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Habeş savaşı önemleniyor 1 Ekonomi haftası Çok önemli bir kurum Ağaç demek Türkı 
' •ngiliz ve Fransız Somalisindeki 
~erfiler Habeşlilere iltihak ediyor 

General Döbono , Mareşallığa yükselti
lerek komutanlıktan geri alındı ... 

. liar , ar : 15 (A.A) - Hab~ş- An kara : 16 (Ra.dyo) - "Roy · 
'tın .. h. k t t . T v d b t mu ım mu aveme mer- er., •J3ns ı nın ıgre e ulunan 
,ezj olan Daggaburda şidd e tli aytarı bildiriyor : 
•'tpı 1 , b Şoı alar olmaktadır . Muha- talylin uçaklarmdan onu Ba-
j~ enin neticesi deha belli deği l- b~ş kuvv<' tlerinin toplu bir hal-
t · Muhabere güçlüğü dolayısi· de bulunduğu karargibm üzerine 

: kau haberler daba alınama- bir çok bombalar atarak önemli 
lfür k ' mi tarda zayiat Vtrdirmiştir . Bu 

l' .ı\di.ababa ; 15 (A.A) - Hü- uçakların attılcları bombalar otuz 
~~illetin bir tebliğinde ltalyan u - kilo ağırlığında bulunmaktadır . 
~ •rır,ıa D•ggabaru tekrar bom Bundan bttşka uçaklar kasaba 

1~;d 1 rn8ao ettikleri bildirilmekte- lar üzerine yangın bombaları et 

1 • eksen bomba otılm ış ve makta ve yangınlar çıkarmakta· 
~~rlileriıı kulübeleri yıkılmışlar. dır. 
~ ır kilise yıkılmıı ve kilisenin Asmaradan bıldıridiğine göre 
~aPaıı ö lmüıtür . Hu bal kilise keşif uçuşlar i yapmakla olan u· 
ıa'nafiİiode büyftk bir infial U · çak filoları, Habeşlilerin attıkları 

11dırmıştır . l kurşunlarından delik deşık olmuş· 
let ondra : 15 (A A) - "Roy · t ur . Uçakcılcr , can tarını güç hal 
''ôi•nsı muhabirinden : ile kurtararak kararga ha dorımüş· 

~ gaden Cephesinde Daggah lerdir . Bunların uçakları ooaı ıl 
ı·t·ın yeniden bombardıman e maktadır . 

/~esi İtalyan ileri hareketinin Aokara : 16 (Radyo) _ Oğa· t IQ olduğunu göstermekte ise den cepbesind" ılerJemekte oJan 
ı:l bugüa bu bö 'gede biç bir ha· İtalyan kuvvrtleri HabPflilerin 

et olmamıştlr . 
ı 'rigre cephesinde Asbide Ce· ani bir hücullluoa m.ruz k•fll!ı~ 
~" ve sekiz saat süren öoemlı v~ 
ll''O eden ve yirmi dört saat 
·qt kanlı savaşta ber tki hrıftao bir 
~ erek muhasamat başladığın 
'~b çok kişi ölmüş ve yars1aumış t r. 

4 t' eri en kanla bir karşılaşma Ôleoler arasıod• yüksek rütbeli 
l l ıl etmiş olan muhare be Ha-
oıe1ı sübayJardan mada bir de general 
1 erio müsait fırsat zuhur et 
ıt" - Gerisi ıiçlincıi say{ ada -
~ ~e ficnalde de nihayet hücum· --------------
-t~l'•pmağa karar vermiş ol

•rıoı göstermektedir . 
~tl a,. mtılıarcLedeki Habeş m~v 
,, il hakkındıı SOO ile 1000 a 
~~1tıda başka başka tr.J:.minlerde 

l.lnufmaktad1r • 
~ I{oyter ajaosıoan İtalyan şi 
\j~~ Orduları nezdiodeki muha 
t.t\tıin telgrıdlı bildirdiğine gö 
,;; hu muhuebed~ İtalyanların 
1 ~fat vermeleri; İtalyan hizme · 

ı~1e~i yarı vahşi Danakil muha
l e,lnio Habeş taarruzunu gö· 
~: iörmez uluyarak ve uzun 

/ lt:tlarırıı sallayarak ileri atılma· 
'İ~ tıdan ve bu suretle Ilabeşle
~ 

1 
tı:ıitral.töz ateşi için mükem . 

1ıe bir hedef teşkil ~tmelerio 
~ 11 

ileri gelmiştir . Dana killi 
t h· 

~ ır çok telef verdikten son· 
~~rnlelerini durdurmu.şlatdır. 

'k~ 1bayet ltalyan zabitleri Da -
ıı ;ııerio avcı hattı halind e da· 
.. ~ ttlaıaıoı ve sık çalılıklar içeri 
,~11de çevirm~ hareketine başla 
i11'k IIabeşlerin çekilmesini le 
it} Zorlukla muvaffak olmuş· 
~lr 

~~:·~~Yte r,, ajıoııoıo Aemara · 
~ 1 

muhabiri , E ritrede nakli 
troı io şaatı ve d iğer g e ri biz· 
~ l1tıde çalııan binlerce İtalyan 

t ~s · J '~ l arasıoda bir g e eyan 
i/ut olduğunu bildiriyor . Ku
~ 111

ao ismindeki mahalleyi taş 
•tı b . 

j u ameleye hıtaben res· 
q .bir ibt ;.r oeşretmektedir . 
l~~t•:da deniliyor ki: 

~ıı likurııet bilhassa İtalyaya 
~,'~ek olan ve sıral arı gelme· 
· bı alde makbul olmayan se 
~f! l' tle daha evvel dönm ek is 

1-ı 'b <ıaıeleden büyük bir iozi-
1t eklemektedir . Karışıklık 
llltıÇ~karrnay• yetteoen h er k es 
't, ~ •dit ki be ttı hare-keti İtal 
·~li, 'vdetinde polise bildirile 

~u: ' ' le 1uola beıaber muhab,r ; •·i 
'~as arasıoda hiç bir kar şıklık 
ı~t 1 duyıoadığını iJive et lıek-

Nüfus işleri 
Af kanunundan istifa
de edenler okusun 
~ 

M kanunu mucilıin re gizli 
oüfus, t ionroe. bo§anma ve ölüm 
işlerine dair uıaın ve köy ihtıyar 
heyetleri tarafından bir.~r cetvel 
bazu lanıp idare beyetioceae om~v 
Janarak nufus Direktörlüğüne gön· 
detilmişti , 

Ôğreııdiğimize göae şimdiye 
kadar bu gibilerden bir çoğunun 
nüfus direktör üğüoe baş vurarak 
tescil işlerini yaptırmamışludır. 

Bu gibi işler kanun mucibin· 
ce para cez"sı ahnmak11zın 
yapılmakta olduğundan şim • 
diye kadar ysptırmıyanlarıo 
bu dayreye başvurarak işlerani 
bir ao önce bitirmeleri kendi men 1 
faatları icabındandır , 

Atletizm ve maçl 
Bugün Stadyomda 

yapdacak 
8ugüo Stedyomda öğleden önce 

saat dokuzda Atatürk büstü a t1e
tiz musabakalars ve ,öğleden son-

rada saat 14 de Çukurova emekliği 
f utholcuları arasında heyecanlı 
maçlar ve musabakalar yapılacak
tır. 

Bakımevi 

Bakılan çocuklarımız 
350 dir 

Halkevioain h imayesinde ÇO· 

cuk e sı rgeme ve kültür kurullari 
ıarafıod11osiaşe edilmekte olan 
öğreoidlerio . sayısı üc) tiz elli yi 
bulmuştur. 

Şımdilik elde fazla tahsisat 
olmadığıodau batkaları alınama 
maktadır. ileride parn temin edi· 
lirse bu yekun artırılıcaktır. 

Her tarafta hazırh k· dem ·~kti r ! · 
lara önemle devam Şehrim·zde , ''Çukurova atlı.spor 

olunuyor -Bir ilk Kanunun on ikinci 
Perşembe gününden itibaren ta
sarruf ve iktisat haftası b•ılıya
caktır . Her yıl olduğu gibi hu 
yıl da bütlio yurtda tasarruf ve 
iktisad1D ne kader önemli olduğu 
anlatılacaktır . 

Kültür Bakanlığı biitü okulla
•• yolladığı bir yayımda bu haf 
tamo çok öoemli olduğunu bil. 
dirmiş , müs• mereler yapılmasını, 
konferanslar verilmuioi, ulusal 
kalkıamanıo elbirliğiyle baıarı
lecağının anlat ı lôusını emretmiş· 
tir . 

* * • 
l ı k Kanunun 12 inci gürü bütUn 

okullarda bu münuebetle bir tö 
rea yapdacaktır . Derslerde bütün 
öğretmenler, tasarruf ve iktiu.dın 
öoemi üzerinde duracsklard ll . 

On beıincı P dzar günü de ço· 
cukların ellerinde öztü sözleı ya 
zıh bvhalar olduğu halde" §fbir 
içinde bir geçıt yapacaklardır . 

Milli tasarruf ve iktisat koru 
lu da dığ,. r y ı lla ı da oiduğondan 
daha güz~l ve daha z~ngin bir ıtn 
gi açmak üzere hazırlığa başla
mıştır . Bu hu:susta yapılan h .. z .r 
lıkler ilerlemiştir . Sergi yerı de 
bu günlerde tesbıt edilecektir . 

