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ADANA : GÜNLOK GAZETE 

Bir İtalyan uçağını İngilizler yere indirdi 

Fransız başbakanı Lava), Habeşistan toprakla
rından Önemli parçaları ltalyaya verip Eritre 

ile ltalyan somalisini birleştirmek istiyor 

Habeşistandaki savaş durumundaj uçak keşiflerin
den başka ÖnP-mli bir hareket ve değişiklik yoktur 

Adiubaba: 16 (A.A) - "Roy· 
ter,, den: 

Resmiğ Habe§ mahafilinde 
Ügıden cephesinde umumt taar
ruza geçilmesi için emir verildiği 
hakkındaki haherio doğru olmı

dığı söyleniyor. 

Bu mahafilde İmparatorun 
İtalyanlar kolaylıkla taarruz ede
bilmek için uzun muvaula hat
ları tesis etmedikçe ve üssülhare · 
kelerinden uzaklaşmadıkça ileri 
hauketlerine kaışı kat' iyen mu
kabele ve mukavemet etı:tıek ka 
rarında olduğu söyleniyor. 

Kahire: 16 (A.A) - "Mornhıg· 
post,, gazeteHinin öğrendiğine gö · 
re, Sudao üzer:nde fotograf çek · 
meğe ttşel:büs eden bir İtalyan 
açığı İngiliz uçakları tarafından 
yere inmeğe mecbur edilmiştir. 

İtalyan pilotu ile muavini hlB 
taneye yatırılmışlardır. 

Londra: 16 (A.A) - Libyada· 
ki İtalyan kuvvetleri ıimdiki dört 
fırkadan müteşekkildir . 

Dolaş•n bir şayiayaya göre, 
genel Val i, Mareşal Balbo baıka 
bir vazifeye tayin edilerek yeri
ne ordudan başka biri gönderile· 
cektir. 

Adisabaha: 16 (A.A) - H•· 
beşler Şim•I cephesinde büyük 
tahşid•t yapmaktadırlar. 

Bu kuvvetler resmen ve Ha· 
beş Veliahdi ordularının arkasın 
da kuvvetli bir müzaheret oıdu
su halinde taazzuv etmektedirler. 

Bununla beraber en ileri bulunan 
Makalle civarında yer alan bu or· 
dolar taarruza geçer gibi gözük
memektedir. 

Şimal cepheıiodeki Halıeş 
hareketleri İtalya ordularının 
cenahları üzerine ufak hücumlara 
ve süzülme harekellerine inhisar 
eımektedi ... 

Bu tabiyenio neticesi olarak 
genel İtalyan ilerleyişini g•cikti
rec•ği muhakkak gibidir. 

lem kuru nazariyat sayıp dök . 
mekteo ve gösterişten - bilhassa 
gösterişten ! - vazgeçerek çalışmak 
lazımdır . Bizden ne istenildiğini 
iyice aıılamak, nenin yapılması lazım· 
geldiğini görmek, ' neyi yapabilece· 
ğimizi kestirmek ve; ferağatle, ümit· 
le, güvençle çalışmak lazımdır . 

İster yaşiyle , iater başiyle geoç 
olan öj!:retmenleri, bulundukları mu
hitteki teşekkülün - kendilerini 
ilk adımda biraz daha ürkütebilecek 
nlao - şu veya bu mahiyeti asla 
yıldırmamalıdır . Her şeyin kolayca 
düzelebileceğine ioaomalıdır . 

Adana Halkevi, bu bakımdan, 
bize en yakın ve en caolı nümune· 
dir: Kudretli bir kafa, inkilabın öz· 
1 ü ve değerli bir çocu~u bu kültür 
müessesesinirtjimin en dioç manevi· 
yatlı, en samimi, en güveoil~bilir 

nesi in igeti r m iştir. 
Adaoa gençlil,!i; bu yapıcı , olgun 

şahsiyetın eserini şükranla karşılo

mıştır. Ve Adana ö(!;retmeleri '-çok
tan - Halkevimizio etrafıoda, Ba· 
kanlığın dilediği bir ilgiyle ıoplao
mışlardır. 

=Bunu, yurdun ber 
temenni edelim. 

köşesi için 

Hamdi Akverdi 

Oğadende.Gerlogubinin cenu
bu garbisinde bulunan ve mikdar 
itibariyle çok önemli olan Habeı 
orduıunun ilerleyişinin önüne 
geçmektir. 

İtalyan tayyare kuvvetleri hu· 
gün de f&1liyetlerioe devamla Ha· 
beş karakollarını bombardıman 
ııtmişler. ve yeniden Cibuti de
ttıiryolu üzerinde uçuşlar yapmış· 
!ardır. 

"Royter,, in Adis-baba ayları 
huğiln de yeniden birkaç bin mu
buibin hllkiiuıet merkezine gel
diğini bildirmektedir. 

Londr.: 16 (A.A) - "Tay
mis,, gazetesinin Paris muhabiri 
Laval'ın iddia ğdildiği gibi İtalya 
ve lngilteroye Habeş mrselrsinin 
halline dair mufafassal bir plin 
verdiğini zannetmemek edir. 

Muhabire göre, Lival'ın elçiyi 
ve hu vasıta ile de İngiliz hüku · 
metini "Peti Parisieo,, gazetesi
nin haı makalesinde gösterilen 
istikamette bir harekette buh•n
maya davet etmiş olması muhte
meldir. 

Bu davet son haftalar zarfın· 
da pek fazla takviye edilmiş olan 
İngiliz donanmuının yeniden a
zaltılmasına matuftur. 

Habeşistana gelince Laval'ın 
uluslar sosyetesi mandasından 

ve İtalyanın hususi menfaatleri· 
nin tanınma sıncian ı.. ncak genel 
tabiı lerle bahsettiği bildirilmek
tedir. 

Laval, İtalyanıo Libyaya gön
derdiği takviye kıt'alarını geri 
çekmek suretiyle ilk adımı atma
sını ve bunun için de İngilterenin 
ikinci adımı atmayı temin etme
sini beyhude yere teklif etmiştir. 

Laval' ın elçiye Muuolinibin 
lngiliz ulusu hakkındaki iyi ve 
müsait niyetlerine dair sarih bir 
beyanat yapması lizımgeldiğioi 

telkin ettiği de ilave edilmekte· 
dir. 

"Deyli Herald,, gazetesinin 
diplomatik muhabiri Laval'ıo dün 
akşam Londrayı gelen sorumuna 
İngiliz kabinesinin verdiği cevap 
da, lngilız - İtalyao münasebet
lerinin devamlı bir barışa dayan 
dığına kanaat hasıl olmadıkça lo
giliz fılosunun Akdenizde kalaca· 
ğı bildirilmektedir. 

"Niyuz Kronik« gazetesinin 
Paris muhabiri, Laval'ıo İngiliz 
büyük elçisine Fraıısız matbuatı
nın gittikçe artan infialini hatır
la tarak ekonemik tedbirlerin alın
masındaki sürat dolayısizle bu 

hıleti ruhiyeye İftirilc ettiğini 
bildirmiı olduğu zaı:ınındadır. 

Lival'ın elçiyle iki s11t sllren 
görütmesinin memnuniyeti ın~cip 
bir netice vermediği de bu muha
bire ıöylenmi§tir. 

Milano : 16 (A.A) - Gazete 
Del Popola yezıyor : 

lngilterenin İtalyaya karıı 
harp etmeğe karar vermit oldu
ğu Zlnnolunuyor 

İngiltere bi.ı:e kartı hücum 
etmek içia her türlü hazırlıkları· 
nı yapmıştır . Şimdı hükumetle
rin dikkatlerini bu noktaya çe· 
virmelerinin tam zamanıdır . 

İnğiltereyi lralyaya karşı bir 
taarruz hazırlamakta olao bir mil
let olarak uluslar sosyetesine ve 
Kellog misakını imza edenlere 
haber vermek lazımdır . 

Popo) Ditıılya zecri tedbirler 
için vesile teşkil tden Briıanya 

imparatorluğunun İtalya tarafın· 
dan tehdit auıetindeki İogiliz 
iddiasının yerinde olmadığını va· 
kıyı ispat ediyor diye yazdı . 
ltalya Britanya imparatorluğunu 
ma ; ı 1\/ilde ve ıyııklarıorla Bri 
tanyanın menfaatlerine Londra 
sulhunu korıımılc için Fransa ta · 
rafından sarfolunad çalışmadan 
bahseden « Morning Post » gaze
tesi MuHolinioin zecri tedbirler 
tehdidi kııı şısında . eğilmiyeceğini 
1andığıni ve ancali keadisinio ta 
yin edeceği vı kit gelince konU§· 
malaı a başlımak temayülünü gös· 
tereceğini yazmaktadır . 

