
öarnmmam 

FERlT GUVEN 

8 ---Birinci teşrin 1935 
SAL 1 

ADANA : GUNLüK GAZETE 

rı üçlerin raporu Habeşlerin lehinedir Dış bakanımız 

Durumumuz hakkında 
'ltere, Sovyet Rusya, Çekoslovakya, Roman-'. izahat verdi 

tll \re Yugoslavya; ltalyanlar hakkında zecri Ankara ~6(A:-A) - Dün t d Cumuriyet Halk partisi kamutay 
e birlerin derhal tatbikini ileri sürdüler. ııurubunun yaptığı tophntına 

~~-------·------------~ii k ~ir Habeş kuvveti, A davanın batı kuzeyinden aka-
Er: reyi ·stilaya başlc1n1ış •• şiddetli harp devamda .. 

L 
·:ndr:. 7 (A.A) - "Dayly Chronicle,, gazetesinin Adisababadan öğren- ı 

"' g:>re, Rassa7dum'un k ıvvetlerinden bir kısmı Aduanın batı kuze
ei{İ Marebden İtalyan hatlarını geçer.ek Eritreyi istila için ilerlemeğe 
t tnı tı.... 50 bin ~işilik bir Habeş yardım kuvveti Adua bölgesine git
e ir 

ı\\.ıaaı ı İtalyanlar tara"ından işgali hakkında şu tafsilat verilmektedir: 
a ~şler, İtalyanlann tan darından mürekkep kol başları şehire girdik-

Tevfik Rüttü Ar .. , genel siyasa 
durumu ile bu durum lulr§ısında 

Tlirkiyenin imza ettiği her türlü 
misak ve muabedelerle üzerine 
aldığı taahhütlere lrarşıhklı v., 
dikkatli sadakat ve Balkao müt 
hfiklerile birlikte müşterek em· 

niyet prens;~ine uluslar sosyetesi 
poJitikıtsı hakkında ıyi izahat vcr
ınİf ve gurup, hakaoımızın bu iza· 
hatıuı tr:svip etmiştir . 

İstanbullular 

Kurtuluş yıldönümünü 
so l'~ yan ve geriden saldırmıi!ardır. Bundan sonra şehir birkaç defa 
b l e~e geçmiştir. Ancak dün a!tsam İtalyanlar şehri kat'i olarak işgal >J 

, ~ ~ . di· ... Bu sabah ~arp tekrar başlamıştır. Neti~e henüz belli değil- İstanbul : ( A.A) - Şebrimi-
kutladllar 

A .er ı t tarafın da zayıab ağırdır. zin kuıtuluı güoil butün balkan 
"\d sevinç ve gösterileril~ kutlanmıı· 
t grat cephesinde İtalyanlar bir çok hücumlarda bulunmuşlarsa da he- tır . Şch:r haştso br.şa docan-

. ~t'i bir netice alamamışlardır. İtalyanlar bu şehirden iki kilometre mı§tır ·Vapurlar, tramvaylar her 

eiti ınevzilerde tutunmuşlardır. 1 Y<'r bayraklarla ıüılüydü · 
Fener Lavskiyi yendi 

''6 ~t • ( A A ) - " E•ıtre ı 
8'.,tlere gelen Hab rlt'Te 

ııı.a. 1t kanalı ile fAP deni 
~•le ı 'h lll ckele doğru yolda 
ltd'1•rda 35 bin Hker bu-
~ ır. 

ll~•bı : 6 ( A.A ) - Su 
~lo 100 bin kitilik. 

' kuaa.adaılnı deruhte 
iL..-• ~~kobere g!ımiıtir . 
~tor karargahın\ te-
~•rel&ıtı idare etmek 
~ "•tör ve imparatoTİÇe S'•lc balkı mildafaa ter 
,,•davet etmektedir . 

Roma : 6 ( A.A ) - Muıolini 
Aduanın z,.ptını Saoressorc sara
yında bulunan krala tt-lrfoola ha · 
ber vermiş ve Adnaoın zaptını 

tehfir etmit olan General Boao· 
yada bir telgraf çekerek kendisi
ne bütOu İtalyanların kalpten ge· 
Jea tebriklerini bildirmi§tir . 

2 Hadelrgu güney doğusu. 
3 - Gun)obi kuzey doğuıu • , 
Şimdihk auc•k kuzeydeki Ha· 

beş kuvvetleri ltalyaalaıla le· 
mastadır. 

Adua bomhardımaninda 40 
kadın ve 32 çocuk &lmüttür . 
Adua ile Aksua araıında olan 
muharebede 400 Habeşle 1000 
İtılyaa çarpıımıı ve 48 Habeı 
ve 27 İtalyao &lmüıtür . 65 İtal
yan da eıir dütnıDttür . 70 tank, 
100 uçakla kuvvetlendirilmi§ olıa 
30,000 kitililr bir İtalyan orduıu 
d• MuıHli bölgesiade toplııı · 
maktadır . 

İstanbul : 6 (A ·A) }""ener ile 
Bula-ar Lavski takımı arasında bu 
g6n yapılan maçı Fener sıfıra kar 
fi dört eayı ile kazanmıştır · 

Boluda yer depremi 
oldu. 

Bolu : 6 ( A.A ) - Bu gece • 
ıabahı karsı saat 4 buçukta do· 
ğuya doğru şiddetli bir yer dep
remi oldu . Üç saniye ıllren bu 
depremin ıiddetinden bütln te
hi, h•lkı uykudan uraamtfhr . 

-- Havalarımız 1 
Dü~man uçaldanmu tehdidi al· 

ondadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak: kurumuna yardım gerektir. ı 
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Atletizm denemeleri yapıldı 
Pazar günü Mersin - Adana 
arasında bisiklet tahammül 
koşusunu Torosspor ·kazandı 
Çukurova bölgesi 

Cumhuriyet bayramı 
için büyilk atletizm m· 
sabakftları hazırlamış 

tır. 

İstanbul, İzmit, An· 
kara ve Konyadan ge· 
lecek atletlerle böJge· 
miz atletleri karşJaşa
caklardır. · 

Atlet takımımız ça 
lıımalarına haılamıştır. 

Cumartesi günü ilk de· 
aem<ı yapılmış, bazı 

yar1şlarda iyi deoebi · 
lecek dereceler elde 
etli 1 mittir. 

i 

l 

Teknik sor-uçlar şun· 

!ardır : Bisiklet blrlnclsl1 Halli Hilmi 

100 metre - Bu yarışda Sey
handan Yusuf 13 ile birinci, To· 
roıdao Talat ikinci, Mersinden 
jozef üçilocü . 

200 metre - Bu müsabakaya 
iki parti atlet girmiş , sonunda 
S"yhaodan Yusuf 25 ile birinci, 
Mcrsindeo Jozcf 25,4/5 ile ikinci, 
fdmaoyurdundarı Kadir ve Sey 
handan Selahaddin üçüncü olmut 
lardır. 

400 metre - Bunda da Sey · 
handan Yusuf 58 ile birinci, İd 
man yurdundan Hurşit 59 ile 
ikinci, idman yurdundan Celil 
üçOncü oldular. 

800 metre - Bu koıuda id · 
man yurdundan Hur§it 2,40 ile 
birinci, Mersinden İrfRn ikinci, 
Seyhandan Remzi OçOacO geldi· 
ler. 

1500 metre - Mersindea u
fen 4,51 ile ~birinci, idman yor· 
dundan Celal ikinci, Seyhandan 
Orhan üçüncü .. 

.1000 metre - Bu müeabaka
da iyi bir duece elde edildi . 10 
dakikada Seybandan Bürhan ikin
ci ve üçünciiye hemen bir turluk 
farkla birinci gelmiştir. lkiaci, 
Seyhandan Remzi, üçüncO idman 
yurdundan Celildır. 

Gülle atma - Birinci Seyhan· 
dan Yusuf, ikinci idman yurdun
dan Hur§it, Uçüncü Mersinden 
Kadridir. 

Tek adım - İdman yurduoı: 
dan Hasan 5, 79 ile birinci, Mer
sinden Jozef 5,63 ile ikinci, Mer
siaden Kadri 5,60 ile üçDncü ol
dular. 

Mersinli jozef atlamadı büyftlr 
umutlar vait etmektedir. . ~ Jon ve dijer bazı 

lo •\'a hDcumlarına karıı 

1 
l>ları ile muhafaza ahı 
•rd1, • 

ti 
..... ~' arsıuluHl doruma 

..ı -ete dün bir toplantı 
Qlt. 

