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. Cumur başkanlığına seçildi 1935 Büpce projesi Kayseride Atatürk heykeli 
ismet lno" .. .. b k 1 " d k' nunun aş an ıgın a ı kabinede Sü bakanlığına 

eski Kurultay başkanı general Kazım Ozalp getirildi 

E:s~i nıaliye bakanı Abdülhalik Renda, söz 
hırliği ile Kurultay başkanlığına seçildi • 

S· .\ıık•ra . 1 
, uyqk tıliU · (A.A) - Beşinci 
ı6t,,. et Mccı· . b b .. 
!' .... e,88. I ısı uııüo u-
ın, b ını e 'Ik ' 

ı n irine· 1 İÇlıma devre-
t t 1(:Ulllbtır n toplantısını yapmı§ 
u,,n &eçııı· eisliğine Kımal Ata 

t,d l§tir . 
t~t . ıo SıyJ 
1 . 1 1liraı. tVlırıo da ilk ola-
opıa " etı:ı;ı kt İd ntı lıt il e e oldukları bu 
e g· ' et Me ı· . . . io· Unleri c ısının fevkal-

•'nd ııe ın h 
ıu1 e ııeçıni a sııs bir bava 
lae llıUııu, n~ Ve tam beş saat 
'-I 81•rdaQ' ıııleyicilere mahsus 

o,u ayrı ol k 
liht lluıı h' Ha toplantı 
~ 1Up18• 1 dır Part;astnda bu ta 
'• . " ı a h 1 l.i, ''rılııııt I ıı ıınmak istiyeo 

ıııı !Çok diıııe ? ~aııoa rağmen 
~ l ar Ve }'ıcıler yer bulama 
~ı,1 llıecll · f 

~ ••• IQ •ııd . sın •çı ışını Say 
' 111 " l<;i•' . ı, 1 ~tııııh .•1nı ve nihayet 

ı (Or·d llr ıor h b Qul'İ 1 o,j8 d 1 • ıoı ayakta 
htitıd r ka takibe imek mec-

dı llafkaıı; k alınışlardır . 
~~t'~1ılnı1,

1 

1
kilrsüsüoün sağın· 

&u1~1er •rka:,•n kısımda da Ve. 
it, k le Orta Yer almışlardı . 
1111: ıt'~aııı ı. elçilerle ' elçilik· 

's'•da h endtıerine mahsus 
•• •zır b 1 liiıı ... ı 14 t d 11 unııy<Jrlardı . 

dı . ~lavlar oğrıı hemen hn
lıg1 Utllk ~l Yerlerini almıalar· 
lıt1 ~ 11Qdı İlkıllet Meclısioia ça· 
lıt,, ~ loplaot dolarak yer aldık-

'Pai b 1 
• kadıo Saylav-

' ·~luı •tık olarak 
·S:: 
~-

. ' 

, ___ _........._~ ....... -----~------·------, 

----------------~--------------------------------daki hıza göre Türk ulusunu 
kıea bir zamanda bütün ulusların 
Gstünde bir kuruna götüreceği· 
ne büyük inancımız vaı dır . 

Bu sözlerinden sonra Saylav- ' 
)arı and içmiye girişmiş ve alfe
be sırasilc intibah dairelerinin 
isimleri okunmuştur . İlk oku
nan intibah dairesi, Afyon olmuş 
ve Ali Çetinkaya ilk olarak and 
içmiştir . Ve yiue Büyük Mill,t 
Meclisinde ilk olarak and içen 
Baya o Mebrure Güner ç o'muştur' 

Bundan sonra yapılaıı seçim
de Çankırı Saylavı Abdulhalik 
Heada, Büyük Millet Meclisi baş
kanlığına s, çilmiş ve alkışlar ara 
sında Baıkanlrk yerine geçerek 
şu sözlerle t~şekkürde bulunmuş· 
tur : n 

"Beoi ba§kanlığa seçmek su
ı etile 'gi>ster<ligioiz yüksr k ili· 
mad<lan dolayı hepinize teşek

kür ederim . Hu v' zifryi yapar
ken çok kıymetlı yar'lrmlarıoızı 

benden eslrgc memenizi bilhassa 
dilerim . 

