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I" lası , Baıyazmanı 
FERİT GÜVEN 

17 Birinci teşrin 1935 

~ . PERŞEMBE 

~K:URuş 
augi.inkü Almanya 

il .. Berlin 11-10- 935 
· 0~uocü Raylı, Vaymar Demok· 

'I\. e~ Çok farklı, çok değişik bir 
Xosteriyor . Büyük harpten 

"ı,1 . 1 1ınan . demokratlarının ve 
1Jıi0 .''1 erinin kurdağu demok · 

ın re . • O ngı başka ve gidişi başka 
ı "" 

1
?da bir demokrasinin bütün '°'•t w . 

~. oını, yazı, dil münaka•alan· 
"-ıt· Parti bart-ketlerini görmek 
~Ya Undü. Halbuki bu günkü Al· 

nc~ın karakteri bambaşkadır . 
... !' u Raybın çehresi ve sertliği 
\iı bru~Yanın bir örneğidir . Bu· 

çn
0 
a~ıın olan yalnız disiplindir . 

lı:;; Çu Raybda, ne parti mücadr
!lııı' ne de kalem ve dil nıünaka· 
ı be Yardır . Fübrer her şeydir . 

,: Şey Fübrerin ( Hiılerin ) em· 
" 

00cuna erer . ,,.,,, 
~t 0 oaJ sosyalizm sert süel bir 
~I~. sitemiyle Alman milletini 
llid,1 

11.•ıneğe ve nasyonal sosyalizm 
L'"" erıu· 
;'lld, 1 gerçeklendirme~e çalışıyor. 

1 ne dereceye kadar muvaffak 
" 1 ;•~nı şimdiden kesdirmenin im· 
liıı bi 0 tur . Ancak Alman tarihi· 
'i. l;.~e Yerdiği kanaatlerle diyebili
._, ·,1 .ı\lman ulusu kendini de· i:': 81 • 
!"Olıo 010 yamuşak , tombul kuca· 
\;;. daba ziyade Hitlerin sert ka· 
lıi.. :···~ k ."'<le çı an ve sert prensipler 
~'tııı·Onu kamçılHyan nasy(lnal soı; 
~.~01 kolları iı;inde daha eyi 
'Ilı d hr · Çünkü ııasyonal sosya· 
~n '~let sistemi Alman ruhuna , 
L ~•t afasına daha uygun gelen 
:"ıtın eııı olduğuna şüplı~ yoktur . 
li1 1;.·ı samimiyetle söylemek lazım· 
, 110'. 0ısyonal sosyalizm Almanya· 'd 1 

bir hayat ve ulus canlılığı 
\, 

1.'ınıştır . Belki ekonomik alan · 
lıe~a•al anlaşmalarda istenilen 
~ enilen başarmalar yap•ma
\~·lıFakat siyasal , sosyal ve Pko
~ r~ •reketlerin hepsini hallede· 
\1ıigan .. kuvvet olan Alman nas · 
\,1~~ini harekete getirmiş ve kam• 

8ur1t· 
l~na ul barpden sonra Almanda 

\.ite 0 ar eyi haıırlarlar ki bu mem· 
\llıij llasyonalizmin hisleri adeta 
\i1 1~. lıayır sönmüş demeyelim de 

n· it durumda idi . 
~ ıt Y" d ~~<it on en diinyayı cenııeıe 
Ilı• d~~rğe çalı§an sosyalist akide 
~ ~ J<i:.er Yönden i~çi sınıfrni içine 
~ v:•ı: Marksın çekici nazarıye· 
"! t b Yınarın drmakrası esaslarına 
'I Qı,,•ı~r~adı(iı yumu ak, serbes ka· 

/ ~lQ1 ıçıııde alabildiğine rol oy 
l~n;: ı\lman milliyetpervrrli(!ini 
lbr 11 sarsıyordu. 

1 t d 
1 ıtıal Lıı durum daha l>ir kaç 

~~l;;'~aın etoeydi Avrupanın orta· 
\ı~ d u büyük ulusun başında 
~ İlıJt ~~0nıez, fakat sosyalistlerle 
~ııı,1; , ".r komünist hükumeıini 
~iinkg·uç olmıyacakıı. 

lıikç, u her seçim komünistlerin 
ı.{ l,Q ~tttıgıoı gösteriyordu. 
~'ııJe burum. harpten sonraki se· 
'l h~1;. •mokratların pek kuvvetli 
~1811 uıneı kurmaları, Reparaıion 
loıı· ıta01l~ı her hükumete yor tutu· 
~tiı;~ kadar aıtır gelmesi, dış 
, ~n ~retkeleri v._. bilhassa Ştere 

'"nathi lıir ş•h•iyetin ölümü 
~Q<ııe,· sosyalizmin yayılmasına ve 

\i .lleı:ne Çok yardım etmiştir. 
i~ı ç0 1ıo '.l'?dern Propaganda siste· 

111 •ı ıyı bilen ve iyi tatbik eden 
ıl Ye k 'il <ııaı •r adaşlarının devamlı 
'ti ~tı ve s(iz eöylenıe kabili· 
l~h~~syonal Sosyalizmin hızını 

ı, 1 ung(i 111 daba çok artırmıştır. 
l ~nı,.,~. Na~yonal so~yalizm üç 
'ıı ~~qda ış başındadır. Şüphe yok 
\, tıı d,:. ~'"~ biri zamanda köklü 
ı.: 1•o ~•şıklıgi yapan · bir hüku· 
,'Ilı !ıı y 
~ •lar b eya bu alanda fazla ba 

ı 1 'nı 0 k ekleueruez. Fakat geçen 
1ı,: 1 l 1 1,1 1 • ı.a olmasına göre, llitler 

~ 'r . ışler .. ü .. B 1 . naı, . gorm şıur. un arın 
1 ll.tt rr' • 

,. "t l"lırışmeden, şu birkaç 
\t'~al;z ol~rak sayabiliriz: Alman 
~ıı'ır; lı 'ıtıın canlandırılmasr. sütl 
t•ı, i:.nıeıi tatbik. ederek Versay 

)I 1b % •o tanınmaması ve Bis· 
' ~ ı· •llver6· .. ..k · 'b ' •ıcı. . -ıu gumru ıııı a· 
'li ltıaba Ş!ırınrıt• çalıştı jtı lıirliıti 
~U ıı'.1 Y~e yerine getirmesidir. 
, •ıh· ayıhıe 'r. kiden oldu~u gi· 
1 b it p 8 1 ıı0 İt S kru ya, ayrı bir Bavyera, 

1 
1 ~ L· 

8 •onya ve saire ' yokıur 
~"" •)1r A . - . 
f ti~~! ~ lıııan ulum ve bir Al· .. tta .. 
'fjıQ Vardır. 

Yıırııı '- . 
.. ı ~u sayJıgıwız üç 

-· •• •• Havalarımız ! 1 

1 
Dü~man uçaklarınıu tehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurıulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ,::rekıir. ı 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE UN IKİNCl YiT~ - SAYI 3355 

İtalyanlar Mukaddes Aksu mu aldı ,-------------------------·---------------
Halk kürsülerinde 

'Büyük bir HabP.ş kuvveti Güney Eritreye;girerek bir İtal
yan kolordusunun gerisine düşüp hattı ric' atını kesti. 

Söylev vermek isteyenlere 

• • 

Olü ve yaralılardan başka onbin İtalyan askeri de Habeşistanda 
Malaryaya tutulduğu için vapurlarla geriye gönderildi. 

1 Maka mıntakıısı hemen Ru-

------·------
C. H. P. Seyhan İlyöııkuruı; başkanlığıııdaıı : 

Cumuriyetin on ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarafın
dan Uray alanında , Knruköprü Çeşme alanında, Taşköprü başında 
kurulacak halk kürsüleri, ulusal ouygularımızı acuna inan verid ses· 
ler halinde söylemek isteyen Kadın , E-kek bütün vatandaşlara açık 
bulunacaktır . 

Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin adlarını, bayram güoün· 
den öore parti başkanlığına gelerek yazdırmalarıLı özel bir önemle 
sayın yurttaşlarımızdan dileriz . 

Cıbuti: 15 (A A) - Havas 
aj aoıı bildiriyor: 

Hal:e§ asker kıtaatı Fransız 

Somalisioin §im ıliaden Efitreye 
Eritr~ye giderek Musa Ali dağı· 
nıo cenubundan hareket yapmak
ta o lan bir İtaılyao kolordusunun 
hattı ri'atını kesmiştir. 

1 
seyumun emri altına konulmuşt.or. 
Bu mıntakadaki kıtaat arasında 
Gnkaonua [firarı derin bir nefrr t 
uyandırmıştır. 

ğün'j ve doğu Tiğre ilindeki bazı 

şcfleriu düşman tarafın11 geçtikle
rini yalanlamakla beraber impa· 
ratorun hiç bir zaman kuvvete 
boyna eğmiyeceği ve imparator
luk toprslı:larından bir kısmını 
ltalyanlara terkeylemeği biç bir 
su etle gabul etm•y c e ği r.okhsın · 
da iarar etmiştir . 

C. H. P. St>yhan İlyönkuml 
Balıkesir Saylavı 

Başkanı 

Örge Evren 

Binlerce İtalyan askeri bu 
mıntakada üssülharekeleriyle bü· 
tün irtibatlarını kaybetmiş bu
lunmaktadırlar. 

Esaın Gukıonun bu firarının 
biç bir a~kcri ehemmiyeti yoktur. 
Buoun yerine mıntaka kumandan
lığına kimin tayin edileceği henüz 
kararlaştırılmamıştır. 

Sosyetenin verdiği karar 

Adi~ababa: IS (A.A) - Muh
telif cephelerde kayd a değer bir 

şey yoktur. 

50 bin kadar asker Adiıaha
ha civarında teplaomışlır. Bunlar 
ikinci bir ihtiyat kuvvet teşkil el. 
mekteditler. 