Tifo aşısı 
Okullarda öğrenciler 
aşllanmağa başlandı 

Şebrimızde tek tük tifo hastas~ 
gör ülcnesi üzerioe okullardaki öğ
renciler le Jandarma neferle:ırioe 
birinci tıfo aııaı y•pılmağa b&ş· 
lanmıttır . Booludan sonra f,.bri · 
kalardaki işyar ve itcılere de a~ı 
yapılacak ve bo &§ılar üç refa 

tekrarlanac ... ktır . 
Kozanda görülen , upheli m e

n• n jit vakasının da menenjit ol 4 

madıgı g'bi koeza Ceyhanda me 
nenjitli diyet l'.'k fehrimiz bastaha · 
~e-aine gı" tirileo hast·lnın da bas· 
talıimm tifo olduğu an iı:tş:lmıştır. 

Yapılan ç k sıkı inceleme ve 
muıyenelerde , i l ı !!izde şimdiye 
kadar bulaoıklı hastalıklardan 
hiç bir kimseoio ölmt"diği U )

1 ;..,ş ıl 

mıştar . 
•• 
Oğreniciler 

Dün akşam Gazi ~ n
tep 1 isesi n eı 

gönderildiler --
Parasız yatılı •ıDacına girip 

kazananlardan ve şehrimiz erkf'k 
lısuinden oo iki öğrenici kültür 
bakanlığrnın emri mu<'ibirıce li 
sede okumak üz wre dün ak§am 
Gazi Aotebe gönderilmişlerdir . 

Bunların yerlerine d,- yine ıı · 
naçlarda kazanmış olan Ankara, 
Samsun, Mardın ve Maraş lise
leri öğ ~enicil<'fi bu günlerde şeb· 
rimize geltceklerdir . 

Bulgaristan 
Zecri tedbirlere iştira

ke karar verdi 

Ankara : 16 (Radyo) - Sofyadan 
bildiriliyor: 

Bulgar hükumeti de İtalyaya 
ka ı ş ı yap lacıı k old n zecu t~dh r
lere iştirake karar vermiş ve bu

na ait kararname resmi gazete 
lerde intişu etmi§lir. 

kulübü,, r smen teşekk~· ı etmiştir 

Daha şimdiden 42 kişi hıı ulübe 
üye olmak için baş vurdıı . 

Çakı ovanın atıcıl ı k ve bıni
cilik balummdan çok üstün olan 
öıellıği , uzun saltanat yıllarmın 
yıkıcı ve kötü idaresi yüzünden 
hemen b~meo kaybolma derece· 
s.oe gelmişti . Bereket versin ki 
Cumuriyet idar rsi ; yalmz Çukur· 
ovada değil , bütüo Türki}emiz 
de at ıoyunu üetüo vasıf!arla ye· 
oideo canland ırmak ve halk ımız 
erasıııda bi.ııcil ı k ve at merakını 
uyandırın k gibi cidden faydala 
bir yol tu ttu ve bugün at ve ah
cıiık t' llki düşük d uru mdan kur 
tuıdu . 

İ§t~ bu temiz düeüuceyi yurdun 
b~r yönünde özel kurumlarla yü' 
tütmek işi nin Örıt'mioi aolayan 

ıValbantlar icin • 
Önümüzdeki ay başın· 
da bir kurs açılacak 

ilk Kanun 935 teıihiode şeh
rimizde h uJu nao na l l-,ao tlar için 
bir kuı s açılacak! n . İki devreden 
i b.ıret bu)unao ve her bir devre 
birH huçuk ay slirecek olan bu 
kurs1ara devam edecek olan nal 
ban t ların say)sı altmış beıi bul
maktadır. 

Bunlara baytar tatafından ame 
li ve nazari dersler gösteıilmt>kle 
beraber fenni nal ve mıh yapıl· 
maaı ve çakılması usulJeri d öğ
retilec'"ktir . Kurs aoounda eh li
yet kazananlara nalba otlık yeı -
kalan veıilecek ve göııteremeyeo 
lc r bu sanatla uğraı•mıyacıııklar• 
dır . 

Mısırda 
Ulusa bir beyanname 

neşredildi 

Ankara: 16 (R11 dyo) - Mısır· 
da M" şrutiyet fırkası lideri Ma h· 
mut Paşa Sıdkı, SOh durum üze· 
rine u usa uzunca bir heyaaneme 
ne şr i" der~ k taşkınlığa kapılmama 

1 noı ve h erkt .-;o birleşerek bey-

budr. y~re k ao u.;külmt>sine se
bt•biyeı vermemeler ini istemıştir. 

Ankar a soğ k ar 

Ankara: 16 (Rad 7 o) - Hava 
lar çok soğuk gitmektedir Hara-
rt't derecesi sabab[eyın saa~ ) ~di· 
de sıfırdan ıışağı iki derece idi. 

Bug' ı hava bir dertc~ daha 
soğumuştar. 

Çin de 
Bir General istiklalini 

ilan etti 

Ankara: 16 (Radyo) - Çia· 
de General Çang - Çurıg, N an-
kio hükumetine l·o;şı istiklalini 
ilan etmiştir. 

Dostlnrımızm taziyeleri 

Anko ra : 16 ( Radyo ) - İne· 
bolu vepurıınun batmasilri vuku:• 
gelen faciadan dolayı Sovyet R·· 
ya Dış lşleri bakanı Lıtvinof . ol
daş, Moskova Büyük Elç:m, Zr 
kai Apaydını t aziyt c1 ın "t:. 

Bugiın Moskm ad· o ıluııan İ -
mir U , bııyı dol 1 J• H ... h cet Uz .. a 
do, Sovyet fhı· ya Snbakanı v ... iz
mirin fa hı i hemşerısi olan Voro
şilof nyrıı şeyden doLyt taziyede 
b ulunmuştur • 

hir kaç müteşebbis · : Ankar;ı , 
lı.ıtar:bul ve daha bazı Şf'birlerİ·· 
mızde o'dn u gilıi Adaoamızda 

do bir .ı:ıt'ı por kulühii tt'şkil et. 
m~ğe kerar V<;rer k Cumuriyet 
hükum•ıtimizio at soyuonn ısabı 
ve böylece yurdun müdafaıısı 
amacına Çukurovalılnrın cia biz 
metlerini f('mine çalışmıştır . 

Filhakika 14 son Teşrin 935 
terıbindc cemiyl'tla lcanaouna 
u yguo olarak beyanoamesioi ve 
i ki tane tüıüğüuü ılbaylığa verip 
ilmühaberini ..ııt" d ao bu müte 
şebhisl e r '' Çulı urov atlı spor 
kulübü,, admı taşıyac • hayırlı 
ve f11ydalı lıir kur um vüc .... 
tirmişıe r dir . 

Gerisi dördtincü sayfada 

,. 

lngılter 

Seçimi hükume 
kazandı 

Lood .a: 15 (AA) - Bu ak
şam 615 d1ttredıeo 597 sinin ıe 
Çİ'D oetıceai öğrenilmtşlir. Diğer 

neticel ı- r yarı o ve beli< i de daha 
sonra b?IJi olacaktır. 

Şimdiy,. kadar hükumet par
tileri 420, muhal · f,.t 177 Meb' -
usluk kazanmışlardır 

Muhafazaldiılar 379, ulusal li· 
berall8? Saym,.n 30, ulusal işçiler 
8, müstakil bükumetciıer 3 . 

Mubalifll"rin kazançla fi şu 
Sllr~le taksim oluomaştut: 

İşçiler 152, müstakil iş 
çiler 15, Liberallar Samul hizbi 
15, Lıberallar Loyd George hizbi 
4, komünist 1 . 

Buna göıe, hükumetio şimdı
ye kadar knzandıği ekseriyet 243 
dür. 

Ankara: 16 {Radyo) - İogil 
terede yapılan so. ~e~imin hükfı 
m e t f11kalarının kafi zAf"riyle 
ııetıcel e o mesioi, muha) ı fl~ r müs · 
te scın olarak, büıüo bas ı n meuJ 
nuniyetle kaydt tmekte ve son 
dört yu içinde gelen kabineler
den bıç bhi!ioin kaun·1mad ı ğı 

bu muv cıffa khıeti bugüokü hliku· 
mdin elde c:: m :ı1ın i büyük bir 
haşarı telakki et ~ktedirler . 

Hükumet g ı zetderi .Mııkdo 
na el n hu seçimde kazauamama
Hoda h l'Ssiif duygusu ğös eriyor 
la r . 

ya 
Kom· si bir sila 1 

deposunu b stllar 
Ankara: 16 (Radyo) - Sof

yadan g r lt n haberler<' göre, ::.,e
çen per şenb e gecl"si Cuma köyii 
civarındaki bir sila~ ıl t'osuoa 
silahlı bir grnp t c uz etmişle r 
se de askeı kı vv t' Iİ tatafından 
püskürti\1 ti• .ir. 

ul ca~izleria, mülga Ma· 
k < 0 komi t• sın~ mensup 
_,j n .. r olduğu tesbit cl" lmiştir. 

