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Sıtma çoğalıyor 

~astahanelerimiz 
ihtiyaca yetmiyor 

-·-·-
~mele için süratle 
Pavyonlar yaptır 

malıyız 

b u sene köylerimizde ve şeb
~ rimizde sıtma hastalığı çok 

artmıştır. Eczahanelerimizde 
~Çetele · · en lı rını yaptırmak için sıra bekli-
e astaların heman denebilirki yüz-

sekse · 
ın nı sıtmanın pençesinde kıv-

an Vatandaşlardır. 
ıtı ~ilhakika sıtma mücadelesi teşki
lıııak oş durmuyor. hastalığın önünü 
ınd ve hastaları kurtarmak husu· 

. /aka~ elden geldiği kadar çalışı~or. 
tr .. nede olsa köyde ve şehırde 
as~~n &"?zümüze çarpan geniş sıtma 

a Iğı ınsanı üzüntüye sokmaktan 
&"eri kalmıyor. 

d 1-Ieman seksen bin nufusu olan 
· ana 
•klı ~ızda bugün ancak seksen ya-
'ık ır hastahanemiz var . Fakat 
r ca .. 
!n b" soylemeliki bu 80 yatak sek-
ıç d •n nufuslu Adananın ihtiyacını 

e karşılamaz 

ıde~aPtığımız tet~ike göre : ötege· 
ca 1 ıneınleket hastahanesinde, ay-

lraho · · · · 20 tın . . ın ıçın 20, verem ıçın , 
rn ;~~ııı de 20 yatak ki hepsi bir
lst ' Yatak vardır. Buna mukabil 

a sayısı 175 dir. 

ıh Bu hastaların birçoğu şimdi has· 
ancni b d !tde n ahçe•inde veya odalar a 

li!ın kYatınakta ve bu suretle tedavi 
e tedir. 

fa~Ad~na da böyle olan hastahane 
,etsız]"11.· 0 "b" ıar 16 ı smaniye ve Kozan gı ı 

ılarıYatak]ı hastahanesi bulunan ka
bu ınızda da kendisini hissetirmek
s'alarda da zorluk çekilmektedir. 

cleıtınanın bu yıl artması bilhassa 
!nd·ı . z.aınanı olan bu mevsimlede 

sını .. 
ısınd gottermekte ve ameleler a-
r Ço~ Çok yayılmaktadır. bu yüzden 
nı b amelenin iş ortasında kazan
'nu ~takarak memleketine döndü-

A 
c kaydetmek icabeder. 

k ıneı 1 in e erin muntazam bir surette 
a ~labilmeleri için amele mikda

\ tar~ote çiftçilerimize kinin dağıt
(J y hususunda tebliğ-at yapılmıştır, 
ı·· alnız l" · k · · el . Şunu da bildirme ıyız ı: 

·ı'.; ıl e ıoin dağıtılacak bu kininlerin 
, ne z 1 .. ,, •tın aman alınacağını da on ara 

;;!; S ak çok lüzumlü bir iştir 
~· ıtma .. d Ad . 
'r~ nıınd muca elesi ana ıstas-
\' ad a 'll"idip gelen ve bil hasse A • 
.._. an ·d • t d gı en amelelere muayene e a . 

la vı salonu açmıştır, Bunun 
"1 l'Ydası (olacağı şüphesizdir. 
',;llca~ılhl akika Adanamızdaki sıtma 
' eet·k·1· ~ " eş ı atı boş durmuyor. 
·f "1art b "* na k. aşlangıcından Haziran so-
, tin ç ~dar Sıtma mücadele teşkila-

li.riı ~ ışınalarını ~u suretle anlala-

M-
ırtta~':'._~le te~kihl.tının faaliyeti : 
12os k· . 1-lazıran sonuna kadar : 
n 4438

1şı muayene edilmiş. Bunlar
'1trıış 9 sıtmalı görülerek tedaviye 1 

layeneve ~42~9. kışinin kanı alınarak 
•dan k. edılmıştır . 1508 kişiye sıt
lştır Orunmak için Kinin dağıtıl-

lvtik şt e J< · darı : 413 kilo Kinin , 2342 
) ıı<.ı~nı? ."mpülü 126147 tane de 

17ot ıçın neo Kinin komprimesi 
. taııe kuvvet hapı dağıtılmış· 

6- s 
lhlı t iııı •. a memurları ve mücadele 
-rı k' 1 llıiş] oy eri ayda 3-4 defa dev-
Ctdir 

Sıı b· . ·. . 
. }o Pa . ırıkıntılerine, bataklıklara 161 

ltfetnı'.ıs Yeşili ve 1914 kilo Mazot 
!l ışlerdir. 

~lro 11 
müddet zarfında 7 ,788,000 

· llıurabbıı.ı bataklık kurutulmuş 

İtalyada bayram Habeşistanda İngi \ ~---=--------------------~--~--;--;-~ 
liz menfaatleri Bogazlar muahedesı ım 

Zecri 
leti 

tedbirlerin kalkmasını İtalyan mil 
büyük bir zafer olarak kutladı 

Londra : 16 ( Radyo ) - Avam 
kamarasında, Tana gölü üzerindeki 
lngl!iz menafiine müteallik İtalya 
hükumetinden bir tebliğ alınıp alın 
madığına dair sorulan suale, hüku
met namına dışişleri bakanı Eden 
cevap vermiş ve demiştir ki : 

----······----
Musolininin 150 hin kişi önünde 

söylediği nutuk - " Simdiye kadar böyle birşey 
alınmamıştır. Fakat ltalya hükfuneti 

bu hususta daha çok evvel lazım 

Roma : 16 (Radyo ) - Zecri 
tedbirlerin kalkması münasebetile 
bütün ltalyada bayram yapılmakta
dır. Bütün şehirler, köyler bayraklar

la süslenmiştir. 

lngiltere ile ticaret başlamış ve 
derhal büyük bir faaliyet görülmüş

tür. 
istihlak maddeleri üzerine konan 

tahdidat kaldırılmıştır. 

Roma : 16 ( Radyo ) Zecri 
tedbirlerin kalkması münasebetile 

yapılan tezahüratta 150 bin kişilik 
bir halk kalabalığı Venedik meyda
nında toplanmıştır. 

Musolini saray balkonuna çıka
rak halkı selamlamış ve verdiği he· 
yecanlı bir nutukda; 50 milletin ltal
yaya zecri tedbirler tatbikini kabul 

ettiğini fakat bunun bugün ortadan 
kalkmış olduğunu ve büyük zaferin 

ltalya milletine ait olduğunu söyle
miş ve şu sözleri ilave etmiştir: 

ve bunun için 21238 metro tulünde 
kanal açtırılmış ve ( 46040 ) metro 
mik'abı çukur doldurulmuştur . 

Evvelce mücadele tarafından aç· 
tırılan nrflardan 26400 metro tulün
de bir mikdarı temizlettirilmiş, 2 taş 
köprü yapurılmış ve çukurlarda biri
ken sulardan 7543 tonu motörle bo
şaltılmıştır . 

Komşu vilayetlerden gelen amele· 
den 12595 i sıtmalı görülerek teda
viye tabi tutulmuş ve bunlara 98 kilo 
kinin , 1568 kinin ampulu, 13676 üki· 
nin tevzi edilmiştir . 

Sıtma mücadele teşkilatının çalıı
malarını şu suretle anlatabiliriz : 

Bize kalırsa Adanadaki sıtma mü
cadelesi teşkilatı vilayetimizin husu
siyetlerine nazaran çok dardır . Bunu 
bin:z daha genişletmek lazımdır . 

Ayrıca şunu da ilave edelim ki : 

Bir yandan mücadele teşkiları fen
ni mücadelesinde devam ederken , 
komşu ve Adanamızın havasına hiç 
uymıyan yerlerden gelen ameleyi iş 
ortasında sıtmanın pençesine bırakma
mak için amele işlerini derinden ted
kik ve bunu organize etmek çok lü
zümlu bir tedbir olacaktır . 

Amele işleri hakkında gazetemiz
de sık sık yazılar yazmaktayız . 

Mıısoliııi 

- "Afrikada ve Avrupada me· 
deniyet ve adalet muzaffer olacak. 
tır 1 ,, 

Nutuktan sonra halk Duçeyi uç 
dört defa balkona çıkmak mecburi
yetinde bırakmıştır. 

gelen teminatı vermiştir. ,, 

İngiltere Maltadan 
vaz geçmiyecek 

Londra : 16 ( Radyo) - Lord
lar kamarasında hükumet naınına 
verilen bir izahatta, lngiliz hükume-

tinin Maltayı hiç bir suretle terk et
mek niyetinde olmadığını , Maltanın 

lngiltere imparatorluğu için Kıbrıs 
ve Hayfadan daha çok ehemmiyetli 
olduğu söylenmişt;r. 