Portsaid : lS ( A.A) - Cep · 
hede ekserisi malaryadan hasb
lınmış olan on bio İtalyanın Sü· 
veyş kanalından 'geçtiği bildiri!· 
mektedir . 

Uluslar Kurumu andlaşmasının on al
tıncı maddesi neleri ihtiva ediyor? 

Genel scferbe lik bitmiştir. 
Mühim asker kuvvetleri kendıle
rio e gösterilen mevzileri tutmuş 
!ardır . 

Bunlar, cephe!P.rde mevcut.:ı! 

teşekküllerle biı leşıirilmişleı dir. 
İt11lyanlara karşı mukabil ta 

.,ruz veya taarruzda bulunmak 
için lüzumlu olan bütün hazırlık
lar yapılmıştır. 

Sü Bakanı bu hafta içinde 
cepheye hareket edecektir. 

Roma: 15 (A A) - 20 numalı 
reamiğ İ t alyan tebliği; IS ıeşıini
evvel sabahı saat 7,5 da İtalyan 
kuv~etleri Mukaddes Aksum şeh
riııe girm ı şlerdir. 

Adisahaba: 15 (A.A) - Bugün 
çok yakında harp hadiselerinin 
inkişaf edecrğini gösteren bazı 
işaretler belirmiş bulunmaktadır. 

Londu : 15 ( A.A ) - Tay· 
mis gazetesi serbest ll'landanın 
İtalyaya karşı zecri tedbirleri lal· 
hik edecek ilk memleketlerden 
biri olması muhtemtl olduğunu 
yazıyor . Çünkü bir kıç İtalyan 
yüzdürme gemisi İrlaodaoıo Ce· 
nup sahillerinde umumi baıp za
manında batını~ olan bazı g<'mi -
!erdeki bakırı çıkarmak için çalı 

şıyorlar . Bakır harp endüstrisi 
için liizım olan en mühim ilk mad 
delerden biri olduğundarı lrlanda· 
nın bunu müsadere etmesi ve bun 
dan sonra da bu işe devamı yı· 

ulı: rtmesi muhtemel görülmek· 

( Uluslıır Kurumu, andlaş· 
masının 12 lnı:l maddesinde ya 
zılı laa/ıhıidlerf llılfıl edtrek Ha
beşlstaııa lıarp açlığından do· 
layı İtalya hakkında 16 ıncı 1 
madde •neı;llr ? ltalya, Uluslar 
Kurumunuıı kararına Çin - Ja
pon anlaşmazlığına ve Şoko me
seleslııde aynı maddeniıı tatbik 
olunmadığı ldaiaslle itiraz eıtl . 
ltalyanın lıtrazı lıaklı mıdır ? 

Bu taarruzun önümüzdeki haf
ta başlarında yapılacağı zannolu -
ouyor. 

Ogadendc Habe§ler cenup 
İtalyan ordusunun sol cerıahı yan. 
larıntia önemli mikrlarda kuvvet 
tahşit etmektedirler. 

Bununla beraber İtalyan ordu 
avoun ilk kolları , ileri yürümesi
ne devam etmektedirler. 

tedir . 

Bu yazıyı olwyucıılarımızı 
bu lıususla ayaın/almalc ıızere 
yazıyoruz . ) 

16 ncı madde 
16 ncı maddenin metni şu • 

dur : 

Ceoup ceqhesinde İtalyan 
uçakları dünkü gibi büyük bir 
faaliyet göstermektedirler. Fakat 
İtalyan kıtaatı biç bir harrkctte 
bulunmuyor. 

Şimal cephesinde RasgukHo · 
nun ltalyanlar tarafına geçmesi 
teyit olunmaktadır. 

İtalyan tayyarelerinin şimdi
d•n Adisababa - Cibuti demir· 
yolu üzerinde uçmakta bulunma 
sı, lüzumlu gördükleri takdirde 
lıalyanl rın bu demiryolnnu bom 
bardıman edeceklerini ve bu su 
retle Adisababanın denizle irtiba· 
tını kesebileceklerini iabat etmek-

C. H. P. kamutay grupunda 
Goksa, yanında bolunan 200 

kadar muhafızıyla İtalyanlar tara· 
fına geçmiştir. 

tedirr 

. . 
ismet lnönü, yeni idari teşkilat ile 

yeni mali kanunlar hakkınd 
önemli diyevde bulundu şey, Hiıleri iaribi bir öz ki~i yapa· 

cak kadar çok önemlidir. Ma· 
mafi buna rağmen bugün Alman Adıeebaba : l!J ( A.A ) -
milletinin tamamen Hitlerle bir ve Havas ajansı muhabirinden : Ankara : 15 (A.A) - C. H. ı Munzur vilayeti adını alacak 
birlikte yürüdüğü iddia edilemez. 10 günlük muharebeden sonra Paıtisi Kamutay gurabu idare he-J olan Deısim mıotakasında yok 

Zira kendisini kari · marks naza· şehrin siması değişmemiştir. Yer· yeti ba~kanlığından : ı karakol ve ' mektep gibi kültür 
riy~lerine kaptıran Komünist. kilise lil•r her zaman olduğu gibi biç C. H. K•mııtay kurııbu bu gün asayış ve bayındırlık tedbirlerile 
ile devlet arasındaki anlaşamamaz· bir heyecan göstermemektedirler. Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında islabat d:işünülmektedir . 
lıkıan kırılan Katolik ve Alman öko-
nomisinde lıüyük rolü olan Yahudi; kabile şefleri kuzey ve güney toplanmıştır · İsmet İnönü, bükiiınetin üç 
tabiatile bugiiokü rejime mubalifıir. cephelerine gitmek üzere kıtale ismet İcönü , hükumetin esas- mali kanun hazuladığıoı bildir-
Fakat rejim iyi tutunmuştur. ve bu· rının başında her gün şehirden !arını kırarlastırdığı tedbirler mi~tir . 

gün kuvvetliılir . geçmektedirler . ve büyük meclise takdim etmek- Bunlardan birisi bina talııir 
Onun için Nasyooal Sosyalizme Adiıebaba : l5 ( A.A ) - te bulunduğu kanun laybaları 

!!eçici bir parti "bözile bakılamaz.Yal· h kıymetlerinde yüzde 25 tenzil ka-
~ Havas •J

0

ansı aylarından: akkında partiye maliımıt vermiş· b 
nız Nasyonal Sosyalistler için çetin ul edilmesin•. birisi de arazi ve 

Kont de Vincinin Adisebaba· tir . olan bir şey varsa o da ekonomik bina vcrgılerinin hususi idarele 
d d Z d d da daha uzun müddet kalmasının İdare teşkilatında üçüncü umumi ıırum ur. amanımız a _.h.-r evle· r~ devrİDe aittir . Baş bakan bu de 
tin sanayileşme~e çalışması ve güm· çok muhtemel olduğu eöylen· müfettişlik ihdasını bildirmiş ve Bit 

1 vir muamelesinin mali usul ba-rük duvarları, 1 ir eodüstri wemlakeıi m•ktedir . Barış görüşmelerinde is, Artvin , Hakkari vilayetleri-
oıan Almanyanln ekonoull.sı"ne çok b 1 k ~ R d ı· · · d "hd B b kımından idarede 'mühim bir is· ıı onma uzere . oma an ta ı· nıu yını !n ı uı ve ayrıca a 
tesir yapmıştır. Fazla çıkıt ( ilıaacaı) mat aldığı iddi11 edilmektc:lir . Çabak cur mıotakasında ve de- liib olacağında israr etmiştir . Baş· 
yapamıyorlar. Çıkıı yapamayınca da h k · d baksn İnönü, Ü"Üt!CÜ kanun ola Habrş ü iimeli adına söz resın e birer vilayet ıeşkih ka· -.. 
dışnrdan ·giril ( idbal ) yapmak için rak sayım vergisinde de indirme · 
de iptidai maddelere çok para ver- söyleyen bir zat , Aduaoın düştü rarlaşmıştır . 
mek m~cburiyetindr kalıyorlar ve bu ,--------------------·-------- ği tayin eden kaouo liybatının 
yüzden giril ve çıkıt arasında bir nis , Kamulaya takdim edilmekte oldu-
bctsizlik meydana geliyor. :Fak3t-Nas· 20 ilkteşrin - Pazar ğunu haber vermiştir . 
yonal Sosyalist hükumetinin talı.ip Koyun ve emuli küçük bay 
cııiği en başlı gayelerden biri , ihıi- G 1 N f vaıılarda yüzde 20 ye ve sığır 
yacı olan bu iptidai maddeleri bil· ene u us sayımı 
hassa ekmeği kendi toprağından ve daha büyük hayvanluda yüz 
isıib&al etmektir . Bu alanda Rasyo- de 50 ye kadar indirme dü§ünül 
oel ve metodik çalışmalarla bn işi müşlilr . 
başarmak istiyorlar. Ve hükumet Doğru cevap verelim. Başbakan Karadeniz kıyısında-
köyliiyü, çifçiyi çok tr~vik ediyor. ki mısır mahsulünün g'rek peşin, 

Nitekim geçPn gün Bückeherg sayımın ne süel ' ne finansal ve nede özel bir nok- gerek veresiye h.linde ihtikara 
de bir milyon• yakın 'Alman köy· k O •• J 1 b ·· d h' b" 
lü ve çifıcisinin ıoıJlıılngııyle büyük tası yo tur. oğru soy eyen er u yuz en ıç ır maruz kalmaması için ziraat ban· 
lıir nümayiş yup1ldı . Ve bıı nü· zarara uğramıyacaklardır. lıasınca fİ•llD lcootrol Pdilmtsirıe 
mayişta Hitler .~Alman köylüFünü O .. l l k d l k muııllak tedbirler düşünüiclüğünü ogv ru soy emiyen er anca ilme, ev ete ço okşayan önemli bir söylev vndi .' söylem'~tir . 
Sonunun nr olacağını_bilemez,fakat büyük kötülük etmiş olurlar. Bundan sonra Başbeksn, iç hadise 
nasyonal sosyalizm bu ' güokü Al· Jer hakkında kesin maliımal ve-
manya için bir çok , :yönlerden uy· B k ~ 1 
gun ve lüzumlu bir devlet sistemidir aşve a et rerek sözü Şükrü Kayaya vermiş ve 
diyebiliriz . 1 1 Şükrü Kaya cemiyeti Akvam ka· 

Cavit Oral İslalisllk Umum Mıidıirlıiğü rarları hakkında Partiyi b"berdar 

Niöde Sayhıvı ------------------------·---- etmiıtir . 