Yurdumuzda 

Hava suh n<lti nasıldır? 
Ankara 16 ( R,-ı o ) - Tür· 

kiye metoorolojı bakunıodı n, Er~ 
zurumdıt hararet dert'.cesı nakıs 8, 
E,,kisehı,de 6, Karsta S deıere 
dir • Y agmur yoktur . J 

-·-Bir İngiliz ~azeteiİ , " logilter 
demek o lan ağaçlar ,, başlığı altıod 
bir başyazı yazıyor . Tıraş edilmi 
bi r yüz gibi kazınmış bir meml eke 
tin "" kadar çi rkin duracağıoı,gün 
iki dt"fıı tıraş olao bir İngiliz , b 
yazıda oe güze l yazmış,bi r görseniz 

Bu mııkale, atalarıo daha çetin 
<lalıa diişüm•esiz sanılması gereke 
Laltnlıırındnn z ırıır görmiıyeo uzu 
boylu ağaçların yurda asırların ar 
mt1ğaoı gibi k:ıldıgını nolattıktan so 
ra büyük bir meşe ağııçına rastla 
yan yollana na~ıl kıvrıdı~ıoı söyli 
yor • Bu yazar, uzun boyJu 'e bo 
y proklı ağaçları , kırları, ovaları v 
yaylcılarl sfüıliyen birer yeşil bulu
ta benzetmektedir . 

Diinkii ingilizio hu ağaç saygıs 

k r ı ma lliçmend'deki şar kuruh 
oıı ·dokuz büyük nttacı kestirme 
kıırarmı vermiş hulunayor. 

Biiyük:hir İngiliz gnzPlesioi bü 
yıik Lir teessür ve ıstırapla ıfo)u bi 
aAaç rnıtkaleFli yazrua~a &ürükleye 
iştı>. bı 1 arnrd ır. 

Oı lo uz ığaca balta sürme 
kHrnrı, b•r ' znr için büyük bi r he 
yccan ehe· ı. l r gazereoio beşyazıs 

·n bir ko ) moftıır. 

"\ atan , Lıı ı ntilmPn değildir 
) roşmı) r . Atalarımızı 

.ılunndan zarar gör memi 
r , bu girnkıi teııtere v 
de can v rnıemelidir 

Bir çok ı;. •tr İn~iltere rl mekıir 
l ki<lt!U ıJldll'-.U gibi büyü~ 1 ir me 
u wımn öıli.ıode yollar kn nlmnh .,. 
d.r .• di) orJar . 

in ... ılız • azarı mıı tee&ı;iirünii bu 
rada kın 1 ı le lJırr.karak kendi ~ 

larımıza , 1 di yurdumuza dönt•bı 
liriz • 

Biz, bir ln'"'ıfü: gibi yukıo t 1 
n mızın ağaca dP.rın bir sa~ ,!ı 1 , 
di ğioi dü§Ü Derek ll'8t ili d e L ıluu 
yız ve bu gün bir ıa.-afrao 1 u "' 

taraftan ate~, e:limizde 1 l nıı gL 
ormanlar da bir kıran rnliı 

yor • 
Nasıl ağaç, İngiltere den 

]ece ağaç Türkiye demektir 
Türk yazarı iç in on dokuz 
değil , bir tek ağacın bile k ' 
bir h~yecao sebebi olmalı, lııı 

konusu olmalıdır . 
Ağaç d emek 

tir .• 
M. N. Ari 

Mısırda nümayişi 

Dün yine bir halk 
l mayişi oldu ve nümay· 
' çHere ateş açıldı. 

Kahire: 16 (Radyo) - Bugün 
Z · kaz kda tale beye karışan kala· 
halık bir halk kütleıi §İıneadüfer 
istasyonuna varm ış ve burada nü 
may ş yapmak istemi şlerdir. 

Üzeri rinc gönderilen asker 
müfrezelı:rı b ıola rı dağıtmak için 
h ıvava silab tm Alar ve bunların 

J .. 

dağılm mıık t9 in .t ettiklerini gö 
rünce üze, lerin a sil5hlarmı bo · 
§•ltmışlardır. Bir çob: talebe ve 
altı asker yaralnomıştır. B.ıstaba · 

n --1e kaldır ı laoların bayatları teh 
1 değildir . Sokaklarda dev-

,.., ektl':dir. Sükfit şim · 

ıi gibidir. 
bl;' ler•- y pmak 

iı;t r ilm c ma) ·ş, ku-
metio v ktı ti u !r.t 
tibat dolayısi}l ab 

.Mı sırrn dığer }erlerl 

oet v rlır. 

mıştı . 
sükô 

Ankar : 16 (Rodyo) - Knhi· 
r enin bir ~ole m ı hallelerıode bu 
aüo yinl' uı ı~ıklıldar olmu~tur. 
Mürıev' u g•nçlerio yaptığı 

Of ı~lM. hukUmet kuvvetleri· 
oıu . i} le dağıtılm ı ş, polis ve-
bnl ~to bir çok yar lıla r olmuş · 
tur. 

Yaıahl ıdan iki taleL ölmüı· 
tür. 



Sovyetler birliğinde 
ekonomik tekamül 

Bu yıl içinde, Soıyetler birliğinden ferdin rolünü ön plana koyan 
ekonomik, ve sosyal bir çok kanuni tedbirler alınmıştır ki, bunlar 
ara.unda ekonomik olanlarının gayesi, halkın yaşayış seviyesini yük
seltmek ve şahsiğ teşebbü$Ü teşvik etmektir. Aşağıdaki yazıda, ekono
mik bakımdan alınan tedbirler gözden geçirilmektedir: 

Batı demokrasileriyle Sovyet 
rtjimi arasındaki başlıca farkın ne 
olduğunu birkaç kelime ile anlat
mamı benden isteselerdi, bu far- ı 

kın, f.,dle devletio münasebetleri 
hakkuıdaki Anlay ı şla araştırılma 
sının lazım geldiğ i cevabını verir 
dim. 

Fılbakika, demokratik memle
ketlerde lerd. devletin kudretli 
oluşuna karşı muhafaza altındadır. 

Sovyetler , birliğinde ise halk 
devletin organik ve çok ufak bir 
parçasını teşkil etmektedir. 

Südlü bir formül kullanılmak 
istenilir~e şöyle denilebilir: 

Sovyetler birliğinde ferde, 
devlotin inkişafını temine mahsus 
bir vasıta göziyle bakılabilir Av 
rupada i~e ferd, başlıbışına bir 
gaye'dir. 

• • • 
İmdi, bir çok emarelerle de 

görülüyor ki, içinde bulunduğu

muz yalın başlanğıcıodan be -
ıİ Sovydler birliği yeni bir yola 
girmiştir. Ve yavaş yavaş ferdin 
batıdaki anlanışına doğru ilerle. 
mektedir. 

Yeni temayüllrr, kanuni ted 
birlerle g.rçekleşmelerine kadar, 
zaten resmig söylevler de mey
dana çıkmışlardı. 

4 mayista Stalın tarafından

Moskovada v.rilen ıöy lev, bu ha · 
kımdan bilhıssa mınalı olmuştur. 

Stalir. diyor ki: 
"- Eskiden her şeyin tekniğe 

bağlı olduğunu :düşünüyorduk. 
Faka(teknik, buna hükmü al

tına alacık insan olmayınca, hiç 
bir şey değil•lir. 

İusınliır tarafından kullanılın 
teknik, mucize yaratabilir. 

Her şey «kadro· )ara bailıdır., 
Bızde henüz ioun ları drğerl endir 
mek işi öğrenilmemiştir. 

Anlamak liizımdir ki, dünyada 
bulunan bütün değeıli sermaye· 
insan la ı clı r ... ,, 

Ferdin rolünü ön plana koyan 
bu yeni anlayış tarzını teyid etmek 
için, bu yıl içinde birçok kanuni 
t•dbiıler alınmıştır ki, bunlardan 
bir kısmı, - ekmek vesikası usu 
lunun kaldırılması gibi - ekono 
mik; bir kısmı - bir dertceli se 
çimin kabulü gibi - ııyasal; ve 
başka bir kısmı da - ayleyi ku•· 
vetlendirmek için yapılmış bo§an · 
ma bakl.ındaki !ı:anunlar, yahut ta 
hükumet tarafından memurlara 
büyük bir nezake tle , hareket et· 
mtği tavsiye için açilmış enerjik 
savaş gibi - sosyaldır. Bugünkü 
yazımızı da bu noktalara hasrede
ceği z . 

El:onomik { bakımdan alınan 
tedbirlerin başlıca mak~adı, halkın 
seviyesini yükseltmek !ve şabsiğ 

teşebbüsü teşci etmektir. 
Bunlardan bışlıcalarını birbiri 

arkasıra gözden g · çireceğiz: 
a) İaşe vesıkaları sisttnıinio 

kaldırılması; 

sikıların da lıaldııılması gelmiştir 
Bu yrniliğirı çok geniş olan şü· 

mu!ü üzeıinde ne kadar ısrar edil
ıe ızdır. 

Ekmeğin, 1929 başlaoğıcında 
vesikaya buğlanması, yıllık p'anın 
kabulünün doğrudan doğruy,. bir 
sonucu olmuştur . 

Bu planın tatbikine başlandığı 
tarih, 1928 yılının sonlarıdır. 