Bu gazete diyor ki : 
Vukuat da bu ıekilde inkitaf 

ediyor . İngiltere hükümetinio 
umumi battı bıreketi uluslar sos· 
yete~i tarafındın mühürlenecek 
bir hal sureti elde etmek arzuaun· 
da ilham almaktadır . 

İngiltere hükumeti İtalyanın 
Habeşistandaki muvaffakiyetini 
meıru gösterecek bir sulhu kabul 
etmeye azmetmiştir . 

Paris : 16 (A.A) - « Echo dö 
Paris » gazetesinin harici siyaııet 
muharriri Pertinaka Lavalin İtal· 
yan sefirine bir teklifte bulunmnş 
ve hu teklifi aynı zamanda hükü
metine bildirmesi için lngiliz sefir· 
liğine d ~ tebliğ etmiş oldnğunu 
yazmaktadır . 

Bu teklıfin atideki noktalan 
ihtiva etmekte olduğu söylen
mektedir . 

1 - İtalyanın Habeşistanda. 
ki ileri hareketinin durdurulmuı 
General Dö Bononun kıtaatının 

- Gerisi ikiııci say{ ada 
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Genel Nufus sayımı 
Sayım günü bulunduğunuz yere sayım memu

ru gelmiyecek olursa veya sehven yazılmayacak 
olursanız hemen hükumete haber yollayınız . 

Başvekalet 

İsiatislik Umum Mıidürlıiğıi 

-- Havalarımız ! 
Düoman uçaklarınıu tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Halk kiirsülerinde 
Söylev vermek isteyenlere 

C. Et. P. Seyhan İiyönlwrui: başlcanlığıııdan : 
Cumuriyetin on ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P . tarafın · 

dan Uray alanında , Kuruköprü Çeşme alaoında , Taşköprü başında 
kurulacak halk kürsüleri, ulusal ouygularımızı acuna ioın verid ıes · 
ler halinde ıöylemek isteyen Kadın , Erkek bütün vatandaşlara açık 
bulunacaktır . 

Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin adlarını, bayram günün· 
den önce puti başkanlığına gelerek yazdırmalarıı;ı özel bir önemle 
sayın yurttaşlarımızdan dileriz . 

Nüfus 

A - Bu yılın birinci teş

rininde Türkiyede bir nüfus 18 

yımı yapılacakmış . Hatırımda 

kaldığına göre bundan 8 yıl ön 
ce yine bir nüfus sayımı yapıl· 
mıştı . Bundan makıat nedir 
diye bır kaç ışıklı ( miinevver) 
dostuna ıordum . sen buou sos 
yal ekonomik ( içtimıi ve ikti . 
sadi) ilimlerle uğraşan bir bil
ğine 3or dediler . Hazır goıüş· 
müşken buou sana sorayım . 

B - Hu işe merak ettiğine 
ve btnimsediğine çok memmıa 
oldum . Ulusal bir mesele olan 
nüfus sayımı ile senin gibi bü · 
tün vataedaşlarıo ilgilenmesini 
( alakadar olmasını dilerdim ) 

lhak sebebini kıuca anlatayım : 

Sayım Hakkında 

llbaylığın önemli bir 
bildiriği 

Aylardanberi gazetelerle ve muh
telit vasıtalarla ilan edildiği veç
hile birinci Teşriııio yirminci pa
zar günü sayım yapılacaktır . Bu· 
gün bütün yurddaşlerın deftere 
goçmeleri için şehir , kasaba vıı 

köylerdeki bütüıı binalara numara 
konmuş ve bepsiniıı cedveli yapıl· 
mış ve her mmtakaya sayım ve 
kontrol memurları tayin edilerek 
bu cedveller kendilerine verilmiş 

tir . 
Tekmil dikkat ve gayretlere 

ve yapılan müteaddit teftişlere 

karşı içinde insan oturup da nıı 

maresız kalan veya numara kon
duğu halde sayım günü memurlar 
tarafından görülmiyen m•skenler 
bulunması ihtimaline karşı aşağı
daki teohihlerin yapılmasını yayım 
olarak il halkına lıildiririm. 

1- Gözden kaçarak numarıı
sız kalen ve içinde insaıı barınan 
ev, kulübe, huğ ve saire gibi yer
lerde oturanlar. 

2 - Oturdukları yerlere ııu
mara konulduğu halde sayım hünü 
akşamıoa kadar bulunduğu yere 
sayım memurunun gelmediğini gö
renler derhal en yakın komşula
rıııın buluuduğu mıntakanın sayım 

memuruna veya polis ve yalıut 

jaııdarma karakoluna müracaatla 
kendilerini ve barındıkları yerlerde 
oturanları yazdırmaları gerektir, 

3- Bu tenbilıe riayet etmi

yenler ve sayım günü kendilerini 
ve birlikte oturdukları adamları 
sayım memurlarına yazdırmıyan · 
!ardan derhal beş liradaıı yirmi 
beş liraya kadar ceza alınacaktır. 
Ve bu cezayı verem iyenler her bir 
lira için bir gün hapsedilecektir. 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Başkanı 
Balıkesir Saylavı 

Örge Evren 

Sayımı 
Dr. Muhlis Ete 

Üniversite Ekonomi doçenti Yüksek 
İktisat mektebi ekonomi muallimi 

Hayatta muvaffak olan insanlar 
her şeyden önce ( kendini bilen ) 
insanlardır . Bir in81o hareket 
tar:ı:ını tayin edebilmek ıçin ya· 
pacağı şeyi, başkasının alaceğı 

vaziyeti bilmek için kendi ma
nevi ve maddi gacünü bilmek 
gerektir . ( kendini bilme ) key
fıyeti uluslarda daha önemli
d: r . Çünkü ulusu teşkil eden 
fertlerin bütün hakkında bir fi
kir edinmek çok daha güçtür • 

A - Demek istediğin şeyi 

anlıyorum . Ulus hakkında bir 
fikir edinmek icin bu nüfuı sa· 
yımları yapılıyor , İyi amma 
biz halkımızın ulusumuzun du· 
romunu bilmez miyiz ? azizim, 
sen memleketin halini bana sor. 
Her Anadolu seyahatımda ne
·ler görürüm . Hunu yazmağa, 

toplamağa ne lüzum var ? Bu 
kıdar külfete ne lüzum ? 

B - Keşki mesele senin 
umduğu kadar basit olsa, bir 
veya bir kaç görüşle lesbit e · 
dilebilseydi . Hayır azizim, nü 
fos sayımı bir ulusun özünü 
teşkil eden nüfusun bir kerre 
durum ve mevcudunu bir ker
re de hareketini kavramağa ya 
rar . 

Bu kavrayıf sayılarla ( Ra
kamlarla ) teshit edilir . Bu su· 
retle elde edilen sayılar, muay
yen tasniflere tabi lutulduktın 
sonr1, ulusun e kooomik ve sos· 
yıl vakiaları ve temayülleri hak
kında muayyen fikir ve bilgi· 
ler verir. Bu bilgiler devlet a · 
damlarının, ilim adamlarının 

çok işine yarar . Sayıları iyi 
tefıir etmesioi bilenler bunlar -
dan bir çok hakikatler çıkarır, 
tedbirler alır , Kanunlar kor· 
lar . 

A - Söylediğin §eyleri bır 
az daha ( Kookre ) el ile tu
tulur bir tarzda ıöylerseo seni 
anlamağa çalışacağım . Bu ted
birler, bilgiler ve kanunlar na 
sıl çıkıyor ? 

B - Nüfus sayımı bir ker 
re nüfusnn durumunu, bir kerre 
de nüfusun hareketini kavrar 
demiştik . Önce nüfusun duru
muna ~clelim : İşe ferdleri say
maklıı başlanır . Fakat mutlak 

Gerisi ıiçıirıcıi say{ ada 

r~-------------
Yurtdaş! 

Kurduğumuz fabrikalar ve 
yaptığımız demiryollar hep U
lusun biriktirme gücüne dayanr. 

Bu gllcü erhrma senin elin -
dedir. 



