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-- -- -- Havalarımız 1 
Düşman uç~klarınm tt>hdidi al· 

tındadır. Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yıırdım ,::rektir. ' 

ADANA GÜNLÜK GAZETE UN iKİNCi ·YIL - SAYI 3359 

ephelerde yçığmur çamurdan geçilmiyor 
0beşliler İtalyan karakollarına gece baskınları yapı
Orlar. durum, Habeş sevkulceyşine uygun görülüyor. 

lill"ı Şartları yüzünden Habe;istanın kuzay ve güney cephe-
lerindeki 

ao._ 
İtalyan askerleri bitkin bir hale gelmişler . 

g:ı 8 : 20 (A.A) _ Bazı İtal nın güzel bir tnblosunu yapmış· 
vre b. 1 

'tL . h talyan uçağı Tacca· tır . 
•rı " bot U~erinde bulunan Biroo Bu münasebetle 1896 da ltal 
tt l~tınde bir köyil bombard 

it. llıııtir • 

, betlerin şiddt tli attıine 
İat~ Uçağnı bir kaç yerine kur 
() •t t t1ni1tir . 

111
'1er bölgesinde yapılan 

Jt.~•lcları ıırasında İtalyan 
1 kuvvetlerinin bazı top

'-0ktalarını lesbit etmişler-

~'gd· 
c ••cin 20 (A.A) - Habtş 

~,"PhP.sinia kurmayı ıı:fi Ve-• .. 'n bıtı _kuvvetleri komuta
ller~•ta ıle Harrar bölgr si 
o, 1 komutanı Ras N11u 
k~llıli ~ekilde yardımda bu 

yanların Aduaya bı-ı;imetindeo 

bahsederek bunun :; teşrindenbe
ri ıiliodiğini söylc-miştir . 

Maraşılın dediğine göre Ha· 
bftiıtanın silahları aden marki
z. t usulü ile idare edilen ve bu 
günkü güode savaş meydanlarına 

hakim olan otomatik silahların 
nasıl kuJlanacağını bilmiyeu bu 
impırıtoı lukta h ~ rı iiz pti<lai bir 
haldedir . 

Habeş asker leriniu süel t~rl 

birl~r<l~ pek inkişaf etmiş dı-ğil 
dir . Ancak Maıaşalın dc.diğioe 

göre en ufak arız!llarını var1ocıya 
kadar tan1rlıklara kendi ülkele .l.ı. dır . 

~ .. b riode Habtşler en modarn Lir or· 
~ .•ha: 20 (A.A) - Rea· du için dabi tebli~eli olahilirlar. 

'. hıldirite göre Habeş kuv· 

Moskova : ( Radyo ) - Ha· 
beşistaoın kuZ1ıyındı çok şiddet 
li yağmurlar yağm ktadır . ltal· 
yan Ordusunun ileri yürüyüşü 

havanın yağmurlu ve arr.zinio 
çamurlu olması yüziindcn dar
muşdur. Bir çok tank, Cfphıne 
ve rrzak taşıma vasıtaları ha · 
lllklıklar ortasında kalmıştır . 

Moskova : ( Radyo ) - F -
ransız Somalısido kozayanda Ha
bt ş ve İtalyan kuvvetleri ara
sında şiddetli çarpışma \ar ol 
muştur . 

İtalyan hava kuvvetleri 
Habeş kuvvetleri üzerine Lir 
çok bombalar atmışlarsa da han 
lardan uncak atmışını yarala· 
ya bilmişlerdir . 

Ku:uy ve Güney Hudutla · 
rııı<laki l alyıo Askeı leri bitab 
bir halde bulunmaktadırlar . 

L·' top)aLma fHliyetleri 
b llQıiı d ğ' ld' 
"'~ e ı ır . t'' Planının Hahrı kuvvet· Yeraltı servetlerimiz 
~IYın arzularına karşı 

ı-~·betlerini artumak erke-
1 ettiği ıöyleomekte · 

~l_ı, 
l. ·ıcıırjld. . 
~,k •ğıne göre Babtf ile· 
tld~~~arı düımın il~ ı leyiole-
11.~ 11 bir engel teıkil etmiş 

'ttlt ordusunun sevkülceyş 
~t 11

d? nıüsaid olduğu söy 'lr '~~ıb~ : 20 (A.A) - İtal 
"'kırı büyük bir faaliyet 

il , . lcdir . 
~lk' 

ı ltaı' c:~~he~e Hııbeş keşif 
~iıı k Yan ılerı karakollanoa 
'litl ~tif taarruzları yapmakta 
il er ı> • 
"•• S ,.,etırmektedır 
'-b, ;'Vunıua kurmayı seÇ· 
~•t') •tla tamamlanmıştır . 

••. 2 
~.Od O (A A} - Fransız 
~' tôl ıılarının v Hmiş olduk 
t,, ~nde :söz söyliyr-n Ma
''da l\thet Ecıperet, harbeden 
~''f ~ biri veya öteki bakkıo-

Rırtık t d' . . .. l b, e me ığmı soy e· 

oı;'~er İtalyan ordusunun 
, ugu •üel hareketler ndi 

lıı rı Sonunda galip gele 
b•tı ~lldığıoı ifade etmiştir . 

tı 
1 

l bölgeler ve malarya 
dıt~ ~il ~ataklık vadilcıde 
'Q•lkliyuk tecrübe ile Ma
~e v'tıluıoın aşılmaz dağ 

ı.ı , h •rdarıo Yagri sınırı 
'l'f.e .-'P etmiş olan Mara 

fl&landıki savaş ıartları 

Ekonomi bakanlığı müşaviri Kranik, 
''-Türkiye maden bakımından kü-. 

çük bir lngilteredir ,, dedi 
----------------------------Bartında çıkan '' Barlm ,, arkadaşımız, o taraflarda/et ma 

den/er üzerinde ekonomi Bakarılıf]ınca incelemeler yaptırıldığı 
m ve bu11u11 neticesinde, çok değerli ve =eııgln maden damarla 
rı bıılunduğcwu aşağıld satırlarla anlatıyor ! 

Ekonomi bakanlığı fen müş3· 
viıi profuör 1\1. Kra ·nikin baş

kanlığı alanda asistanı M. Klar 
ve Sumer Bank memurlarından 
B,<ltreo<linden mürekkrb f n be 
yeıioin , Ulustaki kömür maden· 
leıioi iocelediktrn sonra ıehrimi· 
ze geldiklırioi ve Durnuk köyün
deki liömür, demir ve boya ma 
denlerini görüp ıathi bir ine le
me yaptıktao sonra Sııfrabolu ve 
Kastamonu çevresine gittiklerini 
evvelki hafta yazmıştık . 

Profesör Kranik'in başkanlı 
ğıodaki lıey'et , evvelki güo Saf· 
ranholudan ş hrimize gelip o ge 
ce otomobille ve Çaycuma yoluy· 
la Zooglllclağa hareket etmiştir . 

Pı of esör Krahikle arkadaşla 
rı, ba r eketleıirıuen yarım saat öo 
ce idere evimize uğrayarak biraz 
istirahat etmişlerdir . 

Seyalıatları ve iocelem,.leri 
hakkrnda Profesör Kranikten ma-
liimat r;ca elıik . Bize şn malu 
mata verdi : 

Karabük f abrlkası : 
H< y,etr o yaptığı in erleme ge 

zisivin ilk hedefi , altı yedi ay 
sonra başlanr.cak olan Karabük 
demir fabrikasının ilıtiyıcıoı kar
şdayacak kömür d•marı bulmaktır. 

Bu damardan fabrikaya yakın 
ve sahile nzak olması matlup ol
dllğu <'ibdle incelemeler bu nok· 
ta göz önünde tutularak yapılmış 
tır . 

Hey,d iki H ııfıa önce Bartın· 
dan ayrıldıktan sonra Safranbolu 
ya , oıııdan da Kastamoouya git 
mi~ ve Küre, İnebolu, Ecevid , .. 
Azdavay ile Söğüdöıü mıntekala 
r1ada esaslı iocelemder yapılmı•· 
lir . 

Hey'et; Azdavaydan Gideye 
geçmiş, tekrar Azditvaya döne
rek, oradan Ef ani, Toprakcuma 
ve Safranbalu yolu ile Bartın• 

dömüştür . 

Kömılr bulundu : 

Halk kürsülerinde 

p, ofesö e, bn incelemderin 
matlup sonuç verip vermediğini 

, sorduk . 
İyi ve uygun kömür damarları 

buluuJuğunu, arıc c\ k Hakanlığa 
hildiı mcdeo öne,. yeriui söylem~k· 
te mı- ıur o'duğunu bildirdi . 

Söylev vermek isteyenlere 
EJ. p . . • ------

~--ll ~ Seyfıan llyönlwrul başkanlı!frndan : 
lJ,,t '•Yetin oo ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarafın· 
l,t,k 

1~8tıuıda , Ku~uköprü Çeşme alanında, Ta~köpıü ~a!mda 
'lııd •ile: lcürsülerı, ulusal ouygularımızı aCUiJ• ıoan verııa ıes · 
~ 'tıa~e •6yle1nek isteyen K•dın , Erkek bütün vatandaşlara açık 
"11 l .. lır . 

'•te"r•Ulcrde söz söylemek isteyenlerin adlarnıı, bayram günün· 
,'-rt~''li başkıolığına gelerek yazdırmalarıc.ı özel bir önemle 

811 arımızıikn dileriz . 
C. il. P. s~ylıan İlyörıkurul Başkanı 

llalıkel:!İr Saylavı 

Örge Evren 

Çıtycnma )Oluyla Zooguldağa 
gidrn lı ı-)"c:t , Ç"ycuma Çayır, 
köyünde bolu "an kömür madt! 
ninde iı:ıcelemeler yapmak üzere, 
ı>rada üç güa kalacak ve ayın 25 
inde Aokarada bulunacaktir . 