Şunu da hatırlatalım ki, o zı 
manlu d., eksilmiş topraklar me
uhannıo hemen hemen bcpsi be 
nüz köylülrıin elinde idi. 

Bunlar, sovyetlerin t< sbit ettik 
leri fiatların düşüklüğü dolayisile 
her çareye baş vurarak, ellennde 
ki mııddeleri vermeğe çalışıyor· 
lardı. 

Ooun için, Sovyetler birlıği 
hükumeti bıeş yıllık plan için ça-

lışao çok büyük işçi yığının ve bun 
lacın aylelerinin ~(29,28 sonunda 
50 milyon, 1934 sonuoda 74 mil 
yon kişi) yiyeceğini içeceğini bul· 
mak işini kendi üzerıne aldı. 

İşte hükumet, tarımı kollek 
tifleştirdi ve ekm•k vesikası sis
temini kurdu· 

Bu ıiıiemin ;makanizmaaı gös
termektedir ki o zamanlar feıdin 
büyÜk bir kıymeti yoktu ve onun 
drğeri, yalnız ve yalnız beş yıllık 
pliinın tatbik.ine ya ptıiı yardımın 
fayduile ölçülüyordu· 

Filhakika, §ehirleıde oturan 
halk üç katrgoıiye bölünmüştü. 

l) lşçıler ki bunların günlük 
tayinleri berkesinkindun fazla idi. 

2) Sovyet mrmudau, ki 
bunlatın tayınları biraz dkha ek
sikti. 

3) Halkın geri kalan kısll'ı, 
ki bvnlara ancılı: kendilerine ye 
tecek kadar yiyecek veriliyordu. 
ıyasal haklarından mahrum olan 

ve "verimsiz,, lıimseler Hfılın 

"Liş~nıiz., lere ise biç blrsey ve· 
rilmiyordl'. 

Bununla beubar, ücıetlmi teş
ci etmek için, ötekilere örnek ol· 
mak üzere çok çalııao v-e ınikdar· 
ları deA'i§en "cboc., işçileri için 
munzam iaşe vesikaları da yapıl
mıytı. ı 

Böylece bunlar, lıususi imti
yzları olan bir kategoıi teşkil edi· 
yorlardı. 

Tarımın yavaş yıva~ kollek 
tirifleştirilmeıi ayesinde, · htl.kü 
mtli n büyiik buğılay stokları el 
de etmesi (1934 soouoda 24 mil
yar kilo buğday ve l§ milyar ki
lo başka hububat) ve devlet ma
ğazaluı, kooperat ller ve kolhoz 
lar gıbi Sovyet ticretinin, yavaş 
yavaş hususi ticdreti:ı yeriıi tut
ması ve t hükumetin, piye sanın 
mutlak hakimi olması dolayısiyıe 
devlet g"çen yılıo eonuoa doğru 
ekmek vesikasını doldurmanın za
manı gelmiş olduğunu düşündük. 

Yiyecek maddeler fiatları-
nın tekleştirilmesi ve 

indirilmesi 
b) Yiyecek maddelerinin fiat 

!arınır. tekleştirilmesi ve indiril
mesi; 

c) Dış tıcarette olan değişik . 
likler; 

Ekmek veıikaları kaldırılca so 
vyetler Birliğiuio toprakları sekiz 
bölgeye ayı ıldı'. 

d) Şahsiğ teşebbüsleri teşci 
gayesini güden tedbirler. 

İaşe vesikasının ~kaldırılması 
Halkın hayat standardının iyi 

leştirilmrsi için alınan ilk tedbir, 

1 ikinci kanun 1935 tarihinden 
itibaren, ekmek veaikasınıo kaldı
rılmosıdır ki, bu .tedbirin arkasın
dan, başka maddeler için olan ve-

Başlangıçta (17 ilkkaoun 1934 
tarihli kararname ile) her bölge 
ve her madde için bir tek fiat 
ölunclu. 

Bu si,tm buğday ve çodar 
ekmeğile un, bulgur, arpa ve fa· 
sulyayı şaınildi. Tırım bölgeleri 
için en ucuz fiatlar gözönünde 
bulunduruldu; buna karşı taşıma 
masrıflaıı dolayısiyle, doğu ku-

l'ftrk S6zft = --- 1 

ltalyan gazetelerine gö- •--------------------· 
re küçük muharebe 

fıkraları 

Zencir 
Bot•r-dodi istihkA.mıoa yarın 

arazi üterind ~ ikişer üçer birbirine 
heğlenmış yaralı ve ölüler gördük. 
Bunların arasında üç ölüye bağlı 

bir yaralı vardı. Ona sorduk. Bize 
bu cevabı verdi : 

Kaçmasınlar ; yerlerinde kal
sınlar diye kumandan bizi böyle 
birb irimıze bağladı dedi. Habeşli 
terin NecAşi uğruna harbetmeğe 
o k& dur mütemayil olmadıklarına 

dair aldığımız haberlerin bu da bir 
örn rğ ıdir . 

Tesclsla-Roma 
1925 iskeletleri - bir ııkşam 

gf ç valıın Sullavedı ki askerleri 
miz müthiş ve tonsik Lir görünüş 
karşısında kalmışlardır Uzaklar
da s a yısız iskelekler ovayı doldur
ııyordu. içlerinde ııteş edecek du
rumda uzanmış olanları de vardı. 

Bir takımının ayağında zencir 
vardı . Bunlar 1925 Omar ıes§ar 
muha rdıesinde urulup on yıldan
beri hAla gömülmemiş olao Habeş 
askeri idi . 

Taselsls-Rome 

İtalyanlar erzakı peşin para ile 
alıyorlar . floslaı ıo musedonıe 

etliği hayvanları ltılyanlar sahip
lerine gerı vermiştir.ltalyan eline 
du§en Uabeşliler bundan mem
nun görünüyor. 

Gior11ale d' ltalhı. 

Esirleri ıızAd ediyorlar: 
Cenernl dö Bono esaret ışının 

çok karışık vu bıılli güç olduğu 

gördü. Hepisini birden azild etmek 
mümkün olmayınca istiyenlerin sa
hipleri yanı ~da kalmasına müsaade 
etti. lstiyeııler serbest olacak ve 
onlara eT6Zi vo iş bulunacaktır. 

Tepug - Kölelerin başı boş bı

rakılması üstüne yapılan yıırliğ 

müslümanler arasında eyi karşı
lanmıştır. 

. ÜlemA ve imamlar bu yarlık
ları cami kapılaı ına asmışlardır. 

İtalya eline geçen yerlerdeki 
müelümanların ltalyan hükftmet 
adamları çalışmasına ortaklık et· 

malerini öğüt veriyorlur. 
ltalye askerinin girmedıği yer. 

!ere de bu h~berler gid •.•rek bir 
çok müalüman belgeleri ve soy
cullert ltalya toraCıbiı geçiyor, Ta
ı-uğ gösteriyorlar. 

Gazsllo del Popolo-Turin 

ltal yaa gazeteleri de buna 
benzer deha bir çok fıkralar var
dır. 

Bunlsr ltnlya halkına Ha be§ 
Bavofındaki ılıuvaİfakıyetleri an 
le\mak ve Habeşistana medeniyet 
götürdükleri acuna yaynıilk ıbak · 
sııdıll} yazıldığı bellidir. 

( Es•ıret ) hakkındaki havadis
leı· Paristeki Ha be~ rlçisini n ver
diği karşılığı hatırlatıyor: 

ltalyanlur esuretı Trablusta da 
muhafaza edıyo rlo r Bu bir be ha 
nedır demişti. 

Şeblr Dayakları 

Kızı kaçırmış amma 

Sonra evlendiği için 
serbest bırakıldı 

Karaisalıda oturan Abmed 
kız , Teslimeyi kaçırıp kirletmek 
ten suçlu ve mevkuf İbrahim og· 
lu Hasan ile buna yardımdan 

ıuç ' u ve mevkuf Ali oğ\u Hali 
lin duruşmalarına dün ağır ceza 
hak yerinrlc d evam oltınmu ve 
suçlu Hasan, hak yerine Teslime 
ile evlendiklerine dair evlenme 
cüz laoı vermiş ve bunların ev
lendikleri anlaşılmış olduğun 
dao Hasan hakkındaki davanın 
trci ' irıe ve diğ.:r &uçlu Hali hak
kındaki davaoıo da düıüıli'mesi · 
ne karar vPrilmiş ve brr iki suç 
luda s·rbest bırakılmışlardır . 

Bir cesed üzerinde 

Görülen lüzum üzerine 
muayene yapıldı 

Reşadbey uramında oturan 1&1-
cı Mabmudun on beş yışlarıo
dıki oğlu Mahmudun bundan 
yirmi gün önce bir ağaçtan dü 
şer . k yaralaodıiı ve bıtnun ne
ticesi olarak dön öldüğü Cumu 
riyet gene! savamaolığına bildi 
rilmeei iizerine cesed memleket 
hastabınesine kaldırtılmış ve Cu
muriyet geoel uvaınan yardım 
cuı Şerrf Gökmenin önünde bü· 
kumet doktoru Mazhar Cemil 
tıırafından muıyenesi yapıldık

tan sonra gömülmesine i:r.io ve
rilmiştir . 