Adisabıha ~ 6 ( A.A , - Tıi
redeki Habeı kuvvetlerinin ku· 
mandan Ra11eyum İtalyanlann 
Dageta ve Dengbelayı iıgal et· 
tiklerini haber v~rmektedir. Her 
iki taraf 6qemli uyiat termitler· 
dir . Dört İtalyan subayı maktul 
diitmütlerdir . Hıbeoler iki maki
neli tDfek ve bir çok tüfek musa
dere etmitlerdir. ltalyan uçaklara 
Haro bölgesinin üzerinde uçmak~ 
tadır . Hıbeı hükumeti bir ltal · 
yan uçağınao dDıürülmüı olduğu· 
na dair olan b .. beri teyit etmiıtir. 

Cenevre : 6 ( A.A ) - Altı· 
lar komitesi raporunu bitarmiı 

olduğundan yarın saat 17 de top 
laDacak olan konaey iki vesikanın 
kabulü hakkında kararını verebi· 
lecektir . 

Bu yıl ulusal bir yoklama ya
pacağız: genel nüfussayımı 

Üç adım - idman yurdundan 
Ha81n 12,33 ite birinci, Seyhan
dan Selahaddin 11,60 ile ikinci, 
idman yurduadan Hurıit &çüncü 
oldular. 

Gerisi üçüncü ıagfada -

l.-.... la.b, : 6 ( A.A ) - İtal
t1._ rı G h . '- . . . ..._ ora aı mev.ııaı 

•o etmişlerdir . Bom 

~ ls ~~~tice.:inde heı kişi 
1~ it Yaralanmııtır . 
S:'be: 6t A·A )- Ha 'lQ bildirdiğine göre 

~tı hadiselerindenberi 
\~ Uafından itgal edil
l,...d ahıal mevkii Habet ,,.._ •ıı feri alıamı§tır . 

. ., •. 6 iti 1• • ( A.A ) - Salur 
'-~•mana gelmiıiir . İçin 
lfe ~ın yiğeni Dukdo
~... subay ve aslcer 

•-.d,,'0da bir çok gazeteci-

~'~ilerd d.. d.. F ;'~ı en or u ran· 
·ıo..,~1~n. , biri Amerikala 

'"1' •dır . 

Bir bildirije g&re balyan kuv · 
vetleri kuzeye doğru 100 kilo· 
metre kadar ilerlemiılerdir . Bu 
kuvvetler Adua ile Aksumu bir 
çevirme barek.etiyle Hptetmeğe 
hazırlanmaktadıTlar . Hebeı or
dusunun bOyük kıımı beoOz harp 
etmemiıtir . Habeşlerin niydi 
İtalyanları gerek müdafaaya ve 
gerr.k mukabil taarruza müsait 
bir nokt .. ya kadlı çekmekive ora· 
da çarpışmaktadır . 
Aduanın kuzey doğusunda bu 

lua&n gDndar dailak arazisindeki 
önemli Habcs kuvvctl~ri kuman
danı Ra1 kasH; Ra11eyunun kuv
vetJerinie yardım etmeğe hazır 
dır . İtalyan kuvvetleri 3 nokta 
üzerinden taarruza geçmi§l,.rdir . 
Hu noktalu ıunlardır : 

1 - Takkaz nehri kuzeyi . 

f-ie bir eksik ne bir 
fazla •• 

'~t \'e ulus yurddaşların sayısını bilmek 
istiyor .... '--........_ __________________________ _ 

2o ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Bu iki vesikadan biri meaele • 
yi muhaıemahn açıhtı gllnllnc 
kıdar inceleyin 13 lerin npora 
ve diteri de o zamaadın beri ge· 
çenihadiaeler ha kkındald altılaraa 
raporudur. 

Londra : 6 (A.A) - İt•lyao 
Habeı muharebelerinin 4 birinci 
teırin gününe aid aafhalan etra
fında bu gOn alanın haberler yüz 
bin kiıilik alh 1talyaa fırkaıının 
altmıt bt'f kilometrelik bir cephe 
Dzerinde ilerlemekte olduklaıını 
ve ıimdiye kadar üç bin kilomet· 
re murabbıı bir .toprak pırçaıı 
nın İtalyanların eliae geçtiğini 
bildirmelctedir . 

İtalyan taarruzu t•yyareler , 
küçük ve siri tanklar , cebel top
larile takviye edilmi§ buluamak
tadır . 

Paris : 6 (A.A) - Franıız ka· 
bineei dilnkll toplantısı hakkında
ki haberlere gelinct; banlar ka· 
bine üyelerinin alınacık zecri ted 
birleri onaylımakla beraber ıll· 
el tedbiri ta11vip etmediklerini bil 
dirmektedir . 

Eraosa; Cenevrede alınacak 
zecri tedbirlerin kııım kısım alın 
mak suretle her iki taraf ta gö· 
rÜ§melere devam imkanını elde 
bulunduracak bir yol takibode · 
cektir . 

İngiltere ile Sovyet Rnsya ve 
k8çük itilif iae Fransa tarafından 
takibedilecelc olan bu 11yaıaya ay 
kırı olarak anlaşmazlığın banı 

- Gerisi ılçdncıl say/ada -

Süheyp Derbll 
Ankara Hukuk fakültesi profesörü Trenler 

Çok geç geliyor 
Eılıiden kanıtırdıtım yıllık· 

larde, bıka uluılarıa türlü Ulrlll 
halleri, okurları, gidenleri, ge· 
lenleri, hıyvanları, hatta tavok
lerı hakkında açık, düzgln rakam
lar yazıb olduğu halde bizim adı· 
mız bile geçmezdi. 

Çocukluğumda bunun sebebini 
bilmez, içerlerdim. (Bu ladar de 
yimıiz, bu kıdar k6tlmüyüz ki 
bizim adımizı bile anmiyorlar? ) 
diye yanardım. 

Sonraları öğrendim tki bizim 
ı6zümüzüa a-eçmemesi, sadece 
bizim istatiıti~erimizin yapılmıt 
olmamasından ileri geliyormuf. 

(Bu iıtatistik nedir ki her ulus 
yapıyor, yapabiliyor da biz yap
miyoruz, yapamiyoruz? ) Diye 
merak ettim. 

miz olmadığı için bizi çok geri, 
bilimsiz bir uluı sanıyorlardı. 

İıtatiıtiklerimiz bana kapitil· 
Jisyonlar kadar ağır geliyordu. 

Bu yüzden kendi kendimizi de 
tanımıyorduk, Koyu bir bilimsiz· 
lilc içinde ylizllyorduk. 

Oniveraitt:yi bitirince bu yok· 
lutumuzu gidermek için uğrııma· 
ğa karar vermiştim. 

Oa iki yıl önce İst•tiıtik Dze
rine yeni ne çıkmıı, ne çıkıyor 
ar11tırdım. Yıpraaırcaeına çılış 
tık . 

Birlilcte çaltııtığım dört arkedaı· 
lar geceleri yemek vakti gelince 

·-·Ger l•i üçüncü ıagfada 

Epice zamandanberi doğudan 
ve batıdan ıebrimize gelen trenler 
hemen daima geç gelmekte ve bu 
auretle gen-k yolcular ve gerekse 
yolcu sahipleri saatlarca iıtasyoa 
da tren beklemek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. •su hadise, araııH 
ve muayyen ar1zalarla olsaydı ba· 
nu tabii görmek kıp ederdi . Fa· 
kıt hemen hiç bir gün trenin tam 
vaktında gelmediği göz önllne alı 
nıraa bu itdc nereye ait oldutunu 
kestiremediğimiz bir akıaklık kea• 
dini göstermektedir. 

Önemi a§ikir olıa bu iıe ilgili 
orunların dikkatini çekeriz . 

Liseyi bitirince istatistiğin ne 
o\doğunu öğreameğe, anlamaia r 
koyuldum. 

Foto Coşku 
Tilrkçe ve Franıı:ıça ae bul 

dumıa okudum. Üniversitede is 
tatik derslerini can kulağı ile 
dinledim. Anladım ki bu yıpma
dığınuz §~y. yapılmiyacak bir iş 
olmRktan çok uzaktır. 

İnsan tanımadığını nasıl ıever? 
Biz kendimizi tanıtamiyorduk. 
Batka uluılaran Türkleri sevme 
metinde bir çok sebepler vardı 

Kendimizi tanıtmamamız da 
bu sebeplerden biri idi. it bunun
la da kalmiyordu. lıtatistikleri-

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
ve her torln Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başhyan Coşkun Gnven, her giln sa
bahtan akşama kadar aç•k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mamkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 



Myt• 2 

Arsıulusal durum 
Soa-oa-bet~n zarhnda Arsı

uluıal durum kuşku veren anltır 
ıe~irmiş ve bugün de önemli ol
DYktan kurtulmamıştır. 

