıler ve dük
kanlar kapatmak ıeklinde bi is
tikbal hazırlamaktadırlar. 

Başvezirin Pariıte bir istikraz 
işini görüştüğü veı bu itin takibini 
Maliye Veziri Hanri Hindiyeye 
btraktı~ı ıöyleniyor. 

Her hangi ani hadiselere kar 
fl koymak için Vataniler bu hafta 
kongrelerini yapacaklardır. 

Parlamento devresinin açılma: 
gününde Mebusların toplanarak 
kabine ve hali hazır vaziyetler 
hakkinda itimatıızlıklarını bir he· 
yanname ile neşretmek hususu 
üzerinde muhabere devam et
mektedir. 

Yeni bütçede Mebuslar için 
tahsisat konmamıştır. Yalnız mu
ahedeyi red etmiyen 6 Mebus ar
ka kapıdan tahsisatlarını alme k
ta devam ediyorlar. 

- Akabe körfezinin bir dtniz 
üssü yapılmasının ıebebi. Garp 
eahilinin tahkime ve bu tahkima-

dönüyor - Filis
- iki sipariş 

tın kara yohıyle Akabe ve Ha1-
faya kolaylıkla ittisal edebilmeie 
müsait oluoudur. Şimalde Akabe 
Tahc kal'ası - ki iki yıl önce 

Mısır ve Filistin İngiliz komaer
leri bir çok askeri rical ileı birlik· 
te buraeını gezmişlerdi. -

- Cenupta Ettevibü' de tabii 
bir tayyare istasyona vardır. Son· 

ra Zeheb de tabii müstahkem bir 
kal'adır. Ondan sonu ToroHİ§e 
gideo yolun bıımda Elaebek var· 
dır. Bu yol, ıert otomobil nakli 
yatına miiıaittir. 

Elnebin cenubunda EHerm'de 
iyi su kuyuları ve tabii tayyare 
istasyonu var. Körfezin ağzında 
Tiran adında kıraç bir ada vardır. 
Deniz tayyarelerinin inmesine, 

donanmanın deyerlemeıine ve 
Sllveyıden Babriahmere geçen 
kontrola müsaittir. Erkim 
harplerce hu noktaya çok kıymet 
verilmektedir. 

İmparıtoluk, muvasala yolu 
üzerind~ iki körfezin ağzında 
Hayfa ve Süveyşten mahrukat, Sü· 
venten erzak alacak, denizden 
ve olmazsa karadan yırdım göre· 
cek bir noktadır. 

- Gerisi üçılrıcı1 sayfada -

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

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle· 
rini ytıpmağa başlı)' an Coşkun Güven , her gün sa
bahtan akşama kcıdar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kad3r bizzat çalrşmaktad•r. 

Amatörlere miJ.mkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 
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abeft9,t9n ve ıl<ayeeri 
..kayseri Koo.binaaıoın açılmosı 

töreni müoaeebetilu Moekovll ve 
Türkistan gdzetelorinde çok önemli 

makaleler yazı)m4ktadır. Bunlerda 

~i• • 26 J Özel J•Zıcımız 
•ı= 

Aktif bu laoDjanktar •İyıea~ı 
feYrl'li içinde il~rliyen Alman fi · 
Dan.....,;,a~ı ÜQ~iye bdar 
baprdı~ ifleti wllaJ•" Graf-= Sc
••erın V. K ..... k.JM.reda aon ya· 
ılaa bit yu11ında diJor ki : 

1932 ye ~K ıkris sonucu o 
lara~ de•let , memleke~ ıerbay
r. f., ve 'loıyaf ıigortı büdcele 
rind ijrl.(iUe• eluikler 1932 den 
aoor~ ıtoeden 'ISeneye aıalmıı -
br. 

taAı~ ler: igOfa btiiçe 
iii.b'lilblaoeden 1J9la.zJ~iii ko 
roma için detil, belki prôduktif 
lfdler içia pek çok par.IH veril· 
diit llwlde 1934 dea heri bu bild 
Ç911İllieiliji almamıı ve tama 
.n-.ı ... ittir. 

Dulet :rekô hld9Hi 0033 de 
o .... a gıW tl9.14 de de 850 mil· 
JO• mark-:>elıleik ile kapanmıı ise
de ...... .-e'hebi fcLtyldi• b• ıe 
atlerct. ,.m.ıea ... mtelaetin ko 
naamu' ve genlll ifler, içiD'. bir ıok 
,_.ı .... rc:.allllttır. 

.... Ja•••da devletı iki ae· 
.-t•taeıi .--.iNdiai iadile; 
aliaiı pumıın .. nelilclerini .de 
p · .eılllıtnetaıtiıı&.•tbr . 

ı Lia •eleriade •• Hitler. hü 
llüeıeinio beilllnswnda ancak 
bole lııırediUle .._lillsaralsd>ir çok 
mMııilq itlere. Yeril•• pMalar aon 
ldfl«daudewletc .. litlıpeilldn ve
rilmeje ...... dı . c.Çok müllim 
b' · ir • 

Çlnk& bu ıuretle İ§ bulma ,,. 
._...._~~i .• .,,.e in a,ı;.tıtJ i~er soaa er· 
....... a l@•l hler devJtJin 

daubui Afman)anın 
lloi"Çları fa lıada'Tdar : 

1 ...:1 ltdnet lrinu• J..930 da ye•ttt ltorW 22.9 aail1ar 1D8r k idi . 
Bt1•a• 18.J milyarı vadeli 4 6 •il· 
yıtı'4n11 •eMM idi . 1934 I& borç
lar yekunu 21.5 i uzun adeti 
5 ~ delt but. llaere 26 6 

Halbuki 1933 ten 1935 orta
larına kadH bu it için bü"6me· 
tin ('lindeo geçea bütüa peraoın 
yekunu 6,7 ili 11.2 milyar mar 
kı eeçmiıtir . 

Buodan da 1tt1laııltt ki yaban 
cı memleketlerde ye-pılan m6ha
leğılırın temeli yoktur . 

Vergi, it bukna kredisi ~e bu 
gibi ş ylerdea alman ve yukarıda · 

'tÖylenen de-vlr.t borçları 1935 Or· 
talarına kadu 5 milyar ve buna f 
devlet poıtalanedın alınıp kılı- 1 
lan::.pa•w•hee.p edilirse ancak 

_$ov3etler bidiği enılüstri Asbakanı 
Piyıfakof salgıdının Türk Ulusu 
tar.efından samimAnc kab'.ll edil
mesi ve Kayseri Kombinasının 

Tiirk -" Sovyet -Oestluğunun bir 
tcmd tııtı mahiyetinde lsluğll işa
ret e lilmcktedir. 

Kral Rct<lek Habeşistan ve Kay
seri hutlığı Alt.anda y.azdığ4 bir 
hetkede lfabr<fistaoın ıtimdiki du
rumunu TiirkiyMm ls\iklAl sava. 
t ndaG avvelki ı.ltırurou il+ k11rıı-6 'milyar markı bulabilir . 

lı bulmak i,ia hart;anan ,,b;ı 
milyar mark yukarda söylenen 
devlet borçlarına kıydedilmi§ ol· 
dupndan demek olnyor kı bO 
k\lmetin yeni borçlara ancak 4 ve 

yel&U.a borçları Cleğerimi ıolaıalı 
6 ill 7 milyaH ;Çıkarılmıtlır . 