Köylerde hayvan 
muayenesi 

Köylerde bulunan hayvnlar 
da hastalık olup olmadığı anlı· 
şılmak üzere baytarlar buralara 
gönderilmişlerdir. Baytarlar bera
berlerinde ıer<ımlerde götürmş

lerdir 

Kadastro işleri 

Tüık ocağı ve Sofubabçe u
ramlarıada yapılmakta ~ollln ka 
dastro işlerine önemle devam e
dilmektedir. 

Bugün cirit oynanacak 

Bugün ilğleclen sorıra demir 
köprünün yanındaki alında cirit 
oyuuları oyann. caktır. 

Güzel lıir pıogıaoı dahilinde 
ve köylülerımlziıi de ;katışmasıyle 
yapılacak bu heveculı ve zevkli 
oyunlar d~ p•k çok seyiıc i bulu
nacağı şupb • s izdir. 

Erkek lisesi riyaziye 
staıj yetliftl 

Dörtyol eski tapu iş
yarının duruşması 

D.fter kayıdlarında sahtekar 
lık yapmaktan suçlu Dörtyol ea ıı 

ki topu inarı Süleyının Hulu 
sının duruşmasına dün ögleden 
önce ağır ceza hık yerinde de 
vam olunmuıtur . 

Cumuriyet geııel savaınan yar 
dımcısı Şeref Gökmen esas bele 
kında söz söyliyerek suçlunun 
af kanunu göz önünde tutul
mak üzere Türk c. za kanunu 
ouo 339 uncu maddesine ğöre 
cezalandırılmasını ietem•ıtir . 

Suçlu Süleyman Hu lı1si , mü
dafaasını yaparak böyle bir suç 
işlemediğini ve ehli vukuf tarafın 
dan vetilmiş olan r• poru kabul 
edemiyeceğioi söylemış ve hak
kııı rla beraet kararı veıilmeaini 
iıtemiştir . 

Hak yerince dava evrakı ince 
lenerek bir karar verilmek üzer~ 

duru§ına 19 son l<§rİD salı gününe 
bırakılmıştır . 

Cumuriyet genel savaman yar· 
dımcısıoın su~lu hakkındı tat
bık edilmesini istediği madde 
şudur : · 

Madd 339 - Bir memur me 
muoiyetioi icrada tem amen ve 
ya kısmen sabte bir varaka tan· 
zim eder veya hakiki bir vara 
kayı tağyir ve tahr.f eyler ve 
bundan dolayı umumi ve hususf 
bit mazarrat tevellüd edebilirse 
üç s •neden on aeneyc kadar ağır 
bapis Ctzaıına mahk\lm olur . 
Eğer işbu varaka sahteliği ispat 
edilmedikçç muteber olan evrak 
kabılindeo ise ığır bıpia cezası 

b•ş seneden on iki seneye ka 
dar verilir . 

Fabrikaların suları 
tahlil edildi 

Şebrimi:tde mevcud ve itler 
bir halde bulunan onbeş fabrika
nın sulaıı sağlık ve ıoıyal Direk 
tör lliğüoce kimyagere tabii! etti 
rileıek raporları alınmıştır. 

Bıınlaı ıo içerisinde içilr miyecek 
bir halde bulunan kuyular kapat 
tırılacaktır. 

Bunun için Urıya ve bü~ümet 
doktorlarına y•zıldığı gibi fabrika 
lara da ayrıca yazılmı§tır. 

Cebinden parasını 
çalmış 

Mebmed o~lu Osman adlı bi
ri Ali kızı Elmasın sebze paza
rında cebinden bir lira parasını 
çal.rken yakalanmış ve hakkın
da tutulan inceleme kağıtlarile 
L rlil.te tüze dıyruine gönderil 

miştir . ,. -
1 C. H. 
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KÜitür direktörü g6 ,: 

~ 1 1 
İncelemelerde Luluı:.ıJJ.• ~t 

re İlçelere gitrniı olan ilıııı 1ı / 
tür dirrktörü Yunus KazııJ1 1,., 

lemelerini bitİrcıek §ebrl 
dönmüştür. 

Partisi 
'it 

Öteki h uvadise gelioce bir ta
raftan harp yopan ltalyıınların 
öbür taraftan da llabeşlıler arıı

sındıı ayrılıklar çıkarıp ,ıuotlaıı 

asığlonmakta kusur etmedikleri 
anlaşılıyor. 

Şehrimiz erkPk lisesi RiyaziyP. 
sitaj birliğine ünüversiıe mezunla· 
rından Burhan atatanmıştır. Ocak kongrelerine faaliyetle ~. 

ıı 

zayi s,beryaeı için CD pcbalı fiat
(ar tesbiı edildi. 

Ekmek vesikuıoın arkasından 
patates v. s için olan vesikası da 
kaldırıldı. 

'\ibayet g•çen 25 eyliil tarihli 
kararname ile vesika sistemi büs 
bütüa ilga edildi. 

Bundan başka ayni kararna. 
me ıle ekmrğin ve başlıca yiye 
cek maddelerinin fiatlı11 indiri· 
riliyor ve Joüyetler birliği tora
ğıoda her madde için bir ttk 

1 
fiat ediliyordu . I 

Bu fiat iodirilişi, bölgelere 
göre, ekmek iç o yüzde 6 ıle ) üz· 

de 25, buğday uou iç,n yüzde 10 
10 ile 35, makarına ve eaire için 
yüzde 10 ile 20, bulgur için yüz· 
de 10 ile yüz· de 15, tere yağı 
için yüzde 2o:ile 30 ve el için 
de yüde 40 raddesindepir. 

Sovyet g•z •teleri bu mesele
ye b9sıetıikleıi )'azılarda bu in 
dirişin hiç bir tesadüfi mahiyeti 
olmadığına öuemle işaret etmiş 

!erdir. 
Bu fiatların bu azalışı, tarım 

ürüoler;nin boyuna arlışr, tarım 
ürünlerinin boyuna aıtışının so· 
oucu olup hükiimstin, balkın ha 
yat seviyesini artırmak yolundaki 
isteğinden doğmuttur. 

- Örop Nuuel -

İkinci te~rin 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
2-1 

25 

26 

27 

devam olunuyor. ~-'~' l 

Gün Saat Kongresi y•pılacalı oİ tlt 

P1izar 6 Sucu zade 
~ia, 
lı 

Pazartesi 6 Eskih.maın l 
'•r 

Salı 6 M<stanzade ~! 
Çarşmba 6 Uluca mi 

-~ 
Perş<mbe 6 Tarsuskapusu 'i•Jı 

Cuma 6 Hanku,bu 

Cumartesi 6 Ça·şı 

Pazar 6 Yortan 

Pazartesi 6 Çınarlı 

Salı 6 Nacarao 

Çarşınba 6 Kayalı bağ 



rkiye de Merkantilisım 1 

Atatürk'ün ekonomik 
yapıcılık eseri 

btutıcheı Wollen gazetesinden : 

•llat&k FriJerich'in g&nılerdi si teıebbDs erbebt nolcnn oldu-
tkoı omik politika etrafında ğundan ökonom "le kuruluı itini 
ra hamı altında razdıiı eser- devld kf'ndi eline aldı . 
•tav Scbmoller ıu ndiceye Şimdi aonnnda bulunduğumu-

°' : zu zannf'ttijimbı yeni ekonomi 
.. Mtrlııntilisim, delalet etti devrioia baılanfıcıada olduğu fİ 
itti lbana ve cevher itibarile bi devlet ,.nayil~tm"ği begarmalr, 

hıkilindeo haıka bir ıey fakirleımit ve pek az inkif8f bul· 
İı; fakat hu, öyle geligi gü muı memleketi modern bir eko· 

~r devlet [teıkili demek de- nomı ülkui haline sokmak için 
'•vnı zamanda ulusal elco- İfe "I atlı . 
İ11 kurulma11, yani modern 14 milyon n6foılu Türk mil 
dı devlet teılcili demek - letinin yDzde ıekseninden fazlaıı 

bu gün ball ziraatla yaıaı . Ka: 
lt&alik devlet mefhuma al- mal AtatOrk memlekPtiD endOat-

lolatalaa imme birlık 1e riyel kuruluıunun ilk 6oce isti 
tlarıoı •ynı ıamanda ulu nat euirf'bileceji e1aı ı' 11 tlir• 2;-

loboıniye de teımil etmek de rai mabıulleri karmak ve mükem-
~r · ,, mell~ıtirmek oldujuaa takdir et· 
~Jük Frld-.,ricb'in zamanı· ti · Fak•t bu 111 aı iokitaf bulmuı 
~r yazılmıt olan ve Prusya· bir memlelcdte her ıeyden önce 
'-llulc ettiji kadar Fraou ve 1 bir bUıi ve kOltGr meaelesi oldu

• haklunda da varid bulunıo ğundan her yerde devlet nümune 
er, bug8n dahi tekrar bi~ ta çiftlikleri kuruldu ve zira•t mek-

d., letter ~iklcı•da da ı6yle- tepleri açıldı • 
r . Baodaa baıka geniı devlet arı· 

... 160 her yerde dewlet btln· ziai kıımea çok enerjik bir ma 
kuvvetlendirmek malıudiy- lar1a mlcadeleai ile klylerde da-
•i elloaomide devlet nü iılJı · Çok enerji" bir malarya 