1 

1 - Cemiyet üyel~rinden bi 
ri, 12, 13 ve lS inci maddeler 
mucebince vaki olan taahhüdleıi 
hıliifına , harbe başvurduğu tak
di,de, bu hareketile Cemiyetin hü· 
tün diğer üyelerin" karşı harbe 
kıyım etmiş ,s~yılacaktır . 

Bu üyeler kendisile her türlü 
tecimsel ve ' fioansal münuebet· • 
!eri derhal kesmeği, pakta aykırı 
har~ket .den devlet tabaasile ke11 
di tabaaları arnında her türlü te
ması yasak tıneği, ve bu devlet 
tabaasile, Cemiyetin üyesi ola ve· 
ya olmıyan diğer devletler tabaa· 
sı arasındaki her türlü tecimsel 
finan~al ve şa h'\; rab,ıaları duıdar 
mağı taabhüd edt:rler . 

- Gerisi ıiçüııcıi say{ ada -------·------· 
Sayım Hakkında 

flbaylığın önemli bir 
bildiriği 

Aylardanberi gazetelerle ve mu 
telif vasıtalarla ilan edildiği veç· 
hile birinci Teşrinia yirminci pa
zar günii sayım yapılacaktır . Bu· 
gün bütün yurddnşlıırın delt,ro 
g <' çmeleri için şehir . kasaba ve 
köylerdeki biitüo binalara numara 
konmuş v~ hepsiniıı ccdveli yapıl· 
ınış ve her mıntakaya sayım ve 
kontrol memurları tayin edilerek 
bu cedveller keııdile.rino verilmiş· 

tir . 
Tekmil dikkat ve gayretlere 

ve yapılan müteaddit teft;şlere 
karşı içinde insan oturup da nn 
marıısız kalan veya numara kon
duğu bulde sayım günü memurlar 
tarafından görülmiyl'n m~skenler 
bulunması ihtimaline karşı aşağı
daki teobiblerin yapılmasını yayım 
olarak il halkma hildiririm. 

1- Gözden kaçarak numara
sız kalan ve içinde insan barınan 
ev, kulübe, huğ ve saire gibi yer
lerde oturanlar. 

2 - Oturdukları yerlere nu
ınera konulduğu halde sayım hiinli 
akşamına kadar bulundağu yere 
sayım memurunııo gelmediğini gö
renler derhal en yakın komşula
rıoın bulunduğu mıntakanın sııyım 

memuruna veya polis VI'! yalıut 
j•ınJarnı a kurakoluna miiracaatİa 
keadılerini ve barındıkları yerlerde 
oturanları yazdırmaları gerektir. 

3- Hu tenbibe riayet etmi· 

yenler ve sayım giinü kendilerini 
ve birlikte oturdukları adooılnrı 

sayım memurlarına yazdırmıyan · 
!ardan derhal beş liradan yirmi 
beş liraya ka<lar ceza alın·, caktır. 

Ve bu cezayı veremiyenler her bi 
lirıı i~ia bir gürı hapse lil 9cektir, 



Tftrk öSzft 17 birinci teşrin~ 
a_ ES& 

istatistiğin ehemmiyeti 
ve nufus sayımı 

Şehir 1 yaprakları arası .,,,ı 
ıb . ..1 beıı asır ,ho 

rıı muueno• ~ arkÇ~ 1 

istatistik tarihine hır göz 
atarsak moderr. nüfus sayımı

nın on yedinci asırda Avrupa· 
da başladığını, ve İsveçin bu 
İ§in b•~ında geldiğini görürüz· 
Bundaa sonradır ki nüfus sayi 
mı işine medeni memleketler 
de de önem verilmeğe başlan· 

mıştır . 
Önümüzdeki birinci teşrin 

ayında yurdumuzun her kö§e 
sinde bir gün içinde genel nü
fus sayımı yapılacak, iki sene 
içinde de Türkiyenin sahici nu 
fusu saptaoacaktır . 1927 Yılın

da yapılan oufus sayımı ile ra
kamın artık bizde de bir yeri 

olduğu, ona öoem verildiğ' aa· 
laşıldı • Anlaşıldı amma, niha
yet bu rakama onem veren ve 
ı.kdir ~den kimseler sayılıdır . 
Güo geçtikçe rakamıa ifadcSi 
ettigi mana derinleşiyor, VP. O· 

na dayanarak çok önemli ka
rarlar veriliyor . Yurd davala· 
rma rakama bakarak manalar 
veriliyor ve onlardan sonuçlar 
çıkarılıyor . 

Savaşların kazanılmaıında ve 
ya kaybolmasında rakamların 

büyük rolü olmuştur . Demek 
ki doğrü rakam şu veya bu , 
itin ilerlemesinde veya gerile
mesıode kuvvetli bir alet, bir 
vasıtadır. Rakam arsmlusal bir 
lisandır • Ve hiç şüphe yoktur 
ki medeniyetin en oldun bir 
ölçöıüdiır • 

Küçük çocuklar rakamı en 
sonra öğrenirler ve onun ha· 
yatta ifade ettiği veya edeceği 
manayı geç •olarlar. Ayni şeyi 
kabilelere ve l eri milletlere teş
mil ed~biliıiz . 

.Fertler ve milletler olgun· 
lattık\,a ve bilg:ileri çoğaldık 

ça rakamın hayattaki yükıek 

yerini anlamaj'a başlarlar, ve 
ondan bilğileri oisbelinde fay
dalanmay:ı çalışırlar. Bırioci sa 
yımda olduğu gibi birinci teş· 

rınde )Spılacak genel nüfus sa 
yımı da bize kuvvetimizi varlı · 

ğımızı göstertcektır . Bir m~m
leketia ıyı idare edılmesi için 
bütün km·vet ve kudred men· 
b•IBrınıo iyi saptanması gerek 
tir. Hu da ancak rakam ve is 
tatistikle kabildir . 

Nüfus, tecim, ziraat finans, 
kültür, sığlık, ölüm, bayındır 
hk ve işlerinde doiru ishtis· 
tiğe dayanmaya_n bir devletin 
İf görmesi gü,eleşir . 

Teşviki sanayi kınunundau 
önce yurdumuzdaki uluaal bü
yOlc, küçllk san'at atölye ve fab 
rikalarıoın aayısı tahminden iba 
retti . Bunlarm sayısını 500 o 
larak verenler olduğu gibi 
5,000 diyenler de vardı . 

Halbuki kanun kabul edi· 
lince hu müesseselerin istatis· 
tiği yapıldı ve sahici sayısı 
( 1473 ) olarak saptandı . Bu 
ıaptanmaden soora drvletio bu 
müe11eRelcr üzerine alacağı ted
birler tabiğidir ki daha bilgıli 
•re f eoni olur . 

1ı~atiıtik genel direktör muı
•İni S. Aykutun " İstatistiğin 
ferde , Cf'miyete ve devlete olan 
hizmet ve faydaları ,, adla küçük 
fakat değerli i.tt!riode yaprak al· 
atıda diyor ki •• eski zsmanlarda 
İntıanlar yalnız kendi ibtiyaçlau 
aa göre istihsalitta bulunurlar 
ve fazla istihsalitta bulmaya ve 
bunun içio de mahreç oramağa 
Uizfüıı görmezlerdi . Es11eo fazla 

stihaal yapanlar da nakil vasıta · 
arının iptidai bir bılde buluoma-

f
ı ve çok bahalı olması yüzüo
eD mabsvlJeıini barice sevket 

Malik Eurellol 

mezlerdi . Ziraatla iştiğal etme· 
yen veya arazisi ziraata müsait 
olmayan yerlerinin halkı da muh
taç oldukları mabsüller:. tedarik 
etmek vasıta ve imkanlarından 
mahrum olduklarından sıkınhya, 
kıtlık ve sefalete maruz kalırlar , 
İstatistiklerin terkimi sayesinde 
bu gıbi ml'hrumiyetlerio, izdırap· 
)arın öoüne geçmekle muvaffakı
yet hasıl olmuştur. ,, Ayoı yl\pra· 
ğın biraz aşağuında şöyle yazı · 
lıdır . ,, lstatistık bütün mtmle 
ketlerin mubtelif menbalarına ait 
malumat verir , onların menfaat
larını hirbirioe yaklaştuır ve 
yekdiğeriyle aolaıroalanoı kolay· 
laştırracak malzemeleri temio ve 
imkanları hazırlar, bilvasıta harp · 
lcrio önünü almağa yarayan kuv. 
vetH ve kıymetli bir vasıtadır . 

Yıprak 23 de Aykut diyor ki: 
"lstıtistik, tetkik olunan hadisenin 

bütün zıyıf, kuvvetli, kesif nok· 
taların ner~lerde olduğunu, han 
gi noktalarda durmak, hadisenin 
hangi noktalarında bütüo kuvvet
leri tesbit etmek gerekliğini gös
terir ve. hükumetin yapacağı bü 
tüo işlerde alacağı kararlarda ona 
kuvvetli bir rehber ltşkil eder.,, 

Kısası istatistik hadiseler ve 
vak'aların aynası, rootkenidir. 
Nasıl ki bir ferdin vücudunun 
rontkeni alınır ve onun bir çok 
gizli yerleri meydana çıkur1&, is 
tatistik de bir yurdun içinde gizli 
kalmış bir çok hayati noktaların 
meydaoa çıkuılmasana ve ona 
göre ledbirl!!rin, ölçülerin alın

masına yarar, medeoiyetio en 
kuvvetli ölçülerinden ve vasıtala· 
rından biridir. 