Avrupa siyasasının endişeli 
havasına hakim olan iki mühim 
meaeleden biri Litvanyanın işga . 

linde olup ahalisinin çokluğu Al
man olan " Memel ,, mıntakası 
için Almanya ile Litvanya arasın

dıki uzlaımazlık; diğeri de İtalya 
ile Uabet meaeleeidir . 

Almen Başvekili Hitler 16 Ey
lQI tarihinde Nürenbergde verdiği 
bir söylevde Memelin durumunu 
iıaret ederek Alman Ulusunun ora
daki Almaolara kartı yapılan mu
amelelere tahammül edemiyece
ı;ni açıkça anlattı . 

Hltlerin bu sözleri bahusuı 
Fransada büyük endişe uyandırdı. 

• Memel • in himayesini Uluslar 
kurumu adına idare eden İngiltere. 
Pranıa ve halya,Litvanyaya mü. 
racaat ettiler ve yeni intifıabatao 
lll'best yapılmasının teminini iste
diler. Litvanyanın Uluslar Sosye
tesindeki mümessili Lazaraptis bu 
yönde teminat vermekle beraber 
Alman Oenoyu memnuniyetsizlık 
ptermekte devam ediyor . Ayni 
samanda Poleuya ile Çeko.,.evakya 
..._anda Leh akalliyetleri mese
leeiMıea dolaya yüz gösteren açık
lık daha kötü bir duruma girmekte 
dwam ediyor. 

• • • 
ltaJy"° - Habet ihtilafına ge . 

Uıaı..JN ~ttNi tarafından teşkil 
edilN ıbul~r komiteainio uzlaşma 
tekli bulamam 111 üzerine en en. 
~li ~ir safhaya girmit bulunu
yor . 

·~~eM Jriiktmeti Habeş ege 
menlıA'ının Uluslar Sosyeteıi tara. 

fıadan müdafaa edilmesi lüzumunu 
konıeyde ileri ı6rmekle beraber 
Akdenisde bir takrnı tedbirler al
mıt. Cebelilttarık kalesini tahkim 

eder.ek Lima91 k'\Pahn11 Atlas .de
nizindeki ha,rp gemilerinden bir 
kıamnıJ Akdeniz" toplal;l)Jf, Ma.Jtada 
müdafaa tedbirleri almıttır . Bune 

mukabil ltalp Eritreye olan 41Üel 
aevki7.da devam etmektedir. 

Habet meselesinden dolayı lo
ıil'8re ve halya arasında zuhur 
eden açıklık bWMlu on bet gün 
evvel en hAd ıeklini bulmuıtu . 
lngiliz ana fıloıunun " Hom Flit 
Akdenise g~eceği haberi çıkmı; 
ve Giornale d'Jt.tiı buna karşl 
1Mdıtı bir yazıda " Eğer Hom 
flit Akdenıze geçerse mukabele 
preeektir. ,, diye 7azmıştı. 

Oiornale d'ftalianın ha yazısı 
ablti9de logiliz ana filosu Cebe
ltlttanlna g6riktö . Ve Akdeniıe 
geçti. Gerginlik son dereceyi bul-

mUflu. Bunun üzerine lngilte'renin 
Roma Sefıri kalyan Baıvekiline 
Mfater Baldvin'ın bir mektubunu 
Terdi ve lnglttereoin aldığı teda
hirio katyao Baıınının şiddetli 
iiqriyatındtn dolayı oldoğıınu bil
direrek taarruz fikrinin mevcut ol. 
~ıoa dair teeıiM t verdi 

Bu sıracJa Betler Komitesi ka
,..._ 'Nfi7er'" Jt.119 ile Habe
tiatana tebliğ ediyordu . Kararı 
HtblıWaJJ. .kab•I etti. Fakat lıalya 
kesin bir cevap vermemekle bera
•er kabul edemiyeceğini anlattı. .. 

BeıJer komiteıinin kararının 
'alya tarafından kabul edilmemesi 
tseriM hir Ftlf>OI' kaltme alarak 
Ko01ttye 1'81füpi9$ir . 

IQDtllJ, lt~l~o 1felegPSİ hı.ır 
•ulunduğu halde yaptığı bir top 
lantıda raporun incelenmesi için 
•n üo..aıs.dao mürekkep bir ko

Konıeyin • kovenantın lS inci 
maddesine istinat ederf'k timdi 
lik tavPiyelerdct:bulunmRkla iktifa 
ed~ceği tahmin olunuyor . 

Bütün batı haı.nı son on bet 
ğüade İtalya- Haheı uzlaşmazlı
ğı üzerinde incelemede bulun 
muıtur . 

İnıiliz bHıaı ltalyanıo Habeş 
hakemliğine kartı aldıj'ı hareketi 
tiddetle tenkit ediyorlar . Mama· 
fih lngilterede genoyun hu nok
tada birletmedıği İfÇİ fırkası reis
lerinden Ponıonby • Lansbur11ri 
gibi kimlerin fırka tanfıodıtn 

zecri tedbirlerin kabul edilmeıi 
üzerine fırkadan iıtifa etmelerin
den aalatıhyor . 

Fransız basınının havası rayet 
mütereddittir . İngiltere ve ltal · 
gıdın belen hıbHlere göre mat
buat bazı gOa bedbin , bazı gün 
iee ümidi neşriyatda bulunuyor . 
Fransız genoyunun hem İng· liz 
doıtluğuou kayıh etmemek , hem 
İtalya ile olan bağlantıya halci 
vermemek istrdiği görülüyer . 
Uvalin uluslar so;yett-sine Fran 
HOID bağlı kalacağı hakkındaki 

teminatı lnriliz baııaında iyi tuir 
göıteraıckle bt:raber Frantanın 

zecri tedbirlerde ileri gitmemek 
kayguıu da açıkca görülmektedir. 
İtalyan b8!!ın1nı gelince iptidada 
logiltereye karıı çok şiddetli jj. 

san kullanırken lngıltcre t.rafıa . 
dan verilen teminattan ıonıa eski 
tiddetiai aultmııtır . 

Arsıuluııl ıiyasa yvkarıda ıay
dığımız iki mübim bıdiae ile ilgi
lenirken :lıpanyıdı bir kabine 
buhnnı oldu . Lerru çekildi ve 
mDstakillerden Şap11priyat. bir 
kabine teşkil etli ki bu kabinede 
e•nelki kabineyi andırmakla be
raber daha viıi bir ekıeriyete .da· 
yanmaktadır . 

Gazeteci Jıkobun Ahnaalar 
tarafıodşo lıvi~re toprağında tev
kifi üzerine IHiçre ve Almanya 
arasında bir aiy.a.al ihtilaf çık· 
mııtt . Almanya Jakobu İaviçr~ye 
iade etti ve meseJe kıpudı . İı· 
viçre hilkümcti pasaportu sahte 
olın ıazeteciyi topr.alUenocian 
çıkardı . 

Yeni yapılacak 'Şümen
düfer hatları 

Yurd içinde yapılmekta olan 
yeni demiryolları 6aümüzdeki yıl
lar içinde ıoa hızını almıf ola
caktır . 

Bir yandan ıaık ve tim•l ta· 
raflırmdı yeni yeni hatlH di· 
ıeumesi ,için etildler yapılırken 
öte yıodan da Afyon - Antalya 
bıttıac.Jı ıçılaımalar çok ilerle
miıtir . 

Bunlardan başka, lspartanın 
Eğridir ilçesinde kalan ve Aydın 
hattı verileo lzmir Eğridir hatta 
uzatılarak Eskişehir - Konya 
hath!Ja Karamanda yapılacak • 
ayrıca Sarayönü - Polatlı ara. 
sanda yeni bir demiryolu ile bir
l91tirilecektir . 

Bu suretle Karadenizi Akde 
niU bağhy,ao iki.ci bir iltiHk te 
bekeai vllcud~ getirilmiı ola 
caktır . 

Polatlı - SHay6nU hattı, 
Konya - Ankara yolunu 130 ki· 
lometroyı dOıürerr.k bayı. kısalt . 
mıı olacaktır . 