Müte:.ıkib~n başkan vekilleri 
ile iJare amirlerinin ve katible-
rio seçimi yapılarak : 

Başkan vekillerine 
. Saka (Trabzon) Nuri 

( Gazi Antcb ) Tevfık 
( :Sivas ) 

IIasan 
Conker 
Fikret 

idare amirliğine Halid Bay 
rak ( Beyazit ) , İıfın Ferid 
( Mardin ) , Mehm:d Ali ( Ço· 
rum ) , 

Katibliklue de Ali Muzaffer 
( Konya ) , Ali Zırh ( Çorum ) , 

Ferit Crlal (İçel ) , Haydar Rüş 
tü ( Dt'nizli ) , N ~şid Uluğ ( Kü 
tahya ) , Sabiha Gök seçilmiş 
!erdir ' Bayan Sabiha bu rnret· 
le Büyük Millet Meclisinin rıya· 
ıet divanına giren ilk Saylav 
olmuştur . 

Iliyaset divanının lıu suret· 
le teteklıüliinden sonra Riyaseti 
Cumhur seçimine geçilmiştir . 
Yvpılan seçim neticesinde Baş 
kan Abdulhalik Renda , Kamil 
Atatürkür, ,mevcud 386 Saylavıo 
ittifıılı:ile Cumhur Reisliğine se 
çildiğini bildirmiş ve bu ,sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır . 

Başkan bunun . üzerine neti 
ceyi Kamal Atatürk'e bildirmek 
üzere topla;ıtıyıa fasıla nrmiştir . 
Bu seçim ııetictsi arzedildikt~a 
sor..ra Atatürk Aüyük Millet Mec 
lisine gelerek Seylavların ve ha· 
zır bulunauların çok heyecanlı ve 
dakikalarca süren alkışları era 

sında Başkanlık , yerine geçerek 
aşağıdaki nutuklarile and içmİ§· 
ler<lir : 

[Kurultayın sayın üyeleri 1 

Kurultayca beni bu seçim dev· 
resi için de Cumurluk başkanlığı· 
na seçmek yöniyle yüksek Türk 
ulusu adına gösıermif olduğunu~ 

büyük güvenden dolayı eğilerek 

- Gerisi dördıiııcii flrlikde -

Hükumet tarafından 
Meclise verildi. -·-

Hükumet 1935 büdce projesi 
ile mülhak iüdceler projelerini 
dün Millet Meclisine vermiıtir. 
1935 büdce projesinin masraf 
.kısmı şöyle telrf edilmiştir. 

Mrclis 2,859,682 
R. Cumhur 386,792 
Divan 565,500 
Başvekalet 1,159,879 
Ş. Devlet 218,193 
İstatistik 580,852 
Diyanet 611,986 
Maliye 12, 78"1, 179 
D. Umumiye 46,291,293 
Tıpu 1,153 530 
Gümrükler 5,03,913 
Dahiliye 4,347,908 
Maıbuat 95,944 
Fmniyet 4,137,499 
Jandarma 8,909,621 
Hariciye 3,262,140 
Sıhhat 4,892,184 
Adliye 8.788,478 
.Maarif 8,9-18,445 
Nafia 12,643,607 
lktiead 4,053,150 
Ziraat 5,150,511 
M, 1\1. Kara 48,087,816 
M. M. Hava 5,017,060 
M. M. Deniz 4,308,600 
Harita 623,965 

Yekün 194,882,727 

O~~NL~R: 

Bir kaç dilek . 
--· -

Şarııııızdakl lelefoıı hatları· 
nırı yeni bir biçime konulması 
lçlıı çalışıldığını göriiyorıı:::. Va
kla telefon lwıwşmalarırıda lıe· 
ıu'iz lsiediğinılz dıizgılulıik elde 
edl/cmemlşllr . Bııııa lıalların 
yeni başları yapılmakla ol11ş11 
bir ma::errl diye ileri sıirıllebi· 
lirse ele biz C11ıııl111riyel devrinin 
islediği çalışma sislemlııde bıı 
gibi ma:;erelleri dalı/ lıoş göre· 
cek deyillz . 