Bir Alman-leh-M tar 
an aşması yapılacak mı ? 
Son gıin1tr1n gı1rı1lltilti mescfrlerl arasında. pek de g"CJze çarp 
mı yan bir hadise oldu. Önce tıısta11b11rg' a· ~onra da Berllne 

~iden Macar Baıbakamnw bu golruluklarından .sonra, Almanya, 
Pol.onya ve Macarislan arasırıaa bir anlcışma yapı1'1ı!]L yolunda 
dzler dolaıtı. 1 
O kadr ki. Cenevre'de Olan Bek, bu sü:lerln "gulıinç" 1Jlduklarım 

ıöyllyerek. yalanladı. Fak al belki gılltinç ola'bllerı bu lıaber, asağı· 
~a anlatılan bir lal\lm sebeble dolaylslyle, akla yakındır. -Ulus--

Oç devletin 
revizyonculuDu 

re de onu 11ayıyor; İogilteıe, Ulus 
lar Sosyetui paktına bağı. olmak
ı. beuber, htr hadiseye göre ka-

Almany11, Lehistan ve .Ma~a renna serbestçe vermek arzusun· 
tistaa reviıyoncu devltt!erdir. ıla olJwğuou bildi.ımiştir; öte ta-

Almanyadar. yana bundan her· raftan İtalya bu sıralarda buhran 
\u birleımektedir. Fransa na11I içindedir. Ve İogiherenin manav· 
lcırk sene müddet1e 1815 de ya- rasının İtalyalyaya Afrikada bir 

alan andlatmalua karıı geldi ise f"Y elde ettirmiyerek onu da re 
Jmaayadal 1919 da yapıl•n and- vizyoaiıtler &1'88tn•..-.tm•k içia o 

laımalara kartı 'gelmektedir; bu lup olmadıiı da soruştutulabilir. 
çok t•biiğ olduğu ıribi, Almanya- Herialde ft•ly~ Habrşistanda 
••• A.,upa hertesını lreoai i1ine bubı devam t>derae, bundan son 
•Jguo bir §ekilde değiştirmek is- ra az çok uzun bir z.man için, 
temesi de gene çok tabiiğdir. eskiden olduğu gibi Avrupıda a 

Almanya Sar'ı ele geÇirdikten ğır basamaz. 
•onra, silahlanma hakkını da elde İngiltere Almanyaya kar91 bir 
etti; bundan sonu Memel'e sıra fey yapmamağı kararlıştarıldığın · 
gelecek ,ve daha sonra da Avuı- dan ve 1rafya da &unu - islese 
tatyayı {}tşilnec.,kti Ve ilh ., Zaten dahi - yapaca\c halde olma<fıllD 
Almaaya bu alyetlerioi gizlemiyor. dro, Franu yıfnız kalmıı demek 

Ya Polonya? Bu devlet 1919 tir. 
•a yeptlan •ncllaımalari:lın 

cfôtdufun• ve aıatı yukarı blıüa 
Potonyahlar da yeai kurulan dev 
letfo içinde toplanmıı oldoklarana 
git-., Polonyalıları• rnizyoniıt 
olmaları Jizımgelmn. 

Fakat ifia iki şıktan birini ter· 
cila etmek r•rektir: Ya Almanya
y.a d01m1n olmak, yahut da kori
dor meselesinin Almanyad•n yar,a 
kotarahnaeıaı kabul etmek. 

PolooJ• bu ikinci ııkkı tercih 
tttiti için. bııka taraflarda bunu 
telifi etmek çarelerini araılırmak
tac&ar. 

lılacariıtana ıreli•ce, onun üç 
~O•ftl•undın toprak istediğini bi
liyoruz: 

Bir plan araştın1ıyor 
Oç devlet, •teğı yu\arı ilci yıl· 

dınberi iyice anlaşmıştılar. Bu 
auala beraber, son haftalara kadar 
llacar11taaın Almanya ile İtalya 
araııada m6tereddit olduio ıöy 
lenebllirdi. 

Fa"at İtalyaDıo lavrı, Maca
rlataaın alarcığı tavrı tesbit etmit 
oldu. 

Alman7a, 'Polonya ve Mıcaris 
taa anlatıaca, pliolarını nasıl ger· 
Çekle§tİrt' l>i1ercelderini ClüşUodll· 
ler. 

Pratik olarak buaun içia iki 
çare vardır: ~eat 1 bir haı p, ya
bud doiuda mahdut bir harektt. 
Genel barbı bir tarafa bırakarak 
ilç devletin, biraz zamana malılc 
ofeak ıartiyle, kolay ve batta e
konomik bir hal'eket olarak rör 
dUklerf doiudalci mahdut hareke
li ele alalım. 

Her ıeyden önce, silahlanarak 
ve muhtemel reıksiyoalara berta 
raf edecek tarzda Fuıasayı izale 
ederek, zemini haıırlamak ruek 
tir. 

Fransa· nın izole edilmesi 

A1nunyaaıa siliblanması elde 
edilmiştir. M•caristan beoüz bu 
•u elJe edememittir. ama Alman
Jll bilinen barp tn ~Ostrisinrı sa· 
itip olduğuadan \'e Macaristan yal· 
qtzJask1r verebileceğinden, bun
ların ıeferber edilmesi hazır bir 
if olduğuna göre, hu birinci nok 
adana ~ına pliaın tatbik edilmiş 
lduju •~lenebilir. 

İkinci 'nokt11 olan Fransanın 
l• edilmesi de, yerinde getiril · 

· ıibi ıöılollyor. 
Dötlnelim: logiltere Almanya 

Jle bir denız antaımaaı imzalamıı 
tar. 

Güdülecek metodlar 
Güdütecelc metod, İtalyayı Av. 

rupı da alıkoymamok İçin Avus· 
turyayı tamamen ihmal etmek; 
Ren·in •ol kıyısının, bazı lngiliz 
sıy11al mabıfilleıinoe kabul edı
lir görllneo, resmiğ ınrette sllel 
lrştirilmeıini hazırlıyarak batı cep· 
beıini ihmal etmektır lci Fransa 
o zaman Ren'io sol kıyısının all
elleıtiriJmesini yalrıız :ıekil içın 
protesto etmekten bıtka bir ıey 
yapmıyacaktar, 

Bununla beırtbu, dotuda ha 
rekete reçilecek ve batlanğıçta 
kamıldamıyık olau Macaristan, 
Yufoılavy• ile R'omanY•yi ha· 
lize etmekle iktifa eyliyerek, iki 
ateı araiın • lealacalc Clt•n Çftlöı
Jovakyayı telidid elinie başhya
caktır. 

Bu hareketin ilk lcumı, Me
mel'in ıeri alınmuı olacalctır, ki 
bunun için, PoloDyala general Z.-g
liyov,kinin vaktiyle Vilna için 
yıphiı şeyin yapılıoığı t111av•ur 
olunabilir. 

Litvanya karşı ftlmek istedi mi 
bir "c~za eeferi» yapılmak istene
cek. 

Uluslar Sosyetesi fiipbeaiz ite 
karıpcık. Fakat Rus - ~apoa 
anlasmazlığında uyğua hiç bir şey 
ve Paraguay - Bolivya aal•tmaı· 
lıiında da aşığı yuk•ıı gene biç 
bir şey yapamadığını hıtırlıaya

lım. 
Çilnkü ikiaci halde müdahale 

imkanı yoktu, biriaci balde is•, 
çok iyi eilablaomıt olan ve kendi 
toprağaada harp eden :Japonya 
karşı11ında müdahale güç ve trh 
likeli idi. 

lngntertnia Akdenizde bul
duiu kolaylıklar Litvanyada bu
lunmıyacaktır, meğer ki Rusya 
ite karı§ıın ve "ar1auluıal jıtndar
ma,. rolünü oynamak istesin. 

Okranya meselesi 
Belki de Berlin \'t Varıovadı 

bu arzu f'diliyor . Filvaki Rbıyı 
böyle bir §ey yaparsa iki t:fevlet· 
ten birı Leningrad ve Kronştad , 
öteki ıse Okranya iıtikımetinde, 
sert bir şekilde ona karşı gele
ceklerdir . Almanya ve PoloDya 
balının ve kapitalist sistemin mü· 
dafileri tavrına takınarak bu yüz. 
dt!!D İngilterede ve haıka yerler
de yırdım elde edccekleriaden 
ve Okranyanao , GOrcOıtınm ve 
ilh .. Kurtarıcılara tawaoı da takı
naca klart0den iı tahucalc iyasal 

Hitler İngiltereyi, logilte, f bir •e~le bıHni ılacikhr . 

Ttlrlc 6Sd 

Bir İtalyan tıçağını 
;ngilizler yere indirdi 

- Birinci sayfddan tutarı -

ıimdtki m"vzileıinde kalması 
2 - Tirre eyaleti 'llllltalcil 

bir lffeashk ha\ine getirUmeti 
ve ıu veya hu tarzda İtalyanla 
lcontr-olüne tabi olm.sı 

3 - Harrer ve OgaCfea eya
latleriaio ltal1ljya terkedilmesi 

Bu suretle 'Tigre fari~ıle }:, it· 
te ile hat'R Sömtlisi •rattotta 
muvasalanao temin olunması . 