Kriz lelieleıiode ancak geael 
bütçelerin eçıtı olen -8,8 milyar 
ektiği kapamak içia 3 7 ..mi1y•r 
yeoi ~rç •l•omııtı • Halbuki ~on 
iki buçuk sendeki borç artımı 
bunun akıioe olarak genel hütse 
lerio beHbı derklttmiş olduktan 
baıka bir kaç mil)ar da kapital 
artması ve it bulurnuna yaramıı 

tır • Demek olu)'Or ki kriz aenele 
rinin borç artını ıenel bOt~elerin 
elııaiğini tamamlamak için ıorıoa 
artan pHif bir borç iken 1933 
denbtri BJtan borçlar e.ski. borç
larJ ıeri \'ermek ·•e [deoic.letmit 
bütçelerdea batkı aktıf fti, kon · 
jl•ktDr ıiyasaaı da kukio 11Dlr· 

~la~eril•iftir .=8u aıa&dar 
genel boıçların aaoırlarıdır, Borç
ların P fayıı t.ekıitlerinio aüoü 
ıttaüoe verilmeti bn ıiyatıauın 

ilk"işidir . 
Almaoyanın devlet , memleket 

ve prbityldclar borçları da için· 
de olduğu halde değermi olarak 
30 milyar bulan yekun borçları 
Almanya gibi bir memleket içia 
biİJ,ük bir ıey d~ ğildir . MüWm 
olan borcun ,.aıaeklitinden siya 

ele wcu-. arjma t.ea,poıu ile bo•ç 
verme ar11ındaki deak'"medir. 

Alman fiıJaoı IİJ•-IUD&D 
ödevi vardar . Bıriocisi bütçce <'k
ıilcleriai l1tm~,ıtrak ltiltÇeti 
deakJrlJjrmek , ikmcisj geael it 
ler ve it bu1mı için verilen para
lırıa yılhk bütç<' den vcrilmeiiİDİ 
temin etmek ; üçilaı:ijsil .de .grael 
borglarm fıyız ve takıitler ile gü-
nO güaüne vcrilmt'&:ain yo!uuu 
bulmıkbr . Bu iıe ancak en kü 
çOkten erı büxüiüne kadar ıbte 
malik bir taaaı ruf ve ver imde aıkı 
bir be11p , bulisa hesaph bir ta
aarruf ıiyaıaaı ile P-lde edilebilir. 

Bu iıio eyi Lir t ı mpo ve emniyetle 
b11ır1lm111 ancık devletin iı bul. 
mı yolunda ~it saveı aonucu 
olarak aluıun reet chuumundı. 
ki eyılrtmeain tergl alı1111nde 

doturacıRı aı tım~n yllnelmesi ile 
mOmkün olacıkhr . 

fllc babar•Jcadar tl.evam edtn 
tıArraf .M•kaıı J11edi8i Jle luapi
t"I toplema aiy.aı111 pek iyiı .bir 
t'kllde ha19rılmtt-ve bu t · kilde 
y.rım milyar markı -bulaçak .ikin 
c~bir t•Hıruf i>•uaı larediti- k11· 
ruJmuetor. Demek oluyor Ü borç 
itI.ıi .lıter !filo .&tbı NİM• 
temeller &zerine kurulmakta ve 
Almın fioaaıının a,electği emni
yet aın.._..ı..ıadır . 

Kısam ilylamellJizım gelirse 
1933 le bıı1arten finaoı si1a1Hı 
memlekette yeni kapital kurulma· 
"9 itiDLJJckk~diği tplda .llı,.r· 
mııtır . Böylece ~·11 7.,vae ~ıp 
vadeli borçlar orı.daa lcaldnıla · 

,.ak biıalıun ,,er~pe ~aa va 

deli .emin baılar ve •#a• 
~iter l.9nulma~tadır . P• rifjo 
de , beııulmuı için bütçe ile kre 
d · 1i7Hı11nıa el ele çılıı11t1•• 
~ktfti ıçık lıir ~rçek Oldafa 
aib' h ı&r:kft devlet ,, jımi al
..... •fı!11 •• a.to bir hlıarı 
ile bitlri~i dt! guç .. ktir • 

laşt11.arak: diyor ki: 
Afrika<la 50 seuedenberi ıüı-en 

U~beş'stanı ( yani t\lıikanın tek 
müstakıl dovlı•tini ) müstemleke
lı• ştirme hareketi ıle ~irkiyenin 

300 yıl siirrn 111üate ml~kele5tirmesi. 
arasında bir mukayese yapmak 
mümkündür. 

Tüı kiyenin eski müstemleke du 
rumundan yeni bir istiklAI çağma 
kanlı bir sava§la uluşması onun 
ayni zamanda Arsıuiuıal bir iş 
birliğine kat ılmasını da t tlmin et · 
m iştir . ViP. kıa ekuyAJeular kültür 
vu teknikçe gelişme yolunda büyük 
adımlarla il rliyen .T~ kiye--~umu

riyet i ile yurı vahşi ve belki de ya· 
rın Avrupaoın- bir müstemlekesi 
olmaya namzet bir Habeşistan 

krallığı mukayese etmemi cüretli 
bulacaklardır . Fukat eğer biroz 
geriye bakarsak daha yirmi beş 
sene evvel 'fürk Ulusunda her ta
raftan Avrupanın iitismareı kurd
larile sars ·lmış olduJlunu ve ulu&un 
bunların istismarından korunmak 
için çarpışmaya çalıştığını görü · 
rüz. Yabancıların Türkiye kanun
larına taLi ~lar~ ( ıani k11· 
pitülasycınlar ) sultanlar bOkOmeti 
tarafı odan tanılı yordu . Türk top· 
raklarında Avru1a ;eıismsrcılara 
iankalarl", tr.öıtlerl41.'1 demiry.oll a 
rile ülkenin tabii servetlerini emip 
duruyorlardı. HııttA Alman eermıı
yesi lürkiy.,yi ekonomik bakımda!' 
kendisinin tam bir eömürgPsi gibi 
tanıyorJu . 

Diğer taraftan eski Ru~ya . ln
gil\ere ve Fransa Türk to;nakla
rının pıırçt lanması 'Projelerini atır
lafdanberi hazarla mokta idi lor. Çar 
Rusyas\ Türkiyedelri Hıristiyenları 
kurtıırınak vo lngihore Mısır ile 
Hindiıt •m yolunac'fürk k>p••pla
rındon bağlamak amacında idi. 

Dünya savaşında ise tamamen 
yıırolırnmış ol ıl n Türkiye daha on 
beş yit .ö@oe lAcidtA ölüm hdlinde 
yatarken muciı~ 9eklinde bir er 
kinlik s11voşlna girişti. Köle olmak 
İ6~~mzy.eo rAnaJolq köylülerinin çıp· 
lalF, göğüşle J&P.\ıkları ç"rpıımanm 
sonu T~rk ulusunun zaferıle bitti. 