Londra : 16 ( Radyo ) - Bah
riye nazırı; Lord!ar kamarasında bir 

lordun süaline karşı lngilterenın Mal 
tadan bazı kuvvetlerini çekeceğine 

dair çıkan haberlerin hiç bir aslı ol
mad.ğnu, i,,ilakishükumetin, deniz ve • 

kara tayyarelerine karşı burayı daha 
ziyade tahkim edeceğini söylemiştir. 

Habeşistanda şiddetli 
yağmurlar haşladı 

Münakalat tamamen kesildi . Tayyare 
meydanları çamur içinde kaldı. Habeşler 

garnizonlara yine hücumlar yaptı 
----·-·---

İtalyan mahkemeleri Habeşistanda 
f aal.iyete geçti ve ilk celsede 

•• 
Uç idam hükmü verdi 
Roma : 16 ( A.A. ) - Resmi 

mahafil Habeşlerin Harrara taarruz 
ettikleri ve orada bulunan Mareşal 

Grasyaniyi öldürdüklerini ve yara . 
ladıklarını tekzip eden malumat 
alındığını resmen beyan etmektedir 
!er . 

Roma: 15 (AA.) - Müstemle
kat nazırı Gresyaninin öldüğü hak
kındaki haberler yalandır. 

Ve Habeşistanda münakalat yo 
!unda davam etmektedir. 

za edildi edilmekte! .. 
----·······- -

Montrö: 16 [Radyo] - İngiltere - Sovyet Rusya ara 
sında Boğazların tahkimi meselesi etrafında hiç bir ihtilaf 
kalmamıştır. 

Bu suretle Türk tezinin kabul edilmesi ve muahedenin 
yarın imzalanması kuvvetle umulmaktadır. 
-~· ...................... - - ..... ........-----.. ...... - ..... - ..... ... 

Amikteki Türk çiftçisi 
ne halde? 

Vergi tahsil edilecek diye Türk köylüsü 
nun ekili tarlaları , harmanları ve çift 

alatı satılıyor 
• -ıııo 

Ifalepte çıkan " /"ahdet ,, arkada
lınıız yazıyor : 

" Zavallı Amıklı!ar, bir taraftan 
arazi ve emlaklan satılırken diğer 

taraftan ellerindeki harmanların da 
haczo!unarak aç ve bilac bırakıldık· 
!arını ve bunun için yazılıp çizil.,n 
şeylerin fayda etmediğini düşünmüş· 
ler , hallerine bir çare bulunması 

için toplanan sancak hükumeti bü
yüklerine baş vurmuşlardır . 

Amıktan giden bir heyet , ilk 
defa muhafız Hüsnü Braziyi '.ziyaret 
ederek derdini dökmüştür . 

Muhafız heyetin şikayetleriyle 
pek ziyade alakadar olmuş ve ken
disinin de bir çifçi olduğu için söyle
nilen şeylerin acısını yüreğinde his· 
settiğini ve bu hususta elinden ge
len yardımı esirgemiyeceğini , bir 
defa da delege ile maliye müdürünü 
görmelerini tavsiye etmiştir . 

Heyet , bundan sonra delegeyi 
ziyaret ederek şi'<ayetlerini anlat
mıştır . : 

Delege Doryo , bu şikayetlere 
hak vermekle beraber , sancak büd
cesinin mühim bir açık karşısında 
bulunduğu için yapılan tahsilat ted
birlerine karşı bir şey deyemiyece
ğini , mamafih keyfiyeti bütün taf
si!atiyle yüce komiserliğe bildirdiğini, 
oradan alacağı emre göre hareket 
mecburiyetinde olduğunu söylemiş· 
tir . 

Bunu müteakip ziyaret edilen 
maliye müdürü de takriben delege 
uin sözlerini tekrar etmiş ancak bir 

• • 

---
hal çaresi olmak üzere , el konulan 
harmanlardan çifçinin tohumu ve 
yiyeceği ayrıldıktan ve bu mikdarı 
da ziraat bankasına bırakıldıktan 
sonra geriye kalan mahsulün mali
yece alınacağı bildirilmiştir ve tabii 
bunun temini için de bekçilerin kal 
dırılınasına imkan olmadığını ilave 
etmiştir . 

Heyetten bazıları itiraz ederek, 
bu seneki harmanlardan hakiki to
hum ve yiyecekleri ayrılırsa geriye 
bir şey kalmıyacağını , halbuki ma· 
!iye memurlarınca buna riayet edil
mediğini , Sancak büdcesinde mühim 
bir mevki tutan çiftçinin irad vasıta
ları alınırsa , hükumetin ileride bu 
menbadan mahrum kalacağını söyle· 
mişler ise de müsbet bir cevap ala
mamışlardır . 

Şimdi düşününüz : Bir çifçinin 
bir taraftan tarlası satılıyor , öte ta 
raftan da mahsulü elinden alınıyor . 

Bu halle kimin borcunu ödesin , 
ve nasıl çalışsın ? şu halde Allah 
bu halka acısın vesselam . ,, 

İspanyada 

Amele ile askerler ara
sında çarpışmalar 

Madrid: 16 [Radyo] - Madrid 
sokaklarıda amele ile asker arasında 
çarpışmalar olmuştur. 

Ameleden iki kişi ölmüş ve se 
kizi ağır surette yaralanmıştır. 

Önayak olanlar tevkif edilmiştir. 

Amele ile çok yakından alakalı 
fabrikacılarımızın, çifçilerimiz namına 

çitçi birliğinin ve daha Jİğer kurum
ların bir araya gelerek amele orga
nizasyonu fikrini sözden iş sahasına 

getirmeleri hem kendileri hem de 
yurtdaş ıçin çok hayırlı neticeler ve
rebilir . 

Adisababa : 16 ( A.A. ) - Bu 
gün ilk defa olarak meydanda top
lanan lta!yan hakimleri ltalyan!ara 
karşı yapılacak taarruz elebaşıların
dan 3 kişiyi idama mahkum etmiş 
ve hüküm derhal infaz edilmiştir . 

Filistin anarşısı r~-----.-- ..... _.._..,.,_..,..~-: 
lngiliz Kralına 
suikasd yapıldı 

Biz, başta Vilayet makamı olmak 
üzere saydığımız bu kurumların te
şebbüsleriyle gelecek yıl ötegeçe'de 
amele pavyonlarının yapılacağını se
vinçle duyduk. Bu meseleyi iş saha
sında ve tahakkuk etmiş bir halde 
göreceğimizden şüplaemiz yoktur. 

Bu ayni zamanda çiftçilerimizin 
sık sık karşllnşdığı amele darlığının 

önüne geçebilecek bir tedbir olabilir. 

Londra : 16 (AA.) - Adisaba. 
badan gelen haberlere göre: 

Yağmurlar bütün şiddetile de
vam etmektedir. Münakalat gesilmiş 
ve tayyare meydanları çamur içinde 
kalmıştır. 

Yahmurların daha pek uzun de
vam edeceği bildirilmektedir. 

Londra : 16 (AA,) - Adisaba
bu yakınında yine çarpışmalar olmuş 
ve çeteler garnizonlara ikinci bir ta. 

arruz yapmışlardır. 

civarında • 
yıne çarpışmalar Nablus 

oldu . İhtilalcılar mitralyöz ateşle 
riyle püskürtüldüler 

Kudüs: 16 [Radyo] - Telaviv 
çarpışmalar olmuş ise de iki taraf
tan ölen ve yaralanan olmamıştır. 

Tıbiryada. Araplar Yahudi ame
lesine hücum etmek istemişlerse de 
polis kuvveti yetişerek bunları kaç· 
mağa mecbur etmiştir. 

Nablus civannda bu sabah ye· 

niden çarpışmalar olmuştur. lhtilal
cılar mitralyöz ateşleri karşısında da
yanamıyarak kaçmağa mecbur kal 
mışlardır. 

Kudüs civarında silahlı dolaşan 
iki Arap tevkif edilmiştir. 

Başka yerlerde bir şey olmamış· 
tır. 

Londra : 16 (A.A) -
Bu sabah Kral askerlere 
resmi geçit yaptırdıktan 
sonra saraya dönerken bir 
suikasda uğramıştır Fakat 
atılan kurşun isabet etme
miştir . 

Kral bu hadiseden hiç 
metanetini bozmamıştır . 