Harlrndaki madenler: 
Kazanı ı zın Ournuk köyünd' b ı 

lıınnn roaı!erıf Pr ve hılhassa kömür 
ve d mir n ad··rılcri h:ıkkınd:ı pro
fı· sörün muta.la HHnı sorıluk. 

Prof~sör Kranik, Durnukta çı-

- Gerisi ikinci sayfada -

Altaylarda 
Arkeolojik kazılar 

yapıhyor 

Tas ajansımo verdiği bir ha
berde okuyoruz : Altay dağları 
bölgesinde 700 kadar tarihi anıt 
vardır. l\loskov" devlet tarih mü
zesinin gönderdıği bir heyet bu 
yaz buralarda liıçok höyükleri 
kazarak araştırmalar yapmıştır. 

Bu höyüklerin bazılarında için 
de iki üç ölünün atlaı ile beraber 
gömülmüş olduğu ko!l r ktif mezar 
lar meydana çıkarılmıştır. Bir hö 
yükle bronz devrine ait iosao iske
letleri bulunmuştur. 

7 ve 9 uncu asırlara ait mezar 
farda bir veya iki atıyla beraber 
gömülmüş er kek ve kadın kemik· 
lerine rastlanmıttır. Bunlarla be
raber zengin ziynet eşyası, b yvan 
takımları da çıkmıştır. Digı-r lerin· 
den farklı bir böyilkte 224 tane 
eski f'Şya bulunmuştur • Zeogin 
bir cengaveıe ait olan altın ve 
1ıUmüşlerle süı-lü iskdetio yanında 
bütün takımlariyle beraber gömül
müş Uç at ve kıymetli bir harp 
rşyası kollduiyenu buluomuştur. 
Bu eşyanın arasında dibinde Or 
hon harfleriyle yazılar bulunıu 

son derece kıymetli bir gümüş tas 
da elde edilmiştir. Mükemmel bir 
şekilde işlenmiş 65 puldan mürek 
kep bir ziynet tftkımı ve birçok 
gümüş gemler , bıçaklar, üzerine 
çok güzd dtseoler oyulmuş bir 
kemik sep ta pek kıymetlidir. 

Höyüklerin biı inde bir el de 
ğirmeoioio taşları bulunmuştur. 

1 Gcrt:k bu ve gerekse meydana Ç•· 

kan bir sulama sisttmi, Altayın 

kurak siteplerinde çok eski zaman· 
laıda toprakıo işlendiğine en gü 
zel delildir. 

Bu kazılardıın alınan neticele· 
riu Türk tarihi bakımından olan 
p ... k büyük (\uemine işaret etmeyi 
lüzumsuz buluyoruz . 

~~------··------~~~ 

Yağmur 

Ötey gün öğleden önce §ebri 
mize bardaktan boşanırcasına ve 
yiımi dakika kadar süren bir yağ
mur yağmış ve bava açmıştır. 
Yağmur <ll\n öğleden sonrada kah 

h·zla v~ kah hafif yeğmak suretile 
t'pi müddet siirmüştür. 

Yağmur bir çok köylerimize 
de yağmıştır . İlçelere de yağıp 
yağmHdığı belli değildir. 

Vapur dolusu silah 
Berlin - Romada bulurıan 

Amerikao gazetecilerinin yazdık· 
larına bakılı r sa f, gilizler tarafın
dan llaheşistaoa gönde.ilen mü · 
bimmlltın vusulundan evvel İtal
yanlar Cickayı itıgal etmeğe çıılı 
şıyorlar. 

Son 21 saat zırfında siiab ve 
cephane ile dolu 7 vapurun İngıliz 
Somalısindeki Berber• limaDırıa 

vardığı haber alınmıştır. Bu vapur· 
laıdan birisi tamamen mitralyöz 
yüklüdür. 

Sayım nasıl yapıldı 

Halkımız, ulusal bir ödev bildiği 
bu işi olğunlukla karşıladı 

Şehir ve kJylerdeki sayım sonucu 
sevinilecek derecede iyidir. 

Genel nufuı sayımına öteygün 
sabahleyin altıda uumlarda ve 
köylerde başlanmıştır. Tam saat 
sekiz de kontrol ve işyarlaıın he 
piside ödevleri başıoda buluou
yor ve adları defterlere yazıyoı Jar· 
dı. 

Köylere alanım işyarlar daha 
bir gün öoceılen kamyonlarla 
gönderilmişlerdi . 

Halk; evlerinde oturmuş, ka
pılarına gelen işyarlare Ron dere 
ce kolaylık göstererek hunlarır. 

işlerinin bir an önce bitirmelerine 
çalışıyorlardı. 

ilbay Tevfık Hadi Baycıal, ual 
yediden itibaren mütemadiy~n 
urıamlsrı dolaşıyor ve bu işltri 
kontrol ediyordu. 

Bardaktao boşanırcasına ya
ğan ve hemen yirmi dakika süren 
)'.ağmur iıyarların işioe hiç sekte 
vermemiı ve bunlar ayni suretle 
ç.ılışrnalarıada devam etmişleıdi. 

Saat ooikiye doğru birçok u· 
ramlarda 1şyarlar ödevlerini hi· 
tiımişlerdi 

Bunlar başlaıinda kontrolları 
bulunduğu halde hükumet koııa
ğına giliyor. ve ellerindeki do~ya· 
ları vüfus Direktörlğüne teslim 
ediyorlardı. 

Bu durum gerek şehirde ve 
gere~se köylerde saat on sekize 
kadar sürmüş ve 18,30 da sayım 
işleri bitm • §tİ. 

İlbıylık kalından verildn buy· 
ruk ÜzJriadc Kuleden canAVar 

Dördüncü 
Genel enspektörlük 

kuruluyor -·-Coğrafya sınırları birbirini çev· 
reliyeo bir kısım illerin güverı lık 
ve inzibat , ekonomi, ıoııyal \'e 
kültürel ooktalardao ve bayırıdır· 
ıık bakımındtin }üksek yetki ve 
toplu gö üşler düzenliğioi kolla 
mık maltsadi)le lıngün" kadar üç 
genel cııspt~ktötlük kurulmuştu . 
Yeniden kurulması kararlaş an 
Murad ve Munzur illeaiyle Elaziz 
ilini kaplamak üzere bir dördüncii 
genel enspektö• lük kuıulmaıı lü 
zumlu görülmüştür. 

Bu <lördünçü g Muel enspcklör 
lüğüo kadrosu hakkında hükumet 
bugülll "" rde Kamuhya bir kanun 

:projesi verı cektir. Kadrod a 150 
lira asli maaşlı bir genel uspek· 
tö•, 55 lira maaşlı bir özel kalem 
direktörü, yirm ı şer lira maıışlı üç 
sekr<'ter, 126 lin maaşlı bir baş 
danışmao, 70 şer lira maeşlı e\co· 
ı omi, iskan v~ adli danrşmanlıklar 
125 lira ücretli bir sekeeter, 200 
liı a ~cretli bir levazım ve dayre 
dire-ktödl ile otuz lira ücrd i on 
odacı vardır. 

düdüğü çalınm ~k, uramlarda da
vul çaldırılmak suretile ıayımıa 
bittiği ulusa bildirilmiş ve bunua 
üzerint'! dükkanlar, gazino ve kah· 
ve:eı açılmış ve halk sokağa çık 
m ştır. 

İlbay Tevfik Hadi Baysal; day
re Direktörleıi ve nüfus ılayresi 
işyarlarivle birlikte gece saut iki 
ye kadar çalı§arak rakamları ıeı-

bit ettirilmiı ve umumi tutarı genel 
ıshtistik direktörlüğüne bildiril · 
miştir. 

Hı\ber aldığımıza göıe bu kez 
yapılan sayımdan alıoan ıonuç 
927 yılında yapılan sayıma naza· 
ran çok memnuniyeti mucip ve gö· 
ğüs kabutacak bir derecededir. 

İlçe ve kamuolardald sayım 
tutarlara İlbayhğa ve bura • 

dan da Genel istatiıtik direktor 
lüğüae bildirilmiştir. 

Bunlarda da alınan sonuçlar 
memauniyeti mücip bir şekilde 

dir. 

Türkiyeçle yapıla" sayımın ge 
nrl tutarı ayın yirmi beşinde iı 

tatistik genel r.firektörlüğü tara· 
hodan g.zelelerle ilaa edilec'"ktir. 

• 
Gerek şehirde ve gerekse köy 

ve llçelerde işyarlar ve bilbaasa 
okol öğrencileri büyük bir ~mek 
harcamak suretiyle vatarıi ödev 
\ui yapmi,lardır bundan dolayı 
kendilerine teşekkür edilmekte
dir. 

C. H. partisinde 
Dün büyük bir top

lantl yapı,dı 

Cumoriyet Halk Paı tiııi il yön, 
Kamuoyön ve ocak yönlcurulları 
bı şkan ve üyeleri düo saat 16 da 
Parti kurrğ111da ilyönkuı ul Baş 
kanı ve Balıkrsir S&ylavı Örıe 
Evı en 'ın Bıışkeolığında toplana
rak oceklıların Cumuriytt bayra
mıoa ne suretle iştirak edtcc kle
r ini ve ha k kürsülerinde söz aöy 
liyec~klerin adlarını saptım tlar· 
dır . 