8q kan~ savaşta Ti\f" nlns~na 
ıYariJım eılioj uzatan 11eg4o"' devlet 
Sovyetler birlıği ol~u. Su savaıın 
sonunda Türkiye kay>~ız ve şut
sız s~but ve bütün haklara ••hip 
bir Jijvlet olarak kelkıodı. 

Avrupanın altı büyük k ıpitali .. t 
devletı son otuz bPş yıl içinde 
( 1876· 1914) kenılf müstPmleke
lerini 40 milyon murabba kilomet
reden 81 m·lyon murabba kilomet
rıJya ve müstemleke D'Öfusunu da 
283 milyondan 523 milyona çıkor
dıl ı r. Daha taksim edilmiyen ve 
müitemleke haline girmiyeo Çin, 
Siyam, Afganistan • Hebeşiıtan ve 
lr8ıt.>ültc11Jeri-•ardm Fakat uveştan 
ıonraki rı ıeoe.içiode müstemle 
keler.de is,.nlar bat göstermeei 
bularıa biı gün eldea çıkmaa ih
maliui gö.ater.4~iodeJl timdi Av · 
rupa möıtemld,el~r• Mrmay41 gön
deı ~emekte ıoe oralarL tehir ikti. 1 
saf).t aiı~mi alttnd ,4.Ua :ısiyllde bi-

lrer h11m JR&dde ayqtağı .;p18"ıtk 
kuJl,ıuı\a~\adır . Jl~ela İ(ıgil'z 
profeaöllerin4en Sili. diyor dci"ı$üa
temleke holJdarıoııı küf.&ür ~i7ui, 
ltaJyan olu~unun g~çen on doku
ıuncu aşrı-tı ıon ruhundaki ıevı,e-

6aş vurma bürosu Hamiyetli yurttaşlar 

alk •çin ~ai,na 
açıkttır 

Bu ayın birinden itibarenJıO 
k\imet -.a•i!J'da balk için bir 
hıt vurmı büroıunua açıldığı ya 
zılmııtı. 

Halk için açJen bu büroda ıber 
kesin dıyrrlerdeü 'ıleri lcole1hk 1 
ı. ve çabucak y11pılmktadır. 

Yelnız b6roda ~ö~et ,bekliyea 
dayre memarlan.dıa baad•n •n
di dayreleriyle ilgili olmıyan it 
leri battın >Savmak istrmekte. 
tedirler. 

Dün yanında eıi bulunan ih 
~iyar bir adamc•i•z da bir i§ için 
bu broyı bat vurmuı ve itiain 
11apılmıdlğ1Qı g6rjioce tlhaJ T:ev
,,k Jiadi Bayeaho f~Dana gitmiı, 
jderdini anlatmıf, İlbay bDyük bir 
'lgi göstererek bir buyrukla kıaa 
bir .zaman içinde.bu ihti,auD 

hini gördürmüıtür. 
Bunuo için bu büroda zorluk 

~ekecek olanların llbaylığa ba§ 
vurmplın lizımdır. 

Şaşatiler 

Pamuklar.mızı tağ,19 
ettikleri için borsa tara
fından hakyarine verildi 

Şehrimiz Borsa lcomıuliğin· 
clea öiıeodiiimize g.öre Etgiıler 
fabrikasında tüccardan Şıptiye 
ait P,reaele1tmit [35) ve pıeaeleae· 
celc (150) balya pamutan m•ituı 
olduğuna dair verilen r•porlar 
üzuiae borll beyrtioce mahalline 
gidilerek. JaP.ı.a tqtkikatta dıı 
piy111lara: sevkedilecek olan pa
muldarın hakikaten borsı talimıt· 
name ve tağtiı kanuouaa muhalif 
olarak hazırlandığı görülmOt ve 
mahallinde tutul.ıa zabıtla Şaıeti, 
ikinci defa olarak hak yerine ve
rilmtı oldutu ıibi fabrik111ndı 
bile bile t•iti~e ilet olan ve bu 
iti teshil, mükerrer bora• tılimat· 
nametioe H ucOme• kararlarlll• 
f1DUhalif hareket eden fabrikıcıla· 
rın da ayrıca tecziyeleri ıtalep 

etlilmittir. 

Qrta mektep ~irektörlOğil 

Şehrimiz Orta mektep direk 
törlüiü ve TOrkçe öğretmenliğiae 
Mardin orta mektep DırtktörO 
.F.zıl edim atanmıthr . 

Stbrımiz Orta mektep eılıi 
Direkt&ü ve T&r~çe ötretmeol 
İbrahim Bilgea de Mardin Orta 
melltebl DirektörlftjDue ve TOrlc
çe öir~tmepliğine ataamııtır . 

sine erittikten ıoora müs\emleke 
Jer ana vatanlardan ayrılacak ve 
bu ayrıhıa hiç pir kuvvet karıı 
durmıyaca~tır . 

Bu halkların çoğu da • en4i İı· 
tıklAllerini kendi ku~~tlerile ~an 
ve ateı ipinde istihsal ede..c,ekler
dir. Bu mücadele ise artık b91la
m•ıtır .,. 

Bundan <IAIAJ• ltelya. Alıııan ve 
Japon siyHetçileri timdiden bu 
korkuyu ıezmekte ve mOsteaW-ke 
işlerınin yeniden gôz•len g•'Çİril 
meltrini iıbmt>ktedirler. Fakat bu 
müstemlekeleri yeniden takaim 

Şeihit ve yokıul yavruların 
aüaaet diiiüaünde .çocuk ui~me 
kurumumun& par• ve eu• 1ardt· 
mı apan cömert..yurttaılarıo iaim· 
leıj a§aiıya y_eullQ{ftır . Y araaın 
büyül&leri"-Olecık yekıul yavıulara 

kal'ft~&erilen Alika anututmi 
racak kadar büyüle ve k!)'metlidir. 

epimizi auindirtn btı-badi· 
seye itil~•• .. çoeuk 11iır••e ku· 
rumu •dma bııkan lızet tarafın · 
dan iti" kkür edilmektedir. 