Sabife : 2 

İki kıt'a arasında Türki 
inkişafları • 

yenın 
--···~·-·----

9 Temmu: ıarilıli 1'uymıs gazete· 
Sllllf~ll; 

Gerek ekonomik münasebetler, ge

rek müdafaa sahasında Türk politi· 
kası, demiryolu yapmak ve nufusu 
artırma esaslarına istinad ediyor. 

Ot!miryollar inkişafı bakımından 
memleket, cidden muazzam bir 
muvaffakiyet gösteumiştir. 

1940 senesinde, Lozan muahede
si sırasında Cumuriyet huduları için
de bulunan denıiryollarının iki mis
line çıkarılacağı tahmin edilmekte- 1 
dir. I 

Türkiye, şimdiye kadar yabancı- 1 
!arın elinde bulunan bütün demiryol
larını, Suriye hudadu boyundan ge
çen Yenice - Nusaybin hattı müstes
na olmak üzere, satın almış veya al
mak üzere bulunmuştur. 

• Bütün bu satın almalar, yeni hat
ların İnşası nıasraflarıyle birlikte, 
içinde yoksulluk bulunan, müşkülat 
başgöeteren bir memlekette hiç bir 
yabancıdan borç almadan, mali mü
zaheret istemeden Türkiyeye 200 
milyon Türk lirasına malolmuştur. 

Ankara'dan Kayseri ve Ulukışla
ya temdid edilmiş olan bir hat, ora
da eski Afyonkarahisar - Konya 
hattı ile birleşmekte bu suretle bu 
iç Anadolu hattı, Türkiyenin Akde
niz kıyılarıyle bunların sonunda bu
lunan Tarsus geçidinin müdafaası 
bakımından bu yol bir stratejik 

ehemmiyet kazanmaktadır. 

Eski Bağdat hattı üzerinde F ev
zipaşa'dan Malatya, Elaziz, Ergani
ye giden ve Diyarbekir'e kadar uza
yan bir hat, Suriye hududu üzerinde 
ikinci bir dcmiryolu vücuda getir
mekte, bu suretle Şarktan Garba ve 
Garbtan Şarka asker ve malzeme 
naklini kolaylaştırdığı gibi, bütün bu 
münakale işlerini basit bir hale koy
maktadır. 

Buradan Şarka doğru, K::ıyseri
den Sıvas' a kadar hat (140 mil) esa
sen uzatılmış ve bu sene sonunda bu 
hattın Erzincan yoluyle Erzuruma 
kadar temdidi (250 mil) kararlaş· 
mıştır, 

bir ehemmiyet veren bugünkü mo
dern Türkiyenin şefleri .. nufus siya
setine de büyük bir önem payı ayır
mışlardır . Yapılacak bütün siyaset 
!er , halkın artmasına ve çoğalma
sına bağlı görülmektedir . 

Anadolu , asırlarca imparator
luk harblarına acemi efrad vermiş 

ve biribiri ardınca gelen hükumetle 
rin ihmal ettiği halk, kolera , veba: 
dizanteri , malarya , çiçek , verem 
ve zührevi hastalıklar yüzünden fe
na halde kırılmıştır . Bu yüzden Ana
dolu halkı , ölmek üzere olan bir 
halk şeklinde telakki edilmiştir . 

1926 yılında yapılan nufus sa· 
yımmda Türkiyenin nufusu 11,777810 
nun ana dili Türkçe olmak üzere 
13,560,000 bulunmuştur . 

Şark vilayetlerinde bulunan bir 
takım halk ile göçebeler bu mikdara 
girmedikleri için Türkiye nufusunun 
bu rakamdan bir hayli fazla olduğu 
yabancılar tarafından tahmin edil
mektedir. 

Zührevi hastalıkların Anadoluda 
büyük tahribat yaptığı hakkında bir 
rivayet varsa da bu , mübalağalı bir 
efsanedir . Kastamonu vilayetinde 
uzun zaman bu hastalık üzerinde 
tecrübeler yapmış olan bir doktor:, 
bu hastalığın tahribatının azaldığını, 
fakat en fazla ölümün iyi gıda ala
mamak , verem ve çocuk vefatları 

yüzünden ( bazı bölgelerde birinci 
senede yüzden 70 ) olduğunu söyledi. 

Bu zatın söyl"'diklerinl Sıhat Ba· 
kaıılıgının ncşretmi, olduğu resmi 
istı:ıtistiklcr de teyid etmektedir . 
1926 23 yıllarında muayene edil
miş olan 704,000 kişiden ancak 25,-
861 kişiye mecburi firengi tedavisi 
tatbik edildiği bu istatistiklerde ya
;-ılıdı: . 

Nufus meselesi 
İmparatorluk zamanında umumi 

sıhat işi bir takım hususi hayır mü
esseleriyle bir takım yabancı heyet
lere bırakılmıştı . 

Eğer bugünkü hükumet , Adana 
ovasındaki yıllanmış malarya ve ce 
nubu şarki vilayetlerini tehdid eden 
su çiçeğini kökünden kazıdığı gibi 
cehalet ve yoksulluktan ileri gelen 
fena tegaddi ve çocuk ölümü afetle 
rini de ortadan kaldıracak olursa 

Anadolu halkının iki misli artacağına 

Burada evvelce Ruslar tarafın· 
dan yapıl ım} olan Sarıkamış hattı 
vasıtasıyle bu yolun Karsa ve Tuna· 
Kafkas demiryollarına bağlanması 
ve Haydarpaşadan kalkan bir trenin 
Tiflise g::.kbilmesi mümkün olacak-
tır. 

1 hayret etmek için bir ecnebi müşa
hide hiç bir sebeb kalmaz . 

bundı:n başka ufak, fa ':at ehem
miyetli hatların yapılması da düşü 

nülmüştür. 

Mesela Malatya - Divrik hattı 
(90 mil) bunlardan birisidir ki bu 
suretle Diyarbekir Sıvas 'a bağlana- , 
cak, ve Ankara ile Cenub · Şark v:
layetleri arasında ikinci bir mu\'asa
la yolu vücuda getirilmiş olacaktır. 

Tamamıyle yapılmış olan Sıvas
Sanısun - Çarşamba hatlı (40 mil) 
Karadenizle Merkezi ve Garbi Ana
dolu vilayetleri arasında doğrudan 
doğruya demiryolu muvasalasını sağ
lamlamaktadır. 

Bugün Türkiyenin karşı karşıya 
bulundurduğu bu meselenin ciddiyeti, 

bir takım nufus kesafetlerinin mu
kayesesiyle pekala meydana çıkar . 

Bu kesafetler şu şekildedir : 
Türkiycde 17,9 , Arnavutluk 18 , 

Bulgaristanda 43 , Yugoslavya
da 53 , Romanyada 68 , ltalyada 
130. 

Cumhuriyet toprakları dışarısın
da bulunan bir takım Türk göçmen
lerini vatana göç ettirmek , harbtan 
beri Ankara hükumetinin göz önün
de bulunduğu meselelerden birisi 
olmuştur. 

Bu siyaset yeni bir şey değildir; 
Osmanlı imparatorluğu zamanında 

Ankara - Filyos yolu (245 mil) 
Ereğli ve Zonguldağa da uzatılması 
- ki bugün inşa halindedir - 'tamam 
!andıktan sonra Karadenizin değerli 
kömür sahasını bütün Anadolu de
miryoln şebekesine bağlıyacaktır. 

Afyonkarahisardan Antalyaya 
yapılacak olan hat ( 162 mil) Anado· 
lu ve lzmir - Eğirdir hatlarını Ana· 
dolunun Cenub sahillerine bağlıya 
cağı gibi, esasen tamamlanmış olan 
Kütahya - Balıkesir hattının (150 
mil) Çanakkaleya doğru inşa halin
de olan temdidi bitince Çanakkale I 
boğazının· Asya sahilleri bütün Ana
dolu şebekesine bağlanacaktır. 

, da bir milyondan fazla Kafkasyalı 
Kafkasyadan , binlerce tatar Kırım
dan gelmiş ve Anadoluda yerleşti
rilmişti . 

Sıhat meselesi 
Demiryolu , ekonomi , ve müda

faa mese!elerine h"'r şeyden üstün 

Harptanberi göç sürekli olmuş, 
fakat ölçüsünü gcnişletmemiştir. Da
ğistan ve Azerbaycandan gelen bir 1 
takım mülteciler Anadolunun nü
fusu az taraflarına yerleşmişlerdir ki 
bir kısmı Konya civarına düşmüş-
lerdir. Daha ehemmiyetli göçmenler. 
Yunanistandan, Makedonyadan ge
lenlerdir. 