4 - Habeıiılanıa diğer akse· 
mi betler kolDitesioin teklif et· 
miş olC:luğu şe~i Cle arsıulusal ir 
rtıjime tabi olm111 ve bu rejiöule 
İtalyanın imtlyezlı bir mevkie 
sahip bulunttıaıı . 

S - Habr§Htıtmn Zila firrlbı 
va tinle tteniıde bir mabteç ol
miaı .· 

Bu liman İngitiz Somaliıin· 
dedir . 

6 - Bu veni abl.am ul1r1lar 
sosyetesi taı;fan<la tatbik ve icra 
edilecektir . 

« Echo Dö Pııis • gazetesi 
devam ederek diyor ki : 

İtalyan sefiri bu teklifleri ha· 
ca bunların Jrıgilteıe hükume
tince tavsab edilmiş olup olma· 
dığını •ormuşıur . 

Halbuki Lival lcu telcliffori 
lngiliı sefırine daha sonra tevdi 
etmi~ olduğundan böyle bir ıey 
vaki drğildir . 

Ceaenede serdolunan muta 
leaya göre ulualar kurumunun 
İtalyeyı bu kıd•r mühim tmti 
yazlar verme.inin imkint yoktur. 
Bundeo başka logiliz ıtfiri tek
lifi alır almaz Lival; hükumdi
ain İtalyanlar askerlerini Habt şia 
tandan çekmedikçe İtalya ile! mü· 
zaker•ta girişmiye muvaf.kat e
demiyeceğini ıöylemittiı . 

Aynı gazete Lival ile İoailiz 
sefiri arasnulıki görüıme esna1tn· 
da sefir son İngiliz •otasan• Fran· 
sanın açak bir cevab vermesıni 

istemiıtir . 
Lival da bu ıuale kaçımalclı 

bir ccvep vrrmiı ve dOıiiom~ıi 

için kendiıine biraz miiaade edil· 
mesini istemiştir . 

Hiç ıüphe yoktur ki Fransa
nın hattı hareketi hiç bir veçhile 
logiltrreniokine uydurmalctıdır 
ve bu aüa İDgiltere ile FranH 
arasında mevcud olaa noktai na· 
zar ibtiliflarının grlecek için va
him ueticelu doğurabileceğini 

gözlemek doiru olamız . 

Sovyet Rusya Fransa ve Çe· 
koslavakyayı •üel andlaşmalula 

bağla olduğuna göre, buadan ge
ael bir aolaımazlak çıkabileceği 

de Hrıhtir . Bununla beraber , 
Fransa ve ÇekoMlavalcyanın yalnız 
bırakılmıı olmaları dolayniyle, 
anlaşmazlığın mevzii barakılması 

da mümkündür . Bu ise sıçra

mak için geriye ç~kilmelc gibi bir 

şey olacaktır . Çünkü Tuna me· 
selesi de bemea ortayı çıkacak

tır . 

l'una mese esi 
Filvaki , Alman - Leh hlo · 

lcunuo Rut.y• ile çarpıımaaı ha 
linde ne Fıansanın , ne de küçük 
aulaşmaorn lnmaldamıyacaklıirını 
farude1ım : bu çarpışmadan Al· 
manyanao Bıltak memle~rtlerİDİ 

ele gtçireıek , 'Polonyanın da 
Okrantayı ele geçirerek çıktıkla . 
rını da fa'iıede1im ; o z9fnaa , ni
hayet ioe karışacak olan Macaris· 
tanın da yardımiyle Almaayaoın 

A.Uttöryı m~eleünl liotayca bal· 
letmiytceğini tı11vvur etmem~k 
mümklln mü? Ve ıehoma yapıl
dıktan sonra, Mıdrtstan ~lmao · 
tyıya yetiıeceğiae göre , aadlaş 

maların Mııc.ri81anl:lan yaoa o!a
tak de#iftinlmtlinin çok kolay 
1wpeetınıı ıetıwımtlr bbil mi ? 

kı~ılay maskeleri ----
Kimya batbıoda korunulacı1' 

nya 11n'at iılerinde kullanıla· 

cak maskelerle gazdan korunma
ğa yarayan her aewi malzemeoin 
yurda sokulması Kızılay kurumu 

Şelllr Dayaklal'I 

na bar tlılmıjtır . . 
Kızılay korumu, kendi m'ttnu· 

falı maAkeyi hllka ucuz~iatta sa· 
tacaktar • 

Halbuki bazı belediyelerio ve 
f tin~aların ~tfaiye i§teriade llul· 
lanmak üzere Avrupaya siparit· 
lerde~n'nnc1oklara ı.iç blakanhğı 
aan o•zarma çarpm•ştır. 

Bu gibi maskeler ve diğer eş· 
ya K'tzday kar111ii'Uölla matômwtı 
olmadan memleket< girmiyecek · 
tir . 

Kazanç ver,gisi için 
bir tfıfsir 

•• •• Sayım~nu 

Huviyet cUzdaıu göSte
rllmesi=rnecburi değil 

l:>o~,dea de ywnldıiı here <pa2ar 
günü yapılacsk olan Nüfus sayı· 
mtnda memuıtara buvi7et.eD2cianı 
gösterilmesi mecbori değildir. 

Ancak 'loiemurlu tadından bir 
şüphe hasıl olursa buviyet cüzda· 
nı iıteoilec·ektir. 

Banua için b1Za ktımel~rin ye
ni doğmu~ çocuklarına huviyet 1 

cüzdana lmıdt\tlarıadan bunlarto 
yazdınlıp yezdırılmıyacağana da
ir şimrlıden sayam memurlarına 
ha§ vurduklara görülmektedir. 

Kaıanç kanununun 3 üacll Bu ve bunun gibi şimdiye ka-
madde~inin 21 inci fıkralarında- dar huviyet cüzdanı almıyanlarm 
ki maddelere istinıdan istifade sayım günü adlannı memurlar.• 

edenlerin müteahhit sıfatile yaptık· behemehal bildirmeleri mecburı-
ları mu!lmr-lelerdeo sağlıyacak dir. 

ıarr kaze•ın, vergiye tabi oı .. p Sebze ve kasap halları 
olmıdığıoıo tef~ir yoliyle teyidini 

hükumet Kamutaydın istemiştir . 
Tefıiri istiyro finans bakın· 

lığı Bı§bakanhğa gönderdiği tez. 
kerrsinde devletle yaptıldari söz 
bağlarına dıyanarak lcazanç v~r· 
gisiaden iıtisoa edilen bırakılıiı 
soıyeteleria ve lı:aououn bu busu& 
taki fıkraaanın ıümulüne giten ha· 
lcikiğ ve h1'kmiğ tahıılaran kazanç 
vergısi kanununun 8 inci madde
ıinin 1 numaralı fıkrasında yazıla 
dayre ve kurumlara karşı 'Dlilte 
uhbit vaziyetiDe girdikleri takdir
de ,,erilecek parılardan vergi ah-, 
nmısı kanaatinde olduğunu bil •

1 
rlirmektedir . 

Eırilik bankasının borç 
verme nisbeti 

thber alditmuıa giSrt, yapı .. 
mevlimitide ibaz illsbe1ini fl•te 
elliy~ k•dar ~karan emlak ban
kası kıtın gelmesi . ve İ•§tat:•ev· 
timinin bitmesi dolayııiyle bu nis· 
beti y6ıde otuz bete iaditmittir. 

~ ..... iıııiılııiılııı-Mıilllıiııııİılİiııl ........ ~ 

! 
Cumuıiyet bayramım•zm son 

günü aynı zıma•dı araıuluaal 

arttırma gftnlldür . O gün 18 -
000.000 Tllrk birbiri llzeri•e OD 

kmuı biriktirseler ve bu parayı 
bankaya yltırsalar o gün bir ..mil 
yon sekiz yüz bin lira toplanır. 

.ıŞüpbeıiz k~çük anlaşma buna 
engel olmak için Franıaya daya
nacaktır . fakat İogiltereoin takı· 
nacağı tavur ne olacak ? Şüphesiz 
tarafıızlık mı Soora , 1talya ne 
yapacak? 