İstatistiğin bu faydalarını gör
dükten sonra genel nüfus saynıu 
yapılırken rakamların çok doğru 
olabilmesi için bütün yurtdaşların 
oüfus yazacaklarla beraber çalış· 
mala11 onlarla her buımsta teıriki 
mesai etmeleri kolayl.k gösterme· 
leri ve istalik genel direktörlüğü
nüo talimatnamesine göre sıkı 

sıluya hareket etmeleri yurt, ulus, 
devlet işidir. 

Sayım günü Ekmek liatları 

yaklaştı Un fiatlarının yüksek iğin-
Sayı m memurları mtn- den mütem~~en fırlıyor 
takalartnı dolaşıyorlar Furuncular un fiatlarmın gün-

Bugünle beraber nilfus sayı- den gün~ yükselmesinden dolayı 
mına üç gün var. Sayım memur- uray encümenine baş vurarak ak-
ları göoderildikleri yerleri önce- mele fietlarını da artırmaktadırlar. 
den öğrtnmek, o gün bir yanlış· Bugün birinci nevi ekmeğin ki· 

Jiğa meydan vermemek için ayrıl- losu 9,25 ve ikinci nevi ekmeğin 
dıkları mıotakalara giderek kea- kilosu 8,25 kuruştan satılmakta· 
dilerine ayrılan yerleri gözden dır. 
geçirmektedirler. Haber aldığımıza göre ekmek· 

çiler sosyetf'si uray encümenine 
Dün de kontrolör olarak ayrı· 

yeniden baş vurarak birinci nevi 
lanlar, birlikte çalışacakları arka· 

ekmeğin kilosunun on ve ikinci 
deşlarla mıntakalarıoı gezmişler, 

nevi ekmeğin kilosunun dokuz ku
numrolaomıyao, numarası cetvel· 

ruşa çıkarılmasını istiyecektir. 
ler yuılıp ta bulunamıy"n yerlfri 

Sosyete başkanı buna sebep ola· 
bulunup bulunmaıhğıni gözden 

rak da şunları söylemektedir ; 
geçırmişlerdir. 

" - Biz, Adanada iki fabrika-
Kontrolörl erio ve sayım me dan un satın alıyoruz . Bunlardan 

murluıoın sayımdan birkaç gün birisi Salih ve diğeri de Cumuri· 
önce mıntakalörını görüp taoıma yet fabrikasıd r. Bugün Salıhin fab· 
ları sayımın yanlış olm•ması için rikası birinci nevi unun çuvalını 
çok yeriade olmaktadır. 1,5 ve ikinci nevi unun çuvalını 

Halkevi 
Bakım yurdu bir kaç güne 

kad~r açtlıyor . 

Halkevinin himayesinde bulunan 
ve Çocuk Esirgeme ve kü!tür ku · 
rumları tarafından idare edilmekte 
olan Bakımevi bir kaç güne kadar 

eçılacok ve okullardnki fakir kim
sesiz yavrularımıza öğle Üzerleri 
sıcak yemekleri verilecektir. 

Şimdilik bu yurda , okullardan 
üç yüz kadar öğrenici alınacak 
ve ileride bu miktarıo artırılmasına 
çalı ~ılacaktır. 

Dün İlbayhkta llbAy Tevfik Ha
di Baysalın batkenlığındn bir t0p
lantı yapılmış ve kararlar alınmış
tır . 

İleride yoksul çocuklar için bir 
de yatı yeri açılması için ledbirler 
alınacaktır . 

Şimdiye kndar yatı yerine gir · 
mek üzere Yurt başkanlığına baş 

vura11lnrın sayı8t yüz el1iyi bul · 
muştur . 

675 kurııştan ve Cumuriyet fabri
kası da birinci ne\ i unun çuvalını 
sskiz yüz ve ikinci nevi unun çu
va hnı yedi yüz kuruştan satmak
tadırlar . 

Cumuriyet fabrikası hize un 
veremiyor. Salih de yevmiye ancak 
yüz çuval kadar veriyor . Bu da 
şehrin ihtiyacına yetmemektedir. 
Biz unları zorlukla ve pabf\lıya 
aldığımız takdirde nasıl olur dıı 
ucuza satabiliriz . Bu , şirketimiz 
için büyük bir ziyandır . Şarbaya 
baş vurarak incelemeler yapılma· 
sını, narhın ortırılmasrnı istedik . 
Çünkü daha fazla zarara girmeğe 
gücümüz kalmadı. » 

•• 
Oğreticilerin 

kılıkları 

Gri renkte elbise 
geymeleri saptandı 

Oıta öğretim okullarındaki öğ· 
reticilerin gcyioeceklori elbisele 
rio rengi koyu grı olarak s•ptao· 

mııtır . 

Şehrimizdeki 
Dükkanlar 

Saat on birde kapa
dıhyor . 

llbaylığın bir buyruğu üzeri
ne şehrimizdeki bütün dükkan· 
lar saat on bırde kapat.lmak
tadır • Ancak bilhassa Gazete 
satan ve dükaoların bundan is· 
tisna edilmeleri içab ederdi . 
Çünkü İstanbul posta treni çok 
günlrr saat onla on iki ara
sında gelmekde ve gazetelerde 
S;\tıcılerın ellerine bu saatlerde 
deimektedir . Böyle olduğu hal
de bu dükanlor saat on birde 
kapatılacak olursa halk o ge
ce gazetesiz kalecak ve ancak 
ertesi günü bunlara okuya bile· 
ccklerdir . 

Bunlar için ılbaylığin biç ol 
mazsa gazete satan dükkanlar 
hakkında bu bakımda ayııca 
bir karar vereccgini umuyoruz. 

Alman bayrağı 
Şekli hakkuıda llbaylığa bir 

bildirik gönderildi 

1 15/Eylul/935 tarihinde ka· 
bul edilen bir kanunla Çengelli Sa 
lip Bayrağının Alman Milli bay 
rağı olarak kabul edildiği Hariciye 
VekAletinden İlbaylığa bildirilmiş
tir . 

Zehirli gaz Kursu 

Ankarada açılan kurs 
devam ediyor • 
~ 

Ankarada açılan Zehili gaz
lardan korunma kursuna iştirAk 

eden yedi kişi şehrimize dönmüş· 

lerdir. 
Bu kurs on beş güo sürmüş ve 

buraya gelenlere uzmanlar tara· 
fından ders gösterilmiş ve gazlere 
karşı ne surotle korunulacağı an
laşılmıştır . 

lBulgaristandaki suikast 
meselesi .. 

Cumuriyet bayramına kadar 
öğreticilerin bu renkte elbise yap 
tırmaları kendilerinden istı:nmiş
tir . 

:::ı:w:x:::www 

Asiler, ğeçit reımi esoaeında 
krala öldürmeyi dütünmüş ve bu 
işe de Doço Uzunof adındaki 

haydudu memur etmiılerdir . 

Zehirli gazlor kursuna yeciden 
gelenler vardır. On beş günde bir 
kursa gelenler, verilen dersleri din· 
le.likten sonra geldikleri yere <löa · 
mekte ve onların yerine başkaları 
deı slere girmektedirler. 

Bir ay içinde 

Bulgaristande, hükumetin vak
tinde aldığı tedbirlerle tatbikine 
imkan verilmeden bastarılmış olan 
hükfım '! t darbesi teşebbüsü . hak
kında Atina'da çıkan Lö ~ Mesaje 
Dateo gazetesi, şu malômatı veri· 
yor: 

Sof ya' dan gelen haberlere gö · 
re hükümet tarafından ezılen iş · 
yan teşebbüsü günlerddnberi bek· 
lenmckte idi· 

28 eylul gecesi Sofya korku 
ve endişe içindeydi, çüknll her 
an, isyanın bir bomba gibi patla
maaı bekleniyordu.J 
Hadiseden ilk önce taııtlar bakanı 
B. Kuzuharof haberdar edildi. 

Bakan meseleyi Başbakan 8. 
Toşefe bildirdi. Bakanlar kurulu 
hemen l<•plaôarak sabaha kadar 
görüşmelerde buluodu. 

Haıeketin başında, 19 mayıa 
1934 hükômet darbesini yapmış 
olan eski albay D.amyan V clçef bu· 
lunuyrdu. 

Kcndisi,ımemleketteu kaçmıı 

ve altı aydaobari Yugoslavyada 
yaıamakta idi. 

İsyanaı eski başbakan Kimoo 
Georgiycf, eski fioas bakaoı To 
dorof, eski İlbay Karakolof ile 

Zveno G~upu, eski lanmcılar, 

Tsaabof partisindso ayrılmış olan 
Kosta ıodoıof, Dimitrof ~e dt.ba 
başkaları bulunuyordu. 

Suikastçiltr, kaynağı meçhul 
önemli finas vasıtalarına ~abipdi
ler ve isyan hareketi hususiyle or· 
duya dayanan çok geniş bir ö!çQ
de hezırlarımışh. 

Velçef taraftarı bütün genç 
subAylar bu teşebbüse iştirak et 

mişlerdi. 

Gene iştirak edenler arasında 
ordu enspekterleri, harbiye oku 
lu direktö. ü gibi yüksek komu· 
tanlar ve generallar da vardı. 

Bu projeleri haber alan hüku
m~t enerjik tedbirler aldı : 

Beş güodenberi bütün Hker· 
ler lntaları hazır bulunnyorlardı 

ve en küçüğüoden en bllyüğüne 

k•dar bütün komutanlar kıtaları 
ba§nıdao ayr.ılmamak için emir
almıılardır . 