Adana ve Tarsus havalisine bir 
mikdar Giritli ve Kıbrıslılar da gel
mişlerdir ki bunlar Rumca konuş
maktadırlar . 

Türk 

Harp malulleri ve 
şehid yetimlerinin 

ikramiyeleri 
dağıtılıyor 

Harp malulleriyle şehid yetimle
rinin tütün ikramiyeleri gelmiş ve 

dünden itıbaren para tevziatına baş
lanmıştır. 

Çarşamba ve Cuma günleri harp 
malullerinin, Perşembe ve Cumartesi 
günleri de şehid yetimlerinin ikra
miyeleri dağıtılacaktır. 

Para dağıtma zamanı sabahları 
9 dan 12 ye kadar devam etmekte
dir. 

ikramiye alacakların resmi se · 
ned, maaş cüzdanı ve nufus kağıd · 

larıyle askerlik şubesine gitmeleri 
lazımdır. 

Avukat Said 

Şehrimiz barosunda mukayyed 
Avukat ve şehir meclisi azasından 
Said, dört günlük bir hastalığı mü
teakip dün öğleden sonra saat on• 
beşte ölmüştür, 

Saidin cenazesi evinden yeni 
mezarlığa kaldırılmış, orada yıkan
dıktan sonra merasimle gömülmüş 
tür. 

Merasimde Belediye reisi, Şehir 
meclisi azaları, Adliye erkanı, Mül
kiye erkan ve memurları, Avukatlar 
ve bir çok dostları hazır bulunmuş· 

tur! 
Ölüye Tanrının rahmetini diler, 

kederdide ailesine baş sağlığında 

bulunuruz. 

*** 
Mürettiplerimizden Ziya Çelme

nin amcazadesi Ahmed Horoz eve
lisi gün ölmüş ve dostlarının ellerin
de kaldırılmıştır. 

Ölüye Tanrının rahmetini diler 
ve bütün efradı ailesine ba1sağlığın 
da bulunuruz. 

Bu sene Romanya hükumeti ile 
yapılan anlaşma üzerine Romanya. 
dan 15,000 Türkçe konuşur göçme
nin Türkiyeye gelmesi kararlaşmış
tır. Bunlar da Kilikya havalisine yer
leştirileceklerdir. 

Bundan başka şark vilayetle
rinden bir takım Kürtler de Balkan 
muhacirlerinin ekonomik hayat yo
luna koydukları ve Edirnenin can· 
!anmasına muvaffakıyetfe çalıştıkları 
Trakyaya nakledilmişlerdir. 

Bu suretle endüstrik makaniz
masile kuvvetlenmiş ileri bir Türk 
devleti Akdenizin şark sahillerinde 
istikrar kazanmaktadır . 

Rusya ile Akdeniz devletleri 
arasında, Orta Avrupa ile Hind Ok
yanusu yolu üzerinde bulunan Tür
kiyenin, dünya tarihinde çıkacak her 
hang' bir buhranda ehemmiyetli bır 
rol oynaması mukadderdir . 

Bir taraftan ırkdaşları Orta As
yaya kadar uzanan , diğer taraftan 
da kendileri balkanlarda ve Akdeniz 
kıyılarında topraklara sahip bulunan 

Türkler, Balkan devletleri ile bir ta
raftan Hindukus dağlarına, öte ta 1 
raftan Şapdenizine kad._ır varan kü- ı 

çük lslam devletleri ~rasında politik 
ve kültürel bir bağ teşkil etmekte- 1 

dirler. ı 

Dost intihabı 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 
dünya politikası üzerinde müşevve~ 

sözü 

Askeri liselere bu yıl 
çok .talebe alınacak 

Kayd müddeti on Ağustosta bitiyor. Mü 
sabakalar 15 Ağustostan 21 Ağustosa ka 

dar devam edecek -----·---
936 - 937 ders senesi için Ku

leli, Maltepe ve Bursa askeri lisele
riyle, Kırkkaledeki askeri sanat lise
sine ve Konya, Erzincan askeri orta 
mektepleri kadrolarına bu sene çok 
talebe alınacaktır, 

Kabul şartları, askeri lise ve orta 
mektepler talimatnamesinde yazılı
dır. 

Girmek isteyenler bu talimatı 
askeri mektep idarelerile askerlik şu
belerinde görebilirler. 

Bu liselere kayt ve kabul olun
mak isteyenlerin aşağıya aldığımız ı 

hususları da göz önü'lde bulundur
maları lazımdır. 

A- Bütün mekteplerde kaydü
kabul 1 Temmuz 936 da başlar ve 
10 Agustosta biter. Müsabaka imti
hanı da 15 Ağustos, 21 Ağustos a· 
rasında yapılır. 

B Mekteplerin bulundukları 
yerler haricindeki mevkilerde oturan 
isteklilerin 10 Haziran - 936 dan 
31 - T"mmuz - 936 tarihine ka · 
dar bulundukları yerlerin Askerlik 
şubelerine müracaat etmiş olmaları 

lazımdır. 

C -Kabul şartlarını taşıyan istek. 
!ilerin evrakını tamamlattırıp asker

lik şubeleri vasıtasile mektebe gön
dermeleri ve mekteplerden davet va 
ki olmadan hiç bir istekli mektebe 
gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına gir
mek için davet edilen isteklilerin im
tihan yapılacak yere kadar gitmek 
ve imtihanı kazanmayınca geri dön-

bir tesiri vardı. Türkiye Cumhurİ· 
yeti, kudretli bir muvazene unsuru 
dur. 

Türkiyenin Sovyet Rusya ile 
dostluğu her iki memlekete de uy
gun gelmektedir. Bunun devam ede. 
ceğine, demiryollar proğramında bil
hassa işaret edilmiştir. 

Türkiyenin siyasi muharrirleri , 
son Akdeniz havzasında hakimiyet 
meselesi bahse mevzu olurken bir 
hayli telaş ettiler. Cumhuriyet ga
zetesi başmuharriri, Habeş buhranı 
münasebetile yazmış olduğu bir seri 
makalelerde bunu tebarüz ettirmiş· 
tir . 

Kollektif sistemin iflası karşı
sında bu muharrir, eğer statükonun 
korunması için lngiliz politıkası te
sirli bir istikamet almıyacak olursa 
Türkiyenin Almanya ile daha sıkı 
münasebetlere girişmek zorunda ka
lacağını yazmıştır. 

Yugoslavyada da bu yolda kuv
vetli bir temayül kendini göstermek
tedir. Eğer bu iki memleket, Alman
yadan yana temayül gösterecek olur
sa o zaman yakın şark muvazenesi 
altüst olacaktır. 

Netice olarak şarki Akdenizde 
Türkiyenin toprak bütünlüğünü de 
koruyacak şekild., bir lngiliz lider
liği tesis edilemiyecek olursa bu 
liderliğin, yahut bu inisiyatifin ltal
yaya, Almanyaya ve yahut Sovyet 
Rusyaya geçeceği mülahaza olun

maktadır. 

mek için yapacakları masraflar ta
mamen istekliye aittir. 

Bunun için de gidiş ve dönuş 
masrafını beraber götürmesi lazım 
dır. 

E - istekli mektebe kabul edil
mediği takdirde hiç bir hak iddia ede 
mez ve bir sene terki tahsili olanlarda 
mertebe alınmazlar. 

F - Mektepler leyli ve mecca
nidir. ~Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, techizatı ve kitapları 
mektebe ait olduğu gibi ayrıca her 
ay bir mikdar maaş da verilecektir. 

G - Askeri liseleri muvaffaki
yetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanlarına girerek kazan
dıkları takdirde mühendis ve fen me
muru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
tahsile gönderileceklerdir. ' 

Arazi tahrir 
komisyonları 

Reis ve azalarına verile
cek para 

Vilayet merkez kazalarında ça
lışan arazi tahrir komisyonu reisle
rinden aylık ücre!i 80 liradan az 
olanların 1 Ağustos tarihinden iti• 
baren 80 liraya ve mülhak kazalar
daki tahrir komisyonu reislerinden 
aylık ücreti 75 liradan az 0l:ınların 
75 liraya ve merkez ve mülhak ka
zalardaki tahrir koıni~yonu belediye 
ve vilayet az::ları yevmiyelerinin 
200 kuruşa ve 7 5 kuruştan az ııı:ı~
tar yevr.ıiyelerinin 75 kl ruşa iblağ'ı 

Finans bakanlığınca tensi bedii mi~ t; '" 

Seyyar sinemalar 
köylerimize l{adar 

girecek: 

Güzel filmlerle sağlık propa 
gandaları yapılacak 

Hük urnetimizin radyo hakkında 
aldığı karar gibi mühim bir karar 
daha alınmıştır. 