Bu toplantıdP çağınla bulunan 
ötrelmen ve aydınlarla da hıık•n 
Örge Evrea ; halk kürsüleıiode 
veı ilecek ay•aların konuları çev
Hsio~e ğörüşmüştür. 

~~--------· · ·---------~~ 

Okullar 
Bayram dolayisiyle 

dersler (rejimi rejimi ) 
üzerine veril&cek 

~-----------·-----------------------------

Gel< cek salı günü Cumhuri · 
yet bayıamınıo ilk günüdür bu 
münasebetle her taraft'- şenlik 

baurlıki arı haşladıgı gibi 011ul
larda da hazırltklara bışlamıı: 
tır . O güu bütiio okullr sınıf 

larını süslüyeceklerdir Ôğreı 
Bugün 

mra1er gününden itibaren ders 

Akşam Alsarayda Münir Nureddin ve arkadaş- teninin ( Cumhuriye rejmi ) 
m~Hun etrafında verfcclclerdir. 

ları Tanburi Refik,Fahire Refik ve Artaki iştirakile Talebeye barymın tbüynklü 

b• d f h gv Ü vetürk inkilabıcın tüı lü 11f. 

1 
ır e aya ma sus . J baları tal ebenin seviyesile uv 

1 --------------------" ğuo Lir şelıilde anlacaktır . 
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Doğu Afrikasmdaki savaş 
ve Avrupa 

B1111desl. omlser miralay Vallt r Adam doğu Afrllws111da/i.l im· 
dlsalı uc onun At1rupa ii:erlndeld trslrlerlni lnceliyr>rc k bir /c.mfe

r,111s vermiştir, 
Auusturyrı Juiklİlncli nmmna ko1111şnn 111irnlay111 sö=lerl Aıms 

turyamrı ucri lcdblrlae karşt ulaccı{jt durumu arı/utmak illbarile 
pek nmlılmdlr 

Beı lin : 15 (öz• l aytarımızdon 
-Doiu Afrikosındaki lıadiıele · 

rin Avrupa devltt adamları üze 
rioe yaptı~ı tesir lı11lya- Habeı 
anlaşmazlığı ilr Lir ılgiıi olmıyan 
ulusları da pek yıkından ah.ka
dar edecek bir durum doğurmuş· 
lur. 

Bugüo bütüo Avrupa devlet· 
Jeıi kuvvet denldrı:meıi, elioııomik 
ç•rpışmalar vı; uluslar So yetui 
prenıibioi izah ve müd~faıı gi hi 
öı1emli koaula• kaıştıında bulu 
ouyorlar. 

Ciddi dcvlrt ac..lamlarının bu 
Öntmli konul•rı gerek keudi u 
luılar1 ve gıorc::k acuo barJ§I namı · 

na en iyi tekilde halı~ uğraştık 
ları bir Sır.da; diğer bezi ıergü 
l"§tçi aiyaeacıların ve ıiy&sal or 
gaaizasaayonların bu karg~şalığı, 
(otorite devlet) devlet prensibi ile 

19 uncu )'Üıyı'ın Jıbenl idıre 
prensibi araıiodaki çaıpışmayı 

alevlendirmek için bir fuıat ad 
ettikleri dea§i kardır. 

Avuıturya uluslar ıosyr:tuine 
daima ıe"gi ve eaygi bealiyen ve 
arııulusal barışın devamını öıle

yen bir de vlettır. 
Fak11t Avuıturya bükümetinin 

fikrince bugi\okü uluslar ıoıyetui 
bazi rkeik'.likler ve aksilikler ta
ftyor ki bunun ana sebebioi ulus
lar sosyetenin lıurulduA-u zamanın 
psikolojisinde aramak lazımdır. 

M.ıııliimdur ki u'uslar ıoııyet~si 
kurulduğu zamaaa Avrup.a de•ılet
leri g.lib ve mığlub yabud siliblı 
Ye siliıız veya birind ikinci ıınıf 
uluılar diye ki gruba ~yralmı§ h•ı 
tunuyordu. 

Bu ıihoiyrt ve uluslar sosyete· 
IİDİD bü1ük ınaştao e~orak.i ba 
rıı andlaşmalerıoı tammağa mec 
ltur ol.ası bu soıyetenio keDdin 
deo beklenilen başarılan yapıma· 
muina kifi bir sebep oluyordu 

Fakat bütün eksıklik ve yan 

lı~laı ına karşı uluslar soı) ete si 
preosibi•İn gayr t doğru ve yeri o· 

de lıir kurum <ılduğunu da kabul 
clmt k lazımdır. 

Nitekim - sosyete kar ışaceğı 
işlnın ne olduğunu ryice bildıği 

takdirde - bir çok batHıler rlde 
edeLilt Cı ğioi soa 15 seoe ıaı fııı<la 
bir tok dafılar iıbnt edt bilmittır 

l'erıl Aüusturywıw yeni İlal
yayCl karşı durwım: 

Bu durumun tam bir :dostluk· 
tan ibaret olduğu kesindir. 

Bir dostluk ki büyük U\'8Şln 
barııındao bir k•ç sene sonra baş
lamış ve l\fosolini devrinde Doll 
fusı tarafından ku\'vetltıtirilmiş 
tir. 

Bu do tluğu kurabilmek için 
eski llV•f seoeleriııio bıraktığı 
acı hatıraları unutmak lazım geli 
yord ıı. 

: elıf memleketler ar. sındttki siya 
ul bağların doğum noktası ve eko

nomileri arasıutla sağlam bir köp-ı 
~-rü:öde\oioi yepmakta <ılan .Anıs

turya Avıupar.ın tenha bir kena
rında veyahut Avrupa chşıoda bu
lunao kendi giln küçük her ba,.gı 

bir hiiHımd gibi hareket cdrme· 
mekte ber halde mazurdur. 

Bu itibar ile biç bir bii) ük 'I 
1 

devlet A\'u!'turyayı aldığı f ıoo 
durıımden vazgeçirterck arsıu'u 

sa 1 "•ı ğaşalığa sürük it mt k için 
süd vey• ekonomik bir tazyikta 
bulunmıyacaklır. 

Aurudada barış : 
Avrupa har ışı hiç bir zaman 

tcblıkede değildir. Çüukü bugüo 
bülüu büyük devlet ad mları Av 
ı uıuda çıkacak bir savaşın bu 
yüsek kültür meımlehlioi tam bir 
ceheonrmc çnirc ceğine ve bu ce 

henr~mio soounJa hiç bir devle. 

tio galip denecek bir bılde Oı ta· 
ya ı.;ikemiyacağıoa emin bulunu
yorlar. 

Y tni çilrncak Lir Avrup.1 sava 
~ıoın sonunda galiple mığlüp ka· 
dar zaraı la ve acınacak bir halde 
bulunacaktır. 

1914 ten 1918 e kada'!" süren 
savaı, Avrupanıo döı tte üçünün 
en ağır bir aoarşı ile sanılmasına 
ve ha1a bugGo bile his ellılicck 
kadar kültür ve ahlakta gerileme
sine ıebep olmu§tur. 

Yeni bir savaşta lıullaoılacak 
silahla• ise son büyük uvaştaki 
laindcrı daha oo misli kuvvetli ve 
yıkıcı olacaktır. 

Bu itıb.ar ifc böyle bir savaş 

bugünkü Avrupa kültüı ür.ün .da· 
yandığı bütüo ıiıtemleri kökünden 
yılcmağa klfi gelecektir. 

Erı ciddi bir hakık&t :olan bu 
düıüuce Avıupa banııntn en kuv 
vetli gözedicit1idi.·. 

Avıupa devletleri aklı b•şındu 
adamlar tarafıodıo idare edildiği~ 
müı{deıçe yeni bir Avrupa sua

~t aocak ıiyasa ıergüze§•çileriuin 
kaolı bir rüyası o 'arak kalacaktır. 
Bulanık audı ba!ık avlamak iste· 
teyerı siyasa sergüz~ştçıluini ve 
insan oğullarını birbirioe .boğaz 
L.tclırmaktan para kazanan ilıarp 
va~ıhları spekülaoyoncilarıoın e

m .. lleri daima kana bulaşmıştır. 
s .. vaştan p ra çıkaran spekü 

lasyonc larıo lıu l:aıılı rüyalarının' 
hakikat olmaması içiıı her inaan 
elinden geleni y11pmalıdır. 

A/n.a11ya uı• Aı•usiurya : 
A\ u.Jur)·a bülifimeti ile Al· 

maa hükumeti aresında bir çok 
soys& 1 pazarlıklar )'Bpılnı kta ol
duğnı a dair çıkarılon )aymt hıra 
geline, bu lm•usta kulaktan ku· 
lağa f asıldaoan hüıüo ba\•adisler 

uydurma yalandan bıııka bir şey 
deaildir . 

Alman hükiimelı ile paz4rlı 

1'tlrk S6ztl 
Ut 

Japonya - Sovyet
ler münasebeti 

" Karl Radek ,, io baş yazısı 
oın hülae111 : 

japolar şon zsm nlarda ov 
yeller birliği aleyhine propa 
ganda yap ~nakta ve bazı Bro 
şöıler neşretmektrdirler . Bu p · 
ropaganda d , Jupor.yıda ıavas 

lqtiyen fır"anın büyük bır sa
vaşa lıazırlnn<lıldar mı ve J" pon 
ya ile komşu 1arı arasında barış 
ilgilcrh i lccımek içio ç11hşdrk · 
lannı görmek mümkündür . 