1 ilk ttşrinde Velçef, giıli 
olarak sınıra yakın Si1vimtza şeb · 

rinde, alay komutanı Miralay İli· 
ycfin evinde saklandı . 

Hükumetin öğrendiğine göre 
isyan Bulgadstanın üç ulusal bay· 
ramı dolayısile Kuyazavoda yapı- { 
lacak töıen sıraıında patlıyacdk· I 
tı • 

Bu maliimatı elde ettikten 
sonra hükumet alın1cak tedbirler 
üzerinde kararını verdi . 

Baıtırma hareketi Velçef'in 
şahıiğ düşmanı olan sü bakanı 

Tsanof'a verildi . 
Çarşamba günü sabahın saat 

9 unda Silvimtse şebri kuvvetli 
bir asker kıtaatı tarafından çev· 
rildi . 

Burada V dçef ve İlyef tev· 
kif edilirken Sofyada da diğer 

suç ortakları kütle halinde yaka· 
lanıyo. lardı . 

Bunlar arasında General Zay 
mof , Tanoviıki , Stoyanof, Zve 
no gurup&J üyelerinden bir çoğ•ı 
eski Başbakan Dimoo Georgiyef, 
üç eski bakan, yükar k rütbeli es
ki işyar lardın bir çoğu, ve otuz 
kırk eski 11ylav vardı . 

Tevkifler bütün gtce devam:, 
etmiı , süel otomobiller , sabaha ~ 
kadar 'sokaklarda dolaıarak bir 
çok kimseleri yakalamıştir · 

İsyanı hazırlıyanlar Kral Bo · 
ria'in kai11 nden sonra cumnriye· j 
ti ilan etmek ve bundan sonra da~ 
Bulgariatam Y ugoslavyaya ilhak 

etmek niyetinde idiler . 

Oray Dispanserine baş 
vuranlar 

Geçeo Eylul ayı içinde oray 
Dispanserine 586 hasta vurmuş 
hanlardan 443 nio ilaçları be 
deva verilmiş, 143 basta mem· 
leket hastahanesine yatırılarak 
tedavi edilmişlerdir . 

Yine bu ay içinde 42 Fa 
kır mtmleketlerine gönderilen 
71 doğum, 119 ölüm vakası 
kaydedilmiş 57 ölü uray hesa· 
b10a bedeva gömülmüş, 581 
köpek aldür ülmüştür . 

Doktor Ekrem Tok 
Şehrimizde açılan sıtma ens·

titüsü kursunda ders vermek 
üzcıe geldigini yaz~ığımız sıt· 

ma mucadelesi Genel ispekteri 
Doktor Ekrem Tok, derslerioi 
bitirmiş olduğnndan ineelemt"· 
lerdc bulunmak için bugün Mer
ıioe gidrcekdir • 

Ehli hayvan· sergisi 

Ayın 27 sinde yapılacak olAn 
Son Bahar at koıularaadan son
ra t>hli hayvan sergisinin biri· 
niu hazırlanma11oa başlayacak 
12 teşrinde sergi acılarak kaza· 
nacak havyan sergisi bir güo 

devam edecckdir , 

yazılmış Farsçedeo, 'f k"boıer 
\'0 p 

Moğulcadan Arapçeya kitııbıd1'' 
halinde kfiçük bir lugat daP 9ltr 

Tarama degisine bun 

yüz kadar fiş ıyrılaıış~r· ~, k•d•' 
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sözü de ( in ) kökü0 ??0 

eklcrile Çl\cm•ş olabılı' İJof;ŞI 
A. 

i'1' 
Ekmek fornuJILJ 

celenecel< ~ı• 
- ı..ct' - -·-- P' "' ll' 

U .. i Y' . 5tı 
ray encunıe0 ' tiııı tı' 

f IJIO ''11 o\an ekmeklerin or lJe~1 ~e· 
tamak üzere may ba§ JJllf ıı· 

· tir · ·•i 1 

~ioı memur etmı~ btı 1~ıııf 
kimin ılgill işyarlar• eııcıl 
celeyerek bir raporla 
ne verecekdir . dôf1' 
Doktorları 111 ıt 

düler ıır 
,ı 

--- ıt•" o fJ • r. 
Ankarada toplan• a•c' f 

1 01•" . lı~,j' kongresinde bu ou .. bre~• V" 
raya geçmiş olan ,;ıı ..-ııııı' tf' 

· uı"' 1 ~g talıklar baetahaoeıı t 1 ,111 
\eke ,,!J1 tor Cevad ve meaı ,,,, :~e 

hanesi iç bastalıklar ,.bıioJ 
·ı şv 

Doktor Osman İsmsı 
' dönmüşlerdir • 
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So~yetenin verdiği karar · 
2 -Birinci sayfadan arlan _ 

~18~ takdirde, Ceır iye tin Konsey . bir devlette o alacağı 
t Ola 'rıne ,riayeti tamin ede- dilek, yabud genel sekreterden 
r. • ka~ tnDsellih ku\fvetleıe üye vaki olan ihbar üzerine mümkün 

~Cıkl 1 Ilı arı asker' deniz ve • olduğu kadar kısa bir zaman 
· 6 '"curUarıııı, muhtelif ilgi· zarfında toplanacak ve araların· 
)i:etle~e . tavsiye etmek , da anlaşmazlık bulunan devlet-

• 3 ..... 9azıfe11dir . lerle suçlu devlete komşu olan 
· undan baş"a, Cemiyet 1 devletleri , yurd onunla her za· 

~. 1• bu d ':"t ~ ıııa de mucibince ah mım sıkı ekonomik münasebet· ti: 000nıik ve finansal ted- • lerde bulunan devletleri, ve yurd. 
... lıtb"k '•k .. 1 ladan husule gele iştiraki , 16 ıacı maddenin tatbi. 
i h ... llıahzurları ve zararlara ki hususunda hassaten faydalı 
~iıh·adde indirmek maksadi olacak olan devletleri davet ede-

ırfcr· b I •ne , karşılıklı yar-
11110ınağı kararlaıtarmış · 

~-~t 
' \•f 8 1Ykır1 hareket eden dev 

ı~~~~an, .içlerinden biri aley· 
ltdb~ edılecck her tüılü hu · 
... ,~re karşı mukavemette 
"'•ııt .. 

lılıkı Uıere, gene birbhtne, 
• 

1 Yardımda bulunacaklar· 

"6 ti:eler, Cemiyetin taahhüd· 
bı' Yet etfümek üzere, müş· 
'b k 6 ite ete dahil olan Ce· 

q..~t&inden her hangi birine 
•etle · g,,. rın kendi toprakların-

ı: •lııes· · ~bed •nı kolaylaştırmak üze 
en tedbirleri alacaklar 

4. .... p 
l'td akttan mütevellit taah-

,, ~rı her hangi birioi ihlal 
"ht'k .. b 

'ttc 1 a eden her üye Ce· 
·Cc~~ıkarılabilir . İhraç ka
~I td~Yetin, konsey oezrlinde 

~'•)ıl lleb bütüo diğer üyele · 
et" e lerilir 

~ . 
8.. :•maddenin tefsiri 

: l~l il •hıncı maddenin tefıi · l 
• 

9eneıinde, Milletler Ce , 

ttg;ntl kurulunda etraflı ı 
t ere zemin teşkil etmiş-~ 

~ •• ı lr 
'-tib· Urul, 4 birinci teşrin 
~ .... •bde , şu kararları itti· 

Ji. 1 11tir . 
r ' . 

ot11 
16 bcı maddenin tadiline 

; ~1tenel kurul tarafından 
"-h.t ~Q ve hükümleri, pak· 

tırdiği şekilde mer 'iyete 

~, •cılc olan karar ler ve 
tııı' genel kurulutı, 16 ncı 
~, C tatbiki mıksadile koo· 

~'hiy'flıiyet üyelerine, muvak-
2 t~li;ıte. olarak tavsiye etti· 
'

16 
erı tdşkil etmektedir . 

\°"o ıncı madde zikredi

İtı ~ilr tedbirler , 17 inci 
1\ llSUsi hülcUmleri baki 

telif 'tile, ancık ö maddede 

~~k ~11 
.hususi bal vukuun· 

, S dılebHir . 
ti llçlu devletin tek taraf

. 411 ' harp balı ihdas ede· 
tl~ Cl\k C . . d' ,., ' emıyetıa ığer 

tt~ bırp hareketlerine te

C:llc b:ı~ \1e paktı ihlil eden 
~ tt 1 barpde huluoduğu
h~ Qıt ele hakkını verir ; fa-

IQ 
ttj,

1
• llıazmuou Milletler 
il h" ı e~ ' ıç olmazsa hallan-

"at11ti0n0ınik bir tazyik yap · 
'~ b,/1e _harbe mani olma · 
1 

1
•
1 •ade etmesini amir-

'~ 'ııi l•ktan iblil edilip edil-
~ '"io C . . h ,..eı11t: , emıyelın mu -
"tet lQe düşen bir vazife · 

tıre 6 
Ce t • 1 ıncı madde 
dot '"eccllh eden mecbu· 

\Gte.,i~dan doğruya pakt 
'-t\'p·· lddır ve bunların 
t, ~ lıde kooulması mua·· 

-~ d ''•• .. ·ı 1 lae gosterı mesi gere 
~ 17 Vefa icabıdır . 
ti~ 111cı madde zikredi · 
~t hQ Palet. ihlal mahiye . 
t,,, f>l•rıgi bir vaka , cemi 

diı_it •n her hangi bir dev· 

"~, ~ıe_rinc ' aci!en kon
''b11d ~rılcccktir . Paktın , 
~ "'~ Öyle bir ih131 tehli · 
"~t,/CUdiyeti halinde ge· 
il' tr k • aq ' onseyhı bütün 

1 en hıberdar edecek 

ccktir. 