Eiirdir - Kartımın battı ise, 
İzmir ve Aydın hatlarını, yani 
Eğe bölgesini İstanbul - Diyar 
bekir hattına bağlamıı olacaktır. 
Bu iki hattın askerlik ve ekooo,. 
mffi bıklmdan 6nemlcri çek ge• 
niıtir • 

'1İIJ• .t~ne kenr ~ermi~ir. v k 
Habetiıttan komitenin teklifini .n..aça çılar 

tabul ettiğinden komeyee keadi- vatan hainidir 
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Çırçır topları Klübelrin Pazar günü Dil •ra§tırm•tirı bisJ 
re götilrllyor . ....ı.,dl ti 

( o ) ıe111i heceler ı~· kP f' 
iki arkadaş kaybettik önemli Ve en verilllli bJI,,.., dıtardan gelecekden 

fazla resim ah nacak 
durumları 

- .... M,,,.. j 8undan böyle ispekter-
ötedenheri yabancı memleketlerden ler tarafından 

getuilmekte olan çırçır toplarının l · 1 k . . ınce enece 
memleketımııde yapılmakta ol· 

dutu ve yapılan bu çnçır toplarımn 
memleketin ihtiyac ı nı tama-

mca kartılamakta olduğu gö
rüldüğünden hundan böyle ya· 
hancı memleketlerden getirilecek 

olan çırçır toplarından fazla güm· 
rlik resmi alınacağı ekonomi Ba
kanlığından bildirilmiıtir . 

Meyva ağacı fidanları 

Meyve bahçesi yetiıtirmek 
iıtiyen meraklı bııbçc ve bağ sı 
hiplerinin ıimdiden tarım Direk· 
törlüğüne baş vuımalırı ve eke 
cek yerleri göstermeleri lazımdır. 

Koşulara yazım 

başladı 

13 Birinci t~şrin pazar güoü 
ıehrimi~de yapılacak olan sonba
har at koşularına girece" olan 
tay, at ve kıeraklann yazılmasına 
dün Baytar Direktörlüğilnde bış· 
lanmıştır . 

Beraat kararı aldllar 

Sakızlar uram1nda oturan Dır 
gam kansı Cemilenin en• ve 
parasını çalmaktan ıuçlu olup 

önceden yediıer ıeaeye mahkum 
edilen Gllaeyli Mebmd v" arka
daıları Arif ve Memedin atar ceza 

hak yerinde bozma kararı üzerin· 
de yapılan duruımaları dün bit· 
mit ve her üç& bakkıoda da be
raet kararı verilmittir. · 

Dört buçuk senaya 
mahkQm oldu 

Deniıler k6yüoden on iki ya§· 
l•rıoda Seydiyi kirletmekten suçlu 
ve mevkuf Latif oğlu çoban Hak· 
kının l'ğır cna bak yerinde ya
pılmakta ohtu durutmau bitıni~ 
ve Hakkı dörtçuçuk aene hapse 
mahkum olmuıtur. 

Şehrimize gelen 
uzmanlar 

Tarım Bakanlığı kendir ve ke 
ten uzmanı Profesör Doktor Fab 

ler ile Müh"ndis Ekrem Üıümevi 
Antalyadın ıehrimize ge&mit 
ve dünkü ekıpreele Urfaya git· 
miıtir . 

Şahrl111ize gelecek 
uzmanlar 

E~onomi Bakanlığı direktör
lerinden Huluk Belsan , Kaum 
Gülek ve uzman Oıkar Vıkert iş-

çilerin durumunu ıacelemr k için 
f t'hrimize gelecekleri Ekor.omi 
Bakalığından bildi,ilmiıtir . 

Ceza evi Direktörü 

İzinli olarık lıtıobula gitmiı 
ol.., Ctoıa evi Duekt2rü Hilmi, 
tehrimize dönmilıtOr • 

Direktör Hala 

Bayındırlık Bakanhğı ıu iıle 

ri Direktörlerinden Halil ftbri· 
mize gelmıştir . 

Nişanlanma 

Mıotalcamızıa atlatizm heyeti 
reyiai ve d4'mir yollara memur-

larından Bedii ile öğretmen Lut
fi,enin Dİ§anları dün gece kutlan 
m.,hr. İki tarda da mutlu oleun 

Şehrimizde ki spor klübleri· 
nio bunda b&yle mali durumları 
nın finans bakanlığı ispekteı leri 
ve idari durumlarının de Mülkiye 
iıpekterll'!ri tarafından incelene 
C'eti Türkiye idman cemiyetleri 
itıifıki genel başkanlığından böl· 
gemiz; Bııkanhğma bildirilmittir. 

Bundan bıtkı epor klOplerİ· 

nia hangi tarihlerde kurulduğu 
ve hükumetten alınan mOıaade 
tarihleri ele isteamitlir. 

Karadonla gezmek 
yasak 

Denizkuyusu _köyünden Sılib 
oğlu Salibin kar.donla &"tzdiği 
görülmüt ve hakkında kanuni 
takibat yıpılmııtar . 

lrmakta bir kişi 
daha boğuldu. 

Ağrıdağı isyanına katıımaktao 

suçlu ve mevkuf iken bund•n dört 
glln önce beraat ederek ceza evin· 

den çıkmıı olan Ercitli Melin oğ
lu Osman, ötey gün arkadatla
riyle birlikte DemirköprO yanın
da yıkanmak üzere irmağa girmiı 
ve suyun •"ın•ııına kapılarak bo· 
iulmuttur OımaDm ceaedi düa 
bulunarak çıkaulmıt ve hükumet 
doktoru tarafından muayeneııi ya· 
pıldıktan ıoora g6mülmuioe izin 
veril mi§ tir. 

Birbirlerini 
bıçakladllar 

Hasan oğlu Halil, SiUeymae 
oğlu Mehmet ve Hacı Mehmet ot· 
lu Ali bir ala• ak yüzünden ve 

Bıkırsındı oram.1nda oturan Ali 
oğlu Bekir, Selim oğlu Emin, Meb· 
met oğlu Ali ve Cebbar adların 

da dört kışi de sarhotlu" yüzuo
dea kavga ederek birbirlerini bı· 
çabla yaralamıılardır. 

Bunlardan Bekir, Emin ve 
Ali b11tahaneye yıtuılmıılardır. 

Cebbar yakalaıımıttır. 

Başka· bir erkekle 
konuştuğundan 

Bacı Hamit uramında otura• 
Hüseyin karısı Hayriye, Salih otlu 
Ahaıedi evine almtı ve bununla 
çirkin vaziyette hulunrkea koc&11 
Hüseyin ansızın çıkagelmit ve bu 
durumu görünce bıçağını çekerek 

Ahmedl yaralamııtır. Zabıta me· 
seleJe el koymugtur. Tahkikat 
dev•m ediyor. 

Kuş yUzUnden 
yaralama 

Kuşcu Hılmi , bir kut alıp 
verme yüziioden çıkan kavga to
nunda Hacı adında birieioi bıçak
la •ğır ıurette yaralayıp kaçmı§· 

tır . Yarala tedavi edilmek üzere 
haetabaneye ya tarıl•ııtır . 

Kumar: oynarlarken 

Sarıyakup oramında oturao 
Mehmet, Ahmet ve Cemil adlarln
da Oç kiti ırmak kenarında kumar 
oynarlarken yakalanmıılard1r. 

Biçak taşımış 

Mehmet oğlu Süleyman adaodıt 
birinin nz~rinde ~sustalı biçık ta 
şıdığı göriUdrek alanmıı ve hık 
kandı ,zabıt lutulmuotur. 

S Kanunusani ilk okulu öğret· 
menlerind~n Hafız Ahmet Ahf 
ötey aktım kalp durmasındnn 

ölmO§IÜr • 
Bundan bir kıç gün öace Bü

rllcekde bulunan ailesinin rahat · 
sız olduğunu duymut ve kültür 
direktörlüğünden izin alarak orı· 
ya gitmiıti. Ôtey gün bir kamyon· 
la yola çıkmıı • Mezarolukda bü· 
yOk bir iştiba ile yemeğini yemiş 
ve oradan yola çıkmııtı • Yolda 
kamyonun HlllDhıı pek fena te· 
ıir etmiş ve ıehre gelince komıu· 
sa bulunan doktor Osman Hayri 
ye bat vurmuı ve ilk tedbirler 
ılnımıştı . Fakat bısta , on oa 
beş dakika ıonra bidenbire fena 
laımış ' kalbi durarak aözlerini 
hayata ynmmuıtur. 

Dün öğleden önce cenazeli 
kaldırılacak iken kOltür direktö
rü • bütüa öiretmenlerin i•tirik 
edebilmeleri temin için Hal 16 
da kaldırı lmasını ailesinden di 
lemiı ve bu dı kabul olunmuıtur. 

Saat 16 dı ıehrimizde bulu
nan bir çok öğretmenler , batta 
kültür direktörü Yunuı Kizım 

bulunduğu bald~ evinin 6aüade 
toplıamıılard1r . ÔJü kamyoaun 
ortaaıoa konmuı ve ber ilci tara
fına dı ölünün doıtları oturmuıtu. 
Öğretmenler arabalara binmiı · 
lerdi . 