Bıı ııoklayı imledtklen sonra 
P. T. T. idareslndeıı öledenberi 
istıdlğimiz şu işi bıı vesile l/e 
bir kerre dalıa tekrar dileyec~· 
ğlz : 

Telef on sarılralıııda ıııımara 

sayısı yüzleri geçmektedir . Bi· 
risl ile görüşmek için santrala 
/ıdld o abonenin adresini söyle
mekle ıı k ıırlıılamadık. 

Bir lelefo11 rehberi yapılırsa, 
bir kerte kimlerin telef 01111 var, 
kimlerin yok; bıuııı kolayca öğ
reıııııek iıııkdııını elde eder ve 
sonra da , her aboneııiıı ayrı 

ayrı adresiııi söylemek kıilfe· 

tinden lwrlulurıız. 

Her lelefoıııı olaıı ıııedeııi şe
hirde bıı böyledir. Adananıızda 
rılçiıı bıı yapılmasııı ? Dalıa son
ra, şar içlııde , görıinıişleri bi
çlnısl:, rastgele sıralanmış, bir 
kısmının dibi çıirıiyerek sağa 

sola eğilmiş bazı telef on direk· 
leri var. Hazır işe el atılmışken 
bıınların da diğerleri gibi dıizene 
sokulması ve lırplsirıln birden 
koyıı bir boya ile bo1Jarııııası 
luııı direklerin ömrıirıii uzatır, 
hem de şimdiki gibi göze batıcı 
başı bozuklııklaıı oııları kıır • 
larır . 

Yazılarımıza karşı sıkı bir 
alakasını gördıiğıi ııııiz başmıi · 
dıir veklliııdeıı yııkarıki dilek
lerimiziıı dt yerine gelirl/ece
ğlııi ıımııyorıız . 

Halkın büyük :şenlikleri arasında 
açıldı, olgun sJylevlevler söylendi .. 

Kayseri: 1 (A. A.) - Büyük 1 
Önder Atatük'ün Belediye tara
fından askeri kıyafette heykel
traş Kenan Aliye yaptırılan bey· 
kelin açılma merasimi bugün sa· 
at 14 de Cumhuriyd meydanın
da yapıldı. Şehir başten başa do 
nanmıştı. Daha sabahtan l\ley· 
dan önü binlerct. halk dolmuş

tur. Şehirde büyük bir caolılık 
göze çarpıyordu. Her dükkan ve 
ev bugünün şerefine süslenmişti. 
Saat 14 de artı Cumhuriyet mey
danıoda kıpırdamanın dahi im
kanı kalmamıştı. Vali ve K. O. 
K. yer larini aldıktan sonra me· 
rısime baılandı. 

Çok ğüzel bir kaide üzerinde 
konan Atatürk'üo heykeli büyk 
bir Türk bayrağına sarılmıştı. 

Vali ve Belediye Reisi, hey · 
kelin açılmasını K. O. K. Gene

ral Ali Hikmet Ayerdam'a hı· 
raktı. General Ali Ilikmet , heyke· [ 

lin kordelasını keserek kısa söy. 

lediği çok özlü eözleri halkın 
sürekli alkışlarıyla karşılandı. 

Heykelin üzerinden bayrak 
alınırken onbinlerce halkin1 [ ya
şasın[ Atatürk. yaşa, varol büyük 
Önder ] sesleri ve balkın bu es
nadaki özden ve candan gelen 
tezahürü pek büyüktü. 

llalkevi Başkanı, Atatürk'ün 
büyük şahsiyetinin metbini uzun
ca ıınlattı ve alkışlandı. Şehir ve 
gençlik namına güzel söylevler 
söylendi. 

Atatürk'üo heykeline Vilayet, 
K. O. Bolediye, Halk Fırkası, 
Halkevi, İşbankasi, DemiryoUarı, 
Sümerhank tarafından çelenkler 
konulılu. 

Bundan sonra geçit resmi 
haşladı. Askerimiz, mektebliler, 
atlı spor ve kayakçılar alkışlar 
içinde geçtiler. Geçid ' resmi bir 
buçuk saattan fazla sürdü. 

Kayseri hü)ük bayram günü 
yaşıyor. Tezahürler ve halkın 

heyecanı devam ediyor. 