'e mlatlahlaıiain ertUğıaı mücadel~ıi ile klylerde ııhbf alıı-
81 • • laal, ltaly•da ve val hayla dOıeltildi fve merkanlti 
ada olduja gibi ıimdiJe lizm devrinde yabancı mutab11-

liberal ekoaomi •iatemi ta- sıı iıçilerin memlekete celp ve 
iı oln dwletleıde de ai· davet edildikleri ıibi Tllrk dev· 

•lanete baılımıfllr . itti de Türk ziraatioi ısllba 1ar-
•kat biz bitin merkaatiliı dım için memlekete dDny!lnın ber 
ılıaran •• siyade tatbik edil- taraf andan ve büyük bir kısmı da 
ıabalara, yız,.ılaıca sor- Alman1ada• olm11k üzere muta· 

•la11 bir inkirazdan Aenel haıııılar ıetirtıi, ilk muvaffaki-
lblteakip buı bllr8k ıahtı yeller d•h• §İmdiden her yerde 

laderliii ile kurtularak mo- gör&lmektedir · 
ltribla nuruaa kavoımut 0 Nttekim Türkiye daha 1929 
tletlerde tD bariz f!'killer- da butday ithalitl için m6him 

lıteyiı • bir mebliğ 11rfetmiıkea 1932 te 
1fb J•I evMlki merkanti· 115 to• ibrıç edilmitlir . Eıki 

dttrlade olduia ılbi akoao· idarede 5 ili 6 milyoa kiloıram-
• • yeai tqekkGI edea dan yukarıya çıkmaayaa tlltüo iı-

a,ii11yeıiai kuvvetlendirme· tihaalih ıon yıldı 45 milJOD ki 
lı&mı lcora(9aja yuıyor • logr•mı bulmuıtur • Sanayi ae 

balları ziraatı da devletin kuvvet 
•ıı Avrupa dııındıki bir ta- h • 

.. 
detletlercle ılı.biliriz, fa· li trtvik ve himayr.si ve illa 

bi9at idarHİ altında haylı aıt-
politille ~ Türki-tle her 

ı - mıatar . 
den dalaa tım •• mit•· Türkiye bu ıii• dıhı henüz 

"1 ıeWlcle gl\ll•ekte · kendi tekıtil endüıtriıiai yerli pa· 
~ mulcla idare edecek vaziyette de-

ll!ll Atatürk 12 yıl önce tilae de bu wazi1ete ıuratle yak· 
eline aldıjı aman, mem· lıtmaldadır • Devlelia bu itlerde 

•koooml balnmındao bllı- ne derece tlddetli tf'lir ve müdc!. 
İ11kıraA y&z tutmuı bir bele yaptıiıoı meeeli ıuadıa an· 

ldr, devlet borçları bıt d&n Jaıılır . Bu glln Türkiyede yalnız 
k lcadaı. falait bir Jükaek· aç neti aeçme patnuk ekilebilir 

.a_.yorclu · Mem- ve bltiie-..a.all• hı•tmete tek 
en m&o6ıt ve feyizli ver · lifi mecburidir . 

'IC11a .we tahrip edilmifti · Ziraati:ıi islAh içinde Türkiye 
• ret lıar 111ıada Kamil Ata-, 

-.lblelretin harici tlüımandan hedefini naıal iıabAıle tayin etmiııe 
kendine mabeuı bir endüstri ci · 

•ıını müteakip derhal bO bazı kurmak işinde ayni İB&betli 
110•ik kuvwetlerio faali- yolda yiirömektedir. Siyastten da-

1' vkedilmeai, memlekette ima tehdit edilen bu memlRkeUe 
bııa aoy1al ve ölconomik tabiidir ki aekerf ooktai nazarlarda 

lar yapılması JBzamunu aa-

elr9ti mıraz bulunduğu 
il kq,larmak iclo Muıııfa 

o valut y•bancı kapit•liıt-
:hrabllir Ye blyleleri de 

l bulunabilirdi' çOnkü m~m 
""••inde tattdtfı tabii ha
l hiltarile zengındir ve bu 
eri iiletmelcle lrıpitaliat

!~lreek kannçlar elde ede
~ llıubıkkakıır . 

Qall Atatürk bu baait ve 
•l,ıı ve fak•t memlrketi 
~Q 6tEonomik bığhhğı ve 
ı.._ IÖtilrebılecek olan yola 

•.dı . O, o ••kit yeni Tllrlr 
~ Oaıd kendi öz lunwetir

lar.. Şimdi de u ueal Ö· 

· i aynı tarzda kurmak 
~ •rMtı · T&rkler arHınd• 

kudretleri 1etccelc ıah· 

hayli mühim rol oynBmaktaJır. 

Kurulan bir ağar endüstri ta
biatile ilk öneli Türkiyeyi harp ha
linde silAh ve cPpbane ithalınden 
vareste bırakmeğa yarayacaktır . 
Endüstrileşme iti Türkiyede tabii 
ve müsait bir durum göstermek · 
tedir . 

Harpten sonra vücut bulan 
bazı devletlerde kurulmek istenilen 
sanayi için tab i esas ve tartları n 
hio b riıi rrevcut olmRdığından 
ıun'f tertiplere müracaat ed•ldiği 

vekıdir. Türkiye ise bu vuziyette 
değildir. 

MesetA Türkiye tekstil için IA · 
zım olan hem maddelere malik ol· 
doğu gibi körnür ve muhtelif ma
den cevherlerin-. de mal kt r . En· 
dastrileşme işi, Rusyadaki nümu
nesine imtisalen hı ş yıllık bır plAn ı 
-Gertıl dfJrdnücü rı.ayfadda-

( TBrk Söll J 

Habeı savaşı Unemleniyor 
- Birinci ıayf adan arlan -

vardar . Uçaklar cepheye erzak ve salaıını kumelc ve bu suretle dı· 1 

ilic; taıımaktadırlar . ıandan ailib ve diğer ha'p ıueç· 
İtalyanlar bu yDzden daba ile- lerinio Hatıeıiıtına ğirmf'ıiae ea-

riJe tidememiılerdir . gel olmık iıteyitleridir. 
Ankara : 16 (Radyo) - İtalyan Hurar b61ıeıiode Ras Nasi 

nakliye va yol amrleleri arasın- bunun kuvvetlerini lam emniyet· 
da büyük bir galeyan bükiim ıtır- te bulundurmak malcsadıyle Ha
mekte ve bunlar ltalyaya dönınek beı kuvvetlel'i lıalyaalara karıı 
iıtemektedirler . barrketteiirler. 

Kahire : 16 (Radyo) - Mısır Ankara : 16 (Radyo) - Bu 
Başnkili, Romadaki aefiri v d ıünlerde gertk logıliz Som1lisi 
tHile İtalya hariciye nezaretine yolu ile ve g~rekır Cibuti demir 
bir nota vererek ltalyaaın, uç~k- yolu ile Habeıistana badsız be· 
larla Mısır araziıi üzerinden Ha- ıapıız mübimm•t ıelmektedir. 
beıistana aaker ve cephane gön- Bundan başka Habeoistanın 
dermesioi ııddetle protesto et her taıafındao hergnn bllyük ka-
miı ve bunun &nüne geçilmedi fiJ,.ler halinde aaker ve erzıek 
ii takdirde her tDrlO vesaite mil· kolları Habet orduıunı lcarrımak-
racaat edilec,.ğini bildirmittir . tadır. 

Kahire ; 16 (RatJyo) - İtalya 8Dtüo Habeıiıtlodaki hu bü 
nıa Afrikadaki orduları baş ku- yok faali!'el, Hah•ı ' "fer be• l•ii 
mandara& ıeneral Dubono, Kral ninin tamamlanmaktan henüz çok 
ve Muıolioiye hırer telıraf a6a· çok uzak olduğunu anlatıyor. 

Aırlllae•ada 
16 Teşrinisani cumarte i akşam1ndan it"baren 

Evelyn knapp - Villiam Desmond 
gibi iki artistin • • 

Esrar , muamma ve heyecanla do\u bir film 

Çla lıran 
ilaveten : 
Pate jurnal istifadeli 

pek yakında • • 

dUnya 

11 

havadisi 

ildlrea alla111 
dererek ordunun Habegiıt11oda Cibuti ve Dreduva demiryolu 
büyük zaferler kazandığını ve bu Habeıistane gelecek ve gelmekte l J • • _J 

suretle uhdeaine Vrrilmiş olan bi- olan barp ıertclerini taıımata Bugün ya nı.z giJn a.z matınesıncıe 
rinci vazife mt-rhaleıinin bittigioi yetmedjii içın bu yoldan madı 

1 

;b~~:~~;:;:::~u?ı~;~::~. ~·kili ~:::0:· ::;,:;;:,:;:.'~000 '."P•': 11111 blylk lllın birde 
Kral Vıkıor Amanoel, verdiji Birçok am,.ı,. ve muhendısltrıa l 

cevapta lr.eadiıiae memauaiyeıini geceli ıDodDzlü çahıtığı bu yolun A ki t Iİ ç• 
ve teıelcl&üriloD bildirmio ve rüt· çok az zaman ıonra açılacağı bek· fi ar o e - ID ·esran 
buiai Mareıallıia çılcarmışhr . lenebilir. ı 

A•kara: 16 (R•dyo) - Geoe- Hebeıistanın ıilab ve mDbim- 6118 
rılD6~nooundoid Aıikaku mat bhlk~a~na ısmarladı~ve ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vetleriaia baıınd•D geri alınma11 ıu ıttnlerde blyDlıc mi~yaıta gel 
ve ayai z~mand• Mareıallığe ter ,m•te baılı,an harp gereçlerinin 
fı ettirilmesi aebebi bir türlli ay· brdeliniy&demek için Hab,.§ im 
dıalaoemamııtır. Mt1reıal Badoğ. paıatoru bizzat büyük nakdi fe 
liJO, Bonooan yerine tayia edıl· daklrlıkla bulunuyor. 