Sıhhat bakanlığı , Amerikadan 
otomobil motoru ile veya akümüla
tör ile işliyen bir sinema makinesi 
getirtmektedir. Makine il.! baraber 
ilmi. sıhhi, içtimai ve terbiyevi mev
zular üzerinde, yüz muhtelif film 
satın alınmı\tır . Bakanlık, elinde 
mevcud bulunan 15-16 kadar filmi, 
şimdiye kadar, ancak sineması olan 
şehir ve kasabalara gönderebilmek
te idi . Halka, talebe ve askere gös
terilen ve bu suretle sağlık propa
gandası işlerinde kullanılan filmlerin 
nüfusumuzun yüzde 80 ini barındıran 
köylere kadar göndermek lüzumu
nu ileridenberi takdir eden sıhhat 
bakanlığı, bu portatif makine ile mü
him bir ihtiyacı karşılamış bulunmak 
tadır. 

Vazife ile köylere giden müca
dele ve hükumet doktorları alümin
yoıudan ufak bir perdeyi kurarak 
köylüyü tenvir edecek bu cihazı, oto-
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Sovyetler Birli 
ğinde kadın 

Sovyetler Birliği ana yasa 
jesinin 122 inci maddesi, kadı~ 
erkek arasında Sovyetler Birliğ1 

ekonomik, sosyal, kültürel ve si) 
alanlarda tam bir müsavat bultJ11! 
ğunu bildirmektedir . 

Bu suretle, esasen inkilaptao 
Sovyetler hayatında mevcut bir 

ı 

kia, bu madde ile teyid edilmiş Ya 
maktadır . bir 

Filhakika, Sovyetler Birliği gö 
gerek kültür gerek ekonomi al ba 
rında kadının, faal unsur sıfatİ~ bi 
mevkii ve oynadığı rol çok bü) H 

ka tür . 
Yalnız son altı yıl içinde en' 

ride, nakliyatta, sovkhozlarda, t 
tör istasyonlarında, ticarette, kii 
müesseselerinde ve daha sair bu 
ra mümasil yerlerde çalışan k 
!arın adedi dört buçuk milyoua) 
selmiştir . 

Kadınlar, şimdi Sovyetler 
ğinde çalışan insanların üçte 
teşkil eylemektedir . 

Endüstride çalışan 

bütün işçilerin hemen hemen yii-
40 ına varmışlardır . 

Sovkhozlarda, gerek idari 

sp 
Hi 
ka 
ka 
b 

ını 

de 

rek fili ziraat alanlarında çalı. Ya 
kadınların nisbeti yüzde 27, nal 
yatta çalışanlarınki yüzde 16,6, git 
rette çalışanlarınki yüzde 39 dur 

Bilhassa Sovyet devlet müe$ 
selerinde kadınlara verilen nı 
çok geniştir . Bu müesseselerde 
dınlar çalışanların hemen hemen 
rısını, kat'i sıırette yüzde 48,8 
teşkil eylemektedirler . 

Kadınların mutlak surette e~ 
riyeti haiz bulundukları iş alanla 

vardır. 
Netekim, mens cat fabrikala 

da kadınların nisbeti yüzde 70, 
kiş endüstrisinde yüzde 82, triko 
da yüzde 84,6 dır . 

Sigara fabrikalarında çalışad 
dınların nisbeti ise yüzde 73 diif 

Ayrıca maarif alanında çalıf 
!arın yüzde 71 inden fazlasını vt 

hat koruma alanında çalışanların 
yüzde 60 a yakının, kadınlar ıe; 

etmektedir . 

Umumi surette Bütün Sovy' 
Birlığinde iş alanında kadının f 
mevkii bu büyük nisbette iken. 
susi surette memleketin ayrı ı 
mıntakalarında da büyük bir hl 
ilerlemektedir . 

Sovyetler Birliğine dahil 11 

Cumhuriyetlerde de karşılaşılan 
beten fazlaca güçlüklere ragıır 
bu alanda gene çok mühim tera~ 

- Gerisi üçüncü sah:fede -

mobilinin makinesi ile kolayca 1• 

tebilecektir. otomobil işlemiyen 
)erde akümülatör kullanılacak1 

Her sene ınikdarı artırılacak 0 
. . 

filmlerin arasında şehirler haıkıtıl 
mektep talebelerini alakalaııılı 
öğretici mahiyette olanları da ,.ı 

Cihaz ~ e filmlerin bugünle! 

gelmesi beklenmektedir. 

Bir makinist el 
triğe çarpılaraı 

öldü 
Eski istasyonda Gilodo fabf 

sında elektrikçi yardımcısı olaral' 
lışan makinist fstanbullu Ata i!' 

Mehmet 13ahaaddirı adında bi~ 
baŞ makinist Abdullahın tenbi~ 
lafına olarak iki metre yükseklı~ 
bulunan çinkonun üzerine çı 
Vantilatörün muvazenesini teı1' 
çalıştığı sırada cereyan3 kapı19' 
derhal yere savrulmuş ve birıı 1 

ra Nezfi dimağiden ölmüştür. 
Polis işi epiyce tahkik etnıi: 

meselede bir kast olmadı~ını ,-e 
haddinin dlkkatsizliğ:nin kurbıııı' 
duğu anlaşılmıştır. 

ne 
ne 
Al 
da, 

ni 

Ya 
sa 

ini 

da 
kı 

lar 

ön 
ler 
bö 

Cef 

bir 
lar 

&i 
tus 
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l ~illi f'?tb~l takımı~ız er IA ~~ İkinci Vilhelmi, Arşidük OttoyU ve 
lın olımpıyadına mutlak -- -...!.ı Fransız Reisicümhurunu dolan 

Sovyetler birliğin 
de kadın 

•• d ·ı ı·d· 1 Rasyonel uyku! dıran at canbazı 
gon erı me ı ır ... Şikago üniversitesinde iki alim 

uyku hakkında şanı dikkat tetkikler 
yapmışiar ve akla hayret veren neti· 
celer almışlardır. 

Yanında güzel metresi ve birer at üzerinde yola 
çıkan Macar maceraperesti memleketine dönerken 

asaletine kendi de inanıyordu 

- lkinci sahifeden artan -

ler elde edilmiştir . 
Netekim, Ôzbekistanda endüstri 

alanda faal surette çalışan kadınla· 
rm nisbeti yüzde 37, Tatarlar ara
sında yüzde 33, Kalmuklar arasında 
yüzde 31, Asetinler arasında da yüz· 
de 34,6 dır . 

~---------.. ·--------~-
Ragıp Maiden -

Evet , benim aşağıda isimlerini Kalede : ( Cihat) ; bek hattın-
~zdı~?1 oyunculardan müteşekkil l da : ( Yaşar - Hüsnü ) ; muavin 
~ ınıll_ı futbol takımı olimpiyatlara hattında : ( Reşad - LUtfi veya 

~o~erılmelidir .. Çünkü : Teknik Hakkı - lbrahim veya Aziz ); mu· 
b~ ınundan bugünkü kadar kuvvetli hacim hatbnda: ( Niyazi - Hakkı 
H:ı~akı~ .~ık~rmış bulunmıyoruz . veya Sait -:- Vahap - Şeref veya 
lca ulcı, dunku lstanbul gazetelerini Fuad - Fıkret ) bulunduktan son-

rıştınrken : Milli futbol takımımı· ra; veyahutki. : 
ZUı; uzun müddet enternasyonal te· Cihad 
~a1slar yapmadığı, teknik noksanları LUtfi Yaşar 
~ unduğu, bir kaç yerin oyuncusu lbrahim veya Aziz Hüsnü Reşad 

~lrn~dıtı için, olimpiyatlara gönde- Fikret Şeref Fuad Hakkı Viyazi 
n mıyecetini okudum : Ve ( Türle Şeklinde bir Milli takım teşkil 
:t~r kurumu) başkam,. General. Ali eylemek suretiyle bu kabil olmadıtı 
.__ met Ayerdem'in diyevini de dik· takdirde : 
qtle ··zc1 kan . go en geçirdim •. Sayın baf-
baş ' ~kanda söylediğimiz , belli 

lı uç nokta üzerinde durduktan 
:a, - Galiba bir teselli mahiye

e olsun diye - , Futbolculan
:;uzın =. Bir aydanberi kampta çalışan 
eterlı gençlerimizin Sovyet Rus

Yaya gönderileceklerini söylemekte... 
. Bu haber benim ha li •L! ..... rıtnı · · ' Y gangunıı:ı 

ıştirl.. Uzun ydlar , amma pek 

Cihat 
Hüsnü Yaşar 
lbrahim Aziz Reşat 
Fıkret Şeref Vahap veya Fuat 

Hakkı Niyazı 
Tertibinde bir milli takım vücu

da getirerek, Dünya futbolcuları ara· 
sinda kendimize, şerefli bir mevki 
ayıracapruz muhakkak gibidir. 