Bir yıllık ihracat ve idhalafımız 
934 yılında dışarıya 9009287 liralık 

ihracat vukubulmuştur. 

Buna mukabil dışarıdan şarımıza vukubu
lan idhalat yekunu 3219309 liradır. 

Ticaret we unayi oda11 tarı- ı 
hudan tesbit edılen bir islatisti · 

ge göre geçen 934 yılı içinde Ada 
nadan dışarıya yapılan belli başlı 
ihracatın cins ve mikdarlaaıoı a~a· 
ğıya yazıyoruz : 

934 yılı içinde Adanadao ha 
rice 4286·146 lira kıymetinde 
11633160 kilo pamuk ihraç ~edil
mi9tir . 

933 yılında ise 1,243841 lira 
kıymetinde 4216808 kilo idi . 

934 yılında 157043 lira kıyme· 
tinde 7323710 kilo arpa ihraç edil· 
miştir . 

933 yılında ise 109064 lira 
kıymetinde 6215682 kilo idi . 

934 de 324465 lira kıymetinde 
11546554 kilo buğday ihraç edil· 

mittir . 
933 yılında 162937 lira kıy-

metinde 5194324 kılo idi . 
934 de 263496 lira kıymetin-

bi mühim bir fazlalık göze çarp 
maktadır . Bu da Adanamızın ik
tisadi ve zirai hayatında büyük 
bir yükseliş gösteriyor demek· 
tir • 

Buna mukabil 934 yılında 
3219309 liralık idbaHl.ta mukabil 
933 yıl:nda 3956951 lirıolık idha 
lat vııkubulmu~tur ki 933 yılına 
göre 737642 lirıılık bir eksiklik 
vardır ki bu da halkımızın iktist
da son derecede riayet ettiğini 
gösteriyor demektir . 

Bu idbıılatın belli başlıcaları
nı da gaz, benzin, çimento, nebati 
yağ, şeker , kahve ve makine yağı 
trşkil etmektedir . 

~-~----··· .... --~~~-
Bernlinde 

Türk Ticaret Odası senelik 
tophıntısını yaptı .. 

de 4497797 kilo un ihraç edilmiş· Berlin: 1 (A. A.) - Alman· 
yadaki Türk Ticaret Odası sene· tir . 

933 yılında 297236 lira kıy lik toı•Iantısını yapmıştır, Oda 
metinde 5396501 kilo idi . reisi lıir nutuk söyliyHek Al-

934 de 1303034 lira kıyme· manya ile Türkiye arasındaki ti-
tiode 1537652 kilo iplik ihraç edil· cari mübadelenin meeud idki~ı· 

fındao bahsetmiştir. 
mi~tir . • • 

933 Yılında ise 825600 lira Kayseri Halkevının 
kıymetinde 1157348 kilo idi. mü!fameresi 

93<1 Yılın da 1365445 lira 
kıymetinde 1183742 kilo bez Kaysui: 1 (A . A.) - Niğde 

Halkevi musiki ve Spor komite-
ihrac edilmıştir · b' 

933 Yılında ise 974639 lira sinden bir heyet ır maç yap· 
mal ve müsamere vermek üzere 

kıymetinde 854835 kilo idi . 
şarrmrzı g~lmiş, fırkamıza misa · 

934 yılında 117864 lira kıyme- fir olmuştur. 
tinde 6836927 kilo çiğid ihrac r , 
edilmiştir, J J Af 

933 Yılında ise 24740 lira O ım top , 
kıymetinde 1164372 kilo idi · B - Ö-- - r. 

üyük nder Atatür"'ün 
Buna nazaran 934 yılında u

tekrar Cumhur Reisliğine seçil· 
mum ibracı.t yekunu 9009287 ve 

mesi dolayısile evvelki gece şarı-
933 yılında ise 4212227 liradır. mızda 101 atım top atılmak su · 

Şu hale göre 933 yılına naza· retile bıı seçim kutlanmıştır . 
ran 934 yılında 4797060 lira_"gi ·~~;;..;;.;;;....;;.;.~--------