FevkalAde bir konfıir , pek mükemmı l bir ıeı , rahat koltuld11r ve 

an büyük yıldızların temsil ettikleri en büyük fılmler. lııe : bütün ba
ları pek yakında kapılarını sizlere açacak olan 

miıtir. 
Gearal Gruyani kuvvetleri Bu arada Hhip olduiu, Cibuti 

Korehayide k•t'i olarak yerleı __,. Adiıababa drmiryolu tabvila (Taa) mitlerdir. tandan büyük bır lcımanı tercihen 
İtel1ınıa yerli a11kerleriyle Fraosızlara Batmaktadır. 

Bıbetler arasında yepılaa ıiddetli imparatorun bu hareketi kartı Sinemasında 
pir çarpıfmadaa aoara Habeşler ınnda Fransızlar da ona bu sıkın 
Değaboru terketmiılerdir. tıh günlerinde çok n.üsaıt davran-

Romadan gelen telgaflara gö maktııdırlar . Fransızl~rm bu eyi görecek ve beğenecek•iniz 
rt-, Tucbaban vadisinde yeni bir liğioi bittabi imparator unutmı-

harbe glrfıllmiıtir. Burada Ha yaoak ve yarın için Cibuti limaoı-
bqlerin ciddi mukavemetlerinin nnı böyük iakiıafında imparaıer, 
aebebi, ltalanleun demiryoloua Fransızlara çok müsait davranarak 

bir zaman kal :tı bekleyiniz Pek az 
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tu~rak Habeşl~rin d~ni~e muv~ bu eyıliği kar~lımış olacakbr. ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı ı .---~----~~~--~~--~~------------~----~---
Bir dakikada 

Nereleri dolatıp dön
mUt? 

Kaçakcıhk savatı 

Soa glinlerde kaçekcılılc itleri 
(berinde alalcadarlar tarafından 

önemli •• kiki& takibat Japıl-

Be• bir caı 
iıte ıize bir pheser ki bir deha eıini gGrmeuiniı 

Brüksel - buradan çelcileD bir 
telıraf bir dakika, lurk saniyede 
Nuyork, Monheal, S.dney, Lond 
ra, Boenoı Ayres, Tokyo ve Bt· 
rat yola1le tekrat' Brüksele dön· 
müıtOr. 

malıtadar. I 
Resüf ay;o ile Akçakale ara11adan 

Siverek iıtıkametinde ıimala le 
çea bir kaç kafile ile temue r•
liomit ve m011drmrler yapılarak 

Bu tecrübe BrDk1eJ sergisinde 
y•pılmııtu. 

Olgunluk imtihanların
da kalan talebe 

Qlgunlok imtihanlanoda bir 
deraten d6aen bleb~leria yeniden 
imtıhana tibi tutulm•ların• Klll· 
tür Bakaolıtınca karar verildiği· 
ni yazmıauk . Bakaohlı. Kiiltür 
Dırekt6ılükleriue yaptığı bir ya
yımla bakalorya imtihanların da J 
bir dtntea d3nenlrrin yeniden 
imtihana tabi tutulm•larıaı bildir
m•ıtir . 

kaçakcılardao biı kaçı öldürülUp 
yaralaaarak mlhim ,mikdarda kı 
çak tfya ve hayvıa tide edilmiı· 
tir. 

- Ufos

Şah lsmailln mektubu 

Topkapı mOzesiadeld es~i ev
rakın taanifine baılanmı§lır . 

811 evrak arRııada ( H 608 ) 
bir İran bllkllmd.rı taı•fıodaa 
Türkçe olarak yaıılmıı bia mek
tup vardar • Mektubun 11bibi Şab 

İsmaildir . Buadeo baıka Farsca 
yazılmıo ve sahıbi Şah Tahmaaep 

olan ikinci bir mektup vardır. Bu 
melctubua kijıdı dokuz metre u· 

zunluğunda, yedi mehe eninde 

Bu fevkalade filmi ~&ıererek Adana ıinema hayannda yeni bir eaaldık 
yapacaktır' 

ilaveten 
dünya haberleri ve Hahet har 

havadis filmi 
Pak yakında 

Kaıtadlwa 
temsil heyeti 

Adana halk·n n Ramıızan günlerini hotça geçirm~leri için mtııhur 
!f&anatkArlardan Behcet Sırrı ve Kemal beyler-Operet ve R•Yil heyeti 

ıehrimiıe geliyor. 

Tamimden •alıııldı~aa pre 
eaki tahmatnameye nasaraa geçen 
yıllar b•kalorya imtihanından 

d6nea we bu yıl da ayni f "kilde 
grçiıdiAi liıe bakaloryuında bir 
derıten muvaffak olmıyaa tale 
be yenıdea imıihauı ıirebil"cek 
tir • 

dir. Bu kıy~etU mektupl•r tize,ine ~~~~~--~~~~-~--~~~~-~~-~~~~ 
bir çok minyatDrler de vardar . 

Bu mektupların ilcisi hıdka 
sı3ıterilecektir . 

Ancak bu karar yalnız liuler ~------------
içindir . Bakanhk orta okul baka 1 Kastadiva . 1 
loryaaıada ıeçen yıllar döaen ta :.:___J 
leheler için henüz bir karar ver 
m~mişt•r . 

Bununla her.her yıpılaa mD 
recıatlar liıeriae y•lnız balra
lorva lmtibaaları• dı bir d .. , ıtl"n 
d6oealer için de ayni trklin tat-

bikıaa karar vnect!ği umulmak
tadır . Bu yılki orla okul ıon 11-

nıf imtihanlarında bir deratrn 
döneni;, için hiç bir karar tt1il 

mit defildtr • 

Adana Elektrik Türk An 
nim şirketinden : 

1- Elektrik telleri yakınında yapı va yahutta onarma itleri yapa. 
cık olaoı .. ran, tehlikeye meydan kalmamak üzere, toıye&emiıi haber
dar etmf'leri. 

2- Binalardaki SOha borulara ile 80 ol11klar1DID ft mağAZa perde 
demirleri n beozer,erinio elektrik. nakıllerin~en. mtimküo olduğa H

dllr uzak bolunm11ına itina edilmlt'fı her hıngı bar kaıaya meydan ve-
' rilmemek ftı.,.re, ıayı" Adana hılkından eheramiye\le rica olunur.6107 
• 12-15-17 
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Cok Önemli 
' 

Adana Borsası Muameleleri 

-Birinci say/adan afran -

bir kurum PAXffiK ve KOZA 
Ki o Fiyatı 

CİNSİ Satılan Mikdar En rız En çoL. 

Çukurova atlı spor kulübünün apıma ı paoıult 
K. S. Kilo 

tüzüğünden öğrendiğimiz özler , Piyasa parla!ı •• 37,50 
halkıll)ız arasıod bu kuruma üye Piya a temizi ,, 35 5') 
yazılma arzusunıı kolaylaştıran -J-an..:...e__,...1---~-- 36,5--0--ı-40.,..,,._ __ _ 

ve ttşvik eden bir. öze il ık göster- iane il -.:ı7 
Ekspre 39.25 

~cktedır . Fılhakika atlı spor ku- •--K-l~ev~l-an~t------~-~--~,-----ı---------~ 
lübüoe üye olmak içio müracaat y A p A (; 

1 eden yurtdaşlarıo sayısı daha şim- -----------• 

diden 42 yi bulmuştur . Bu yurt- •--B-'ey~a_z ______ l-----1-----_-_-_-... l-:=------~==~I 
d l 

. Siyah _ _ 
aş arın otu , gırim parası olan - Ç l G 1 T 

onar lirayı: verip. üye[sıfatını almiı-
Ek pres 1 Jar ,:diğerlerinin de peyderpey • __ Io_n_e_______ 

112
.
9012

,5 

1

_

1

_.

9

_

2

_,

5 

__ =-:_-________ , 
bu girin pauısıoı vererek üye sı· Yerli 
fatını alacakları tabiidir . 

Atlı spor kulübünün makea -- - HU BU B A T 
--------~--· dı , Seyban ilioe verilen tüzüğün- Buıtday K hrıs 

·-~.:..;_-=--=.--:..,.----i 
de dedi toplu şöyle anlatıyor : •• Y.-rli 6,75 

'' .. Teknik binlcilir/i öğret ,, Mentane 
mek , Seyhan ilinde atlı spor- Arpa 

F ulya 
culuğu canlandırmak , ailll ve Yulaf 
atıcılığın eylleşlp yükselişini ha Delice 
zırlıyara k yayma'k . ,, 

Tüzük hül:lmürıe göre , kulüp 
üye kütüğüne 30 üyenin yazılma
smdan sonra kulübün ilk' koogre
si yapılacaktır . Bu kongre yıpı· 
Jıncaya kadar kanuna ve hüku
mete karşı kulübün umumi idare 
sinden mesul olan kulüp yönkuru
lunu : Örge Evren , Ali Dayı , 
Hakkı Salih, Mustafa Erman ve 
İsmail Burdur teskil etmektrdiı· 
ler . 