Tuna we Balkanlar üzerin
deki Alman oyunu 

ÇDnklJ Tuna ve Ballı..aularda 
ki Almau oynnu kolaydır. t\tman· 
ya Romaoyada , Romen mubafı
zakir partırıin Rayhş için besle· 
diği sempatiyi ye bılhassa , bir 
takım ııyual grup1aran basit ve 
yahudilere lfüşman fikirlerini k:ul 
lanmıktadır . Bdkı kınla , <ayle 
cihrtirodea trsir yapmak da isti· 
yor . Güıiogin bir kaç defa git · 
miş olduğu Yutoslavyada Atman 
ya , İtalyan - Y'llğbslav düşman
Hğl özetibde oyaint1kt.dır .. ÇüD 
kü hrr şeye rağmen ,.-1,u iki ulus, 

Sebze ve ~kwap hallarındeki 

dlttkanlardan bir kısmının bol u 
olduğu hafde pis tutulduğu göıül 
mektedir. 

Bu ·gıbi dükkan müıtrcirlHi 
bakktnda urayc• pau 'Cr~uı alına · 

calnar. 1 

Okullarda 
Cumuriyet bayramı için 

haztrltklar yapıhyor 
Cumuriyeıin ooikinci yıl dö 

nümünü kutlamak içia şehrimiz
deki blUün okull11da b!lyü ha 
zulıklar yapılmaktadır. 

Şehrimizdeki 

iki gsnel saat ayarları 
birbirini tutmuyor 

Yeni otel önünde İıbaokası
nın koyduğu büyük saatle Sut 
ku1rsiodeki ayarları çok defa bir 
birine uyguq gitmiyor. 

KüçDk bir ilgi bu eksiği 'a
mamlıyabilir. 

Halkın vaktını şsıarmaması 
için bu iki saat ayarlarının birbi 
rini tutma91nm gert kliği gözönü 
ne gcririlirae ba işin önemi bir 
ltat daha keodini ~östermiıtir. 

Tarım bakanhğı pamuk 
tohumu al•yor 

Tarım bakanlığı geçen &ene 
d•ğıtmış olduğu ıslah edilmiı pa 
muk tobumlarmı üıetmit olan 
çifçilerdeo tehum satın almağı 
karar vermivtir . Bakanlık ilk par
ti olarak 32 bin liralık pamuk 
tohumu alacak ve bu tohumları 

tohumsuz çif çilere pal'ı8sız dığı 
tacaktır • 

batıra gelmiyen bir takım hadi
seler çllcarak işl~ria mantıki ıey 
rini değiştirebilir . Bununla hera 
her , Avrupa hartasıaıo kendi 
lehlerinde geniş ölçüde değiıti 
rilmtıi için, üç devletin Lir blok 
yıparak anlaştıkları:, ortada olan 
bir ıeydir. Böylece , •fıtğa yulcı· 
rı 105 :milyon adam , sücl ha · 
kımdan deği!ıe bile diplomatik 
bakımdaa ayni emre hat .e~iyor
lar ve harektte geçmeğe hazırdı.r _ j 
lar . Mubafazalcir devletler teblı ' 
keyi açık görmek isteseler , kay· 
guya düşmekte haklı olduklarını 

itiraf etmeliyiz·. Fakat, bunlar
dan biı i İngiltere , l ~ ıtimürge 
ve dtoiz meselelerivle uğraşmak 
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lect"ğini ve buradıkı bir 
nm Adanamıza yakıt•' 

. . yorı•Z ~ gireceğıoı umu Y 

Kadro gelııt 
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direktörl6ğüne gefill • 
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Fabrikalarda ııt't 
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Hükumet ve nr~1 de~1 
h ·1111• 

tarafaDdao ıe "~.. jo' I' 
fabrikalar da sıbbıg .t,,. 

b 1ao111ır 
yapılmasına af I kfltl 

1
, 

rikaltrda ooksaP eı K 
sahhiğ işl~rin y.pı!ı:P' 

dıt . bihat verilmekte 

1 •• çar 
Otom~, 

..... ~JI,, 
14 numarah o~"".'ıı 

r ü Mehmet oğlu ~i 
lallmakta olduğu ~,o '
teme uramıoda 0~ bi'' k. ;:ıl ,,, .. ıta yaşlauadı 1 

1
,,, ~·J 

rak ıııgv ayeğand•"d·JJ 11 
. ·o .. '. sebebiyet 'erdıt• ..,ıt11 

v~ tahkikata b•t1' 0 

dri7atilf kryılmnan biribir
lerine , karşılıklı bir çekingen
hlcle bakıyorlar . İtalya kendisi 
nio lcarıınaa dikilirse küçük an
laımayı dağıtmak yahut da ltalya 
ya , kuvvttli ve onun için bir 
tehdit olan Vuğoslawyayı göste
rerek İtalyaya yanaşmak içia , 
bu duruma güvf'oiyor . 

Söziin kısası 
Şlpbniz o zamaaa :bdar, 

ıa olduğu içio tehlikeyi görmll· 
yor . Ve Lugün de b ; rün facia 
bundadır. 

l'lyer Domitrik 
La Tr./bün de Nusyon - Parls 

ı I 
--Parafl ·~,~ 

1 
Boş yere harı::ı~~h 
cıyac~ksan ' 
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Nüfus sayımı 
-Birinci sayfadan artan -

;::;ıo ekonomık önemini sin ma!Umudur. Acabd bir kaç se· 
buı~ek içir, sayımı, be ne önce evlenme nisbeti ne ka-
ııwun memleketlerin ka darJı? l.lugün ne kadarılır ? Mem-

'bt 
61 şu b•lli başlı t.snif· leketin muhteıif mıntakalar ara-

·rllıak lazımdır sındaki nisbot ned.r? Komşu mem-

şıiO 

ibti 
ıt!I 

-~ıı•· 

' :~un sıklığı, nüfusun cin- leketlerinde evlenme nisbelleri na
ı,1~fusua yaşı, nüfusun me . sıldır? Evlenme nisbeti ile doğum 
~ 

0
; d•diğimiz evli veya nisbeti arasında derece nedır? Ev-
Uşu, okuyup yazma bil lenmıı nisbeti az ise, bunu nıı gibi 

,,;~il _d~receai, bulundu· tedbir ve yardımlarla artırmağa 
bd gıbı farikalar nüfus çalışalım . 

a göz•til•crk noktalar- A- Geçenlerde bir gazetede 
" pııl· 

,oı· 

Almanyadıı ve ltalya~a evlenme· ı .... p 
ile •ki, bunları trsbit (eri teşvik için bazı çarelere baş 

sayılar vurJuklarını okumuştum . Bu işin 
bununla ilişiği var mı ~ 

be olur? Bu 
Yar1, ? 

k~ Diale, bunlardan nü· kt ( kesafeti ) memle
. 
01lletro başına düşen 

.1kdarıo1 gösterir .Me 
•ııı 1927 .. f . . . nu us sayımı · 

:•ıı Tiirkiyede kilomet· 
~a~ Vasati ola ·ak 18 nü· 
'tde tt ediyordu . Yine o 
iUQ· ı\.iıııan)aya 127 nüfus, 

u bilmek, zaon,.dersem 
00 ktalardao faydalı o· o,, b 1 . u sayım ar netı 

I llıeıııleketin muhtelif 
•rı d k ··f h arasın a ı nu us 
B akkında bir fikir .di· 
~ ır viliyette kilometro ,, d. -

•ııQ •ger yerinde kilomet 
ı,~/ 30 kişi düşiyorsa bu 
1ıp1~le karşı alınacak ted
•;: •cak yardım arasında 
'"ıtrı huk·ı ıııiş olur . Bundan 

''d, uıııetin y•pacağı yar-, 
b,11 • llıeıııleket paıçaların· 

nı d., . . 
laJa 

1 
ıgcrıne tercıb et-

i· Ilı 
hıd asın maks.dım bu 
l ,•ııııuıo nüfusa ve ih· 
t ?011

' yapılacağını anlat · 
1 

kesafet meselesi · 
anladım . Diğer 

Bu 
: ~elltİni 

fı ~ · 1deıı 
J•P ~ ~, maksat ne ? 
o Jı~f ~ Niifuıun cinsiyeti def ~. tıııı L 
il1 jl~ "'hı,ı·e"'etıe ve memleke 
orıf 'rı,k lf parçalarında ne ka 

q,,,. k v ~ ne kadar kadın 
iil I "'~ r 
:ı 'Yda 1

' • Bunu da bilmek 
ı.11 11 dır . Bilhassa nüfu
lif •ra gör in ki samında 

" k•eneler zarfında nüfu 
ir 1 

1 0,;d•rı çocuklardan, ne 

11r ~ ~ ·~O a Yaşlılar dediğimiz 
'.iı) ı 111111 Yaşında olanlardan ve 
\ ~, ·~ ttOln ibtiyarlardan le
;, b 

1;,1 ~-~ liııini bilmek içtimai 
~ 1ı1 1ı ,ı , ~.Çok mühimdir . 

pi\ 0 ·~e d k · d · • · · il '~ııı eme ıste ıgını 

B- Tabii dostum , bu devlet
lerin aldıkları tedbirler hPp bu 
gibi nüfus sayımların neticPeidir . 