Cenaze Karııyakadıki yeai 
mezarlığa gitü "ülmDı ve oraya 
sıiSmOlmüıtür . 

Mezarı ba,1nda öğretmenler 
namına Gazi ilk ı0kulu bat öğret
meni Sedat Ahmet Atıfm mezi· 
yeder hakkında bir kıç ııöz e6y
lrmiıtir . 

Ahmet Atıf, Adaaa 6ğfetmen 

okulunun ilk mezunlarındandır. 
Şehrimizde bir çok okullarda iSğ· 
retmenlik yıpmıtbr. 

Adanadaki münevvrleria he· 
men hepsine öğretmenlik yap· 
mıt ve kendisini herkese sevdir 
mi şti. Çok halllk, ağırbaılt olarak 
olarak tanın mı ıh. 

Dün mezarı bıııJa toplanan 
lar, onun ne kadar candan ıevil
diiini anlatmata kafiydi. 

* 
§ Çıftçilerimizdeo Kellr.ci oğ· 

lu Mehmet, Ötf'y aktım ölmüı ve 
cenazesi akraba ve dostları tara· 
hadan kıldırlarek Karşıyakadaki 
yeni mezarlığı gömlllmO§tiir. 

Her iki ö lüye da Taaran•n rab· 
metini diler, ailelerine ve doıt 
larına bat aaihiında bulunurz. 

Kazanç vergisi için 
bir tefsir 

Kızuç kanununun üçüncü 
maddeıinia 5 ve 21 inci fıkralı· 
rıadıki iatiınadao istifade ed~n· 
lerin müteıbbit sıfatıle yaptıkları 
muameleleıden sağhyacakları ka· 
zancın vergiye tabi olup olmadı· 
ğının tefsir yolile teyjdini bOku 
met Kamutıydan istemittir . 

Tefsiri istiyen FiaaDı Bakan· 
lığı Başbıkaalıta gönderdiği tez 

1 
keresinde devletle yaptıkları ıöz 
bağların• dayanarak kazanç ver· 
gisinden istisna edilen hır.kığlı 
ıosyetelerio ve kanunun bu bu
ıustaki fıkraaının t&mülüne giren 
hakiki ve hOkmi tabııların kazanç 
vergisi kanununun sekizinci mad
deıinia bir oumarelı fıkrıattıtla 
1az1h daire ve kurumları karıı 
müteabhid vaziyetine girdikleri 
takdirde verilecek paralardan ver· 
gi aboması kanaatinde oldu~nu 
bilcür•ekhdir. 

k•1"" • 
lan ( ok ) tın nel•r çı .:.- t$ 

k. ·cıdet...- .aı. 
( ok)la yıyı ım ı .,,; ~ 

iosao odur . Okla yay b ) 
de vırsı ilk dil de odur ',,,._ 

Buna bu betkeletde , 

yola kartı.japriori hllk:~t ~ 
için elde çok sağlalll ı..~ .. t 
vardır • .Jı"'.. ~. 

(.o ) her dil de bıyrel ;,ti' 
( K ) iki ıert seıio ç• 

ıtndan çıkar. ~ 
Bir ok atı lıp tat• "~ o ,.~ 

çıkan ıes (ok)tur. 111 _,.. 

tıbii ad baıka söz ol• ·JJI ~ 
(Yay ) da ( •Y) 11 

'd' •-ahi ... eeıı ır . l Jr-. 
Kim bilir kaç bi• 1:--t tlİ 

ve parlaktat çaian• ge~ 
oio bu ilk ( feD) atJ ar:. 
icıdetm eRİ yirmiaci 811

1-- t/J 
icıdlartnın öıtOude .,,ı l., 
( zeki ) eseridir · ~ ~ 

fıte ( Okumak ) dı 0 1 

büyük bir zeki elCridir k~ 
Bir ağaç dalıDıD r•:. Jılr 

asığlınıp onu iki uca•dd ~ 
ile iyice gergialeı_ti~ ötJtrJ_dl 
bir ~ola aaptıyıp ıpıO bO_ ~ 
sivri çelik koyup ~ 
uzaklara fırlatmak tan• 

bir buluıtur . . f~ 
Onu bulan kiti~·~, 

Ve bu bulut• keodı ,1 ) • 
( ay ) demit adı•• ( f 

muıtur . l t IJ 
lıte kieiaio·yarıdı 1 

nıizde biSyle dipdiri ' 

duruyor . 
Onu - eıki 1111 idi' 

y•hnt uzak illere d~ 
den.o;racleğı karıı• 
tarmak imkinı vardlf' 

Köklerin, imli•••:~•,,..~ 
saptamak sorneu Öl -" f'I ı 
d•r uzan boyla d•rlll l' 
liji buad•a 6törüdiit :.. si'. l"lltt 

~ -----•rHe.--

_._... s 
Ankar•, -T•r~ır1I~ 

k6ylüye bir oıityoD 1;
tobumluk dığıuh11••1 

ladıiı kanun layb••
1
"' J 

lığa verdi • bif "f 
Dağıtılmıt olao 11 "" 

rıhk tohuıuluğu k6Y ~ 
deyememiıtir • b .... ~ 

İacelemeler 111• ...,.,,..~ 
zDndea köylOaÜD !8~ ,,,.. _. 

riae getireınedıt1•1 

tir. ol~ 
Köylüye 111•~~ 11 t'-." .ı 

bamluiuD telDİlll ~ ~f" 
nundaki bir IDilyoO ıiflt' 
liy ha ile iki 111UJ

011 

mııtır . ı""" 
Liyıba ba gOO , 

verilecektir • 3ld0 

Oçk~ııP' 
E • ·ı· . ,oo•1 ·•' 1' regı ıoı• ....... 1'~ 

Ayrancı kaDJdD~~ Jl 
kuyu k6yüadeO d•ti ;....ı 
oilu Hüseyio, ~ ......... ~ 
ile aym köyde~ 

0 
1ıi; 1" 

c~li adlarındaki çeıt• 
köyünün 15 ki1°~61ao00 
bulunan KareYf _Jolf 

·~ .... 
de•ileo hl~ yetir . ı,ttf 
llzere gitmı~lerdi bl,.te'..,, 

Ba Uç •rkıd•~ti'd• 
taran ,-gmu~ •.,.,1ı.ı" ••'' 
larin alteoa 1111

• .,ıı 
mur göz açtırOJIJ•;. ~ ,J 
bavvlll etmit ve Y ıJı # 

b sa" dağdı kalan ° Alil • 
aotuktan ölaDW 
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1 
çın Y•pılmış olan ilk 

e taly H · İo an - a beş muha· 
•rtık hikmet vücudu 

~Ddın uluslar sosyetesi 
111 Vazifesi tecavüz ile 

' uAr lteb· 8Yan memleketin he-
. ,

1
•tle buna göre icabedeo 
lllak IDÜtalaasındadır -

~•re. 6 'A ,...
1 

• .A) - Dün Ha· :L •nlıtmlZhiınıa son 
~lcındaki raporunu ha

i ~zere toplanan uluslar 
llPo 00•,yi on üçler konıi· 
._ nıou b · . . 
"1."Por· B ı~ır~ıştir . 1 h' 
'1'lya~ : eııatanıo e ıo 
•er lvrDtiine tamamen 

&ti •teleri ihtiva etmekte 

') ~ . 
~ 6 (A.A) - Habet 

ıı:lih etmek için evvel
i§ olao İHeçli subay

t ttlcrinin geri çağırmak 
~ 'İlllen Hahcıistanda kıl 
~.•r •erınitlerdir . 

'-Bb J · • 
• ı r§ meae esını '• . 

'' 
11 

durumuna gelince ; 
e etrafında on üçler ta-

' baıırlanao raporu tetkik 
~O~lanmış olan konsey 
oı.'10 haılınmaeıada mü

• tarafı tesbit için al· 
eı._ilb~reklcep bir komite 
lı.ı ~lir · Komite yarına 

••tc ••astaki raporunu kon .._ .• Celcu, 
~" . n: .. b.e~eti umumiyesi çar-

u •çın toplantıya çağ· 

•·7 t · (A.A) - Daily 
~ .•ıeteıinin Eritrede bulu· 
f,~Ytarı, Muıeolinin ya· 
g~!lde eeri bir uç•kla 

~in ıp 1896 da ölen İtal-
e b dikilecek anıdın açıhe 

\ •tkanhk edecrğioi yazı· 

'-'•t .d" ~ . un Aduaya getiril-

·~ (AA) - Dün •kşam 
: l lldığı duyulur duyu i

t Lir tılyan ftbirleri tarife
'."t t, Coılıuoluğa kapılmışlar 
~~f doaaomış, her yerde 
1\ ıp edilmiş, bayraklar 

a..... '•I, Duçe ve ordu al· 
~ it, 

~ . ._ • '-at 21•ular meydanlarda 
': ;ıar çalıyorlardı. 
'~~I (A·A) - Gazeteler 

~t d•.rlı Aduanın zaptıoı 
e lrler. 