Bu yayırııde J"pon ksoıoyu· 
11u Sovyr-tle • al ylıiue çevirmek 
için .M rıçurya sıurılarıoda Sovyet 
kuvvctluioin say ıı 230,000 o 
larak göıterilm t kte ve huna 
karşi Japon kuvvetleri 70,000 
olarak gfi teıilmektedir . Bun 
dan dolayı Sovytt sını lı111lla 

yeni Jdpon kuvvctl~ri gönderil· 
nıeıi istenmektedir . H ç şüphe 
yoktur ki Japonya hükmünde o 
lan .Mao~ot iy• c..lcvlctirıio de yi 
ne Japonlar tmrinde bir k11ç 
yiiz bio aakeı i <le vardar . 

Sovytttler birliği Çın doğu 

demiryollarını L*rış nAmına J · 
ponyaya satın~ ğ" mecbur olduğu 
gibi iki büyük ülke arasındaki 

bütün arılcımaz'ıklaıı da baıış 

yolile hal 'ım .. ğe ç11l ı şmakta 
dır . Japoolerıo Çın kızıl ordu 
sunun Sovyrtler birliği tara 
fınden teşvik ~dıldiği ve Çioi 
Türkistan ile Mogolistanda Sov
yet propıııgındaları yapıldığı ı.öz 

leri İS.! bu güzel siyaseti Loz· 
mak için bir vrsileden başka 
bir şey değildir . 

Sovyetler Japonyaya bir Ral-
dırmama paktı imzalanmasını 

teklif elli . Buoa Japonlar, Bı 

nırlardaki Sovyet askeıleıinin 
çekilmesi , 

Sahalinde petrol ocaklarının 

Japoohra verilmesi ve şark de 
oizlerdu Japoc balıkcılaruııo ser· 
Lest P.V)aoması gı bi şıırtlarla 

mukıbele ettiler . Bunlar hal 
ledilmedikçe paktıo imzalanmı· 

sı kabil olmadığını bildırdılcr . 

Buda güsteı iyor ki jrıpon savaş· 
çılan uzlaşmazlıkların barı~ yo 
lılc ballulilmcsini istemiyoı lar 
ve yeni bir savaşa hazı ı lan 
maktadırlar . Ayoı z macd• Ja· 
pon savaşçılaıı Sovyet!erle İn
ğiltereoin arasını açmak içinde 
gizli eşik ar çalışmaktadırlar . 

ovyell"r Biı lıği, yeni sü ba 
kanı Kava ima'ya muvaffnki)et 
dilerken evvt"la bu nevi al .. vh · ,, 
darlık prop~gandalarınıu kaldı · 

rılmasını istemekte haklıJır . 
Vakıa Çindeki kolay zafer

lr r, J9pon mac racılarıaı Sov 
yeller Bitliğıni Çin ile muka· 
kayeseye sevketmektedir . Fa 
kot bu mukayeseler yanlıştır . 
Ve zaten bu yaulışlığı daima 
gözö ünıb bulunm ları içirıdir 

ki ovyetler bi liği uıak do· 
ğurfa Blüber, Kızıl O ı dusur.u ıi

tah başında tutmaktadır • 

Gümüşhane mektupçusu 

Önceden ilio: İzıle töre ılirektör
lüğü yopmış olen (iijmüşhano 
mektupçusu C mal , iıiuli olorok 
ş lı r im ize gelmiştir . Fakat gerek ye ıi Avuıurya v~ 

geı ek yt ni İtalya bu işi t l birli
ğıle ba§ırabilmek için eıki acıların 
o~crinden ıüuger gtçirmekte 
birbiriodrn geri kalmamalıdılar. 

ğ• girişmeli mi girişmemeli mı '?~ -----·--------

Bu dostluk soo :secelcrio siya· 
sa tarihinde Avuıturyaya çok şey 
leı kazandırmış ve onun ~o bub 
rıulı gliol .. rinde yardımına yetiş 

ıDİftir. 
Bu,bıkikat eyictf bilLıdiği için

dirki büyük deylt:tlrrin tanınmış 
ıiya11cıluı Avusturyanın~uluılar ı 
ıosycteıirıde aldıj'ı ~on durumu 
h•klı buluyorlar. 

Coiıafi durumu itibariyle Av. 
rupa1:ın kalbiode bulunan ve muh 

Sorusu karşısında Avusturya hü· 
kumı ti biç bir zaman k1rararzlık 
duymım1ştır . 

Çünkü A\'lısturya lıütüo acua 
uluslara ile ve bılhassa komşu u 
lus•ar ile daima Larıı haliude 
y11§amağı istemiş ve iki koır ı 

Alman devieti arasındaki gtrgiu
liği boı görmr nıiştir . Fakat Lu 
gerginliğin meydırna gelmesiade 
Avusturyanın biç bir kabahati ol 
madığından Avusturya bu gergin
liğin ortadan kalkma11 için de 
hiç Lir ıdım atmığa kendini mec 
Lur görm m idedir : 

Bu itilıar ile Avustuıya ve Al 
mauya arasındaki pazarlıkların 
as!ı yoktur . 

Ve Löylc bir pazarlığa giriş' l

se bile bağıos:z \'e bür Lir Avus· 
turya fikrine karş ı olanların ii 
mHll"r yerine gelec"ğini ummala 
nnıı biç bir ıebep yoktur . Bunun 
iç' n yurdunu seven kendi devlet 
ve hükumetine sevgi ve saygılar 
ile bsğlı olan Avusturyalılar Şu
şing, Starhembtrg bükurnetiaio 
eski Do!fus pıogrnmından bir ka· 
rış bile ayrılmıyacağıoa emio ol 
malıdu lar • 

x 

ŞEHiR DUYUKLARI Gönüllüler bin 
pişman! 

_......................... 

İtalyan ı.imurlarıoın Ha • 
be§istanda istihdam etmek üzere 
toplayıp ae\·kettıkleri Suriye ve 
Lübnanlı ğöoüllüler oradaki se · 
falcte da}·anemıyarak birer ikişer 
sıyrışıp Suriyeye kapağı atmağa 
baılamı~lardır . 

BuolaTdan Halebli .Mebmed 
ilham namındaki birisi de bu me 
yanda yaka)'I kurtararak Beyruta 
g~tmiş ve orada sefaleti gaz, ıeci · 
leıe ~öyle hikaye etmiştir : 
"- Gü düzleri sıcaktan \e gtce· 

leri soğuktan harap olduk . Ça
c..lır ah nda p rişnn bir bay&t ya 
şıyorduk . Aldığımız meaş günde· 
lik mai~etimize bile kifayet etmi
yordu . Arkadaşlarımıo kısmı ii 
zam1 bestahaııelere düştü . İlk 
fırsatta memleketlerine kavuşma
ğa cın atıyorlar . ,, 

Benzine ispirto karış
tırma kanunu 

Tarım Bakanlığt Kamutay1 
sunulmak üzere iki gün ÖDC..! bı~ 
bakanlığa bir kauun projesi vermiş
tir . 

Bu kanun projui benzine ka· 
rıştııılacak ispiılo hakkındadır . 

Ezilmiş üzüm, çürHmU:. meyve 
ve •air şekcr li maddelerio toplan· 
ması suretile çıkarıl"cık ispırto 

lerın dışaıdan gelecek benzine 
kartştırılm•Stoı temin etmek ve 
ithalatı az11ltmak mıkıadını gü· 
deo kanun, ulcsal ürünlerimizi de
ğerlendirmek bakımındao çok ö· 
nemlidır . 

Proje Tarım bıkanlıiı tara 
findan ekonomi, gümrük ve tekil
ler bakanlıkıarıoın düşünceleri 

sorularak bızırlaamıştır . 
Başka memleketlerde beozioe 

yüzde otuz _kadar i~pirto katıl· 

maktadır . 
Bizde bu miktar te&bit edil 

a emiştir . 
İspirto yapılırken şeker fab

rikalarında bir işe yaremıyarak 

Lir kenara bırakılan melaıludan 
dı faydnlıo cakıır . 

8u1Jdırn baıka yer yer ufak is
piı to fı1bıikaluı yapılması da 
düşüoülmekte<lir . 

1936 Güneş tutulması 

1936 Hıziranıcdaki vaki ola 
cek Güneş tutulm&8anı tetkik 
için Sovyet aatronomlatı şimdi 
den bezırlaomaktadıılar. Güne

fİo büıLütiio kepanması, an · 
cak dar Lir şeıit üz:rinde gö· 
rülecekdir . Bu feıit Akdenizio 
Trablus kısmından baş1ayar:.ık 
Yunao göoeyinden Aoadolu yay ) 
lası, Kuadeoiz, Kafkas dsğl.rı • 
S birya ve \'e j.ıpo 'lya kuza ! 
yıudao geçecektir. Moskova dev 
lct astronomu enisli tüsü, bu 
müoasebetlc, profrsör Mı baylof 
tarafındın yazılm ı ş yeni ve mü 
bim bir eser c eşretmiştir . 

Eoistitü 1936 Giioeş tutul 
masıoı tetkık iı,.in Sovyetler bir
liğıniu 12 - 15 yerinde hususi 
istasyonlar kurmaktadır. liu ha
dise Cli iyi Sovyetlrr birliğin
den gözükt C(•ği için Sovyetler 

birliğine İnğiltere, Amerika, 
Fr•naa ve Almanyndııa bir çok 

uzmıınlu gclcc~ktir . 

Sovyetler fotograf nak
li cihazlar. 