Türk Sözü 

Gilgameş 
Firtik : 2 

22 cae 
s 1 

Çevirici : Pfeifer 

-10-
dır. ] dağlarda yalnız gezen yaba· 
oi eşeği avlayan ... Çöllerde par-

Adana bakım • 
evı 

4 

• rdll '6 
Mersin 2-Adana idman yu 0 

Toros 10 - Adanaspor . 
t . ( ı k )la bir yer tanruı yahut 

r a d ) Bu 
.. b.. dünyanın bakanı ır . 
o ur . do··uınez bu yo· 

'd J r gcrı ' eve gı ev e k" ··naıez 
l l . dah oru , 

)n sopan ar "' . 1 . sık yoktur, ora· 
bu evde bıç nr ı,. k Jd D 

ki · vertozu ve 1 
nan yeme erı J • 1 

sı avlayan .. Ey dostum; beraber 
isteklerimize erdik; beraber dağ
lara tırm ndık, Gök bogasını be· 
rober öldürdük; Katrao ormanın· 
dalı.i Humbabayı beraber yok et
tik; Seni ne biçim uyku tuuttu .. 
YUzün ıarardı, beni arlık dinle· 
miyoraun ; .. 

Geçen yıl içinde 63926 bikes 
talebenin karnını doyurulmuştur. 

----·•••.... b"tÜO otl •' r 
k · in u bir Cuma günü Adanada Qehir ala- bir crol yapma ıç J hiç 

-s • tı • Jl sa 11 
moda Torosspor-A<lanaspor ara· lerıni sarfeuıyo ıır ~ 
sın da ikinci devre seçimine baş- tice vermiyordu • . wıi' 

l bakı.,, ,a~ 
lnnuı . Or\a eri MahmuJun iJııre- Yine Toro~lu ır JeJİ 6 d' ··------. renın e\hist lerı kuş a-

ihnrel tır, 0 rada oturanlar 
kanadlnrıdır, 0 • 

rın d' karanlıkta kalırlar, gır· 
ebe ıyebn tozu evinde kırallıt· 
di-itn u yer , Fakat o ; gözlerini açmtyor, 

kalbine parmak vuruyorum fakat 
kalb çarpmayor. Şimdi d ntunu 
nitaPlııı gibi saklıyor. Aslan ai· 

Yine bu yıl içinde bu f ahir talebelere 
muhtelif yardımlarda bulunulmuştur 

sioıle saat 4 de oyuna devam edildi. 
1 

alarak Adana spor ~BıJ e~'~ı 
llk ııkını Adnnaspor yaptı. Bu den nyrılmıyorlardı .. 

0 
,es•9)ıiıl' 

okını 1'orosspor kolaylıkla geriye ı Adana spor beklerl~\,rd•P ,ıı 
çevirdi. Şimdi top Torosluların aya· gisi d.:ahilinde ~oros :pıt pef0 ıs 

n! tebthtrı ve erpuşları karma 

k b ·,, halde duruyordu, pa 
knrışı • d b · 

. 1 1 . ta uki çağlar an erı 
dışa ı ar,.. d k 

k U n hükümdarlar, ora a e· 
er s re ·ı . d 

b ı k ''apı)·orlardı, bazı erı e ba cı ı J • • • 

ı k ediyordu, bazılerı ıse sa· 
aşcı ı . d'ğ' 
k cıhk yapıyordu~ ~ır ı ım yn 
toz evinde : uhı kahrnler ve Şa-

l hizmetçi kahinler, cezbe 
ınrız ar, 

l t lmuı:ı kahinler ulu tanrıla· yt• u u :ı; • • • 

rın " Paşiş Apse 11 lera [ bu ısı~-
ler terceme edilmemit ve oldugu 
gibi kaydoluumuştur. Anlaşılkd~
ğına göre bu adlar da birer a. 
hindir. ] oturuyorlardı : Ora~ı 
Etana, Sumukan ve yerın krah
çesi Ereşkigal da bunların araıın· 
d bulunuyordu. Yerin kUibesi 
" Belitseri ,, kraliçe önünde diz 
çökmüş eliııdki levhayı okuyor
du beşım bana çevirdi. O sırada 
bu' tuhaf adam yanımdan gaib 
oldu. [ Elli satırlık bir boşluk] 
Gilgameş onnsına diyorki : 

bi bağırmığa ba§layor. Yavruları 
çalmmıı diıi aslın gibi güıleyor. 