Lira 
10 Tüccar Süleymın 
10 Ekmekci S•ffet 
10 Karfıyaka tüccar Tahir 
ıs Çifçi Hakkı 
20 Çtf çi Da11 Ali 
50 Milli llM•JUca• f alnikaaı 
10 f ~brikatör A11m 
5 Muakkip Cıfer 

10 Çıfçi Kaaım Ener 
10 Çifçi Safa 
20 ~fçi Ekrem Avai 
2S Cumhuriyet fabrika11 • 
1 O Çifçi Adil 
S T6ccır Kaleg oilu Lutfi 

25 Gilodo 
20 İakiıaf ıirketi Dir. Kemal 
S Köae Aziz 

10 Gıni Oıman 
20 Sabri Gill 
5 Tüccar Mazhar Haaao 

10 Tüccar ~.ko Benyeı 
S Çıfçi Hamit 

10 Nihat Oral 
10 Çıfçi Tevfik Kadri 
1 O Çif çi Haf ıı 
S Sa)'lav Damll 
S Antalya aabarı Alıme Gir 

uy 
S Tüccaı 1itrabim 

10 Çifçi Timur 
S S.bmeA lbrahim 
5 H.ıdavatçı Celil 
S AIMoeJ•la Btdri 
S Abuer Abaıd 
2 ~--.,. Salih 

30 Awukaı Bleaü 
50 Fabrikalar ıirketinden 
10 O....-nh baakaaıadaa 

Yekôo 
Top bez fabrikatör Sılib 
Top, brz fıbrikat6r Şadi 
KoyurJ İ§ fabrikaıı Nbibi 
Ali 

20 Kilo piriaç lclıeççi Avni 

~ız Lisesi kimya 
öğr-etmentiGi 

Şebrimiı Kız Liaesi kimya 
öğrrtmenliğioe Erkek Liırıi ilim 
ya öiretmeoi Kemil G&VfiDÇ aak· 
lea tayia edılmiıtir • 

Şehrimizin genel 
~Uızeı;11lğl 

Geçen aoo ybmi dör& ,.., 
içinde hi9 bir :ıabıtı •ukaata ol
madığı hbaybğa •etilen rapordan 
ıDl•ıllmııtır • 

Adana - Ko~an yo
lundaki köprU 

Adana - Kozan ,ehaodeki 
klprüoiin yapılmaıını deir olan 
kefifaame ve plin B•yı•dtrlık Ba· 
~anlıta tarafından ~qlllaaralc 
lıbaylıi• ıöoderil•iıtar . 

imizden canh hayvan 
•lınaqak 

meseJe .. i yeni bir di,inya ıau11na IJtaobul elekeflik H8"•1Hiltin 
ve yeni buhrıplara ıebep olabilir." bir mjlyoQ v-.. fenerle, dıyıeaiıün 

MAkalenio soourıda ~ral Ra4fk ~bitr liralık plirler.iyle ce· 
diyor ki: eup illerladaı.m•la .._.,aa 

• H•~eşi,tan· Avr-..ffı kapi"lıı- ._19.._~k ~l~~M~ pa· 
mi11ia 1eoi bir Jturpan namzedi , tlerilmesinin temini baıaau baya 
Ka,y.teri kpmbio341 ise kendı güç- (akdaa İlbaylığ• bildlrilmiıtir • 
lerile .iıti~l41 (r.azaoan ulutlar ara- Ke raiH~ M,:ı bayı 
sınJaki daitlıığuıı ve it bjrliAüıin 
bir Abickıidir. Lreiuh İlçebı;tJBanr izinle 

9eh:i•IH fd •;ıtir . 

6 birinci ltfl'_ltr -ıı-
M a J~ n "j,J.,,.4rB 

---Yer altında gbZ h 
a)ioe 

getiriliyor. 

~.~ ... ~..:.;.::..1:.:';: 
gaz hllline getirilaıeıı ,,-_~ 

ŞQfıetler birbğir.d~~a ıl&ı 
beri devam etmektedır · ~' 
ay içinde bu tecrübe~el, 
onaola ırmİŞi. ve. J6' ,.ad" 

ton kömürün 'tler alı,ul 0:~~ dauıarlaanda hnve ~~· 
meai i~Aaları ade.~~pelill"it" 

1913 Je lngiliz pıub k0,.1rl 
den Ram9oy yer atııod~ 
bav•~ına .çe.Jım•~ Jerİ 'f'P' 
bazı lahratuvar tecrobe ~ 
mı§h. Ramae7 taı~ --~ 
leo bu fikir şj.mdi Sovye' ·fil111İt'1'· 
ları tarafmden inldşal et&I 1pıt· · ·ı ri .et~ Bu yeni usul,, ışçı 8 / ~ 

ld&ki-tetio ~llşnaad•~a.ııı&•J' 
5ibi b~n' ~ad., Wf'! 
t.ilemi7~D demt\lları_J' ~il (j 
sine imkAn vereerktır. btd" 
ranyadaki Dambaı k<SIDil~ t 
sınıo bazı bölgel"rmde 'ık~ 
tiyatrnın 1.1ncak ~ iO ~ 

,.l)ilmekta..idi Yer. J.Uın~ 
~~Ul._.,,_uaulü ile ısa l> ~ 

% S0---90 ındaa. i&titfda 
tir . _.,,,,l" 

Yer .Uında ediailera ~ 
yulardaa şehirlt!r• bot• ..a'-~ 
verıleeek oldu~undan d• 1161 
kolayleıacak ve 19bfrlttf 
dumandan kurtuı.cakflf~ I>~ 

Böyle bir kuyu e-,.• ..t1r . 
d Ç1J111ıı-

basda Garlefka ~ a ~ 
kuyu günda şimdıdeD 

11 
ti 

milr.Abı vermekte ve b000 
..,,# f 

l'd'"llP• T" 
metroıJ1ndan müvel 1 ııı ~ 
benzin bo,usund9 İitifade 
tedir • 

Moskova havsat•.0~• ~·r. 
lün taıbikatınıt gitlfilJDİI"~ 

_ız/ ..--...... ~-,,,_. "' 
Çocuk esi!;!' .;. ..,,,. 

Kurjlfllun ı.,t 
grafnam• 

__. ,.,,, 
Çocuk E~irgeme ıtob-.' 

ael Mnlcui tarafıud•• '/af. 
· ed• ve aaJeti huıusıf rif d 

buıuılan bu çok "~~ 
"Llbtt tebrik tdW.-' ~ _ 
telgıaf m~ezind• b 
dır. • 

l"ebrik telgı-'•••:,.~ 
ki~ll qı@atabıW• .. ~ 
i8'eıa.eaİ.a; ~lğra.f ,_ -~ 
bir t.klpıi•~ 1'blkH,,,,.,. .,;' 
yeamaeız ve telf'~ ... ~ 
aynca 1~ k•rut -~~ 

1rter. Jirl .,,.-~ 
811 ~ıtbrtD 'i J> 

yurdomuıoa ypkall 
belcım.-• ayrıhnlftl'· ~ 

Telwik telf'.,._... W"; 
kliıtla ~(aD ,111ı'1ı89' ~ •• aeyjn9 doyA~ b' 
bllkmedt cetiD• ılP 



btrtrıct teırl n 1935 

lfılb;şistan ve Panafrika 
lll"tea. .. 
· Cib 1? ozel aytarı 2 eyhil ı 
ıı b llhden yazıyor: 

a lıaıu 8•hrlın yazar keo, Ha- 1 
rl ~.,:~o •nlaşmazliğı hakkın 

L ' ar, verilme üzeredir 
,,~ .. . . 