6 - Konsey, bir devletin ı•ak· 
t1 ibJal ettiği mütalaasında hulun· 
duğu takdirde , bu mlltalianın be· 
yao tdildiği toplantıya aid nbıt · 
name , ubabı mucibe ile birlikte 
acilen ' bütün üyelere gönderile· 
cek ve üyeler bu inütaleay.;a uy· 
moğa davet ediltcektir . Bu hare· 
ket en şumullü bir şekilde işaa 
ohınacaktır . 

7 - Konsey , 16 ıacı madde· 
ki zecri tedbirlerin tatbiki husu
sunda , faydalı bulursa , teknik 
bir komisyonun ya1dımıoı 11ğhya
cakhr . Bu komisyon , zecri ha
rekette girişilir girişilmez devam· 
tı olarak toplantı yapacak ve arzu 
edilirse, içinde bilhassa ilgili dev
letlerin müme11illeri de baluoa· 
cakhr. 

8 - Konsey, 16 ocı maddede 
işaret edilen ekooomtk tazıkm 
tatbiki müoaaıp olan tarih tavsiye 
edecek ve bu tarihi Cemiyetin bü 
tOn üyelerion bildirecekti. 

9 - bütündevletlere, tedbir
lerin, ışağıd• yozıli kaydi ihtiyati · 
}erlerle tıtbiı huıuıunda, ayni 
tarzda hareket etmelidirler. 

a) Bazı devletler tatbikı tavsi
yesi lüzumlu olabiiir. 

h) 16 ncı madde de yazılı e -
konomik zecri tedbirleriD filen 
tatbika keyfiyetinin, bazı de"let
ler için, kısmen veya tamamen ta· 
liki münasip [görülecek olurRa, bu 
talik, ancak, müşlerekeo karaı lao· 
tanlan hareket plinınrn munffa· 
kiyetini temin yahud, zecri ted 
birlerin tatbikından husule gele
bilecek zararlarm ve mahzurların, 
cemiyetin bazı üyelerı hakkında 

asgari hadde indirilmesi için şa · 
yanı arzu görülecekl bir nisbet 
dahilinde kabul 'edilebilecektir . • 

10- Ekonomik tazyikin tat-
bik edileceği her vak'ada 1llınacak 
olan ekonomik, tecimı;1el ve fi
nansal tedbirlerin hepıini, [öoc'.e. 
ilen ve mufassal olarak kaura 
bağlamık muvafık değildir. 

İcabında. üye devletlert-, müş
terek bir hareket planı tavsiye 
etmek Konseye aiddir. 

11 - Diplometik münasebet 
lcrin kesilmesi, bid11yette, heyet 
şeflerinin geri r çağırılmasıoa 
miinbasir. kalabilir. 

12 - Konsolosluk münasebet-
lui, icabında, muhafaza edilebi
lecektir. 

13- Suçlu devlete mensup 
şahıslarla, cemiyetin diğer üyele
rioe mensup şahıslar arasındaki 

münasebetlerin kesilmesi bahsin· 
de milıyet l değil, temsil merkezi 
esas olıcaktır. 

1 - Ekonomik ablukanın 
tatbiki uzadığı takdirde, gitgide 
daha zorlu tedbirler alınabilecek· 
tir. 

Suçlu devletin sivil balkının 

iaşesiui ksmek, en son tatbik edi
lecek şiddet hareketi teliikki edil· 
meli ve elde bulunan diğer ted 
birlerin kafi gelmiyeceği sarahat
le anlaşddıktan sonra tatbik edil 
melidir. 

15- Muhaberatı ve bütün di 
ğer muvasala vasıtalarını, genel 
bir nizam altına 1alma" zaıuri ola· 
cakt.r. 

16- insani gayelere dayaııan. 

( Turk Sözfi ) 

Dil hakkında SON DUYUKLAR 
1 l -

Etimolojik ve Morfolojik İran gazeteleri 
--·--

1 - Işık 
2 - Parlak 
3 - Sıcak 
4 - Attş 

5 - Gök 
6-Su 
7 - Yer 

2 inci Anket 

8 - Toprak - torpak 

9 - Yıldız 
10- Yıl 

1 ) Yukarıdaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir ? 

il ) Bu kelimeler nasıl teşekkül 

etmek için köke ilave olunan 
ekler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve • farkları ba· 
kamından rolleri ne olmuş · 

tur? 
iV) Bu araştırma neticesinde : 

A - Türk dili kökleri , ve, 
B - Türk dili ekleri , ve , 
C - Türk sözldiniu teıek
külü hakkında bir kaide çı-

karmak mümkün müdür ? 
·-ULUS -

münasebt>tler devam edecektir. 
17- Cemiyet üyesi o!mıyan 

devletle io, ahnıcek tedbirlere 
iştirakini ıağlamağı matuf anlat· 
malar yapmak için faaliyet sarf· 

etmek lazımdır. 
18- Hususi ahvalde, ve eko

nomik tedbirleri kuvyctlendiımek 
üzere, şu noktaların tatbiki de 

muvafık olabilir: 
A) Suçlu devletin sabilleıinia 

fili bir abluka altına alınması. 
B - Cemiyet üyelerinden bir 

kısmının abluka iılerine memur 
edilmesi. 

Paktın yapılmasından 
memnuniyetle bahas 

ediyorlar -Tahran : 16 ( A.A ) - İran 
gazeteleri : lıan - Türkiye ve 
İrek arasanda bir ademi tecavüz 
pıktının aktaoı memnuniyetle 
kaydederek bu paktın şimdiki şe· 1 

rait içinde haiz olduğu ehemmi· 
yete işaret etmektedırler . Fırtıaa 
batı:ufkuau karartırken doğu, ye
ni bir emniyete kavuşmuş oluyor. J 

Pakt,~ lranın uluslar sosyetesine 
sadakatini isbat etmektedir . 

Amerika dış bakanı 

Radyo ile bir söylevde 
bulundu --Vaşington : 16 ( A.A) - Dıt 

bakanı Hull; bugün radyo ile ver· 
diği bir söy lede demiştir ki : 

Eski ve kanla bulaşık bir ilet 
olan harp dünyanrn ekonomik 
sıkıntılarını gidertemez . barış ve 
bayuıdırlık için ne üç t•epheli bir 
arsıulusal gayrd lazımdır . Bir 
çok memleketlerin ayni zamanda 
harekL te geçerek aısıulusal tt'ci · 
mi yeniden esaslı olarak kurma 
ları para iıtikrarıoı tedricen tesis 
etmeleri ve iptidıti maddeleri de 
berkeain kendi ihtiyaçları nisbe. 
tinde vermek prt>nsibi üzeıiude 
arııulusal bir onlaıma elde edil· 
mesi lüzumludur"". Arsıulusal te· 

cimin düşmu(ğergioliğiu baılıca 
sebrbidir . Bu gerginliktir ki 
ulusla,. harpden bahseden lider· 
lerini dinlcmeğe ve hayatlarını 

kazanmak için yaptıkları mücade .. 
leden daha az )Orğualukla daha 
büyük bir lrir elde etme1c hulya· 
sına sevk eylemektedir . ... -· -

sayhan ıalililinden: 

19- Muhtelif devletler hü
kumetlerinin, ekonomik tazyik 
için zarüri tedbirleri, vakit kay
betmeden tatbik edebilmeleri için, 
bilhassa kanun bakımand•n muk
ıezi hazırhrlıklara almaları gerek· 
tiğini, Konaey, Cemiyet iiyesi olan 
bütün devletlere hatırlatmalıdır. l-Sayım günü Şehrimizde in-

İtirazlara cevap tişar e(len günlük gazetelerin mü· 
vezziler tarafından satışına mü. 

16 ıncı maddenin, ne Şako saade edilecektir . 

- s:::::s: !E!222S l!5!!5S:Z 
'-Jayfa: 3 

3 -
asri Sinemada 

16 Teşrini evvel çarşamba günü akşamından itibaren 

heyecan ve sergüzeşt filmi 

.- BadJO polisleri .._ 
gelecek 

.,, 
program: 

Sevimli büyük Artist ( ivan Petroviçin ) temsili 

( Vlktorıa Blsarı ) 
5986 

Sevilen büyük bir artist 

Gençlik, güzellik, neşe ıaçao fılmlerinin en güzeli 

sazan llanyoda 
Adlı eserinde herkesin takdirini kazanacnk ve kendisini halkımıza bir 

dt:ıfa daha s~vdirmiş olacaktır . Bu nkşamdan itibaren, 

Yazbll sinemada 

Pek yakı11da: 
En çok sevilen iki artist Ana Bella ve Güstav Fröhlich, 

(illa dolarken) 
isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 

5985 

işinde. ne de son defa, Almanya Müv(lzzilerle mııtl.>1111 lnrın mü . 
hakkında tatbik edilmediği h , ide 1 ruttipleri sayımı sabahleyin bir iç- r_ ..... _,_ 
bugünkü anlaşmazlıkta İtalya bak· ı tima mahallinde nyrıca temin edil-

, 
kında tatbikinin mümkün görül· ( dıkten sonra sntıştıı serbest bıra· 
mesi, bazı arsıulueal mahıfillerde ' kılııcnklnrdır . 
hayret uyaıım 1 §tır. 2- Gazetelerin sayımı müto-

Bu itiraza verilecek cevap p€1k okip 21 ilk Teşrin ı;azartesi günü 
sadedir: intışar eJabilmeleri için ayrıca di. 