~ senelerdenberi Türk futbolcu
n . ' futbolcular arasmda hqir 
~·~ 0 1m111 bir l&nse oldupm İfİD 
BiJ~•, bana biraz yeniz göriindü 
rere1tse lenık Türk ıpor kunımunnn 
( Ço futbul federasyonumuzun: 

Her üç tertipteki takımda mevki 
alımt görünen oyunculann tekniği 
cidden yüksektir. 

Forvet hattındaki (Fikret - Va· 
1 

hap ve niyazi)nin tekniği, bilgisi, tec-; 
rubeleri mükemmeldir .. Hele (Fikret 

ktandır enternasyonal maçlar 
Y.:alnıaınıştır L ) demeleri hayli ı•· 
~ rne gitti .. Çiinkü,bizim çocuklar, 
ned tı yukarı, her sene ve ya iki se 
.,._

1 
e bir ruslarla muntazaman bey

•aç nıil 1 AU e nıaçlar ylpıaışlardır ... Eh , 
da, t bilir amma , Rusların takımı 
oiL· udvvet itibarile, yabana atılacak 
6 •Ul eii14itl... Bizim çocmldann, bil 
:r~ büyük istifadeler çıkar. 

01 
an ıse meydandadır_ Buna inan· 

~lllak; Türkün zeki ve kabiliyetini 
'Po r rnanasına gelir 1.. Binaenaleyh, 

)'o r kurumunun ve futbol federas
ı:unun bu mutalaasmda isabet yok-

r •. 

y Takımın ve takımı teşkil eden o
l~lann teknik noksanlan mese· 
r .. ~ gelince : Bu da pek yanlış bir 
'l':~tiirL Çünkü, gelmiş ve geçn~it 
.,. .kr nıilli talamlan arasında -Tek· 
... "tib ' 
t~ ~~le -, Bugünkü ; yani şu, 
~ gun Yugoslav1ara karşı maç 
&ah. ıt _takım kadar üstün tekniğe 

111
• 1t bi~ takımı, bizim memleketi· 
iZ enuz yet:İ§tirmemiştir .. 

dan Onla~ noksanı; teknik bakımın• 
k değil enerji ve maneviyat ba-
•tnındandır .. 

- Vebap ve niyazi)nin tekniği, şim· 
diye kadar geçmiş oyunculann he
pisinden fazladır .. Hatta, (Zeki) den 
bile fazla 1 .. 

Şeref; deplasmanın ve cephe de· 
ğiştirmenin manumı en iyi anlamış 1 

Türk futbolcusudur ve bu usulleri 
muvaffakiyetle tatbik eylemektedir .. 

8qikt.ıaM Hakla; forvetlerimiz 
arasında (Bekir) i en ~ andıran ve 
habrlanan, cesür, tecrubeli, atak bir 
oyuncudur .. 

Haf batında oynatılmasını gerek· 
li gördüğümüz (Reşat, Aziz, Lutfi, 1 

Enver ve lbrahimin) oyunculuk de· ı 
receleri fena sayılamaz .. Bunlardan 1 

Reşadın tekniği hakikaten yüksektir. · 
Lutfi, Aziz ve lbrahim), forvetleri
miz ayannda olmakla beraber, kuv· 
vetli oyunculanmızdan sayılmakta· 1 

dırlar ,. Bilhasse, lbrahim, geçen gün 
Yugoslavlara karşı mükemmel bir 
oyun çıkarmışbr .. 

Son müdafaa hattındaki. (Hüsnü I 
ile Yaşara) gelince; bu iki gencin 1 

kuvvet ve kudreti, maharet ve liya 
kab, cesaret ve şecaatlan, boylan, 
boslan, tecrübe ve enerjileri bakı· 
mmdan söylenecek bir tek söz bile 
yoktur. Cihad dahi geçen gün çok l 
muvaffak olmuştur .. Olmazsa, (Hüsa
mettin - Sahabettin ve Necdet) de 

1 

lar Geçen gün Türklerle Yugoslav
Yon çarp.ştılc:lan zaman, kulağımı rad -
"'alt~ sandikasına yerleştirdim ; 
iu e yüzlerce maç yapmış oldu· var ·· • ör:. Taksini stadyomunu gözlerimin Bütün bu gercekliklere rağmen: 