~İr 1 :un ıçmde eskiyece" 
~ •. ırn hadiseleıden hah 
i;•ıe, Cibutide kıaa bir 

eO t, t 
0 buıurıaşumaıdao , yet 

1• ~--•rafaız kimseler yanında 
İ'· ~kı0;ktüe1 kalıcak mesele· 

0• .le ~8 ~ lllalfımal toplamak 
ril 'b hfade etmek istedik. 
• Uy~ftalar içinde Punıfrika 

· ba~kCBabeşitınl uyısının 
ht ında bir takım heves· 
İd:~nlır tarafındnrı hanli 

~:. ~&tl~l~r ?rtaya atıldığından 
oı Yı ılk reportajımızıu 

n· . •rak ele aldık. 
~ ı ha·ı di 

1 
1 e Selasiye bize 1916 

p 0nıatik becerikliği sa 
:r!•n kral Lidi Yassu'yu 
~ 10direrek hundan beş 

\ begus tacını igıyen bil 
it •ceriltli bir bükfımdar 

~~ ıııtılrıuştı. 
k ~ııı, b '441,r eraber. son zaman-
\ Çok llab~§ kabileleri için
ıd· aevıleo ıuiyet Lidj 
~~· l<endisi. Haile Selasi-
""a'b· o· ' 1Yle aksi olerak baaın-
iıo k •tıı 8 ada savaıçı, hey 

it, tan Ve mükemmel bir 

t••ıfı 
~. •rı onu umumiyetle 

Çın 
, ij •n ve •ocak sav•ıtıın 
fi·'~eılılere sevdirmişti. 

~•re~lBti!.an Kubet dinin 

8 lbuılümanlığı k•bul 
L Orırı . 1 . 1 .. _,,1111d ' urnLmıyet e ıe am 

'''•f UruLc ehındaki k•bi
e b •rıdan da iyi gözle gö 

•ılanııştır. Fakat bu din 

rJ' ~~ ~ı ~nub akibeti üıerinde 
l"Q 0Yoadı . Gerek İogi-

,~/ . eu v k . ._. ı ''d ~ gere patmu s-
~~ ' buldnan Kupet kili· 
" tıte 1 1 °"'-td' a imlığrn yayılma· 

8 ltht l~leri için, Lidj Y aH

,~~n düşmesini ayai şid-
'~ rdı . 

)~e ~~ile Selisiye 'o in la bta 
.ı.ı. •ıasel ve irksel mUcı
'""tl~ d. 
,,. Q ı. 

~ ''ta ı •ııa 11 a halyaoın arasia-
~ıı~'1 80n aylarda kötüle 
lıt· ,S,ıasiye'oin ilk işi, 
-.,~1' 1hoda buluoao ka
~- b~da mümkün olduğu 

" ıbenk temin etmek 

:tı. İaia· 
.~.,~ 1 li•beşlilere knşı 

1 •tın büyük kumandana •r d ' ıı,, ~ a, .buyunduruk altrn 
•bılelerin kuruyucu 

su, beyaz mütecavuzlara kartı açı 1 

lan mücadelenin sancak darı ola· 
rak tanıttı. 

Afrıkadan bütün beyazları kov 
mak ve siyaxların ~mansipaeyonu· · 
nu temin etmrk amacile uğraşan } 
Pan~frika hareketine lbirdenbire 

1 
üüyük teberrularda buluumak su-' 
rutile eempatisini belli etti . Bu 
suretle Babeşistan sava§ıda , ei 
yah!arın beyazlara ker§ı açtığı bir 

mücadele şeıklini verm,ğe çalışır 
iken hayret uyHndıracık bir ça
buklukla , memleketin içinde bir · 
birine aksi cerryanJar arasında 

köprü kurmağa ve balkın kendi· 
sine karşı bes)ediği sevgiyi artır· 
mağa muvaffak oldu . Eski bir 
HıbFf uazıra , bize Haile Selisi · 
yenin yıllardaoberi istediği bir 

şeye şu son aylar içinde nail olu 
verdiğini temin etti ; bu da halk 
tarafından hakikaten sevilen bir 
hükümdar olmaktı 1 

Bize ao.lalıldığana göre Haile 
Şelasiye esıs itıbariylc Panafrika 
hareketinin bir mümessili olmak 
tan çok uzaktır . Huoun için kafi 
derecede fanatik d<-'ğildir • Yal
nız çok soğnk kaalı L r diplomat 
olarak , muhtemel bir savaş ha
liode balkın arasında birlik temin 
etmek için bu hareketten istifade 
elmeğe çalışıyor . 

Diğer taraftan ltaJyan-Huheş 
anlaşmazlığı, Panafriku hareketine 

1 
mmızıam bir k uvvet vermektedir. 

Bu hareket N tıgus'a iltihak ede· 
rı:k, onu, Afrikanın hürriyetini mü
dafaa eden bir aı.lıım olarak tebcil 
ediyor . Fakat bu sıradu Panafrika 
hareketinin Haile Seldsiye'yi haki
kiğ önder değil, ancak bir propa
ğandıı dleti telakki ettiğini unut
mamak gerektir. Bu lıarekotın en 
önemli esaslarır.dan biri, zencilerin 
emaosipıısyonu olduğuna görA, gü· 
nün birinde bu ceryanın Habeş 

terin t\leyhine çevrilmesi kabildir; 
Çünkü Habeşler kendilerinin zenci 
olmadıklarını iddia edorttk mem 
l9ketleri içınde bulunan zenci ka
bileleri, gayet tabiig bir surette 
esıırat ve tabiiyet altmn alırlar . 

Bunun için ltalyanlıırın sık sık 
iddia ottıkJ eri ve Alman gazete w 
kitaplarında yazıldığı gibi, Haile 

• Selılsiyeyi Ponafrika hareketinin 
başı telakki etmek, doğru değil
dir. 

Ponııfrika ve Habeşistan, bugün 
İtalyan nsığlıırına karşı oçılan 5q. 

va§t& müttefıktirlor , fakat soııra 

birbirleriuin düşmnnı olacaklar
dır. 

Ncue Zürchor Zeiturıg «Münih•dea 

----------11111[191----------~ .... ~--------------Çağırı 
llııcı '--- . 
%~ lhıntaka etlbba odası 

1
"dan: 

'eııed 1 
C))u enberi ifayi vazife 
~Ci: tbGddeti hitam bu
~t)et_tlltllka etib)ıa odası 
• 1 
ltı ) ~e Haysiyet dıy~na 

~lti11 ''•ne üye seçimi içio 
"~tı. tulll, günü toplantı 

,. kseriyet h&11l olma· 
·~atıl 

'allta ilime mucibince 
~~itr y, bırakıldı. Bukez 
" •rk d ıı: <:: 1 •ıluıo 18 ilk 

,ıı•" ı, te~tba günü saat (17,5) 
"'~, rtıeleri rica olonur. 

..,;• ~, 

6,ı5 ~ ~ •• , 
ı~;' , ~0~etlemesı 
~'~ ~ tı~~i ~b aoora okunan 

l ÇC)k 'lıı 759,8 milimetre 
~ıS, •ıcak 31 ve en az 

•tttıgra ttı . 

ı~~~::•ati %25 olup yel, 
''tti, •aoiyede 1 m~•re 
9cık • 

9özı•llc:me durağı 

Suriye'Ve Filistin 
haberleri 

·- 'Birinci sdfjfadan arlan 

Bunun için deniz, kara ve ha-
1\'a kuvvetleri için bura"ı esaslı bir 
merkez olacak ve imparatorluk 
muvasala yollarını muh•fazaya 
çok yarayacaktır. 

iki sipariş 
-..Habet hükumet., Tclibipteki 

meyve suyu şir killine sekiz bin 
İngiliz lirası kıymetinde vermiştir. 
İtalya bükiimeti de 25 birı lira 
kıymetınde ayakkabı sipariş et 
mi§tir . 