•ip • 
bi •rtılere mensup olup 

~lyrler aleyhinde ve geael 
t•lt:d•n yana ,.ggin bu· 

t tler bu haberi 1896 
'Qı' ~it ~ıleyen bir hadise gi 

ti ~lideri halde sol parti 
Is.," duanın zaptını cku 

16 
kazanılmış bir zafer" 

~ •teraıektedirler. t. ..-,,,, ı 
ı ~)ı gazeteleri talya· 
~"-l laptetm,kle ulusal 

d11ı,u tetınin ettığini ileri 
't~ 'lıunu uzlaımayı ko· 

'-Yd,t bir merhaleye gel· 
'-ltktedirler. 

'"' ''•söz atan 
•erhoş 
tti~ 
~ t(!cp oğlu Ziya, sar 

-.,, 11111•ra ı;öz attığiodan 1 
~,ç.._i karakola götürü 

latad e9 fika da hakarette 
~h •n hakkında bu yön 

•t " 1 •pılmı1tır. 
Q ~llllPJll-lllll ıtUlllllJlllWlllQDllllW Q'E 

•ce nöbetçi 1 

~tc~ane 1 
~-'!llii ci var•nda J 

~:ıı>sidir ' 
lllAllllillUUmııuııuıuı 1 

- Birinci ~ayfadan artan -
- Birinci sayfadan arlan -

Yıiksek atlama -İdman yur· 
dundan Haseo 1,58 ile hirioci, 
Seyhandan Cemil ikinci, Halil 

fevkalade proğramı 
adeta sıkılarak izin alup gidiyor· 
lardı. Geç vakitlere kadar süren 
bu çalışmalardan bir kaç sonuç 
elde ettik. 

Brükselde arııulusal bir tecim 
istatistik bülteni çıkarluyordu. 

Eıkileri gibi bunda da Türki· 
yenin adı bile yoktu. Topladığı 
mız istatistiklerden bir kaçını 
gönderdim. 

Bunların aa&ıl toplandığını bir 
mektupJa anJattım Verdiğimiz ra 
kamlar bültene girdi Bülteodea 
•yrıca bir de te9ekkür mektubu 
geldi. 

Meğer, bir şey bildirmediği
miz içio bizim sözüuaüıü etmL 
yorlarmıf. 

• •• 
ltaıiıtik. direktörlüğünde ama-

cıma ulaımaktao uzakta idim. İs
tatiıtiğio temeli nüfoı iıtatistiği 
idi. Bu temel atılmamııta. 

Y apbğımız İBt•tistiklerin hatlı 
ba§ıaa büyük bir değeri yoktu, 
Ülkemize bu kadar mal girmiş, 
şu kadar mal çıkarmıııı, Jiman
laramıza bukadar gemi aıelmiş, 
gitmiş .... 
Bütlin bunlar, biz kaç kitiyiz, kaçı 
mız çocuk, kaçımız ergen, kaçımız 
evli, kıçımız okur, kaçımız eker .. ? 
Bunlar bilinmedikçe pek işe Y•· 
ramazdı. Bu derlediğimiz ~bilgi· 
lerden bir şey çıkarmanın imka 
aı yoktu. 

Çok üzülüyordum. 12 ağus

tos 1340 d• bir betke yazdım. (1) 
Bu yazımda çok ileri gitmiştim. 

Devlet iıyarlarına yareşmiya· 
cak bir özgürlükle o zamanki teş· 
kilihmızı tenkit ediyordum. 

Genel harpten ıonra hemen 
bütün devletler yeniden birer nü
fus sayımı yeptılar· Bir tabuda 
bile yoklama yapılır bizde de böy 
le bir uJu1&I yoklemağa ıiddetle 

ibtiyeç var .... diyordu. 
Daha önce Bakınlağe bır ra

por vermiıtim, bu raporumda : 

(tahriri nüfusun 1341 (1925) 
senesin::le icr111 için 1340 sene
sinden, tahriri nüfus memurJarı
nını -- her 60-80 haneye bir 
memur isabet etmek üzere - ta 
yioi ve ber on tahriri nüfuı me. 
murunuo bir müfettişiyle mürka
besi, icra ettirilecek tahriri nüfus 
tan ne mali, ne askeri, ne adli 
biç bir makset takip edilmedı . 
ğinin zaktiyle efkiri umumiyeye 
ibliğı ve hzalik tahriri nüfutan 
laakal bir kaç ay mukaddem 
Tilrkiyede mevcut bilumum ha
neler numara vaz,ı .... muklt-ziyatı 
umur meyanrnda bulunmaktadır. 
(2) diyordum. 

Rıporumdan bir ses çıkma· 
mıştı. Sıbıraızlaaıyordum. lıi a
çığa vurmuıtum. Sıkılmağa baı 

lamışhm, Bu kadar ileri gitmek 
bir devlet iıyarına yar aşm zdı. 

Böyle bir yazı çıkardığım için 
direktörlUktea c;ekiimeye çağırı· 
lıcağımdan o kadar korkmuyor
dum; (bu yar•şır mı diye son 
caklaruıdan korkkyordum. 

Korktuğum b•şım11 gelmedi, 
Tehlikeyi atlattım. 

* •• 
O günlerden ne kadar uzakta· 

yız. 1927 de birinci nüfus sayımı
nı yapmış bulunuyoruz. İstatis
tik genel direktörlüğü o zaman 
tasarladığımdan daha tüket bir 
eekilda kuruldu. 

K1Yaoç duyulacak bir tükel
Jikle işliyor, Bu giloedek 60 ka
dar izer çıkardı. 

İleri uluel•rın çoğu, her beş 
yılda bir nüfus sayımı yaparlar 
sonu O ve 5 ile biten yıllar sayım üçüncü .. 

1 5 Teşrini evvel cumartesi akşamından itibaren 
yılı olmuıtur. 

Öbür uluslar gibi biz de bu yıl 
nüfus sayımı yapacağız. Bu ikiaci 
sayımımız, birincisinden daha tü· 

• • • 
Bisiklet yarışı 

Victorien " Sardou " nin eserinden 

kel olacak. ---( Fedora )- a 
Oynıyanlar Ancak bu iş çok geniş, çok 

kapsal bir iştir . Her birimizin 
lizerimize dliıen yliklimü son de
rece özenle yapmamıze bağlıdır. 
Doğru sonuçlar alabilmek için 
bu işte hepimiz gücümüz yettiği 
kadar çalışmalı ve uğraşmalıyız . 

Marie Belle-Ernestferny 

ilaveten 

Gerçekliğe göz yumacak 
mak istiyecek kadar kuı beyinli 
kimıeler pek kalmımııtır sanırım. 
Gerçeklik yürür, etkilerini yapar? 

• • fevkalade 

5936 

eğlenceli komedi 

biz göz yumsak da yummasak 
da yapar. Aklı başında bir insan, 
gerçekliği görmege . anlamaya, 
çalışır , hareketleri gerçeklilde 
re uydurmanın yolunu arar . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA __________ ,___ 

-Kilo 1!.,iyntı 
CİNSİ 

Bu yeni aayımdan çok değim· 
li şeyler öğreneceğiz . Nüfusumu· Kapımah paronk -
zun arttığına şüphe yok . Aocak • * * Piyasa parlot!ı •• 
nerelerd~ ne kadar arttı ? Ee çok Piyasa ıemizi ,, 
hangi yerlerimizd., ? Niçin ba§· Pazar günü, fevkalSde toplan- lene J 
ka yerlerimizde bu kadar artma· tısını yapan Torosspor müessisleri Jnne il 

36,50 37,50 

36,50 38 
dı ? yeni idare heyetini s'çmişlerdir: Ekspreıı 

Çok r.erde ne var ki ötede Birioci başkanlığa avukat Hı· _K_ı_ev_J_an_, _____ ..;.....;43;;;;.;.25 1 

Satılan Mikdar 
KUo 

yok '? Olmıyan yerlerde bunu ya· lil Ural, ikinci başkanliğa Ragip y A P A G 1 
ratamaz mıyız ? Nl sıl yaratahili- Maden, genel sekreterliğe Nejat •-=B.,....ey:...11=-z ______ ----ı --1