Elektirik endüstrisi meı kez 
laboratnvarı uzak mesafelere tel 
v sıtsııile fotoğraf nakli içio ye· 
ni bir cilı z ktofetmi:ttir • Bu 
cihaz Alman cibazlarand n daha 
iyi iotemek•e ve 30 - 45 sao -
timetre tbadında yani <l.ba bü 
yük ruimlcri nakltılmrkte<lir . 
Bu cihazlarla İlktegrin ortala
rıoda ptk uzak mesaf~l .. r için 

sınıı~lar yapılacaktır , 

ikinci at koşulan 
Önümüzd" ki pızar güı: ü yap .. 

lacı1k olan son bahar at koşularına 
girecek olao tay, at ve kısrakların 
dündro itibaren baytar direktör li!
ğiirıde yazım işlerine ba:,:laomıştır: 

Uray dispanserinde 

Oç ayda tedavi edilen 
hastalar --Geçen Temmuz , Ağustos ve 

Eylül n ylnrı içindo ura y dispanse
rine 2071 hasta hoş vu rmuş , bun
lartlıın 1658 no be lavn ilaç veril· 
miş , 419 hasta bölge içi ve 4 lıns
ta bölg<:1 tlışı hostahanı•lno yotı 
rılmı~ 148 fakir uıcmloketlerioo 

gönderilm'şlir . 
Yıne üç ay içimle 161 doğum, 

338 ölüm olmuş , 67 çiftin nikdh· 
ları kıyılmış vo 113 fakir ölü urııy 
hesohıno gömduıülmüş ve 1058 
köpek öldürülmüştür . 

Şarbayımız dün Anka-
raya gitti .. 

Şarbay Turhon B riker , :oyın 
yirmi beşinde Ankara<la toplana 
<'ak olan Beleıliyeler kongrı sine 
işfrôk ttmek üzere ,dün okşAmki 
trenle Ankarayo gitmiş ve durıık· 
da uray tfoyre dir~ktörleri ve iş 
yorlariyle dostl11rı tar afınuun uğur

lanmıştır . 
Turhan Bcrikere buro<h bulun· 

madığı müduetce şor kurulu öye
leıindım Feyzi Durul vekillik ede
cektir . 

Cı•yhan :.arbnyı Sııldhattin Sa· 
pici arkodoşımız da dün c~yhan· 
don gl'lerc-k kongrede bulunmok 
üzere ayni trenle gitmiştir . 

izin alan öğretmenler 

Necatibey öğrdmen ıeriııden 
Güzideye hustalığrndan ötürü dtrs 
yıl.nın ha,ıanğıcın<lan itibaren 
bir yıl ve Ocaklı köyü öğretmenle· 
rin<len Bedrı'ye bir bıJçuk ay izin 
verildiği kültür bo.kanlığındon bil
dirilmiştir . 

Emniyet dire~törü 

İlimiz emniyet dııektö ü Balııi 
ye aylcsioiıı sıbbi mazeretin<l o 
ilbaylıkca bir hafta izin dolayı 
verilmi§tir. 

Vahdet gazetesi sahibi 

Haltpte çık.ao V obdct gazr te· 
~inin sebıbi Nuıi Grnç, Ö'ty ak
şamki trenle l-lalepteıı şehrimize 
gelmiş ve dün sabah h1rısını evimizi 
ziyaret ederek idaıe direktörümüz 
ve yazı yazan arkadaşlarımızla gö 
rüşmüş1ür. 

.Nuri Geııç burada iki gütı ka· 
dar kaldıktan sonra Ankarayı gi 
decektir. 

Acıkh bir ölüm 

Sayluhrımızdan Ü;ııer Rem · 
zinin eşi ve P~ncar oğullaııo 

dan Büs~ynın kızı bir kaç yıl· 
dao heıi çekm~kde olduğu has· 
talıktaa kurtulamryarak <lün öl· 
WÜJ ve cenuesi bıs mlarıoıu ve 
dostla ı ının göz )ışları ile ktç 
vekıt yeııı mezarlıga kaldırılmış 

dır . 
O üye taorıoan rahmetivi dl· 

lerken arkadaşım z '.Ömer Rem· 
ziye ve Ö1uuon diğ~r y11kınla

rına h~ş sığlığı diler ve tacıla
rını ortak oluıiz . 

Nikah töreni 

Tarsus Çukurova fabrikaaı 
muhasebecisi l\\uradla Ştfika Mal 
tanın ıkib törenlerinin, ıfüo İs · 
tanbulda Beyoğlu evlcome Blllo- . 
ouoda birçok çeğınlılann önünde 
yap,l<lığıoı memuuniyetle haber 
aldık. 

G. ııç cvlıleıi kutlar vP. devamlı ı 
Lir ömür yaıamalanaı dileriz . 

22 birinci leırln:,,-
= l tıC 

Sovyt>tlerde serb~S 
tin birine: gno.ll 
------~- ~ ı • jjoU 

ilk Teşrin·n ılk ı er 
yıldanb~ri ilk <l· fü olt.ıf1111ş'1r. V• 
serbest satışınn başlao dahi 1 

sikıı usulünün kı:ılk 1t1 Jı 'fd • 

rr\inJe Sf\tl~\ CJu}unJıf 
o it 
tır<lı. dJe f ,ı 

Ekmek ve unlu ms erik 
. . - ·e di.\~r rıoııı ınmesı, yog v ı<ı 11 

narh üstünJı n eerlJea& 1,0Jırd halkta itimat ve güven u yal 
bl"r 

Çorşılorıı yumurta , 8~. ıuıerıo' 
ı:ıairo satmaya gelen k0Yk yeri 
yılorır.ın aı tınosı bir ço dJ 
fiatları devlet narlıındaO il fit 
<liışürmüştür. Bir çok eı diif 
nnrhtan o/o 20-30 ef 

tür . .. 1100cfı" 
Sarbcst ticaret gu ~-,}! 

vcl butün tröstlerin de ?" _, 
t ami r ed.lmiş vu Y~~1 

.. 
0 
il~ 

Zı• nginleştirilmişti · su7 8' 
lard ı f ıot c~tvelleri var •·~ 
dukkdnlard ı çeşitli et. 1 P' 
için ayrıca ihzar cdildl1f _.b 
satılıyorJu ve hayvaoı~let' 1 
kısımlarırıın hangi yoıne il 
rişli ohluğuou göstere~ k,ç 
vnnlı. Voridııt günde bl; ~ı"" 
artın ştır. Bir ~ün e\'ve e kO 
ruhla olan sığ.r eti 10 ~~f 
6 rubleye <lüşmüşliir.Ba 
fiata ucuzlamıştır. 

Dışaşarı rı.ı: 
çıkabile~ 

k•fl' 
11 sıy1la kambiyo ·,,111" 

ıine bağlı ihtiyaç liıtd' dıf 
l 7 inci maddesine gaıe J. .. , •.. 
leketlere yerleımek 0 

,. 

leketimizden çıkıolır•~, 
mal ve mülkl,.,iodt'P e I•" 
ri paralarla aıığıdı e~:.:-,,. 
leket dııına çıkırıbı o"'' 
kümetce kaurl9ıtıralıJJl ~ 

,,ı 

Palamud, soğan, ır> • 
l ...... ıer•ı ve kabuğu ve hu a-- ki'"' 

diğer nebati boyetar, 
ve zeytio yağı, caDlı 11, 
halr, kilim, gülyığı, ta~ fi 

·h acı ve teze sebzenin ı r i" 
cından basıl olacak d6" 

/1 Ekek0 
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Birinci sayfadafl 

·se 
karılan kömür nürnUllf'~bll' e . ·u 
rak , madeni knlıle 1 ır 
yüksf\ k bulduğunu • dt: y 
için de f'Saslı iı celenıd1 b 1 

Jı I' 
soıır.ı fıkir hcyıın C ı nı 
söylonıiş ,e ~i·nılikİ _g i1,c 
l\ara~ük f..ıL ikutı.nıo 1ht bir 
şılıy,wok ve yeri uygu.:e ıfl 
madeni bulmak g.ıyesı oc• 

• • 5oıı duğunu , bunun ıyı tıY"c 
g .. ını \'C ilkbahard l b3Ş 

od() 
rıel inc • leınrler sırası ef 1 

kt8 da uurıyarak Ournu e~ 
t> "ld\16 

rottıJ ('Ol Ş lCQğıoı l 

Ateş ltığlusı : d" 
Prof .. sö·, Durnu~ 7:b3b 

lo y ısil ') Barlının ıst 
parlak görmokluılir · 0,,~" . our 

B.llıass'l. yıne .,
1 
ga~ 

lunup koodisioe örneg . b' 
. 1 k · ı · ı n·niŞ ' • hır to~ ıı ço ı gı o bil' ,e _. 

nadir hulunJuğoııu ok' 
· ıo > .ı zt.nt.l:.ın ya pılnn tug ,811v 

rorct <lcrc<·esine dt1)1• s''~ .. ço .. 
Cobrika fıı ınl11rı ıç ın 

söylem ştir . ıııef ' 
Ttirklye küçtik b~r Jt;~ -~ 

Konuşmcı Tür~ıyeP r'o/ı 
)erine intiknl edıncr. ce· ~·,,; 
nik, Türkiyonin ına~tefl 0ıJ"r, ~i 
k öınürco çok z~ ng•O ~o~ı 

nlfl AjlP' 
Zonguldak havzası ltıc"' ~ 
çiık bir ı.nrçosı 89~ 1 

811iO ~ 
bu lıak mdnn ru k•Y deıı> 

. • 1 ·ııere ,.fi nııkyosta bır r.gı if .. 
Juğunu ve ileride J1!1 ~ııg

0 

egemenlik elde cd ·hl 

lomiştir . 



s 
~e· ~ birinci teşrin 
~a --=-

1995 

• 
11 Savaş ve para pıyasası 

sr 11))0ğu Afrika çarpışmalarının 
lfa1 nıası , sade mahalli bir anlaş · w ~ ... 