Deniz postası . 
l\Ioskovıdan bildirildiğine gÖ· 

re Sovytt hükumeti Yahudilerin 
muhac~retine kolaylık olmak üze 
re Rodos ve Hayfaya deniz pos 
tası le sis edecektir. 

---Paranı!---

ı Boş yere h~rcama ve har· 1 
cıyacaksan yerli malı al 1 

( Ttirk Sözii ) 
• 

Habeşistanda kanii sa- 935 nüfus sayımı 
vaşlar devam ediyor 

----.-.-------------------------------------------------

- Birici sayfadan artan -

savat başlamışhr . Haberler ken· 
di mevzilerine mükemmel ıarette 
yer leşmislerdir . İtalyanlarıo ileri 
hareketi büyük güçlükle kar§ılaş-
maktadır . ltalyınlar Aduayı işğa\ 
etmek ve daha iyi mevzilere yer
lesme k için büyük gayret sarfedi 
yorlar . Her iki tarafın zayiatı 
çoktur . Yakında Habe§ küküme· 
ti bir harp bülteni neıredecektir . 
Yarından başlamak üzere sansör 
illin ediltcektir . Deısiedeki ltal 
yan konsolosu 150 kitilik bir ker· 
vantn başında olduğu hrlde bu · 
gün sağ ve salim Adhababaya 
gelmiştir . 

Londra : 4 ( A.A ) - Royt6r 
ajanuoın Diredattadao haber al · 
dığ:ıoa göre , Muıali mıntakasın-
da bulunan İtalyan uçakları Ha· 

be§ veliahtinin kararııabı olan Des 
sieye hareket etmişlerdir . Bu 
uçaklar bütün yol boyunca bom
bardımana devam ediyorlar. 

İtalyan tayyarelerinin attıkla 
rı bey•nnamelerde '' Danakıl ka
bile dostluğunu kabul ediniz , 
yahut ölünüz ,, diyerek bu halge 
halkını Habe:şistecdao ayrıtıp ken 
dilerine ayrı bir kral seçmeğe 
davet etmektedirler . 

Adisababa : 4 ( A.A) - Ha
rardan gelen bir telgrafta bu sa · 
hah Ogedelinde vukubulaa aid· 
detli muharebelerde Habeşlerden 
2000 kişinin öldüğü ve bir çok 
yaralı bulunduğu bildirilmektedir. 

A:fisababa : 4 ' AA ) - Bir 
taraftan Aduanm zaptı için mu
harebeler devam ederktn diğer 
taraftan Tiğren ili üzerinde uçao 
İtalyan uçakları Tiğreni dili ile 
yazılmış ve içinde ya İtalyan dost· ı 
tuğunu kabul edioiz , yahut <ılu i 
ouz. Cümlrsini muhtevi b'ldirik- I 
ler atmışlar4hr · . Bu bi1dirikler 
aypı zamanda halkı Habeşistan· ' 
dan :syrılmağa ve kendi krallarını 
bizzat seçmeğe davet etmektedir. 

Adisahaba : 4 ( A.A ) - Ras 
ıeyunun lcumandaeı altındaki Ha
b~ş kuvvetleri Aksunla Adtı• ara 

aında Malbarya mevkii civarında 
ltalyan kuvvetleriyle karşılaımıı· 
lardır . İtalyanlar tanklarla bom 
bardıman uçakları kullanmakta· 
dırlar. 

Direddaua : 4 ( A.A ) - İtal-
yaolar Musaaliden Desieye giden 
yolu bombardıman etmektedirler. 
Bir büyük kısmı hiç uçak .görme
miş olan Danakıl kabilelt:ıl deh-
~et içinde kalmışlardir . Ogadea 
cephesindeki muharebe dün •k· 
şam küçük müsademelerle başla· 
mıştır . 

Adisababa : 4 ( A.A ) - Des· 
ıiedeki İtalyan konsolosluğu iş 
yarları buraya gelmişlerdir . Dip· 
lomatlaıdan gayri olmak üzere 
Adiıabab•da buluoaa bUtüo ltal· 

yanlar yarın Cibutiye hareket ede · 
cektir . 

Londra : 4 ( A.A) - Adiııa
babadan gazetelere bildiriliyor ~ 

Habeş komutanının bir bildi · 
riğiode şöyle deniliyor ki : 

İtalyaolar tarafından tevcih 
edileo ağır topçu 1 teşi altında 
Aduayı dah• fazla muhafaza ede 
meyiz . helyanlar •ğır top , uçak 
ve tank kullanmaktadırlar . İtal
yanlar Aduanın anahtarı demek 
olan Ramab dağını hücumla ele 
geçirmişlerdir. Şafakdanberi Adu· 
a:un zaptı için ceıeyen eden mu 
harebelerde iki tarafta ağır zayi· 
ata uğramışlardır . Habeşler ha · 
va bombardımanından çok müte· 
essir olmuşl11rdır . Bundan başka 
Habe§ler Ağam ve Adiğrat civa -
rında büyük bir mağlubiyete uğ 
radıklaranı kabul etmektedirler . 
Aduıdaki kuvvetlere kumanda.ı 

lık eden Rasseyum'uo bulundu-
ğu mevkii bilhassa uçak hombar 
dımaolarındım ötürü botıdtmak 
mecburiyetinde olduğu sanılmak 
tadır . Banuola beraber Habeş 

askerlerinin cmoiyetle geri çeki· 
lebilecıaği ü.nit edilmektedir . Ha· 
beşler şimdi müthiş bir muh.re· 
benin ceıeyao ehiği Akum civa 
rınd'\ki Malbarla mevkiiııde mu 
anoidana dayanmakta olduklarını 
eöylemektediıler . 

- Blrfrıcl sayfadan arlan -

kilometro murabbaına 18 kişi dti
şüyor. 

927 Nüfus sayımıo1n yanında 
yapılan zirai ve sioai tahrirlerde 
bize daha bir çok şeyler öğretti 
ler. 

Ben nüfus sayımının verdiği 

bilgilerin yalnız ekonomik alan
larından bazılarını aldım, daha 
bir çok bakımlardan dediğim re 
sim gözden geçirilir ve başka ı 
batkı bilgiler çıkarıla bilir. 

Göıülüyor Y" bütün bu öğren· 
diğimiz şeyler türk ulusununu sıh 
balları, ulusun soysal (içtimai) ya· 
pısıo1o ilkeleri (unsurları) dır. 

Bu ilkeler yaşayan bir varla 
ğıa ilkeleri oldukları için bir 
kararda kalmazlar, değiıirler. 