,--------

riz ? işte bir ılirü sorum ki ancak Nalçacı, hesap işlerine Ali, genel Siyah 
yen~ yapacağımız sayımla halle kaptanlığa Bürhan ve üyeler çin· ç 1 G l T 
debileccğiz . Daha pek çok sürü kograf Rifat ve Tahsin Erman • Ekspres ~ 

_ =-= Yerli "Yemlik,. lede , yıgv ınlarla sorumlar var ki -ııl""!!!l~~!!l!!!I!!!!,._~~!!!!!!!!!~=~ _==: ı-"llla,_n,e-:-~-o:a---ı.-=2!:'1=2,?:::5 __ 1ı _-_-=_ ______ ___. 
bu sayımın gereği gibi yapılm11 · ' 

1 
___ .. __ ._'T_o_h_u_rrı_ı-ı_ı.-k;;.;.•-•,_-_-~~-..:ı;.=87=-.s,,__ --------..1 

sına baicıyor . Milli Mensucat fabrikası limited 1 Hu B u B A T 
< Doğru söyliyeni dokuz köy- SOSyeteSi direktörlüğünden: ! Buıtday Kıbrıs 

den kovarlar) derler. Doksan ı--,-.---..Y,,...e....,rl,..,...i---ıii4,C:50'il-- ı-----l--·-------..I 
dokuz köyden kovulsa kendini Fabrilrnmızda yerli kozanın çe· l\f entane 

bilen, kendini sayaa bir insan, kilmesine başlnnncakttr. iane çiği-
yine doğru söylemekten çekinme· di alacağı olan müşterilerimizle 
melidir . ellerinde çiğit puslası bulunan as

ı 

Bu sayım iıiode doğru söyli
yea için bir zarar yok · Sayımı 

yapanlar öğrendiklerini gizli tut
maya borçludurlar . Boşboğazhk 
eden oluua ığır cezası vardır . 

Niifus sayımı biç kimsenin giz· 
Ji tutmak istediği ve iıtiyeceği 
halleri öğretmez . Böyle bir işle 
haşa çıkılmıız . Sayım, yalnız ge
nel durumları ortaya çıkarmak 
içindir . 

Sayımın ne süel, ne finansal, 
ne özel biç bir noktası yoktur. 

Doğru ıöyliyenlerin hu yüz
den en ufak bir zarara uğraması· 
na imkan yoktur . Doğru söyli 
yenler, doğruyu giıliyeoler, bal· 
lerioi iğri bildirenler olursa dev 
lete, ilme çok büyük lcatnlük et· 
mit olurlar . 

Bunun böyle olduğunu kllçük 
büyük ,herkese anlatmak aydın· 
lar için uluaal bir borçtur • 

istatistik ~kurumumuz c11 ileri 
uluılarıo kurumlarile omuz öpü· 
şrcek bir tükelliktedir . Bu tükel 
kurumumuza düten bu b8y6k işin 
gereği gibi garülebilmesi için her 
hifimiz bu uluu I boıcumuzu ye
rine getirmeğe canla ve baıla ça 
lışmalıyız . 

22 es ı 

Seyhan sıhhat ve içtimaı rnuavena t 
müdürlüğünden : 

Seyyar Etibba için satın alın
mast takarrür eden 1408 lira 70 
kuruş oraolaomtş bedelli edviyenin 
açık eksiltmesi 935 yıh Birinci 
Teşrinioin 22 inci sah günü saat 
onda Vildyet Encümeninde yapt
lacağından isteklilerin oraya beş 
vurmolnrı vo liste vo şartnameyi 

habı matlubun azami 10 teşriniev
vel 935 tarihine kadar fabrikamız
dan iane çiğitlerini kaldırmaları, 

bu tarihten sonra kaldmlacak çi· 
ğitlerin yalnız yerli olarak verile-
ceği ildo olunur. 5943 

5-8-11 

Vilayet daimi encümeninden: 
Nacnran mo.hallesinde keçeciler 

çarşısında, Niğdoham yanında hu
susi idaronin malı bulunan beher 
metro murnbbamı (3) lira (50) ku
ruş muhammen kıymetli (18) metre 
murabbaı dükkA.n arsaum mülki · 
yeti peşin para ve açık o.rtırma 
suretile salılığıı çıkarılmıştır . is
tekli olenlnrın % yedi buçuk pey 
akçnlarile 22-10-935 ealı günü 
saat 10-30 du daimi encümene 
müracaatları. 5955 8-JJ. 17-20 

Adana Erkek lisesi direktörlüğünden: 
Okulumuz pansiyon •ınun 2 ci 

Teşrin ayrndan itibllren yedi aylık 
yiyecek ve yukacak ihtiyııcı , b ~
delleri uygun görüldüğü takdirde 
29-10- 935 de ihole edilmek 
iizero .20 gün müddetle ihaleye 
konmuştur. istrklılerin ıha.le günü 
snat 16 <ln malsıındığın ı y ı,tırılmış 

°lo 7,5 teminat makbuzu ı lo Kültür 
dırektörlügündo hazır bulunncak 
kuruma başvurmaları bildirilir.Şart
ları üğrenmek istiyC\oler okul ida
resine başvurmalıdırlar. 

Ekmek 34 000 
Et 15 000 
Sadeyağı 3 500 
Şokor 6 500 
Pirinç 5 500 
Zeytinyağı 2 000 
Kuru fasulye 4 500 

,, 
Arpa 2.80 3 12 5 

•---;~--:---------- ' ' " l•'asulya -----ı---·--1----------I 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
.Mercimek 
Si sam 10,95 

--~U~N------L_,----------~ 
.... Salih 750 

650 ... 
:ö.c ... " 

"' -Diiz kırma •• 
~ ~ --;::,.,..-.,...._--...;.;_-----
.E::: Simit ,, 
0 ı:: -·~c-ı ;.;.._.-----Q ~ um ıurıyet 750 

> - '" ·ı--:6.50=----a 
N :S =~~---=--------- ------11-----------1 
r-- <>,_Düz krıma ,, 

Alfa ., 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgraflan 
7 I 10 I 1935 İŞ Bankasından alınmıotır. 

Santim Pene 

Hazır 6 59 -Liret 
9 l 'n 

Rayşmark 1 97 1 inci T. Vadeli 6 22 
1 inı~i K. Vadeli 6 14 Frank" Fransız,, 

Sterlin "ln2iliz,, 618 
Hiut hazır 5 64 Dolar "Amerikan" 79 

ll-35 Nevyork -.Frank. .. Iaviı,;re .. 

5370 127 

kiralık ev 

(1) Ticaret vekaleti mecmuası görmek arzu edeolorin de eksiltme 
sene 1340, No. 1 sahife 35 günün~ kadar sağlık ve sosyal yar· 

Sabun 1 500 
Salçn 1 500 

Durmuşfakı rnakallesinde Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.İsteklilerin Lüks Bakkaliyeıin 

(2) lkıisat vekaleti mecmuası ee· dım direktörlüğüne gtlmeleri i!An 
nel340No.3 eahifel94 1 ohınur.5951 8-12-16 -- 19 

Modan kömiirü 85 Ton 
5948 8-15-22-26 

uğramaları . 5946 2 - 15 



~ayfB 4 

MncEtr şarkılo.rı, Macar d&nslurı, \lac r musikisi ve :'\focaristnnın gü
zel mo.nzaraları, ışte bütün bunla~ı bu a1<şıım büyük ~facar yıldızı 1 

T ms 1 eUiği , 

Fıl r ıl • görec k a c- ı sözlu 
'1uhtcr ~ kı z - t diki r' yiı \S k lE>v cclihı 

miıt 'Ş<' i.. D - gayr t oıl'i. 'e keııdı 

s 

lc:ıdnın h J i il tıy::ı~lar ı btmi e ı;.ı ~an ın ma ız mii hirivt1tı h·ç hir 
fe lnk lfl kt n i\: ni k böyle ~uz 1 f J 1 h r ı 'lrk s nn gös
terllığı ıçinJir kı uyuk b r sevınç du) 

( Bo z d g z i y k ( J · rninn No-
5 

) 

iı 'e e ı te.u z c • J s ,ı n < A Jııı p ıs:ı ,, < 

mu 

ı- .\çık d 
dckı isim kut 

mııl tır . 