1 . 
ler· .e getirdim: Sayit Çelebinin söz· ( sırf bir orta muavin yoktur !. ) 
~~~ kulağiyle dinledim. Ve mülihazasiyle milli futbol takımı
ta~'. sevinç ve ~ecanla, hat· mıZJ olimpiyadlara göndermemek ; 
di lillenm yaşararak takibeyle çok yanlış ve hatalı bir görüşün 

111 ... mahsulü olsa gerektir 1 Ya hep, ya 
Çe)eb· · d d 1 ~erd' . . •nın akikası dakikasına hiç I, Bir yan an· basket bolcu an· 

0
!> .. •ti izahattan; bilihere lstanbul nuza vannaya kadar bu surü genç 

•-.eteleri · f - 1 dl d k k b iırn nın ta silitmdan Ç1kardı· o impiya ara gi er en ; gere as-
~ana şu olmuştur : Türk Milli ketbol : gerek Güreş de bir dünya 

0~ nm teknik bakımından ıistün dördüncülüğünü bile alacağımız şüp· 
Cel"k ~Yugoslavlara teknik ve in· heli iken ;:ve hele dünya iskrimcileri 

1 Bun mından tevefuku 1 ••• arasında sonuncu geleceğimiz mey· 
ve fu b a rağmen, spor kurumumuz danda bir keyfiyet teşkil etmesine 
ıergi~J· ~I •federasyonumuz, teknik rağmen yine de milli iskrim takımı· 
Bu.; •ğuıden bahscylemektedirlcr. mızın olimpiyadlara gittiği meydan-

bükrnü~aşıyorum doğrusu ? ... Bu da iken ; 
lllun ' futbol federuyonu ile kuru· Bütün bu ıpor şubelerine naza· 

Bunlann ilmi kanaatlerine göre, 
yatmadan evvel içilen bir fincan 
kahve, şimdiye kadar iddia edilen· 
lerin aksine olarak uykuyu kolaylaş· 
tınyormuş. 

Hafif alkolün bir içkide insanın 
derhal zyumasma yardım ediyor fa
kat uyanmayı o nisbette zorlaşbrı
yormuş. 

Uyuyan insanların hararetleri 
biraz düşüyor ve uyandıkları zaman 
artıyormuş. 

Uyku esnacında bir adam saatte 
ancak bir dakika yerinden kıpırdar 
ve bir taraftan bir tarafa dönermiş . 

Bir insan yorgunken nekadar 
kolay uyursa, uzun müddet istira
hatten sonra da 0 kadar kolay uyur· 
lannış. • • 

Yine bu Amerikalı ilimlerin tet· 
kikiklerine göre, uyku daima ayni 
ş~kil ve ayni derecede devam eden 
bır U)'UfUkluk devri değilmiş. 

_ lı;wm ilk uykuya daldıktan son· 
ra ıkı saat, derin uyur ve sonra uy· 
kunun gradosu yayaş yavaş azalır· 
~ış.. insana en yanyan uyku da bu 
ırnş, onun için Sikağolu ilimler, 24 
saatlık zamanı üçe taksim etm . . eyı 

!4~sıye ediyorlar. ve her devrede 
ilcııer saat uyumayı tavsiye ediyor
larmış) .. 

Şikagolu ilimlerin uyku hakkın. 
daki mütalealanm yukarı yazdık 1 
Fakat bunlar acaba neden şu meş 
hur ., habı gafletten ,, bahsetmiyor: 
lar ?... • 

. Öyle adamlar vardır ki, mütema· 
dıyen uyanık gibi dururlar gözleri 
~r. ~akat buna rat~CD açıkgöz 
detillerdır ve mütemadiyen uyurlar_ 
., Geceler naimine hayrolsun biz sa
bah istiyoruz 1 ,, 

Doello hastalığı 
. Kızınca düelloya çagırmak adeti 

bızde oldutu gibi bugünlerde Avru
pada da moda oldu: 

.. F ransada bir genç bir muharriri 
duelloya çağırdı! 

Düellonun sebebi muha .. ... h. mrın gen-
cı •zmetçi,, yerine koyması ve bu 
nu kalaba'ık arasında 50 .. yle . ti nmış r. 

. Genç bunun üzerine muharrire 
hır tokat atıyor. iki taraf ta b" .b. . .1 
d .. 11 ın mm 1 ue oya çağınyor. 

Fakat, tam düello yapılacağı za· 
man polis haber alıyor ve mani olu. 
yor: 

Kolay tloğurına için yeni 
bir ilaç 

Moskova : 13 ( Tass ) _ Lenin. 

g.~a.~ Tıp Enstitüsü Kliniği Direk· 
toru profesör Skorbanski san 
dnX..• . . ' cısız 

vgurma ıçın yeni bir iliç bulmuş 
ve bu ilica "'O" mustahzan . . . 

. t• ş· ısmmı 
vermış ır. ımdiye kadar 150 k d 

k, d . . 
1 

a ar 
va a a ıstima olunan bu ·ı" I . . ı aça tam 
muvaff akıyeth neticeler eld d"I· . . e e ı 
mıştır. 

Mise~~in maddelerden mürckcp 
olan bu ilaç, lohusayı bihuş bir hale 
sokmakfa, doğurmayı kolaylaşbr 
makta ve lohusayı doğurma anında
ki sancılardan ku~ 

ilacın organizm üzerinde hiç bir 
menfi tesiri yoktur. 

iu nasıl ve nereden çıkamuf oldu- ran muhakkak ki en ileride olan fut· na akıl erdirmek •• kül" d" '!!!'~!'!!!!!!1!!!!!!!9 -R!!!""S ~-lt~~-~-T leni m~ ur ·· bol şubemizin ; değerli , yüksek ve - -
bir Zile "kce en kuvvetli olduğumuz memleketimizde şimdiye kadar d<>tru değildir . Henüz vakıt var· 
ları rnanda: ( ·-Teknik noksan! yetişmiş ve geçen biitün oyunculara ken bu yanlışlığı tashih eylemeıı· ve 

trıız bWuncl ğu . . olim . d tici . u ıçın paya a nazaran biç şüphesiz daha ileride olimpiyadlara giden her kafilenin 
~nııyeceti_z 1 ... ) Demek - Doğ· ve teknik bir oyun sistemine malik oradan bir dünya ~ alarak 
>'or Ya, benım buna aldım ermi • olan gençlerimizin Berlin olimpiyad· dönmesi lizno ge~ de 

... larına ittir• eyle nemesi katiyen unutmamalıyız l 

Budapeşteden yazıhyor - Ge· 
çen hafta küçük bir at canbazı Bu· 
dapcŞtede 4 ay hapse mahkum ol· 
du. 

Alelade ve ehemmiyetsiz bir at 
canbazı .. 

Fakat bu adam iki sene bütün 
Avrupayı dolaşmış, bir bir en mü· 
him atlı spor cemiyetlerini .iolandır· 
mış , en mühim şahsiyetlerle görü· 
şerek kafese koymuş ve nihayet es
ki Alman imperatoru Vilhem, Arşi-
dük Otto, öldürülen Pransız Cum
hur Reisi Dumer'i de aldatmak ve 
dolandırmak cesaret ve kabiliyetini 
de göstermiştir . 

işte bunun içindir ki bu alelade 
fakat Avrupamn en büyük müesse
selerini ve şahsiyetlerini bile dolan
dıran at canbaZJnın macerasını an· 
labyoruz : 

Kereztes Kollar orta halli adam· 
lara alelade atlan cins diye yuttu· 
rarak geçinmekten usanrak haya. 
tını değiştirmeğe karar verdi . Ve 
bir gün sevgilisi güzel Elisabeti bir 
ata bindirdi ve kendisi de diğer bi
risine atlayarak devrialeme çıktı . 

Arkadaşlarına veda ederken ar· 
tık namuslu bir hayat süreceğini ve 
hayatnu kart postal satmak sureti· 
le kazanacatım söylemişti . Fakat 
maittcessüf bu güzel karar çok de
vam etmedi. 

Eski mesleğin cazibesi ~arşısın
da bu iyi niyetler kar gibi eriyordu. 

Viyanaya geldiği zaman at can· 
bazı zengin bir at sahibi oldu . 

laviçrede Macar süvari alayı za. 
bitliğine geçti . 

Kolonyada biraz daha yübelc
rek kont oldu . 

HoUandaya vardıldan zaman ar
tık en yüksek ünvanlar bile bizim 
at canbazına kifi gelmiyordu . Zen· 
gin arazi sahibi, 

.. , imparatorluk sayın nazın gibi. 
Her tarafta, binicilik cemiyetle

ri, at dostu kulübler, belediyeler on 
l~n karşılamak için ellerinden gele· 
m ~p&yorlardı . 

Bazı küçük kasabalarda, şeref -
lerine takı zaferler bile kuruluyor· 
du. 

Artık şatolarda yaşayorlar. Hay
vanlan dünyanın en cins atlanna 
gösterilen bir ihtimama ywşuyor
du. 

ve yüksek hayat onun teqıamile ba 
şım döndürmüştü. 

Bir gün Stenokerzel de arşidük 
Otto'nun önünde diz çökerek, ona 
ana vatandan getirdiği bir avuç top· 
rağı üzerinde kendi arması olan altın 
bir kutu içinde taktim etti. 

Doom de eski Alman imparato. 
runu ziyaret ed~rek, bu eski harp 
Allahına, Macanstanm kendisini ec-
dat tacım giymiş görmekle bahtiyar 
olacağım yeminle temin etti. 

Paris merhum cumhur reisi Du. 
mer'nin bir mülakat almağa mavaf. 
fak olarak, gözleri yaşla dolu oldu
ğu halde T riyanon muabedesile kur
ban edilen vatanının halasını diledi. 

Bizim at canbazı yaptığı bu sah
tekarlıklara kendi bile inanmış ola· 
cak ki, bütün bu küstahlıklan yap
tıktan sonra, bu endişeye gelerek bin 
yılhk abideye muhteşem bir çelenk 
bile koydu. 

Fakat at canbazımız bir şey unu· 
tuyordu. 1936 senesinde, telgraf, 
radyo, telefon elele verince, velevki 
dünyanın en mahir suvarisi de olsa 
arkasından fetİşmekte gecikmiyecck· 
ti. Bütün dolandmlanlar bir müddet 
son!" tel~şa düşmeğe başlamış ve 
polıse muracaat etmişlerdi. 

Meseleden haberdar edilen Macar 
~lisi .~~. kont hazretlerini bulmak 
ıçın büyuk bir müşkilit çekmedi, 

Ücret bahsinde hadın ile erkek 
arasında hiç bir fark gözetlememek· 
te ve kadınlar ayrıca ana sıfatiyle 
çalışmalarında bir çok hususi imti
yazlardan istifade eylemektedirler. 

Sovyet -lran endüstri 
işbirliği 

Moskova: 13 ( Tass) - .. Eks· 
portstroy ) tröstü, lranda yapılacak 
20 kadar fabrikanın projelerini ha· 
zırlamışbr. Muhtelif elevatör, değir· 
men, elektrik istasyonu ve makine 
fabrikası gibi müesseselerin dafıil 
bulunduğu bu endüstri müessesele· 
rinin inşası, Eksportstroy'un teknik 
iı&tişaresi altında yapılacak ve bq in· 
şaata lüzumlu her türlü malzc* 