ıD1 
0 

~· ıgıo gürühülerindeıı ibaret 
ııİ' 

11 
:~dir , bu ayoı zamanda dün· 

ııı>s& Obonıisi ve dünya piyasası 
JırJ~ 0

1 ~iiyük bir devrim ifade eder. 
" yv • eıı:i ,g. ~d ın son günl erde olup biten 

. .~ •Sele . l b k . . • 
ı~ ·Jeı~i rm , a tın :o ı sıvase tını 

rl~~, i~ eden meml~ketler üz ~rinde 
si

1 
rı \ lldao doğruya tesir edeceği 1 

j~\ ~ labiid . r . 
· ·~tııUf y CQ'ı b .. b" • • o. ık. aş gosteren ır ıtımat· 

..... llk tesirlerini Hollanda Gul -
eı ·• ı , . 

~o\ fi tu Uzerınpe gördük, ekooo.nik 
~ı~ ıa I kttıun k tu~ısında Hollanda ge· 
ııllıl:~r.~, 1~ın?yı , gittikçe daha fazla 
uık ıtlğ ·~.•on taraftara olmağa bat 
ı ~, 1 ~, l gıb , karolik partisi bile ar
~e~ ıest ~1°11 ferdioe kadar Colıjo'io 

Çd ~ asYon . . d .. pr ~e sıyasası peşıo ea yu 
~uh1

1:e' /
0
r ·. Fakat batlL\ Gulden 

a e q ~delu dagili tazyik az bile 
~blO ~il barbin baş'amuaudao ıuo-

ıtl •ııd 
sÇ ıftty ~ parasınıo oldukça teh-
18'11 ıı''İe·gırrceği şüphesizdir. Tab· 
~ot~ d'lld lze göre İtalya , kısa bir 

~~ ~t 
ıar / ·tt~. ıonra altm esaaioı terke· 

tır · f"b h .. 1 :ıı l , mama ı unu soy er -
ı ~I taılyanıo bugün bile hakiki 

~( 'ttlıll eaaaına dayandığını id· 
~ '~at~ek istemiyoruz . Eğer İtal-

~k 1 81ltette altın bloktao ayrı· 
" 01ııı~ ~Qı Olursa • bu diğer altın tsas
•' 111~1 ~ti~ da kuvvet ten düşmesini 
0 i ~: 01acıktır . Ulushu sosye 
ı~ • ı. ter· d I:' ı~ 1 te birleri karar altına 
e ıı ,, takd' d 
tll~ ~'ı ır e - ki bunu kuvvet· 

~· 11,kll \tk
11
Yoruz - ilgili memleketle · 

~ e I_ ılt ? 11 oınisi büyük bir hamle 
~rı · ~ 1r.. ''Ye atılacak bu da para I•'' ''ttı ' ~ "ı'k 11 de )eoi ve derin izler 
l•'' .c'~ 1 •taktıt 

~ll" :j r, ı,ı~ . 
1 ,,~ı ~~. " Ve Habe şistan arasında· 
' ~~~d§ 1 Fıansaoın militaristleri 
,e, ı;• ıı. a t ı · b . d 
~ "'' ~ ·ı~11 1 es ı ahn daha zıya e 
~f l '~ıi 1 erınıesi içio bir heves uyıo-
' l 1 ~~daıı şüpbe yoktur . Laval 
.,e ,i ~i , llılek ı· . . · ı . 

,ır ır, e ın ıç sıyasaaını ı gı-
S• \~ 11 bazı sebeplerden dolayı 

V
~i ~eı · 

ltd· ~tın tatmini reddetme· 
\q~:l' 

1
· Fakat bu , zaten çok 

~~a ~o llı•yan Fransa devlet 

~l :~~lira d~ba ağır yükldr yükle· 
.dl' 't,. · Eger Laval , bugüne 
lJ' ·ı d "l>t .. 

1 'kik •g ı bt-yanala rağmen 
/ıl 'lcb. 'dı : saksiyoolar :ıley· 

ır ~r 'ti ır k 
b''.ı ·~llıtr arar verecek olursa • 

o0 ıe:~jı~v'.· dtfı ltı ıleği~tii1i daha bugüo 
gıl \ıl, \Syo o 
• 111 

11
, lb k tı iİyasasrnı çarçabuk 

ı 1 ', ır·:i~ Ct~ •ldırarak frang ı düşüre 
"~ıeci~;, ~l~f:~•ıı sol cenahın , şiddetli 
~1 •1 , :. 'ki L ı l c kar şılaşacaktır . De 

, 1 nı #' ·~ ııer 'k. 
~ cP· } ı rd 1 l tarzda altın esa· 
J.0 ~JiP' ~ ••• detli bir hücumla kar -
,, ' ~ ' ı:n .. 11 01~ ,.ı~ ~' ba Uınkündür. Zecri ted · 

( 1 , d·· § Vurulsada , vurulma-
~c~ / Oviı . 1 H 

c~~,ı \'at P1yasası taJya a -
,3 ~:ı• i\ "' tıın t b '. b' . . O 

11
1 rr a ıı ır ııetıcesı 

'
1 9~ıı 

1 \tk'ııs, P.konomisiade husu 
oS • ı r ı ol . . 

•!flıı '~ır . an tazyıkı evvt lce · 
et '' 1 1tib , u ~ b~1 aro olarak , F rao· 

v· ~,. tlı d" 
ıı ,ı ttet t uşürecektir . 

d ~ (" du araftan İsviçrcoio cko-
ıı~ \ı t ~'ll 1 

~:J ,~· i bit u sviçre frangaoıo 
~IB ~.ı 11dc ltıi sarsıntıya mukavemet 

1111 r ·I Ylceg~ 1• · .. ,_b .. d'· 
1 .ı ., ~~· oı şun; uye u· 5; ,:ı ıj ı~,e . g 1•11 1 .• , 11 tıi • nıu konjooktür talı · 

• v ı 'ıı •ncef d. .. . . 
• ı1 J' 'it ~!) e ıgımız zaman 
~ıı: ~Hı .1~tıı, t~~anıablıırdı tehlikeli 
.iJ~Ji~~1t : ııı; . Uştüğü r. ü görün~z . 
ıı · t> tı '" ıı sıo lı 11 tl~~ t~ · 193 s aytaıo ı racat 
ıı' il. ttluı. .. <! son kaounl.indan 

r 1t · ısuın ~ 
, eJ1

; \, ı{'dc uz ea küçük ra~ 

Ekonomisi mecmuası direktörü 
Gllberl Layton tarafından : 

oe gibi tesirleri olabilir ? Şurası 
muhakkak ki altın blokunun ka-
r1lması borejiye iJgili h er memle · 
kette az çok zararlar tevlit ede 
cd,.tir . Altın rsas'tnrn böyle bir 
sarsıntıya maruz kalması evvela 
arsıulasal rekab~ti şiddetlendi 

recek . Esasen çok kıt o1an dün
ya lecimi uğrunda yeni mücade
lelere yol açe.cıiktır . 

Ayni zamanda yeni vergi ma· 
nialerı dikilfc.- k ve sınırlar arası 
mal mübaddesioe sed çekmek 
için bir takım mahirane tedbir
leu baş vuracaktır , Bu durumun 
iyi bir şekilde halli için mevcut 
ihtimall er o kadar aıd1r ki , an
cak ufak tefek teselJilc:rle iktifa 
etmemiz laıım gelıyor . Belki ar 
tık hu memleketler koydukları 

büt:ın manialaran ve setlerin saç 

mılığı anlarlar , belki biç kimse· 
nin mal istemediği ve herkesin 
para peşinden koştu bir sırada 

bu si@temiıı gÜ!ı geçtipçe daha 
şiddetleomcsl , nihayet kendi 
keodisinio mabvini mııcib !olur • 
Belki de dünya tecimioiu tam 
inkıraz ndao sonra arsıulusal iş 

birliğine doğru bir yol bulunur 

ve bu yol herkesi sonucsuz kou
feraos ve kararların aksine tecim 
manialarının ortadan kaldırılma· 

sına ve onuo yeıioe arsıulusal pa· 
ra sisteminin her hangi bir yeni 
şekline , velhası l vluslar arasın
da tam bir anlaşmaya doğru gö· 
ti.hür . Fakat hu yol ne zaman 
açılacak? 

Şura11 mnhakkaktır ki altun 
bloku , dünya savaşının sonuçla· 
rına şu veye bu şepılde Dilıayet 

verebileceğini ve savaşı takip 
tden muahede1erle tamamile 
sarsılan dünya ekonomisinin sta · 
bilizaayonuou elde edebileceğini 
zanı.eden biı ıamanan bakiyele
rioi teşkil eder . İntibak kabili 
yetine malak olmayan 11ltun esas
lar1 , er veya geç tashih edilmesi 
lazım gelen cans ız unsurhrdır • 

Ancak bu gibi tashihlerin ya· 
pılması içiu en müsait zamanın 
savaı zamanı olup olmadığı şüp· 
belidir . Arsıulusal para muvaze
nesi normal olsaydı , harp halin• 

de , savaşan " Sioir li ., memleı
ketlerdeki al tunu o bar be iştirak 
rtmeyen mtmleketlere akmaaı 

liiz ım gelirdi : belki şimdi Aoıe· 

r ikaya doğ,u akan bu tabii altun 
cereyanın öoüoe mümkün oldu
ğu kadar az set çekmek en doğ· 
ru hareket olur . 

Ahun bloku , " dünya ban 
geri ,, olm ak kabi1iyetioi kayıp 

Vt: bu ro), fio&DS alemi tarafıodao 
zerre kadar teıeddüt edilmeksi· 

zio yine Amerikaya iade oluudu. 
Harp bütün ekonomik ve siyasal 
t esirleriyle ilerledikçe bu rol mb· 
badt'fesi d e keııdısioi daha aydın 
bir tıurc tta hissettirecektir . 