.i r y r ) ıızl k s 

rın;ı (20) Hirincı T cşr 

ık "• lc;tn ı ıu akıl ... rd· 
oıışl rnak tize 

ı te~ t1ceu ı vtı hıJ 

v •rle c b rakı
mükdf ti, bi 

v R ~ t Z k ı mu ı,,,Sesesin

kşo.mın11 k dur atılın ş bulun-

2- J•.kReriye ı zn arılar rasınıia ç ıle l" ı 'Ull birinciliği ka-
znnonn (10) Balko b leti vorilecok ve sinom mızı, is ın bulmn şere

fınin kendisıne oit olduğu d ıldn edılec. ktir . 
5953 

Çukurova arası ire törlüğünden: 
Muvakka1 teminat 

Cinei 

Kriple Mad n kö uru 
Muhtelif el 'uttn çam korest si 

Miktarı 

40--50 
10 

'lo:rı 

M. ~ııklibı 

Lira 

120 
27 

Ku. 

00 
75 

Hura ihtiyacı İçin satın alınacak yokarıcla miktarı yazılı Kriple ma
den kömürü ile çam koro to ayrı ayrı şattnamel rle ve 15 gün müu
detle açık eksiltmPye konulmuştur. 

Kömürün beher tonı un muhammen b d li 32 ve kerestenin metre 
mik'abı 37 lirad r. 

11-10-935 cu güı ii saat 15 de kömürü ve ayui gün saat 16 
da kerestenin ihaleleri Ceyhan belediye sal'>nunda } opı acııktır. 

Ş6rtnamesi h r gün il ara idare silo Adan h ytur işlPri direktörlü
ğün lon görulur v istiyenlore bedelsiz v rıl r . 

İsteklil rin b lli gurı 'e saattn ilam wzn siı o yatıracaklar ıtsmi-
natlnrile bırlıkto komisyona gelmeleri. 5905 28-1-4-8 

Eğer Romatizma, siyatik, korociğer v bobr kumları n csane taş-

hırı 11ğrılan a ı uztaripsenız vı kıt geçirm 1 n İ e han 
lrnplıcasınn koşunuz. 

Bir çok dı>ri haFtnlıkları a, muannit ekz rı ala n şifa verir. 

ç·fte han kapllcasına 
Sediye ile g~le hır çok kötürürr 1 r ytir y ('k <lö mi.ışlerdir . Bor 

ne kadar f nn~ kobilı ız J d ğılse d en lerc gı e olmamış bazı 

kadınların t 5- 20 gu Hık b r ,;odan orır h ile k ld klorı görül 
müştur. 

Çifte han h lıcasının 
Radyo aktifıt ei düny drı mevcut bıitiın knı lıcnlnrdan <lııha yük

sektir . 
• 

a 
Misafirlerimiz n hor dürlü ihtiyeçl rı dü uııül r k Joknntnmızda tn

miz yemek y pılmuktııdır. Furunu1 bnkk lİ) sı gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fio.tlar ç k ucuzdur. 91 

Tiren ücretleri yan yarıya te zilathdır. 5512 ________ ._. _________________________________________ _ 

{ 'l ürk ~özü ) 
!C tSMW l2Z 

Seyhan defterdarlığından: 
~1 ktarı 

13000 Kılo 

1333 

Cinsi 
Ytılnr 

Arpa 
Baklıt 

Fabrikası mamulat. arasın a 

yarıyaca 

·oe 
s bın bil v B ya ları işler• 

400 
1528 

174 
411 
455 
358 
354 

• 
• 
• 

Ay çiçeği 

Si sam 
Buğday 

Yemlik buğduy 

Yemlik bıığdny 
> 

450 • 
314 Mı;r 

124 7 K.Jm~ b ·ğdayı 
208 il l· <;tık 

698 Po ı 1. 
Tolıum ıı-ll\h st ı::)orıu mıılı oln 

rnk ~ okarı la cıs ldfo::;u ynzıı1 
ı 14) k ııleıı (698) k lo p muk vıı 

sar bu gıı .. ıe tıb re ı 15 gün 
rr udd tle ı tırıı·ı ~ı) ç kor.lmı~tır. 
ıstı ki lı•r n ıhnlı· gn ıı olan 10 
10 -935 P· r~ m. (' p-ııı ü s :ıt 15 
ti z lırı oı~ Sıı.J ı )C ılı8 

h y l ı c f.! 1 ıı 1 i ila o ıt t r 5904 
27 J-4-8 

Atlana zir uat b r ~ası .. dan : 
( D...ı t e ı ı ıl ı I <.; i Z a t 1 

B ıı a .. ı ı y r od .ıl b ı 

ıı ı·rna,r 

C Z.! •\lk 

ın 

o lOI' ıcupı.rt 

o • ı 1 b ı · aıl ) 
)e rı :.ı k , ı b v 

8 11 

Pe liva güreşi 
:!9 I'. Evv 1 Curnh fi) et ) ıy· 

rn r ı ş ru! ıe M ıs· N \hiy merkc 
zinde p ·hlıvan gürt ~l rı yopıla-

caktır. 5952 8 12 - 16-19 

y "tık • 
ımza 

23-9-935 tarihinde Eloğlunda 
para çnnttımı ko)betmiştim. içinde 
nolerlikten musoddnk kabartına 

imza ve möhrüm vortlı işbu çanta
yı bugüne kadar aradığım holde 
bulamııJım. içindeki imza möhrile 
hiç bir şahıs ve mücsesoye bir gu
no borç senedi vermediğim ve 

Halis filtre 
uran Zeytinyağı 

------
16,5 , 5, 2 ve.. 1 

Kiloluk tcrırkclcr 

J u rsil : ç maş r toztJ 

a 0 Sn bııı ıı ov in lıii · 
tün İ§lerııı.f• ul 

~--
1 nıl lı 1ir . 

8 b 1 ki ıık 
anyo sa un an: ,. ıı·ı· 

' il 

Tras sabunu ve , -----. 
Kremı . 

er şeyi b labiHrler 

Rasih za r 1 er gj 
Halefi: Rasih zade Fey:l : Adana P. /(. 

e r. A r. Rasıh zade: Ada_:830 Telefon : 90 

borçlu olmadığım ve bundan sonra paranı ! 'ı 
malOm olmak üzere ilan olunur. Boş yere harcama ve har- ___ .,,,,_.,..,.,.,,,..,,,.....,_,,,.,,.,......_. ______ -=-,_---bn~kn möhür teşıyecağım cümlece 1 1 

Marn'}tn Zııloğlu cıyaCHksan yerli malı al! 
Mehmet TetJfik 5954 

~-~-----_...,,...~,'""2%1~ ____ . _______ _, __ _ 
Birinci sınıf 

Göz has a ıkları mütehassısı 
Dokt Mesut Savcu 

ll ostnlorını lı~r giın öğlP-den sonrn sn1t 13 - 17 yo kadar llilRli

ahmor civarırı<l İstikldl nı ktohi karşısındaki muayenehanesinde ka-

bul ed r. 5912 4 - 14 

~-------------------------------------------------

yitik mühür Ceyhan şarbayhğından 
C· ylıanın Sorıbahç• köyü ilılıyar 1 lluyvanlo çekılir , ~I ilo işler , 

ht\y('tt resmi mtihrüniı yıtirdim . , hn\.a tulumbası vasıtosılo lağnm. 
ve y ni mühür ele cnğımd n müh j ları temizl~r <. 750 ) lira ~rnhom
riin ve 2- 10-935 tarıhin<len ; men hedellı bır adet ( Ltlgam te
sonı a bu mühür le ynpılon işl(\rin rı izl me mokinesi ) bir Teşrini • 
lıiıkn ü oloıarl ğırıı ilı'ln ederim 5950 snr.i 935 snh ğiinü snot on beşte 

Muhtar 1smail oğlu pnzorJıkla kati olurak satın nhrıa · 
İsltım c:nktır . Sutıcıların o güne kaılar 

• h d bizzrıt vo yn mektupla müracant 
zayı şe a etname edPrek şartnaı;nı mİzİ İstemeleri 

1 

933-934 <lcre yılında 23 Ni
san okulundan nldığım 12-234 
numaralı ş hadt·toamemi zayi et
tim . Yenisini o)ocoğımdan zayi 
şehadetnanwnın lıüknıi.ı kuhnadığı 

ildn oderim.5949 

539 Melt/ı 

satışın şortlorını bildirmeleri ve 
koto.loğlarını yollnmolorı ve yüzde 

yedi buçuk pey nkçıılarile birlikte 
mozkO.r tarihte Ceyhon belediye 
ealonundo hazır bulunmaları ilt\n 
olunur. 5906 

28-2-6-10 

o tor op 

Doğu 1 ve ka 

•• ra o om n 

. '"'' n h stahkları birine• 5 

müt hassısı 
w. - - ·~de 

Esf<· Tıp fakültesi muallim mu av n ::arı ,ı J' 
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5698 

30-3) 
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