Bugün bizim Türk ulueunun 
lıu ilkeleri hakkındaki bilgileri· 
miz 927 yıhnda bulundukları hali 

gösterir. 
O vakittaobed ~cıba bu sı · 

falların, bu ilkelerin her bfri ne 
oldu? büyüdümü? k.üçüldümü? u
lusal yaşamanın büyük ıkıotıla
nnın akııları ne halde? tuttukla· 
rı yön nasıl? ulusal yapı iyileşi 
yor mu, kötületiyormu? nüfusu • 

muz artıyormu, eksiliyor mu? ev 
lenme, doğum nasıl gidiyor? ö 
lüm eksiliyor mu? iş tutenlaran 
sayısı ziyadeleşiyor mu ve no nis· 
bette? yavaı yavu ehir nüfuslara 
artıyor mu? aoayi mıntakaları 

meydana geliyor mu? s•n:ıyileşi
yor muyuz? evlerinde Türkçeden 
ba,şka dil konugsnların sayısı aza· 
liyor mu? 

Büzün bu=sorgularm cevapla
rım, demek i.!terim ki ulusun ya 
pıındaki değitmenleri, büyük a
kıntıluan kuvvetlerini, yönlerini 
öğrenmek ve arkasından gidebil
me, ancak yukarıda !Öylediğim 
resim çekmenin, başka sözle, nü· 
fus sayımının bir kıç yılıla 
bir ;daha yapılmasıyle mümkün 
olabilir. 

935 yılıoın önümüzdeki ilk 
teşrin ayının 20 nci pazar günü 
yapılacak nüfus ıayımı, yalnız 

nüfus ilmi ile uğra§Bnlar için de
ğil, bütün Türkler için çok önem
li bir İ§tir. 

Ded iğim gibi, Türk ulusunun 
yapısında (bünyesinde) işleyen kuv· 
vetleri yalnız statik halde biliyoruz 
bu canlı bedenin yaıarken aldığı 
durumlar, ilerlemeler veya geri
lemeler hakkında daha bilgimiz 
yok, Bu sayım bize bu bilgileri 
,erer.ektir. 

Bu günkü günde htle sosyal 
yaşamada ilimsiz san'at yapılamaz. 
bilgisiz iyi İf görülemez. 

Nüfusun ilkelerine. ulusun a· 
kıntılarına şu veya bu yöDÜ ver
mek istcy~nler mutlaka o akın
tıların, ilkelerini giilişini, duru 
muou çok dogru alarak bilmeğe 
mecburdurlar. 

Nüfus sayımının tasnifinden 
alıuac·ak sonuçlar (neticeler) ulus 
için olusun' yalnız ilim için olsun 
çahtacaklar işte bu imkanı vere· 
cektir. 

Sonra kuvvetle ümit edildiği 
gibi Türk ulusunun unsurları 927 
denberi 8 sene içinde epeyce iler-
lemiştir. ' 

Bu ilerleme her kesin önüne 
konurkeo derecesi çok doğru ta· 
yin t-dilmiş olmalıdır. 

Ooun içi o kanunun ' koyduğu 
mecburiyet olmasa dı yine sayım 
işinin taHmatıo söylt'diği gibi ya· 
pılmasıoa çalışmak, bu yolda e
liodeo geleni yapmak heı Tüı k 
ulusu, kendimiz lıakkrndaki bıl 
gilerin pek doğıu olmasına kıs 
kançlıkla çalımalıyız 

Ekonomi bakımından nüfus, 
ekoııomık çıılışmada fizik muhili 
itletmck için lizım olan emeğin 

' 

s 

asri s·nemaaın 
fevkalade proğramı · 

Teşrini evvel 

Victorien 
cumartesi akşamından itibaren 

" Sardou ,, nin eserinden 

---( lellora )-·-sa 
Oynıyanlar 

Marie Belle-Ernestferny 
ilaveten • • fevkalade eğlenceli komedi 

bugün gündüz iki matine 

ikide dörtte 

1 

Birinci matinede ikinci matinede 

istanbulden geçerken Fedora 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAII'OX ve Xri~A 

Kilo .Fiyatı 

CiNSi En En çol.. 
Satılan Mikdar az 

l~apımalı ~ pam_ıı'k~~ 
K. s. IS·_ s. Kilo 
·= - - - ~ ---

Piıa~a parla~ı ., 37,25 37,50 -
}.Piyasa temizi " lanf' ~ 37,50 41 
Iane lI 37,50 39 
Ekspres 42 
Kl~vlent 43.25 1 .. . ' - ' " 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç t G 1 T 
Ekspres 

'~ 
iane 2.IO 
Yerli .. Yemlik,, 

9t ~ohumluk., 1,8.5 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

•• Yerli 4,50 
., Mentane 

Arpa 2,80 3,12,5 
:Faeulya . 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 10.95 

UN .... Salih 725 - 62.5 ... ... " ·- .Q .o ıc -Düz kırma •• 
~~ Simit -- " o c: -.~Cumhuriyet -750 f2-; ... .. - -> 650 , 

~ = 1 -l"- (,)o Düz krıma ,, 
Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

5 / 10 / 1935 İŞ Bankasından alınmıştır. 
.Sanıim Pr.ru 

Hazır 6 53 Liret 9 178 Hayşmark 97 ,_ 1 
1 inci T. Vadeli 6 25 .Frenk" }"'ransız,, 
l inci K. Vadeli 6 

~ 
Sıerlin "ln:?iliz" 618 

Hint hazır 5 7 Dolbr "Amerikan" 
1 

79 27 
Nevyork 11 o Frank "lsviçre .. 

ürüleriye geçinen maşeri var lak, muz ve onun sıfatları degil mi-
topluluktur. dir? 

Nüfusumuzun hareketleri, e· Sözün kısası, hu sayım neti-
konomik yaşamamızın en köklü ersinde yapılacak tasnifler. hta 
unsurudur. . tistik umum müdürünün dediği 

Ü lkemizde mal yetiştirmenin gibi bizim nüfusumuzun yaş tc-
ve yapmanın, iç ve dı§ ticaretin şekküllerini, inkişafmdaki kuvveti, 
bir az köklüce değişmderinde, okur, yazın oisbetioi, okuma ça· 
eermaye meydana gelmesinde, ay· ğındaki çocuk adedini, aild teşck-
lılcların, gündeliklerin ve faizlerin külünün kuvvet ve nisbetini, faal 
mikdırındu, UÜşÜp )'Üks• lmelHİn-

ve gayrı faal nüfus mikdannı, ma-
de, teşebbüs fikrinin ilerlemesin· 
de ve buulara benzer ekonomik 

lUliyetlerin nevini ve derecelerini 

oluşlarda hep nüfus hareketleri- mesleki iokisam vaziyetini ... vs.) 

oin tesirleri vardır. gösterecektir. 