İtalyan -Habeş haıbi bundan 
otuz yıl evvel patlamış olsaydı , 
dünyayı ve dolayı siyl e para kıy 
m~tledni bu derecede sarsmazdı; 
fakat bugün , yani bütün ekooo 
mik hayatın fevkalade zayıf oldu
ğu bir zamanda , daha büyük pa · 
ra hareket1eıiyıe karşılaşmamız 

kuvvetle muhtemeldir . ~fl'rı ~ d ıı. ~~aı olunduğu gibi ge 
ıı· ~ 1

1 ' Ret k · • Bunun için Londra City sin-ıJI d_Dt .~ \ '}'!,, e ıtbaliit bundan 
rof b ·ıb': ~:~lir.; nishetle ' çok dti, nihai bir para stabilizasyonu 
e. ~11~ ~· \ ''ıla uııa sıvaş gir da . asıl şimdi gelmediği hakkında 

( Türk Sözii ) 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ·ve kôZX 

·-~~~~~~~~~-
Kil o F'iyatı 

Satılan Mikdar CİNSİ Eo az En çoJ.. 
K. S. K. S. Kilo 

Kapımalı pamult 
Piyasa parla~ı •• 36 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 36,50 39 
iane II 
Ebpreıı 36,50 

1 
__ K.....,.le_v_ıa_n_t ________ __. __ 42_ 1 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ' ·~--------· Siyah _ 

Ç l G 1 T 

Ekspres ·· ı 1 iane 2,75 
·-~--.=--..,-,---- ----·-----· ---------· Yerli "Yemlik,. · 
-~~----~--:,..-;""---~----- -~~~~~----., "Tob omlıık,, _: _ ___.:......;l;.;.;,8;;..;;2;.;.;,S.....,. __ :.... _______ _ 

HUBUBAT 
Buıtday Kıbrıs 5 --...-----------

1-~!::-~-...,,----...----·ı--.-n~~~ 

•• Yerli 4,87,5 5 

" 
Men tane 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Merciınt>k 

Sieam 1 11 
----.ı.-------------------1 tJ N 

Salih 750 1 ... - ·---------- - ·-=,.----- - --- -----· ·- ~ **:.::•:,_ _ _ ,_..;..;.,, _______ . _::.6_75 _ __ -jj--------- -
..Q ıa -Düz kırma .. 
~ ~·---~---~---~·~---~-ı-~~-~-~~-E ı::: Simit ,, 
~ .§ -~ CITTiihu~r..,..iy_e_t ---- 800 
~ ~ - " --=7.,:,..517") ---- ·-
~ 8.1 -------·-' - Düz krıme ,, 

Alfa ., 

Liverpul TeJgrafları 
21 / 10 / 1935 

Santim Pene 

Hazır 
1 

6 40 
1 inci K. Vıadeli 6 19 
2 inci K. Vadeli 6 06 
Hint hazır 5 52 
Nevyork 10 89 

Cezaland1rllan şöför 
ve arabacılar 

Seyris fer talimatnamesine 
aygırı gittikleri görülen bir şöför, 
35 ar!lbacı ve bisiklt-te bioeo bet 

kişi haklarında zabıt dutulmuştur. 

Ayın Tarihi 

iç işleri bakanlığı Basım Ge 
oel Dircktörliği tarafıodan eyde 
bir çıkar1(makıa olan ( Ayın ta· 
ribi ) Kitabıoın 20 incisi de bu 

gn. çok misli yazılarile çıkmışJ 
tır • 

Bu güzel kitabi okumaları 
nı bütüo okurlarımıza tavsiye 
ederiz . 

Adana Erkek lisesi direktörlüğünden: 
Okulumuz pansiyonunun 2 ci 

Teşrin ayından ıtibıuen yedi aylık 
yiyecek ve yakacak ihtiyacı ~ b'3-
delleri uygun görüldüğü takdirde 
29- 1 O- 935 de ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle ihaleye 
konmuştur. isteklı]erin ihale günü 
saat 16 da malsandığma yatırılmış 
% 7,5 teminat makbuzu ıle Kültiır 

tlirektörlügünde hazır bulunacak 
kuruma bRşvurmaları bild irilir .Şart
ları ,;ğrenmek istiy<'n1er okul ida
resine başvurmalıJırlnr. 

Ekmek 34 000 
Et 15 000 
Sa<leyağt 3 500 
Şeker 6 500 
Pirinç 5 500 
Zo:ıytinyağı 2 000 
Kuru fasulya 4 500 
Sabun 1 500 
Salç(\ 1 500 
MadPn kömiirü 85 Ton 

5948 8-15-22- 26 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasaodan alınmıştır. 

Liret - 1 1-21_ 
Rayşmark 9 76 
Frank .. Fransız,. 
Sterlin "ln~iliz" 617 50 
Dolar "Amerikan., 79 40 
Frank "lsviçre .. 

Kültür direktörlüğünden : 
609 lira 4 kuruş bedeli keşifli 

Adana Gazi paşa okulu tamiratı 
5 Son Teşrin 935 salı günü ~aat 

10 da ihale yapılmok üzer"' açık 
aks .itmeye konulmuştur. ieteklile
rin sözü geçen gün ve saatte Da
imi encümene ve şaı tname ile ke · 
şifnamel:)ini görmek üzere hor güo 
Kültür deyrf' S~rıe başvurmalan ildn 
olunur 5979 15 - 18-22 

posta, telgraf ve telefon başmüdür -
lüğünden: 

Seyhan ·posta ve telgraf baş · 

müdürlüğü dairelerinin bu yılki ya
kacak ihtiyacı olan bir kuruş 62,5 
santim muhammen bedelli 20,000 
kilo sobalık kesilm iş kuru meşe 
oJunu ile kolisu 3,5 kuruş muham· 
ın rın bedelli bin kilo kuru mPşeden 

yakılmış toz w topraktnn eri men 
gal kömürü 22 - 10- 35 tarihin
den itiboren 15 gün mü<l.letle ek
siltmeye çıkarılmıştır . 

T. S:ıninin 6 ıncı çArşamba gü
nü saat 15 de P. T. Başmüdürlu
ğtioıle toplanacak komidyon hu· 
zuril~ talibioe ihale edileceğinden 
isteklılerin Orman idaresinden ala
ca~lan ruhs 1t tezkereleri ve 27 
lira muvakkat temin11t]arı ile bir
likttı B ıışmüdürlüğe müracaat et
meleri ilfin olunur. 6010 

22-26 - 30-3 _,..._ 
8osnah Salih fabrika· 
sından : 

Y tı rli koza ÇPkmesin~ başlayıı
cağım 17.J an fabrikada iane çığidi 

olanların teşrinievvelin s0nuna ka 
dar ciğitlerinı koldırmeları ve o 
tarihdeo sonra mukabiline yerli 
çiğidi veıileceği saygılı müşteri · 
lerım ize ilfin olunur . 

1-4 6013 1Jı1b ~ b·ı t:ıo-ıak ~ hüküm süren kanaat , her halde 
p ~ı'~ ~j ~ 1 Eııı ı' . "Veya z~crı ted· k 1 1 k 1 l ;il i lllllllllllflllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllnıaıınııııııııınumııııuıııııırııı. 
bıı•· ıl ' ~tır k k k k o ay ı la ao aşı ır . • • 

ııl .ıl' av a etme or u- avrılı-fi:. 1 bu gece nöbetçi 1 l'ııC' ~61,. .. ~ •lı 1 c 0lunıcak olursa . " Pesler Lloyd ,, J Y 
· ıı 1 '}ı: 11 

'sa · · d O ki S l r.ı fl1c~ ~J 11k ltlıJ~ırıın muhafo1zas1 Osmanıye e ca ı ü eyman E 
~cn5şl·~r d,a 1ktlcr baş göste · ı,. v k l , hoca ile aramızda hiç bir şirl:et ve czane 
ıt~.ıı ~aı ~~~'~'.~ "k•şı n.aca Cl ar 1 münasebet ka1mıı<lığının ilıım. ~ Kale kapı eivarında ~ 
•Pb 'q .. 'ltdd .w esnasmda alhn • ' Osmııniyede manifa- J M R "f t . d. e 

ijtlh lgıoı fatzedelim : vatan hainidir 1 turacı 1 . 1 a eczaııesı ır ; 
~konoınisi üzerind e -------------· OSMAN i 111 ıııııwn ııımınnııın11-1mırııuııııauıuıııtnıuınıııuıudlıııııwıı11~ 

Sayft\: 3 

--~ -- -- -

Asri Sinemada 
19 Teşrini evvel cumartesi güoü akşamından itibarc11 

Alfret günvald-ORlahme rbde ve 

Merich Foldesin 

Macar operetinden iktibasen vücuda getirdikleri 
. 
lvan petroviç - Gretetheimer ı 

gibi iki büyük artistin oynadığı 

Almanca büyük operet 1 

( Vlktorya Blsarı ) 
ilavetP-n: Patejurnal . 

6003 

-----------------------------------·----·.-.-----------ıı·• 
Bir çok şaheserlerin büyük yıldızı ( Aanna Bella ) 

Jön Promiyelerin en gilzeli ( Güstav F röhlich ) güzel 
bir film olan , 

. 