Kulübün idare rneıkfZi ,şim 
dilik Halk~vindeki özel odadır . 
Kulübün elinde bugün beş at alan 
lemiz ve güzel bir at pansiyonu 
( ahır J bulunduğu gibi, sa\cılar 
da , 20 at bağlanacak kadar ge· 
niş bir at pansiyonu hiouı da 3 
yıl için kiralanmıştır • Bu bınada 
modern tavla tesisatı ysptırılmağa 
derhal başlanmışhr . 

Çukuıova atlı spor kulübüne 
tiye olmnk için biı defaya mahsus 
10 lira girim parası vermek ve 
her uy bir lira taahhüt etmek 
kafidir . Kulübün iki türlii üyesi 
vardır : Atlı üye • aleız üye , ıtlı 
üye , atlarını ku lüLün et panıiyo
nuna \Cıiyor1ar ve l-urada maışI. 
adamlar eli) le hep anlara fenni 
§"kilde bakılıyor . Bu bıkma ÜC· 

reti de , atına ba~tırmak için bir 
adamın tek başına yapacağı mu 
raftan çok sşağıdır. Atsız üyeler, 
atlı gezint lere ve maorjlere iş
tirak etmek isterlerse kulüp , on
lara birer at vt!ıecektir . 

Se} ban il hayı ve Seybaı. ilinin 
en büyük süel komutanı, Çukur -
ova atlı spor kulüLüoün koruyu 
cu üyesi olarak tanınmaktadır . 

Kulübün vezne makbuzlara, 
üye kütük defteri . kasa ddtP.ri, 
demiı baş eşya defteri ve varidat, 
sarfiyat kayıt defteri ve :iiğer ge
rekli kağıtlar " Türk Sözü ,, ba

sı.nevinde basılmaktadır . 
Türkün ezeli bir sporu olan 

binicıliği ilniletmek ve Türkün 
kutsal bir hayvaıı olarak sevdiği 
atı üstün vasıflara kavıştırmak 

gibi yüksek amaçltır güden Çu
kurova utlı spor kulübünü kuran 
ları candım kutlamakla cidden 
kıvanç duyar ve tuttukları i§de 
onlara Laşarıklık dileıiz 

r 

1

1 Kacakcılar 
vata~ hainidir 
Cenup hududumuz 
sıkı kontrol altında 

on suikat lhadise i üzerine 
cenup hududlarımızdan girip 
çıkanlar üzerinde çok sıkı ve ö · 
namli tedbirler alınmıştır. 

Halk ve yköJiiler her bagoi 
şüpheli gördükleri kimseleri ya
kalamak için gözlerini ve kulak
ları"ı açık bulundurmaktadırlar. 
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Türkiyede erkantilisim 
- Üç tir c say{ adan artan -

• 
ile sistematik bir tarzJ ı kn /etle iktifa etmek isteriz . 
tcsbit ve tanzim edilmiş oJu balen YukarıJn kayJettiğimiz gibi 
tatbik eJilmektedır. Türkiye büyük kuruluş işinin fi-

Yf'ni açılan fııbrikolar hemen nansa edilmesini kendi kuvvetılo 

istisnasız devlet fabrikalar iır. llü • başormeğa çıılışıyor. Devlet büt-
k unı ·t bu işte , ziraat m mlekdi çesinden her yıl 6 milyon Türk 
olan Jiğer bütün tlıjvletl rin en- lirası ondüstrileşme işi iı:in ayrıl· 

düetrileşme işlerinde tak· ettikleri makta , huiçten istikraz yapılma-
yollarda yürüyor, yani ilk önce mıştır Ancı.k Sovyi·t ittiha lı Rus 
bir defa istil ldk PŞyası er dustrisini makimleri satmak için 1'tirkiyeye 
korumak ist oişt•r uzun vadeli bir kre<li armıştır. 

~leseld pn Jkh ig a edi 1934 l3u makineler bilhassa Tkstil 
Je 115 binde 1930 dl\ 203 bine fabrıkaları tesisinde kullanıl mış-
arttırılucuktıı . lstanbu' yakınında tır. Uu kreJi 1'ilrkiyedtın Ru.;yaya 
bir kt\ğıt fabrikası ve oir Je şişe emtaa gön lerilınek suretile tedri· 
fabrikası kurulacaktı . Bunlardan cı>n ödenecektir . Bu kredi işi , 
boş a büyük bir pornelen eşya fab- Türk-Ru. ekonomi münasebetle-
rika ı kurulması dn mutasavver- rini hayli kuvvetlendirmiştir. Türk 
dir . Muhtelif oevilerJen kimya mühPnJisleri Husyada sit<ıj gör-
inıal Hhanele de y pılacaktır.Uun- mekt~. Rus mütehass ısları da Tür-
lar<lnn l'İr kıs ile porslen eşy" kiyedo ekono ui kuruluşunda yar-
föbrikasının iıı sın şimdiden baş- <lım etmektedirler . 
lanmıştır. Bu obrikalar icin yeni Türkiyenin Rusya ile hu sıkı 

kömür oc kları açılmakta olup bakır f.kı münasebetine rağınen Atatürk, 
ve diğer made 1 cevheı leri de Çıka komınonizıni kendi memltıktinden 
rılac ktır . uzak tutmağı pek Ala bılmiştir . 

B "tün bu işlerle birlikte ganiş Alrııanya dahi son yıllarda Türki-
mikya ta kuvvetli bir elektrikas- yeyd Alman makineleri satmak su-
yon vi cuıla getirmek yolunda Çil· retile Türk ekonomi kuruluşunda 
lışıldıtiını, münakale vu mavasale· çok faal olarok çalışmıştır. 
de de JaimA artan bir islAhıtt fa- işte bu suretle Türkiye yeoi 
aliyotine girişilmiş olduğu, mem- nıerkantilizm için bir imtisal nü 
leketin ticnret filosunu oıtırır• kuv- munesi olmuştur . İşlerin bundan 
vetloodiro;ek hususunda da faali- sonraki seyir ve inkişafının nosıl 
yetler başladığını kısaca işaretle olacağını şim<lide1 tahmio gü~tür. 

l 
ı 

vilayet daiml encümeninden : 
llüktlmct civarında Memiş paşa 

camii kapusu karşıı-mda husuQi 
idarenin molı bulunan 47-49 ve 
51 belediye numaralı üç dükkdn \ 
Mayıs/936 sonuna kadar p 0şin pa
ra ve açık arttırma surı•tıle kiraya 
verilecektir . istekli olanların ° o 

yedi buçuk pey akçelerile birlikte 
26- 11-935 salı günü saat 10 un 
daimi encümene müracoatları.6094 

9-12-15- J7 

Kiralık yazıhane ve ar~iya 
Bebekli kilise sokağınıla B kçi 

yurdunun altındaki yazıhane vo 

ardiye kirulıktır . Arzu edenler 
ibik Eczanesinden sorsunlar.ol J7 
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Mlderris dokto 
Raşid Tahsin Tuğ savul 
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Avrupa ve Şarımızca tanınmış Hoca doktor Raşid Tahsin 

gelmiştir. O~· hafta burada kalacaktır. Boş vuracak hastaları : 

Ilergiin ~lerkez E<'zanesi kor ısındttki )luallim Doktor FuaJı 

F.:konocoinin devlet tıırafınuan ida
resinde bundan iki yüz yıl ovvol 
yapıldı~ı gibi şimdi de bir le~·kn 

yapılacak ve hususi teşeblJü ler 
yavaş yııvaş kuvvetlenecek midir? 
Yahut yeiıi dtjvletler ekonominin 

devlet tarafından idnresi usulüne 
sımsıkı boğlı mı kalacakhırılır? 

Bu süallore bugün henüz kimırn 
kutiyetle şıı vPya bu covobı vere
mez. Bununla beraber sıkı ve HCr-

yenelıanı ~İtılle kohul ve tedavi etmektedir . 6012 5 

r- Tıp fakültesi; dahiliye ser iriyat e 
muavini Adana Memleket hastaha 

dahiliye mütahassıs ı 
• 

/ Doktor 
. 

Osman lsmail Bozkurt 
jik bir disiplin ile sevk ve idare 
edilen devletlerin yüz yıll k sor- Bilumum dahili hastahklannı teşh is 
best ve liborı'll ekonomi seyrinin ve tedavi eyler. 
meydanıı koyduğu tlıcrüb.,lerden 

istıf11de edecekleri ve bu surotle İşbankası arkasında Müslim apartm3nl 
ekonominin dovletç \ i<larf'si lüzum!._____________________________ """""1"; 

ve z ıruretindl•n doğan yeni şeklııı Umumi nrşriyet ı:oiid 
kuvvetlt>neceği zan ve kabul olu- M. Bal. şı 
nabilir • Adana Türk eözü JJ)•' 