Utusumuzcn başka uluılarla Bu çok faydalı milli işin ek 
~konomik alucda yapılacak mu· siksiz başarılması için bepiınizgöe-

kayeselerinde ilk önce göz önün· terilen vazifeyi layikiylc y ıpm•ğa 
de bul unrlur l a u ac k. v arlık a-fuın· u alı alı ç § m. 
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Eyltll 3 de l\loıkovadao Yazlı'· sı·aemada ~ ...,. 'y ~ 
bavalan 2200 metre mikabı A .a 1 ~ 
hacminde iki balon dört Sovyet g A A~I 
baloncusu bir uzaklık ve muka- b k ) 
vemet yarışı yapmıılar ve bir dün u a şam ·~ 
ya rekoru tesis etmişlerdir . Sev~nlcrio ve sevilenlerin filmi , içten gelen noğmelerle süslenmiş 

Buolar 2300 kilometrelik bir çok guzel şarkılar Vonediğin bakmukla doyulmaz enfes manzaraları K A~ 1 
mr.afeyi •ıtıktan sonra ( 7000 ) arasında geçen büyük vd içli bir nşkın hilcdyecıi, sevdiği lıaJJe muka- ""'" u--J 
metre yüksekliğe çıkmıolar ve helesini görmiyen zavallı bir tenorun aşkını musavver çok hissi ve bü 
( 91 111t 31 dakika ) ytre inme- yük bir fılın işte : 
den uçtuktan ıoora Kezakiıtan 
Cumuriyetine inmişlerdir . 

811 güne kadar olan baloncu. 
luk rekoru 81 saatti ve Alman 
uçakcısı Kolen tarafından 1922 
de teeiı edilmiştir . 

- Prav11da -

Vekil tayini 
Adana Taı sus kapısında yeni 

açtığım 9 numaralı kolonyacı dük
kAnınıa her dürlü alım ve satım 
itlerile meşgul olmasına ve tica. 
re\hanem namına hiç bir yerden 
borç yapmamak üzere diğer lüzum 
edecek işh r için kendi imzasile 
muamele yapmasına ve bütün iş
lerin idaresine Adananın Crımal
paşa mahallesinden 143 numaralı 
evde Abdullah oğlu Müzoffeıi ve 
kil tayin ettiğimi ve \İcarethanmin 
sermayesi temamen bana ait olup 
hiç bir kimsenin bir alAkası olma-
dığını ilan ederim. s945 1 

Adononın Cemıılpaşn 

m ılı.ıllesinJcn 
Fikriye Ali 

ilgisi kesildi 
Mağazamda sııtış işyarhğı yap

makta olan Mehmedin 4 10-935 
tarihinden itibaren ödevine son 
•erilmiş olduğundan bundan böy 
le sayın müşterılerimin doğrudan 
doğruya benimle iş yapmalarır.ı 

yayarım. 5947 Belediye cadde -

(Josepb Scbmledt)ln 
Dünyayı dolaşan Şarkı 

Adlı herkesi memnun edecek ve defalarca görülmesi arzu edilecek ese
rinin muhteviyatı . Göz yaşlarınızı zoptedem iyeceğiniz kadar hüzünlü 
ve içli bir mevzun malik ol~n bu film her halde şimdiye kadar gördü 
~ünüz ve göreceğiniz en iyi bir eser olarak kalacaktır. Tavsiye ederiz. 

Dikkat : 
Adananın en '-Yİ mevki vo en tP.miz caddesi olan ( A.bıdin Paşa ) da 

inşa edilmekte olan temnm~n kontörü haiz, lükı' ve lstunbuldakiler<len 
ayırtsız yeni kışlık Sinemamız y&kın bir zamanda işe başlamak üze
redir. Yazlık yfjrimizde sayın müşte rılerin gösterdiği teveccüh ve be
nimsemeye karşı Sinemaya konucak adı giae Smema severlere bırakı

yoruz. Bu işi rekldm zihniyetinden uzak bulundurarak mükdfatlı bir 
müsabaka şeklinde yapıyoruz . 

Tafsildtı Raşit Zeki müessesesindt>n ve el ilanlarından öğrenebi

lirsiniz . 
5937 
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çııtebaa kaplıcası 
J 

DAQA4t 
BiRiKTiRE~· 
RAl-tA T t; O(; t-' 

sind~ büyük kon 
dura mağazası 

Sahibi 
Süleyman Şükrü 

Eğer . Romatizma, siyatik, koraciğer ve böbrek kumları mesane tn ş-

1 
ları sğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Zıraat bankası Ad;ına Men- ~-----,--·-----------

Ceyhan şarbayhfiından 
Hayvanla çekilir , el ile işler , 

hava tulombest vasıtasile IAğom. 

ları temizler ( 750 ) lira muham
men bedelli bir adet ( Ldğam te
mizleme makinesi ) bir Teşrini -
sani 935 selı ğünü saat on başte 
pezerlıkla kati olarak satın uiına. 
caktır . Satıcıların o güne kadar 
bizzat ve ya mektupla müracaat 
ederek §artnamumizi istemeleri , 

satışın şartlarını bildirmeleri vo 
kataloğlarını yollamaları ve yüzde 
yrdi buçuk pey akçıılarile birlikte 
mezkur tarihte Ceyhan belediye 

salonunda hazır bulunmaları ilAn 
olunur . 5906 

28-2-6-IO 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekz11malara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Se<liye ile geleo bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . ller 

ne kadar fonnen kahili izah değilse de senelerce gebo olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan ı:ıoarn hamile kııldık)on görül 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktiCitesi ılünynda mevcut bütün kııı lıealurJan ılahn yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misufirlerimizin her <lür lü ihtiyoçlıırı dü~iinülı'r~ k lokantamızd ı tı~

miz yemek yapılmaktadır. ~'urunu, hakknliyesi. gazinosu, knsııhı, ber-
beri vcırdır. Fiatlor çok ucuzdur. 90 

firen üçretlerl yarı yarıya tenzilathd1t. 5512 

sucat fabrikası direktörlü
ğünden : 

Parke kaldırım 
yapılacak 

Talipl~uin Ziraat Bankası Ada. 
na Meosucat fabı ikası diı ektör
lüğürıe müracaat eylem,leri . 

5921 2-4-7 

-------------------------
Doktor Reşat 

M9mlekrt hastanesi kıılıık, bu 
ı un, boğaz ınütehossısı Almanya 
nın Berlin-L:ıypzig Üııivcrsite
lcri s<•ririyıılındun mezıın. 

llernevi kuhık, huğıız, burun 
omeliyatı yapılır. 

A<lr• s : Abidin p!!Ş'l raıltlesindı. 

Doktor Nacinirı lt duvihunı•s ci 
varında köşo başında 

--------------------- ____ 6591 30-30 

Birinci sınıf On bir yıllık biçki )·urdı.ında ka
yitlere başlanmıştır.Bu kerre yurt 
sahibi l~ta11buldaki incelemesin -
den sonra iki aylık bir çok ye
niliklerle gelmiştir. 

Göz hastalıkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

Hastalarını her gün öğleılcn sonra saat J 3 - 17 ya kadar HilAli

ahmer civarında lstiklAI mektebi karşısındaki muayenehanesinde ka-
bul eder, 5912 3 -14 

Çok malumat için Bebekli kilise 
sokağında Refika Recebin yur· 
duna uğranması • 

kiralık ev 
, . ıı•' 

. efin10 

Durmuşfakı mnkallesindA Dr.Süleymon Sırrı Beyın 1ı1ı•11 

dakt iki kat üzMine No: 82 ov kiralıktır.İsteklilerin LiikS 
8
" 

uğramaları . 5946 1 - 15 

t 

• 