Sovyetler Birliğinden ahnacakbr. 

Senenin en sıcak ayı 
Senenin en sıcak mevsimi ağus

tos ayılır . Fakat Avrupada, en 
sıcak ay hemen temmuzdur . Paris
te vasati sıcaklık 18 derecedir. A· 
ğustosta ise 17 dir : 

F ransada en sıcak gün, bundan 
32 sene evvel olmuştur . 19 temmuz 
günü 43 derece hararet kaydolun
mnştur. At canbazı güzel metresile bera

ber mahkemeye virildi. Mahkeme =--------------
hakkında kati delil bulunmadığı için Bu gece nöbetçi eczane 
güzel Elzabet'ı beraet ettirdi. Fakat Postane civarında 
kont hazretleri dört ayda adalet şa· yeni eczanedir 
tos•·na misafir edilecektir. 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
abiatın bu büyük liitf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalannınkinden 
yüksektir 

Ro~atizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztanp olanlarla Cilt hastabğı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

~nelerce çocuğu olmayanlar Kudreti f atıranın bu feyzinden müstefit v 
mes ut olmuşlardır . 

Elhasıl bayat, at canbazına ve 
sevgiliiine ağzı kulaklanna vanncaya Gazinosu.Jokantası,fınnı,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardı 
kadar gülüyordu . 

Fakat bu kadar mutantan bir ha
yat içinde yaşamalanna rağmee el
lerinde cep harçlığı yoktu . En bü· 
yük noksanlan bu idi . 

Zaten onların mahvına sebep 
olan da nihayet bu oldu yal . 

Buldukları uaul hiç te fena olma
makla beraber keşfedilmiyecek ve 
bir gün meydana çdaıuyacak kadar 
büyük J>ir zeki eseri değildi . 

Bizim at canbıw [ Patron . . . 
Kont hazretleri ] her gittiği yerde 
bir merhale evvel para cüzdanını 
kaybediyordu . 

Bittabi parasız kalamıyağı için 
wrdaklan yerde J>ankdan para ge
linciye kadar muhtaç olduklan bir 
kaç yüzlük bankanotu ödünç alıyor· 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir Her e · d · ş yı ucuz ur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik ı 
otel odası 

" 

Bir gecelik 
taş odalar ~ 

7 5 Birinci baraka } 
50 ikinci 

125 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

30 
15 

~:::i banyo / Bir kişi ücreti günde iki 
" ~ defaya. kadar 

. . : a~ı~ Çiftehana gdmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazla Kı k· 
tığimz ıztirabı unutmayınız . 6979 r. şm çe 

15 

du. :----------Şüphesiz hiç kimse kötü bir şey _, ______ ._ _____ _ 

düşünmeyor. Ve bu kadar büyük bir S h E şahsiyete ödünç para vermek şere- ey an czanesinde ilaçlar 
fini paylaşamıyorlardı. 

Bu mıntaka · • nın en ıyı suyu olan Kaysdelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır •••• 

Ve kQnt hazretleri her def asında 
borç aldığı yerden aynhrken, üzerin
de bir taç resmi bulunan kartviziti· 
nin arkasına bir kaç satırla aldığı 
borcu tanıdığım yazıp senet olarak a- Parfümeri, tuvalet eşyalan Seyhan Eczanesinde 
lac-aklııına veriyordu . k b 

Z ik b 
re a et kabul etmiyecek -kilde ucuzdur. Eczanemizde bernevi ve marka 

aman geçt çe at can azının K l L -r-küstahJaiı, en basit tedbirleri bile l o on ya, osyon, Esans, tuvalet sabunlan, pudra: krem V. S. bulunur -

almata lüzum gösteımiyecek kadar Celal Bayer 

büyüyordu. Aynı zamanda büyüklük, -----------·---~----.......; 
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Adana Borsası muameleleri 

--·---;-----ı Sutılon Mikrlar 
bı "'· En \"Ol.. 

A.. ô. K. S. 

-Kapımah - pamuk ___ _ 
-Piyasa Jiariağı .. ____ 

1 
__ 40_· ___ 

1 
_____ 

1 
________ 

1 
-PizaSatemiZi-,, ----------il -- ----

iane 1;.-----~ı----ı-----ı----------ı 
iaıie 2 

---- ----

Türbin 

Seyhan Cumhuriyet müd- : 
dei umumiliğinden: l 

1- Adana ceza evinde bulunan 
mahkum ve mevkuflar için düz kır
ma buğday unundan verilecek on 
aylık ekmek miktarı ( 150000 ) yüz 
elli bin kilodur. 

2- Bu işe ait yapılmış olan 
şartname parasız olarak ceza evi 
direktörlüğünden verilecektir . 

3- işbu eksiltme 7 - 7- 936 
tarihinden itibaren (15) gün müd 

-Beyaz-------,-----,------.---------•! detle ve kapalı zarf usulile müna-

-Ekspres-
-Klevı.;nı ____ _ 

.•. 

-S;yah kasaya çıkarılmış olup 22-7 - 936 
çarşamba günü &aat (15) de Cum. 

Ekspres __ --___________ 
1 

huriyet müddei umumiliği makamın· 
iane da teşekkül edecek komisyon tara-

-Yerli-;;-Vemlik ,, fından ihale edilecektir . 
l=="==".,T:;Ö"'h;:;um~J;,,uk:_; .. :~.==;~:::-=:_,_1-____ .._ ________ ı/ 4 Şartnamedeki tarifat daire· 
:---- - ··· -· H ll .U l1 B A T sinde (7J)l) lira 62 kuruş teminatı 
-Büfcıay Kıbr,ı_s_-=--=--=--=--=--;1:-- --.-------- muvakkate alıl\acaktır. 
---.. --Yerli 4 ı- 5 •27-= ---------- 5- Kapalı zarf usulile yapıla-

" mentane • k k 1 k 
-Arpa- _2_.~_-_ ::::_-=._- :::_ 2,90 --=._----- ---------- ca e si tme te lif •ektupları 22-
Fasu'l_y_a~----"-·----- 7-936 çarşamba günü saat ( 14) 
-Yuiaf ---- ----•'~-------- de kadar Cumhuriyet müddei umu-

-Delice------- _-_-_-==-- _-_-_----- =~~~~~~======~~-• miliği makamına verilmiş olacaktır. 
Kuş yemi ----•--·-- -----ı--~-------- 7077 7-10-14-17 Keten tohumu 
Mercimek·----- ---- ------· -T-" -------·---· 

r_;;,;
5

i=sam;.;;.._ ___ .:__ -_--u ~--- Zayi terhis tezkeresi 
1 ı J)~rt yıldız Siİ~h- , __ 675 ___ , __ --------ı Adana jandarma kumandanlığın· j 

.~ _ uç » • 600 dan 341 senesinde almış olduğum 

.o~ -Dört -yıldiZDo~ruluk -700- - terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini 
~- ---üç----.--··-;. -62ç-· - ----
ö..5 -Simıt'-· » -goo·--- --------- alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
3' ~ - Dö-rtyıld;-;-;:nınhuriyet ___ -700 ___ -- ·-- Abdullah oğlu Mirsat 
f:! i3. - üÇ-; ,. _ 625_:: __ - __ --- -- --- 7109 TEKELIOCLU 

-Si~it • 800 -------

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

Liverpol T elgraftarı 1 
16 I 7 I 1936 '"•"'• ''•:•' 

Hazır f_i _,10 ,-.=:----------,---,--
Temmuz vadeli · 7 11 
Birincife r:ıı vad~-li - -6- ·70-1

--..,.--,,---.--.,..----
- - - -- -- -- -- -- ' 
_ll~t_lı•·1~r______ __ ____ _

1
_5
3 
-j~37 1ı--;o.-ı--::---r-.Z::rr:-:---Nc;vyor!: J 

Liret 
1 1-Rayşmark 

Frank • Fransız • 1 

Sterlin • ingiliz • ·-
1 -- -Dolar • Amerika ,. 1 

Frank • is~e • 1 1 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurltepeliler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat. 7066 

10-10 

1-----------------·---------=-ı 
Eski Selanik bankası karşısında ı 

1 

ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAF! : 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ., Sütten 
3 32 ,. Tereyağından 
4 82 ,, Etten 

, 5 325 ., Balık tan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. l ·1 A. 

6984 
No. 11 B. -- Telefon No. 265 

31 

-------------,~--~~~·---------------------------
Bakteriyoloğ 

Doktor Kem~I Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muay,nehanesinde kabul eder • 
Kan, İdrar·, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde- 1 

bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 11-14 / 
I / 

1 

~--------------·------------------

Askeri Hastanesi Diştabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
V• d akdedilecek Beynelmilel Diş tabipleri kongresine 
ıyana a iştirak ve merkezi Avrupada mesleki tetkikatta b~-

lunmak ~zere ayrılmıştır. 

. 10 Eyhilda dönecektir 
7100 2 

TORKiY~ ·şa:U.KAal 
6748 ..,ı 65' 

. -

F • •d • Soğuk 

1 
rıgı aıre hava do-

labında ıııuhıı' aza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

- . 

Sı~atııuzı koruyunuz v~ 1936 mo 

deli yeni bir F rigidaire 
alınız . 

Yeni F rigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiya 

yvıya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

bozulmadan urnn müddet '. ............ 

kalırlar . 

Ek F • 0"6ı • sahip olanlar elek · ovat Kompresörlü rıgıaaıı::e trik faturası gel 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklanm anlarlar. 

F . .d • 'd daha üst~ ve q~h~ idareli soğuk hava 
rıgı aıre en dqlabı yoktur . . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getır-
dikten sonra satın alınız . 7101 
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