A- O halde nüfusun meslek 
!ere göre ayrılışını da anlatıver. 

B- Bir memlekette meslek
lerin artması sosyal ış bölümü 
noktasından çok faydalıdır. 

Bir memleket nüfusun-un mes · 
le ki ne kadar belli ve devamlı 

olursa o memleket o kadar mede · 
nileşmiş deın3ktir. Türkiyenin ge
çen 19:.!7 nüfus sayımında mes
leki belli nüfusun ııisb"ti 0 o 40 , 
mesleksiz nüfus~n nisb9ti 0 

n 60 
idi . 

Mesleki malum olmıyan nüfus
tan işi gücü olmıyan kims•) anla
şılmasın; bunlArda çalı an vatan· 
daşlardır.Yalnız ne var kı, kondı

lerine mutaıl bir iş tutmamı~, mu· 
ayyeıı bir meslek öğrenmemiş , 
uzun bir görgüyü i•tilzam eıtir · 
miyen iş yapan kimselerdir. 

Fakat ulusu ekonomik pro· 
duktivitesi ( müımeriyeti) bakı· 
mındao bu zümrenin meslekli nü· 
fus •leyhioe azalması matlup · 
tur . 

A - Belki bu meslek istatis-, 
tiği ilr ziraatte re kadar, endüsl· 
ride ne kadar; devlet ne ka -
dar ferd çalıştığı da öğrenilmiş 
olur. 

B - Elbetie, bele yeni en· 
düstri siyaıasından sonra nüfusu · 
muzun ne kadarının bu yeni ala· 
na geçtiğini ,yahut günden güne 
!lerliyen taşıma araçlMıında ve 
saire sahalarda ne kadar kişinin 
geçindiğini öğrenmek ne kadar 
faydalı olacaktır . 

A - Sana çok teşekkür ede
rim dostum , cidden faydalı şey
ler öğrendim . Şu halde oüfua 
sayımı nüfusun durumun, kesa· 
feti , yaşı meslekleri, tahsili, evli 

( Ttirk Sözii ) ~ayfa: 3 

Sanat okullarında 
kazananlar 

Sanat okullarına girecek olan 
talebelerin yapılmış olan müHba· 
ka sınaçlaruıın neticeleri saptan· 
mış ve dün Kültür Bakanlığınca 
opaylanmıştır. 

Kazananların adları bu bir iki 
gün içinde bildirilecektir. 

Oç_katil asıldı 

Damızlık Boğa 

40
1 

lzmir köyler için yeniden 
daoe damızlık boğa alıamısı 

onayla11mııtır . 
Bunlardan yirmisi 

tan, digerleri Mooton 
olacaktır . 

1 
boz Irk- ı 
Irkından 

Bursa sesleri 

Asri Sinemada 
16 Teşrini evvel çarşamba günü akşamından itibaren 

heyecan ve sergüzeşt filmi 
Bursada (Bursa Sesleri) a· 

dile yeoi bir gazete çıkarılmağa 

başlamıtlır . Güzel yazıları ve 
resimlerile göz alan yeni arka · 
daşımızı uzun omürler dileriz . 

ı .- Radyo polisleri -..ı 
1 

gelecek 
., 

program: 
Aydın Kürtler köyünden Meh· 

medHı ve karısının pralarına göz 
dikerek bunları yorgan:çarşıfiyle 
bogan dinarlı :Hüseyin oğlu Sü-
leyman ve tekeli köyünden Ali r' 
oğlu Hesan bugün Aydında 1 Kacakcılar 

, Sevimli büyük Artist ( lvan Petroviçin ) temsili 

1 ( V'lktorya Bisan ) asılmışlardır. t t 

vatan hainidir 
Yeniden kurulacak --

beş il 
Yeniden beş il kurulmasına 

dair olan kanun prrjesi iç ba· 
kanlığından başbakanlığa gön · 
derilmiştir. Çabakçur, Gene "e 
Bingöl ilçelerile kurulan ile 
Bingöl adı verilmektedir ve ilin 
merkezi Çevlik olacaktır . Sun· 
gur iline, Eski Deraim ili il
çelerinden başka, Eızincanıo 
Plumer il\.esi de bağlanmakta
dır . Hakiiri, Artvin, B;ılis il· 
lerı, eski il sınırlarile kurul
maktadır . 

Tuz Stokları 

İnhisarlar idaresinin çamaltı 
tuzlasında nı~vcud olan stok tuz 
mikdari 35000 tonu bulmuştur. 
Tuz istibsal mcvsımi devam et
tiği için Tuzlada 1000 amele 
ç•lı~'.ırilmaktadır . Yakında (sof· 
ratuzu değırm•nin inşaıııına 

başlanacaktır . Amele çucukla
rı için mektep, memurlar için 
de modan evler ınşusı için 
Tuzlada tertibat alın alınmak
tadır . 

Kösele çalan çırak 

Kunduracı Hasan oğlu İsft ; 
bundan on gün önce çırağı Ah· 
met oğlu Mehmedin onbir lira 
cleğeriode köselesini çalarak eski. 
ci Ali oğlu .Mehmede sattığını şika· 
yet etmesi üzerine her iki suçlu 
da yakalanmış ve yapılan sorğU· 
da çırak Mehmet köseleleri çal 
dığını söylemiştir . Tahkikata 
devam olunmaktadır . 

Kültür direktörlüğünden : 
609 lira 4 kuruş bedeli keşifli 

Aılana Gazi paşa okulu tamiratı 

5 Son 'l'eşı in 935 salı günü ~aat 

10 da ihale yapılmak üzerıı açık 

eksıltmeye konulmuştur. isteklile
rin sözü geçon gün ve saatte Da
imi encümene ve şartname ile ke · 
şifoamesini görmek üzere her gün 
Kültür deyresine başvurmaları ildn 
olunur 5979 15- 18-22 

Evkaf direktörlüğün -
den: 

Rvkafa ait haneler ile arsalar 
kiraya verilmek üzere 10 - 10-
935 den itibaren 1 O gün müddetle 
açık artırrnağn konulmuştur. 21-
10-935 pazartesi günü saat 15 
Je evkaf dairı>sinıle ihaleleri ya
pılacağından isteklilerin müra -
cna ti arı .5971 12-15-18 

Adana ziraat bankasından: 
Döşeme mahallesiırdeki yirmi 

bPş dönüm tarlanın kiraya veril· 
mesinin üstermesi ayın yirmi bi · 
rinci pazartesine bırakılmıştır. is· 
teklilnin bankaya baş vurmaları. 

16 - 18 5987 

; ıııı1111111uıııııırııtııııı111ımııa1mrıuı1111mıı11111111ı•ın11w111nrıını.1111u11"1'll~ 

1 5986 ı _____________________________ _ 

Sevilen büyük bir artist 

( Magda Scbneider) 
Gençlik, güzellik, neşe saçan fılmlerinin en güzelı 

suzaa banyoda 
Adlı eserinıle herkesin takdirini k~zrnacak ve kenJisini halkımıza bir 

dijfa daha suvdirmiş olacaktır . Bu akşamdan itibaren, 

Yazlık sinemada 

Pek yakırıda: 
En ı·ok sevilen iki urtist Ana 8 ,;lla ve Gü~tav Jlröhlich, 

(Oiin doğarken) 
1 

bu gece nöbetçi ı 
Eczane I isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 

~ 5985 
; Orozdibak ei varıııd;ı F.;----------------·--------1 Merkez eczaıı~sidir l . ~ 
i •mıınmııunmmıım~- ;1nımnıımuı!lru11ıon •nmıımııHımıınııııı ~ 

Bugün akşam 
~lba · _Orta yaşlılarda ö 

oi 1' iit·· •ldı~ . Çocuk yaş 
. f 'lı011lııı ııısbeti, geçen gün 

~ı' 01 illıiı u~ dediği gibi çok 
tO v'' ı~ . ihtiyarlar da böyle 
ıı r 

veya bekar olusu gösteriyor . Nü- ·r--
fus harekeli diye ayırdığın kısım 

Foto Coşkun 1 ,. Sevimli Sinemanız işe ha"lıyor 

Açılış şerefine 

. ti ı\ııı 
ı; ıe ~ııı aştığımıza mem.ıuo: 
(llİ8 d 0~· Y dııız mııhtehf yaş· 

r ~ııı v ·· ı- . b 1 .ıO ıtı~1ı e o um nıs tl e-
, oJ 8Y•sesiode çok dik· 

• ~ lı ııı. k 
ı-1~ , ,1 1 1·ı gerektir . Bu işle· 

,ıo•, ~. 1( c 
1 

• 
'\ı' '<l~ ao ayabılmrk ıçıo 

~I d • 
;lf ıJı •ıreleri grafiklerle 

cı ı ~ 'aıııı 61 ıı 1 ••nı •rı çizer ve sair 
ıf· :il~ \ .. aıag· .. 1 B . •' ,ı k d ırı~ır er . u ış 
ı ~ ı ı ı •r k 
.,iP 1 tıııı ısa bir zaman-
ı, ~ ız -