1 - Çin - Japon meselesi, zici ve basıcılara ruhsatiye veri). 
yukarıda zikıeeilenlerin içiodl", nıek suretile matbaada çalışmala-
bazı noktalardan, bı•gtinkü aalaı· rına müsaade edilecek vs sayım· 

mazhkla kıyas edilebilecek yegi· ları çalıştıkları bina dahilinde ya-
ne iıtir. l?akat şu noktalarda 'BY · pı lacaktır . 
ralu: 3- Sayım günü sayım ameli· 

A) Çin, biç bir zaman, ne kon· yesini takip etmek üzere arzu eden 
seye "eye genel kurula, ne de şah · ecnebi ve yerli gozet~ muhabiriie 
san Cemiyet üyelerine müracaat- fotoğrafçılara vo bunların binecek-
ta bulunarak 16 mcı maddeniö leri Otomobillerin şotôrlerine ruh-
tatbikini istemiş değildir. soliye verilecek ve b!lnların sabah-

h ) Mançuride veya Şaoghayda leyin erkenden sayımlarının y~pıl-
ııskeri harekdt devam ederken , ması temin olumıcaktır. 
Çin, Japonya ile diplomatik mü- 4- Şimdiden olAkadar ga?.ete 
nasebetlerino devam etmiş ve hu mü<lürlerilo ğörüşülorek ltlzımgelen 
münasebetleri hiç bir zaman kes· tertioatın alınmasını rica ederim. 

memişti. 599 J 
Şu hal<le, yalnız harp ilan edil

memiş olmakla kalmamıı , hotttı 
hali harp, kelimenin hukuki ma. 
nasile, hiı; bir zaman tam olarok 
mevcut bulunmamıştır. 

c) Ve nihayet, mct'iyette hu· 
lunan muahedeler mucibince, Ja
pooyanın Çin topraklarında asker 
bulundurmak hususunda geniı bir 
bak sahibi olması keyfiyeti, yap· 
tığı aeker i harekette, bariz bir 
hudut tecavüzü mahiyeti bırak · 

mamııtar. 

2- Şako harbinin başlayış 
şartlan o kRdar karanlıktır ki, 
bizzat 16 ıncı maddenin tatbık 
edilmesine hayret edenler bile, 
bunun iki muharip tarafından 

hangisi hakkında tatbıki icap ede-

edectğini tayinde güçlük çekecek.· 
lerdir. 

Gerçi, Bolivya, Paraguay ken
disine harp ilin ~ttiği zaman, 10 
mayıs 1933 de, 16 rncı maddenin 
ta• bikini istemişti. Fakat o tazih· 
te muhasamat çoktaııberi baş•a
mış bulunuyordu. 

Bu karıık ıvaziye, devletlerin 
her iki tarafa da silih ambaıgosu 
tatbik edişini ve genel kurulun 
şu t rdbiri tasvikle karştlayışının 
sebebini izah etmektedir. 

Gentl Kurul tarafından vaki 
olan tavsiyelerin Bolivya devietince 

kabul ve Paıaguay tarafından 
reddedilmesinden ıonra, ttş~ il 

ledden ietişari komit~, Cemiyet 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işle

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven , hP-r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

----------------------------------------------------~ 
Alsaray sineması 

Yeni yeni hazırlıklar ve güzel 
güzel filmlerle pek yakında 

işe başlıyor • 

üyelerine, Amba ~~uyu yalntz 
Palaguay hakkında tatbika de· 
vam etmeleri tavaiyeıinde bu
lundu . 

3 - 16 ncı maddenin silah· 
ların tahdidine aid taahbüdle· 
rioi inkar eden Almanya hak· 
kında tatbik tdilmemeıi k~y· 
fıyetine gelince, bunı.ın sebebi 
de Almanyamn harbe müracaat 
etmemiş olması ve paktın 16 
ncı maddJslnin münhasıran 
" harbe mOrpcaat ,, i tsfihdaf 
etmesidir . 

- Cumburiyet -

5963 

Viliyat daimi eneümeninden: 
Nacaran mahallesinde keçeciler 

çarşısında, Nigdehanı yanında hu
susi idarenin malı bulunan beher 
metre murabbaını (3) lira (50) ku
ruş mulıammen kıymetli (18) metre 
murabbaı dükkAn arsanın mülki . 
yeti peşin para ve açık artırma 

suretile satıhğ11 çıkarılmış\ır . is
tekli olanların % yedi buçuk pey 
'8kçolnrile 22- 10- 935 1'alı günü 
saat 10 - 30 da daimi encümene 

l müracaatları. 5955 8-JJ - 17-~ 
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Gayri menkul malların 
açık arttlrma ilanı 

Dosya :o 1757 
Adana l inci icra memurluğun· 

dan: 
Fothiyenin Hacı Osman oğlu 

ölü Mustnfada alacağından doloyı 

hnczoylediği . 
Açık artırma ile paraya ~~evri

)Pcekrlgo.yı i menkulün ne olduğu: 
Gnyri menkulün bulunduğu mev . 

ki, mahaUesi, sokağı, r.uınerası : 
Nr. 134 
1'orihi: Mayıs 926 
Mevkii: Yılanlı 

Arşm: 255 
Cinsi: Torla şimdi arsa 
Tapu hu Judu: Gün doğusu sa

hibi sennt Mı:hınet ağa tarlası gün 
batısı Aı op Mehmede satılan tarla 
poyrazı tarık ve Meryem ve <liğer· 
leri kıblesi Fnınsızlar tarlası. 

No: 63-64 
Tnıihi: T. EvveJ 13:?9 
Mevkii: Sofu bahçe 
Arşın: 233 
Cinsi: Altto 1 mağuzıı ve çı-

mento havlu, l tulumba ve asma, 
üstte yanyano 3 oda , 1 salon , 1 
tobta ınutbalı, 1 held ve damı top 
rıık ve eıektriği olmayıp 1 inci 
katı taş ve 2 incı kotı klirgir han o 

Tapu hUtludu: Doğusu muknu · 
dem s hibi sonct iken elyevm Meh 
m{'t ı.ğn kerimesi Elife H. batısı 
tarikiôm poyrazı tarikidm kıblesi 
Reşit ağn ile çonili. 

Takdir olunan kıymet : Arsanın 
beher metro murabbaı 150 kuruş 
ve haneııin temamı iki hin be~ yüz 
lira . 
Art·rnı:wın yapılacağı yer,gün,sanl 
icra <ltıircsinde 2004 No. lu kanun 
mucibince 30 giin iı.-indo takdir 
edilen kıyoı l tin yiiz<lo 75 ini bul
duğu trıkdirde 18-11-035 pa
zartesi günü snet t 0-12 <le bul
madığı halde rırtırmanın 15 gün 
temdidıle 4-12-935 tarihinde v 
s yni saattn ıhalesi yapılacağı. 

e 

1- işbu gayri menkulün artır
ma şıırtnamesi 18- I0-935 tori 
hinden itibaren 1757 numara ilo 
Adımıı icrn dairesinin muayyen nu 
marasında herkesin görebilmesi 
ic;in oç·ıklır. iltlnclo ynzılı olanlar
ılan fözln mah1mnt almak istiycn· 
1 r, işbu şortnomeye ve 1757 Josy 
numorosilo menıuriyetimizo müra

-

a 

caat etmelidir . 
2- Artırınıya İşlirAk için :JU

karıd yazılı kıymetin °/0 7,5 nis
betindo p y akçıısile ve ya mill i 
1 ir bonkanın teminat mektubu tev . 
di c<li ecektır . ( 124 ) 

3 ipotek sohibi alacoklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak 
kı sohiplerinin gayri menkul üze 
rindeki b::ıklorını hususihı faiz vo 
n a-: afn <lair ~lan iddialarını işbu 
ilAn turilıin<len itılınren 20 gün 
içinde evrakı müsb!lclerile birlıkt 
meaıuriyetiınizc b.ldırmeleri icııı 

eJ1;r. Aksi halde bnklan tapu si 
cilile sabit olmadıkçn sotış bode 
linin paylnşmasıudun horic ka.lır 

-
-

o 
l 

-
-
-

hır. 

a 4- Gösterilen günılo ortırmıy 
İ1;>tirök ederler artırma şıııtnume 
sıni o~ umuş \'O lüzumlu maluma 
almış ve bunları te:ııırnıcn kabu 
etmiş 1Jd ve İlıbor olunurlar. 

-
tı 

l 

ri 5- 'l'ayin edilen zamanda gay 
menkul üc defo boğrıld:kton son 
en çok artırana ihale edilir.Anca 
artırnın bedeli muhammen kıyme 
tın yüzdo 75 şini hulmoz veya sa 
tıs ıstiyenirı olocoğınn ı üç hani o 
dığer alacaklılar bulunup tn beıl 

bunların o gayri menkul ile tem 
eJiluıiş alacoklnrıı ,ın mecmuund 
fazlnyo çıkmozsu an çok ortırun 

taahhüdü buki kalmnk iizero n 
tırma J5 gün daha temdit ve 15 
günü 11yni saotta yapılacak aıtır 
moda bedeli satış istiye:ıiu alac 
.·rınn rilçbani olan diğer alacak 
ıı 

ra 
k 
. 

-
lan 
el 
in 
OD 

ın 

r· 
cı 

. 
a-
lı. 

ların o gayri menkul ile temin ed iL 
miş olacakları mocmuundan fazla ya 
~ıkmıık ıl'file 1 en cok artırana 
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16 / 10 I 1935 İŞ Bankasından alınmııtır· 
Santim Pene 

Hazır 
1 

6 45 Liret 9 100 
1 91 

6 20 Rayşmark 
1 inci T. V11deli Frank .. F'ransız,. ·-

6 10 2 inci K. Vadeli Sterlin ••logiliz,. 617 75 
lliot hazır 5 57 Dolar "Amerikao .. 79 46 ,_ 
Nevyork 10 80 Frank "lsvi._:re.. 