( Olneş doğarken) de 
Birbirlerine yakışan mükemmel bir çift vücuda geıirnıişlerdir . Bu 

büyük fılm bu akşamdan itibaren ,' 

Yazlık sinemada 
Halkımıza taktim edilecektir. Fransızca sözlü 

Dikkat: 
Sinemamızın kıymetli müdııvimlerinden bir çokları kışlık salonu 

muzun tıe zaman faal iyete geç.eceğini büyük bir isteğ i ile sormaktııdır· 
lar . Kendilerine hemen burada haber verelim ki : Sinemamızı ikinci 
teş rinin ilk haftasına oçmağa çalışıyoruz . Temiz ve mükemmel bir ses 
çok rahat koltuklar, fevkalAde bir konforu ihtiva eJecek olan sinema · 
mızda kıymetli halkımız büyük bir dikkatle seçilmiş çok güzel fılmler de 
seyredeceklerdir. 

6014 

r-- Foto Coşku , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğrCJf işle
rini ylıp mağa başhyan Coşkun Güven , her gün sa
bahtan akşama kadar aç'k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadtr. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

. - . 

Alsarar sinemasında 
22 B;rinci Teşrin sah günü akşamı 

Miialr Nureddin ve 

. 
l; ., 

' 

; 

. 

' 

Tanburi Refik, Fahire Refik ve ı 

Artaki iştirakile 

Yaln.•z bir defaya uıabsus 
6008 



( Ttlrk ~ztl ) 

' 
•• •• gunu Arsı ulusa 1 31 Teşrinievvel 

Arhrma günüdür , bu münasebetle · 

ı, Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Mlsabaka Açtı 

Her çocuk " Artırma "hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazılar 

29 T· E v 1 t . h k a d a v e a r 1 n e 
iŞ BANKASı iSTANBUL ŞUBESi 

adresi .. 
n d e r 1 m e 1 i d • n e g o ı r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat veri
lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum

bara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıtılacakhr 

MiJderria Doktor Raş it Tahsin 
Tuğ Savul 

Allıl, sinir beklml 

Gayri menkul malların 
açık arttlrma illnı 

• AJııııa 2 inci icra memurluğun-
dnn: 

Osmanlı Bankasına bordu Kara 
Dayı liimnil ve Boy İsmnil S fanın 

Dosya No 375 
Aç k art rma ile paraya çovri

lecek gayı i mrııkuliın ne olduğu: 
No: 56 

Avrupa ve tanmızca tanınmıt Hoca doktor Raşit Tahsin şarımıza Tor ı h: Temmuz 929 
gelmif, eski sevgili muavinlerinden Doktor Mazher Es•min Orduevi ya· Cinsi: Müteaddit tneyve oğaç. · 

modaki evine inmiştir. 22 gün kalacaktır . Başvuracak hastaları her la rını hovi vo <lerununJa 3 tah-

gün orada kabul ve tedavi etmektedir.6012 1- 10 1 tani bir fevkani oJalı ev ve bir 
çarJuk, su motoru havuz kuyuyu 

Seyhan defterdarlığından: 
Miktları 

Mahalleıi arşın 
Sofu bahçe 300 

Beki Dabağhane 

Muhammen 
kıymeti 

3200 

24000 

Sınırları 

Doğusu Hacı Mehmet batısı llu 
susi yol gözeyi Hamza kozoyi 
yolu . 
Doğıısu yol ve hamam odunluğu 
arsası ve mahkemeli ev batısı 

hükOmet konağı evrak depoııu 
ve mağazaları gözeyi genel 
yolu kozeyi adliye dairesi ve 
bahçesi . 

Gayri mübadil Yooaniı Mıvrumati vereıulerindeo metruk yokarıda 
g6tterilen ev ile hamamm 432 hisseJe 193 hiRsesinin mtilkiyeti gııyri 
mübadıl bonosu mukabilinde satılmak üzere 15 gün müddetle artır· 
mağa çıkarılmıştır. Tolip olanların l T.,şrin,isani 935 cuma günü sııot 
on beşte Mılli EmlAkteki satış komisyonuna müracaatları ı)dn olunur. 

19-22-25~28 6005 

kiralık ev 

Durmuıfakı makallesinde Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kirahldır.İstekliler;q Lüks Bakkaliyesine 

uğramaları . 5946 9 _ 15 

şamil mua znmin bbh\·en'n tomamı 
1 miislaınel motör tahmınen 600 
r.ar 1 LÜ portııkol ve turunç ve sair 
meyvo ağaçlarını havi bahçe. 

MovkiiJ: Beylik damı 
Dönümü: 67-ev. 3 - bil-:ne-

saha 70 Dö. 670 Zü. 
llutludu : Doğusu Habip tar

lası batısı Üınn.ii Gülsüm ve J fod
ra iken Salim tarlası, Poyrozı lla
tica, Selim iken lbrnhim ve biroder
leri Salim ve halen Şükrü oğlu Sa
l ı h o. Yusuf , Necm•ttio Hamıt ve 
Selim oğlu Selım kıblesi tarik ve 
Ahmet Cevdet ile mahJut. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümiı 1 L : 40, - k;rk liradır. 

Art•rmaoı o ynpılaceğı yer,gün,saut: 
25-11 ·- 935 pnzorlesi saat l O - 12 

1 - işim gayri menkulün ortır
ma şıutnamesi 25-10-935 tori 

bin1en İtibarrn 375 numara ilo Adıı· 
na 2 icra dairesinin muayyen nu
marasıoda herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazılı olanlar
Jan Cazla malumat almak istiy,.n 
l· r, işbu şartnameye ve 375 Josyo 
numorns le memuriyetimizo müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirAk için ) u
karıdu ytızılı kıymı.. tin % 7,5 nis-

22 birl11cl teırln 

di cdilecekt.r . ( 124 ) 
Belediye 

betinde p y akçasile ve ya milli 11 
bir bankanın teminat mektuba t~v- l 

3 - ipotek sohibi alacuklılarlo '---------·------------~ 
diğer alaka tarların ve irtirak hak- Sebze halindeki kahve icara varili10 
kı sahiplerinin goyri menkul üze- 931 
rinJeki haklarını hususile Caiz ve SeLze hali üzorinJe yeni yopılun kahvenin 31 -Mayıs - ~ 

kadar olmak üzere on dokuz aylıg·rı icara verilmek üzere •9 ma•r ata Jair olan iddialarını işbu 
ilAn tarıhinJen itıLaron 2o ~ün mny11 konulmuştur· iğroti tutum parası otuz liraılır. 
içinde evrakı müsb!t.-loril ·ı birl kto lhıılesi Toşrini snninin brşinci salı günü saat on beşte .b~I~ 
memuriyetiuıize b ldirmelcri icap cümenintle yapılacaktır istoklılerin şnrtnamoyi görmek ıç.ıP 
eJ~r. Aksi holde huklurı t'1pıı si- yozı işleri kalemine vo ihrık günü Jc helcılıyo enl'Ümcnine 
cililo sabit olmaJ ı kça satış boıle. ılan olunur. 5996 11 -22-26-29 
linin paylaşnıasınJan hor ç kalır
ler. 

4- GÖiıt ·rilen günde artırmıya 
i~tirtık edenler aıtırmaşu rtoıme 
sini ok umuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları te namen kobul 
etmiş od ve itibar olunurlar. 

5- Tay:o edilen zomantla gayri 
menkul ü~ defa bağrıld kton ~onra 
en çok artırana ıhale oJılır.Ancak 

artırma beJeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 şini bulınoz veya sa
tış istiyenin alacıığına ı ü~·lıani olun 
dığer alacaklılar bulunup tıı bedol 
bunların o gayri monkul ile temin 
eJilwiş alacaklarıı ın mccmuurnlnn 
fuzlaya çıkmazsa on çok artıranın 

taahhüdü baki kalm!lk üzere nr· 
tırma 15 gün Jaha tomd t vo 15 r.i 
9 - 12 935 p:ıznrtesi gi.inü 

Ayni saatla yapılacak artır -
mada be Jeli scıtış istiyeııiıı alacn
i1•nıı rüçboni olan diğer o lacaklı. 
ların o gayri menkul ile temin edil. 
nıiş olacaklurı mecmuuodıı n fazlaya 
cıkmok 2280 No lu kaıtuııa göre 
muamele olunur ve muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmak 
şurtile , en çok a ı t ı r a n n 

ihale edilir. Böyle bir ht!del elde 
edilmezse ihale yapılma~ . 

DİŞ MACUNU 
V·h FIRÇANIZI 

EC ZANESINDEN ALıNtt 

UCUZlıll!C oo6P 
5370 136 

/ 
6- Gayri m rıkul kendisine 

iholo oh.nan kiu•so derh l vcy .ı 
verilen mühlı t idndo p•ıroyı ver 
rnezse ilıole knrarı foaholunorak 

kenJ sinden ovv~I en ~·iiksek tek-
" 

lıft'i bulunırn kimse llrzolmiş ol· 

duğıı bcd~llo olmıığa r ızı olursa 
ona, razı olmaz, veya bu1unm zsn 
h men 15 gün miitltl ·ti ı ortırmıya 

~·ıkarılıp en çok artırana ilıalı3 l di 
lir. İki iholo arasındaki furk vo ge· 
çen günler için yiizde beşten h sop 
olunacak faiz ve dığer zararlar ay-

m·a hükme hocct k81'° 
. . . l da.fi 

ıııurıyctımıze n ıcı 
nur. Mııd.to (133) 1'' 

Gayrimenkul )'ti i 
rilen 25- 11-935 ıs~ 

., . . . urlıJır 
na - arıcı ıcra mem ıle' 
işbu ildn vo göste~, 
şartnamesi daiıesin 
ilıln olunur . 6006 

. ,t 
Umumi neş1'ıf 

u. BaM',, 
Adana Türk söı 