\ ~ ot •ozleı le anlatmak 
..,ı llıaz 

ti'
,,. !> k 

'~ı t i b p a1 ' unları da ıız 
.o ·~~ &•bi oldum . Hatta o' >Q b~ldi'' ~ 

1 
bıı lde kıçının okuyup 

.~ ·ıı q'ı bltıtl sioi de tesbıt et-
ob' ~ a de .. 1 1 ı. li 1 1 'tk . o o em ı o ach, 
,\ rr1 j~~lı t lıı evli mi bekar 

11 l.tlı;r~ bıt ınek ne oluyor 
~ 1t ? ık vergisi mi ko

l) 
1ru. ':Yır <lo~tum merak et
.i~ ·' sayııı.ı halka zarar ver
i :"'ı(iı 

1• ıı~ " ' hulku Jalıa faydalı 
1 JOpıJ 

~ııı.. •yor. Evlenme nis· 
ı, •81111 . k 
·l}tı- 1 tisadi ve içti-
1•~ ... ılfıakkınıla bir fıkir veg "IS e · 
oı,, d~r'.n . z~mana ve mo 

ğıştığı bugün lıcı ke · 

ne ile uğraşır ? 

B - Ondan da biraz bahset
miştim . Nüfusun hareketi mese
la cvlenmelcı den, doğumlardan, 

ölümlerden ve sair sosyal hadise
lerden ve bareketleriodeo bahse
der . Bu hadiseleri, nüfus hare· 
ketleri ecnebi bir ta birle dinamik 

.nüfus sayımını kavramağa çalı
şır . Eski devletlerin nüfus siya· 
sası daha ziylde nüfusun kemmi· 
yetine ( kantiteaine ) önem verir· 
di, y~giine gaye nüfus miktarını 

çoğaltmak idi . Bu günkü devlet· 
!erin nüfuı siyırsası ise nüfusun 
keyfiyetine ( kalitesine ) önem 
vermektedir . 

A - Mal kalitesinin iyileştiği· 
ni bilirim amma insan kalitesinin 
iyilrşliğini bilmiyordum . 

B - Son zamanlarda insan 
oeslioio de ıslahına doğru gidil
mektedir . Sosyal siyasısın ve 
sosyal nğlık bilgisinin mevzuuna 
giren bir çok bilgi ve tedbirler 
evlenmcği, yaşamağı, yemeği, "e 
iskanı yeoi bir takım esaslara gö· 
re güderek yeni ve gerek mevcut 
nesliıı keyfiyet itibarile ( ruh ve 
beden itibarile) daha sağlam. da
ha İyi yetİ§muini temenni et
mrkt<dırler . 

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

rini yapmağa başlıy an Coşkun Güven , hPr gün sa
bahtan akşama kad::ır açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır . 

Amatörlere mümkün olan bütün .. 
___ k __ ol_a_y_l_ık_I_a_r_g_o_ .. s_ı_e_rı_·ı,_·r_. ____ il 

kiralık ev 

Durmuşfukı rnakallesinde Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinin karşısın

dakı iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.İsteklilerin Lüks BRkkaliyesine 

uğramaları . 5946 

A -- Bu ır eselelerio nüfus sa· 1 

yımı ile alakası oe ·t 
B - Alakası şudur ki bütün 

bu hadiseleri nüfus sayımı ile 
kavramak mümküod:ir . Nüfus 
sayımı halk üzeıirıe bir o.vi teş· 
his koyaıa demektir . Bir ulu 

suo kendi kendini bilmesi , iyi ve 
bozuk taraflarını idrak eımesi 

demektir . Bu yıl yapılacak olan 
S•yımıo 1927 seneainde yapılın 

ilk ve •Salı sayımla da bir muka· 
yese imkanı hazırlamau iti bu i 
Je ÖD r Wİ d11b1 bÜ}ÜklÜr , 

Uir halta evvel İpek ve Melek sinemalarınıla müşterek 
geçen senenin fevkalade ve en yrnı fılinılerinden 

MontE Karlo Prenses 
Mümessili 

Briket Bel• 
Şaheserini saygı değer seyircilerine sunmakla 

Alsaray sineması 
Müdüriyeti so ısuz kıvanç duyar lier s•ıne olduğu gıbi bu sene de 
İstanbul piyasasının en güzel ve en yeni fılimlerini temin edijn 

Alsaray Sineması 
Bu sene ,(e sevgili seyircilerinin daima teveccühlerini kazanat'ıık 

fıl;mler almıştır. 

Filime ilave: 
Para mont jurnal - Yeni Mavuz 

Dikkat: fünema, saa•t 8,45 de başlar. 

li'iatlar: Loca 200, Balkon, Koltuk 40. Duhuliye 25. 6000 
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Gayri menkul malların 

açık arttırma ilanı 

Gaz~temizio 17 /10/935 tarihli 
nüshasında çıkan icranın 1790 sa
yılı gayri menkul satış ilanı her · 
veçhi ati düzeltilmiştir : 

Dosys No. 1790 
Adana 1 inci icra memurloğun

tlan : 
Hiıseyio Niyazinin Nakiyede ala

cağından dolayı ipotekli. 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayıi mrnkulün ne olduğu: 

Gayri menkulün bulunduğu mev· 
ki, mahallesi , sokağı , rıumarası : 

No: 161 
Tarihi: Nisan 929 
Mevkii: Hacı Celıl karyesi. 
Cinsi: Tarla 
Dörıümü: 590 
Tapu hudu<lu: Şarkan ve gar · 

ben terikiam şimalen Çopur Hasan 
iken elyevm Ali Cenuben Çopur 
Hasan biraderi iken Hacı Meto zade 
Osman. 

No: 163 
Tarihi : Nisan 929 
Mevkii: Hocı Celil karyesi. 
Cinsi : Tarla 
Dönümü: 200 
Tapu hududu: Şarkan ve gar~ 

ben tarikiAm şimalen Liun iken 
elyevm mübadillerden Osman bey 
cenuben Haydar zadeler iken el· 
yevm Ebe zade Ali ve Tevhide. 

No:162 
Tarihi: Nis11n 929 
Mevkii: Hacı Celil 
Cinsi : tnrla 

Dönümü: 196 
Tapu huduJu: Şarkan ve şime

len tarikiAm garben Haydar zade
ler iken elyevm Ziya efendi ve 
Osman bey cenul>en Osman ilrnn 
elyevm Ziya e!ımdi ve Osman bey 

Takdir olunan kıymet : 590 
dönümlüğün beher dönümü on lira 
•e 196 dönümlüğün beher dönümü 
sekiz lira ve 200 dönümlüğün be
heri altı lira. 

Art•rmaoın ya pılacoğı yer,gün,saat: 
18 / 1 1 / 936 pazartesi günü saat 
10-12 icra dairesinde ikinci satış 
3/ 12/935 salı günü ayni saatlarda. 

1- işbu gayri menkulün artır
ma şıutnamesi 17-10-935 tari 
hinden itibaren 1790 numara ile 
Adıma icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. lla.nda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyrn . 
ı .. r, işbu şartnameye ve 1790 Josya 
numorosile memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmaya iştirıl1' için ,u
karıdo yazılı kıymt tin % 7,5 nis
betinde pey a kçasite ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev
Ji edilecektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
ıliğer a1~kaJ=trların ve irtifak ha1'
.kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki baklartnı hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsb!tı,,leril0 birlıkte 
memuriyetimize b.luirmeleri icap 
edtır. Aksi hal<le hakları taptı si
cilile sabit olmadık~:a Batış bede · 
linin paylaşmasından harç kalır

lar. 
4- Gö&terilen günde ortırmıya 

i,tirAk edenler aıtırme şı:ı rtnume

sini o~ umuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları te:namen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

1 , 
1 

1 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa boğrıld1ktan sonra 
en çok artırana ihale edilir.Ancak 
artırma bedeli muhammen kıyme. 
tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa
tış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklılar bulunup tıı bedel 
bunların o gayri menkul ile tomin 
edilmiş alacaklıırır ın mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere ar· 
tırnıa 15 gün Jaha temdit ve 15 ci 
iÜDÖ eyni saatle yapılaca1' artır-

l mada bedtli sıttış istiyerıin alaca· J 
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Kito l'iyatı -
CİNSi En En çoL. 