Seyhan valiliğinden: vilayet daimi encümeninden: 
1- Bazı kazalar soy adları he- Iluıui Muhasebe , Maarif, Sıh-

nüz tesçi1 edilmemiş olan nüfusun biye dairelerince 3435 lira mu· 

snyıında ne su rolle yazılacağını ham men bedelli evrakı matbuı ıı 

sormaktndırlur. Bu gibilerin suyım Hususi Muhasebe müdürlüğündeki 

defterine sadnce isimlerile yıızıl- nümuoeye göre yaptırılmo.k üzere 
masında hi~: bir mahzur yoktur. açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sayım esnasında nüfus İstekli olanların riÜmuneleri gör-

tezkeresinin görülmesi şart değil- mek üzere llusuii Muhasebe mü-

dir . Aocok aşikdr surette yanlış dürlüğiine mürncaaı etmeleri ve 

cAvap verildiği takdirde nüfus tez- ihale günü olan Birinci Teşrin ayı· 
keresi talep edılebilir. Nüfus tez-

\ 
nın 22 inci ıalı günü de mu ham-

keresi yoksa sayım memuru ce- men kıymet üzerinden yüzde yeJi 

vapları kendi kanaatine göre ya- 1 buçuk teminııt akçaları veya mu-

zocaktır. tober hanka mektubu ile saat 9 

3- Bu iki maddonin bütün ka- buçukta Daimi Encümende hazır 

za ve nahiyeler vasıtosile sllyım bulunrnalo.rı hildirilir. 5962 

ve kontrol memur)amıa eyice an- 9-13-17-20 
latılmasını rica eJ.erim.5990 

Evkaf direktörlülünden: Seyhan defterdarlığındeu: 
Dö1eme muhallesinde doğusu 

Adana l'vkaf dairesinde bir tah- Ali ağanın terkettiği yol batısı Çi-
silı.larlık açıktır. Memurin kanunu liogirynn Karnbet şimalen isken-
mucibince evsofı haiz olanların deryan cenuben Kora Ahmet ile 
J Teşrini sani 935 tarihine kauar çevrıli 1520 arşın bahçe yeri ve 
Evkaf dairrsine nıürocaatları. 5992 İstiklAl mohnllesirule doğusu tarik 

batısı tıırikiam poyrazı Nuıise kıb· 
ihale edilir. Böyle bir bedel ~lde lesi kunduucı lledros Fevkani üç 
edilmezse ihale yapılmnı. Ve satış tahtani iki odalı hanenin mülki· 
ta lehi düşer. yeti 2--10-935 tıırihind~n itiba-

6- Gayri menkul kendisine r(jn on lıe5 gün müddetle orhrmağa 
ihale olunan kia se J.erhel veya çıkarılmıştır. Taliplerin J 7-10-
verilen mühlet içinde pıırayı ver 935 günii saat on beşte Maliye sa · 
mczse ihu le knrarı fealıolunıırnk tış komisyonuna müracaat etruo-
ken<lısinden evvel en yüksek tek- leri ilAn olunur. 5957 
lıftll bulunan kimse orzotıniş ol· 9-13-17-20 
duğu bedelle olmağa razı olursa 
ona, razı olmoz, veya bulunmazsa Paranı! 

1 
hemen 15 gün müddetle artırmıya 1 Boş yere harcama ve har· çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. İki ihale arasındaki fork ve ge· cıyacaksan yerli malı al ! 
çen güulf'r için yüzde beşten hesap 
oluırncak faiz vl' dığer zararlar ay-
rıco lıiiknıe hacet kalmaksızın me-
muriyctioıizce olıcıJan tahsil olu 

kiralık ev nur. Mnılıle ( 133) 
Emvali 1-{ayrimenkuleoin Yukarıua Adananın lcadiye mo.hallcsinde 

gösterilen 18-11-935 torihiode Ada- eski buğday pazarında Bay Jorj 
na J inci icrn memurluğu odasında Lütfullohın oturmnkta ohluğu ev 

işbu il An ve gösterilen artırma kiruhktır. Osmanlı bankası sıra· 

şu.rtnamesi <laiı esinde satılacağı sında ak gün pazarında Aligalibe 
111\n olunur 5995 IL ··ra sa in . 9 u c t rı 5 94 J-2 

.-

açık art.rma ilanı: 

-.-~ R KiYEE 

l~PL\L\T 
KASI 

DAR~· 
BiRiKTiQE~· 
RA~AT ~D~t-' 

Belediye 
Gayrı rnenkul malların il 

Adana birinci İcra memurlu '---------"'---------------. r 
iundao: . • rili10 .ı 

Sebze halindeki kahve ıcara ve 1 t•''ııt, Açık artırma ıle paraya çev · . h . 
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M ıs-93 r 
tiltcek gayti menkulün ne oldu- Sebze hali üzerindG yem yopılon ~a venın ·1 -k ~yere ııÇ•~ 
ğu: kadar olmak üzere on dokuz aylığı ıc:ırn vorı me uz 

Hudut ve me,kii ve mikdar· mayo konulmuşt~r· iğ.re.ti tut~rn. porosı. o~uz lira<lır. e b'?Jettirt ;, 
lar1 §artoamede göıterilen Uç kıt'a ihalesi Teşrinı !'innının beşıncı salı günn saat on beşt . . ~er 1 t 1 • • • • •• ek ıçın ıııı' ar•· cüınenin<lo ynpılncaktır. ıstoklılerın şartnnmeyı gorm . ge 

Gayri menkulün bulunduğu yozı işleri kalemine ve ihrdıı glinil ele belediye encümeoıne 
mevki, mahallesi, sokağı, numa· ilAn oltnıur. 5996 ı 7-12-26-29 
raaı: Hüseyin Niyaziye ipotekli 
llacicelu karyesinde 590, 196,200 
dönümlük üç kıt'a tarlt1. 

Takdir olunar. kiymeı: 890 Dö 
tarlanın beher dönümü on 196 Dö 
tarlanın beher dönümü sekiz ve 
200 Dö. tarlamn beber <löniiroü 
altı lira. 

Artırmanın yapılacağı yflr 

gün saat: Adana icra d•İ• esinde 
8-ll-9j5 tarihine müsadif pa
zartt>si giinü saat 10, 12 de ikinci 
satış 3-12-·935 salı güniL 

1 - İıbn gav•i mtnkulün ar 
lırma şntnamcsi 7-10-935 t~ · 
rihioden itibaren l 790 numara ılt· 
Ad.na ir.ra dairesinin muayyen 
numarasında berke-sin görebilme
ıi İçin açıktır. 

llinda yazılı olaolırdao faz\a 
malômat almık istiyerıler, işbu 
şarinamPye ve 1790 doıy• numa
raaiyle memuriyetimize muracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmıya İı?tirak için ytı· 
korıda yaıılı kiymdin yüzde 7,5 
niıbetinde pey akçesiyle veya 
milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi ediltc.!ktir. (124) 

3,- İpotek sahibi 11lccaklılarle 
diğer ala"adarlarıo ve irtifak hak· 
kı ıabiplerinin gayıi menkul ü 
zerindeki haklarını hususiyle f .e.iz 
ve masraf dair olan idrlialarıoı 

işbu ilan tarih1nden itıbareo 20 
gün içinde evrakı wüıbitleriyle 
birlikte mernuıiyetimize bildirme 
leri icap eder. 

Aksi halde haklar tapu ıiciliy 
le sabit olmııdıkca satış hedclioio 
pa)'laşmasından hariç kaluJer. 

4 - Gösterilen giiode arhr
mağa iştirak edenler artuma 
şartnamesini okumuş ve Hizüm · 
lu maJfımolı 11lmış ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar ohı11urlar . 

5 - Tayın edilen zamanda 
gayrı menkul üç defa ba ğrıl 
dıktaıl sonra en çok artırana 

ihale edilir . Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetıo yiiz 
de 75 şini Hulmaz veya sııtJŞ , 
istiyenin alacağına rüchanı olan 
di~er aJocakJıJaı bu!uoup ta be 
del bunların o gayri menkul 
ile temi ı edilmiş alacaklauoın 

mı cuıuundab fa~!aya çıb:rna:r.sa 

en çok artıraoln taahhüdü La· 
kı kalmak üzere artııma 15 
gün daha teındid ve 15 ci gü
ııii 11yoı saa lla yapılacak a r tır 

ınada bt deli satış isti)·eniıı ala· 
cağına rüchani o!oo diğer ala· 
caklılarıu o gayci menkul ile 
remin cdilmi~ ala~ldıuı mec-

,.ı 
JıııJ'~ı,' 

mııundao f .ılaya çı ib' ,JI' 
110• 1 "' tiyle, en çok a~tıı bed' . 

dilir . Böyle bır (O',- ~~ 
edılmezıe ihale )'9P' ~)~ ~ 
satış hıl.-bi düşer · ""I def 

6 - Gayri oıfi111e~ d~ ~ 
siee ihale oluoao t ;çı' ,ı 
veva verilen muhit lı•'' ,..~ 

ı 'bale ' rayı vermeıse 1
• ·ode" e ~i 

hohıoE'trak kendısı "'" ,ı
yüksck teklifte b~:d01ıe ~-~ 
arzetmiş olduğu ,,fi J5 I 
ğa razı olurıta 011'~,.,el' ,ııP 
veya Lulunmazsa b çılı''·~İ 
müddetle artırm 1Y8 dili' 

11'~ 
çok artırana ihale ~ '' IJV.., 
le arası_n~aki .. faı bt§teıJ 1,ı~ 
günler ıçrn yuzde diğe' t ~ 
olunacak faız ,.e tı•cıce ' 
lar ayrıca bükdJ.e etiıl'İ' • ) 
maksızım mı·ınurıf ( JY 

1 ur . J• cıdaıı tahsil o 00 ~fşJde ~,r11 10 ,, ,, 
GJyri meukııl110935 '' o 

gösterilen 8 · 11 ,., .. ,ı~ı;,ı~~ 
<le Adaua icra ıne f;,,,,,, 
sında iı:ıhu ilao "~ d'1' 

~ sı 
artırm11 şartnaOJe ıJ' • 
salllaceğı ilin olur> d iJ 

..,ud 
Umumi neşriyı:ıt ı 

.u. Ba~ şı 11b'' 
Adana Türk eoıli 0 