Satılan Mikdar 
az 
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=Kapım alı panıuk: = 

Piyasa parlajb •. 35,75 36 
Piyasa temizi ,. 
laoe 1 35 39,50 
iane II 36,2.5 
Ekspreıı - 40 
KIP.vlant 36 1 42 
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Iane 1,80 2,12,5 -

Yerli "Yemlik:" 
\ " "Tohumluk., 1,75 1,87,5 
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HUBUBAT 
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•• Yerli 4,87,5 5 
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Mentane 

Arpa 
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Yulaf 
Delice 
Koş yemi 
Keteo tohumu 
Mercimek 
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UN .... Salih 750 - - 675 .... ... .. 
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.ı.t -~ Simit " ::ı-o c: -~Cumhuriyet 775 :;:: ~ 
~> - " 675 
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Liverpul Telgrafları K•mhiyo ve Para 
17 I 10 I 1935 İŞ Bankasından alınmı§tır• 

Santim Peıuı 

Hazır 
1 

6 42 Liret : 1 197 
Rayşmark 9 '74 

1 inci T. V11deli 6 18 
Frank••Fransız .. 

2 inci K. Vadeli 6 

~ı Sterlin .. Inıriliz,, 616 50 
5 Hint hazır Dolar 0 Ameriltao,. 79 45 

Nevyork 10 87 Frank ••Isviçre" 

Adana üçüncü icra me-
1 
Gayri menkul malların 

murluğundan: l açık artırma ilanı 
Bir borcun temini için hacze-

dilmiş olup paraya çevrilmesine 
kora r verilen bcıher tor- u onar lira 
kıymetinde -27- tep hassa 4-
11 - 935 paz&rtesi günü saat 
-15- <len 16- ya kadar b~-
lediye mezat salonunda sntıluca-

ğın<lan alıcı olanların muayyen 
gün ve sa atta mahallinde hazır 

bulunmaları ilAn olvaur.5998 

kiralık ev 
Hükumet konağı yanında avu-

kat Uüsoünün oturmakta olduğu 
evimi kiraya vereceğim . istiyenler 
C. il. P. Seyhon i1yönkuru1 kale-
nıinde idare ftmiri Hüsnü Yurtçuya 
uğramaları. 6001 1-3 

·-~ -

ğınıı rüçhani olan diğer alacaklı. 

ların o gayri menkul ile temin ediL 
miş olacakları mecmuundan fazlaya 

~ıkmak şuıtile , en çok aıtırana 

ihale euilır. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihııla yapılmaı. Ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
iho!e olunon kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde p•ırayı ver 
mezse ihule lrnrarı feaholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lıftı, bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bı>delle almağa razı olursa 
ona, rozı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetla artırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi . 
lir. İki ihııle orasındaki fark ve ge· 
çen günler için yüzde beşten hesap 
oluMcak faiz n d iğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan fdhsil olu . 
nur. Mııdlle ( 133) 

Gayrimenkulün Yukarıda gös
terilen 18-1 ı.935 tarihinde Ada. 
na icra memurluğu odasında 

işbu ilan ve gösterilen artırma 

tartaamesi daiı esin<le satılacağı 

ilda olunur . 5997 

Adana 1 inci icra memurluğun-
dan: 

O. No: 1328 
İzzet kızı Halisenin Hayriyeye 

borcundan dolayı ipotek eylediği 
Açık artırma ile paraya çcvrı -

lrcek gayri menkulün ne olduğu: 
Şa. toriki§.m Ga. kısmen sırazen 
Mustafü ef. ye satılan arsa ve kıs-
men sırezen Kadriye hanıma ea-
tılırn arsa Şi.ifrazen sahibi ferağ 

Hayriye H. uhdesin 1Je kalım arsa 
Ce. ifrozPn Halıse hanıma satılan 

arsa ile mahdut tapuca 500 arşın 
şimdi -287.5- metro murabbaı 

çıkan arsa. 

Gııyri menkulün bulunduğu mev · 
ki, mahallesi, sokağı , numarası : 
Döşeme mahııllesınde ve Mayıs -
932 tarih ve 112 numarada ka-
yitlidir. 

Tak<lir olunan kıymet: beher sr · 
şıoı altmış kuruş 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saa: icn dairesinde 2004 No. iu 
kanun mucibince 30 gün kin<le 
takdir edilen kıym tin yüzdo 75 
ini bulduğu takdirde 20-11-935 

.... 
çarşamba gunu saat 10-12 de 
bulmadığı halde artırmanın 15 gün 
tt!mdiılile 6 - 12-935 tarihinda ve 
ayni saotta ihnl.-si yapılacağı. 

1- işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 19-10-935 tari
hinden itibaren 1328 numara ile 
Adana icra dairesinin muııyyırn nu· 
maresıoda herkesin görebilmE1sİ 

için açıktır. 11Anda ya?.ılı olanlar
dan f11nla malumat almak isliyen-
1er, i$bU şartnameye ve 1328 dos · 
ya numarıısile memuriyetimize mü
racaat etmelidir . 

2 - Art1rmıya iştirAk için yu
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetin<le pey akçasile veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev· 
di e<lilec~ ktir . ( 124) 

3- İpotek eahibi alacoklılarln 
diğ0r olaktldarların ve irtifak hak 
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kı sahiplerinin gtlyri men"ul üze· 
rindeki haklarını hususile faiz Ye 
masrafa dair olan id<lhtlarını işbıı 
i1dn tarihinden itibaren ~O gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. ı\ksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bede· 
linin puylaşmnsından hari~· kalır· 
lar . 
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Birinci sınıf 

Göz hastalıkları mütehassı 
Doktor Mesut Savctı 

1 r 11 

llosto larını her giin öğleden sonra snat 13 - 17 Y~ ka :iP e~ 
nhmer civarın<la İstikldl mektebi karşısındaki muayenehorıe 
buled ' r. 5912 10-14 

4- Gösteriler. günde ortırmıya 
iştirAk edenlor artırma şartname 

sini okumuş ve lüzumlu malCımııtı 
almış ve bunları temamen kabul 
ı-tmiş ad ve itibar olunurlar. 

-----------------------------------------------5-Tayin edilen zıımanda gayri 
menku 1 üç defa bağrı Idık tan sonra 
en çok artırana ihale edilir . An · 
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin 1üzJe 75 şini bulmaz veya 
satış istiytnin alacağına rüçhani 
olan diğor altlcııklılar bulunup ta 
bedel hunların o gayri menkul ile 
temin edılıniş alacaklarının mec· 
mırnndan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü haki kalmak 
üzere artırma 15 gün uaha temdit 
ve 15 ci günü oyni saatta yapıla
cak artırmada beJeli satış istiys-
11in alacağıntl rüçhaoi olan <liğer 
ulacaklıların o gayri menkul ıle 
temin edilmiş alacaklCtrı mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile ihale ı 
edılir. Böyle bir bedel eh.le edil· ; 
mezse ihale yapıl"Jloz . Ve satış ta · [ 
lehi düşer. 

1 

6- Gayri menkul keoJisine iha ( 
le olunan kimse derhal vt ya ve
rilen mühlet içinde parayı vermez
se ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel • n yüks€ k teklifte 
bulunan kimne ;ırzttıniş olduğu 

bedelle almağa razı olursa O!ıu , 
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razı olmaz, veya bulunmazsa be . len 20-11-935 tıırı o 1~1 
1 

ıuğll or 
men l 5 gün müddetle artırmıya l inci icra menıur ·ıeıı ı 

.. stdrı .tı 
çıkarılıp en çok ·artırana ihale eui- işba ilAn \C go SP ·pde 
lır. iki ıhııle arasındaki fork ve şartnamesi dnıras· 
geçen günlt r iç ın yüzde beşten . ılau olunur. 5999 ~ 
tıesop c •lunı:ıcak fıtiz ve diğer zu- 1 -----~~· iidiJ 
radar ayrıca hükme heı c et kal - ! Umumi orşriyBt ıJl .ı 
maksızın memur iyelimizce alıcıJaıı 4J 9af;Şl b~ıı 
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tnhsil olun ~r. Modıle ( 133 ) Adana Türk soıLl 
l§bU arsanın yukarıda gö(.lteri· 