~Eogidunun yüzüne eğiliyor, ıaç· 
farını yoluyor, güzel elbiselerini 
yırtıp, yırtıp atıyor. [ Seksen sa
tarlık boşlukta Gilgameş Eogidu
nun cenazesini yedi gün ve yedi 
gece geciktirdiii anlaşılıyor. Bel· 
ki bu suretle dostunu tekrar di
riltmek iıtemİ§tİr. ] 

Bimeyei ftfal cemiyeti Adı· 
na şubesinin gtçen I'ertembe 
günü yıllık kf>r-gresini yAptığını 
ve heyeti merkeziye üyelerini 
~cçtiğini Cuma günkü 1&yımızda 
yazmıştık . 

Bu korıgrrde okunan idare 
heyetinin bir yıllık Ç!lı~mı ra· 
porunda çok faydalı ve d~ğerll 
bulduğumuz bazı rakamları ııa
ğıya yazıyoruz : 

Halkevinin himayesi altında 
buluoao Himayd etfal ve Maa
rif cemiyetlerioin bakım evinde 
yemekhanenin açılış tarihi olan 
27 TcgriaeVV< l 934 tarihiodrn 
28 Şubat 935 tarihine kadar 
63926 talebeye yemek yedirilmiş, 
33 çift terlik , •190 çift kundura, 
239 çift çorab , 17 adet kasket, 
14 tak1m elbise , 19 adet göm 
lek , 8 takım iç çamaşırı , 874 
adet defter ve 674 adet kalem 
verilmiş ve yüz fakir ve kimsesiz 
çocuk sünnet ettirilmi~ir . 

Hilaliahmerimiz 

Bu bakım yurdunun daimi 
himayuiode 35 çocuk bulun· 
makta olub bunların yatma yer· 
leri , yeme , içme ve giymeleri 
huraca lemin olunmaktadır. 

Bu yıl içinde ,,Himayei ctfala 
verilen iane ve teberrularm ye 
kuou 1846 lira 1 O kuruıu bul· 
muştur . Geçen yıl içinde ölen 
merhum Meraki Zsden Mahmud 
tuafıodan terekesinin yarııanı va· 
ıiyetoamesi mucibince (hu hayır 
ocağına bırakılmış olub hunun 
da tutarı 8 · 10 bin lira arısında· 
dır . 

Bu vesile ile ölü , kongre 
üyeleriuce rahmetle anılmıştır . 

* • * 
Heyeti merkez\ye Yarın Ti

caret Odasında toplanarak beş 

kitiden mllrekkeb idare heyetioi 
s~çecek\ı:rdir · Bunun için azala 
ra davetiyeler gönderilmiştir . 

Halkevinde 

ğında : ne lüzumsuz bır ç• n•lt•Y1

1 
~I• 

Toroslular haftayımın on <laki- ile neticelendi · Bu P: k•P~ı~nô 
kasına knuar mütevazin bir oyun yardımcı Nuri sovıı ,u go 
oynadılarsa da, kalan otuz beş da- çekip Torosun onOP 5ır 
kikoda Adana spor kah.si önünden kaydetti • f r,..,,. f ot~ti~ 
ayrılmıyordu. Adana ıpor , sı 1 uıııJ bl 

Bu sıralarda. orlauan aldığı topu lar da on gol atarak oY ,ıd 1 

Süııvi kulübü hesabınıı ilk golü ler . . . . jd•'' 1~ yaptı. Ort~er oyunuıY1 ı\J. folf 
Artık bu golden sonra müte · 

madiyen Toroslular Adanaspor ka-

lesini sıkıştırıyorlnrı:ıa da attıkları Kır koc.usLI .J 
şutlar avut ile netİcQleniyorJu • •. • - ~ ff'. 
Toroslular Allanaspor kalesi önün· ~ ırdeJl c t 
don ııyrılmamnsı gözden kaçını- Cuma güniı ok bio•fl 611 
yordu. Bu sıralarJa soğdan orta- Torosspor kulübli (ııf ~ot)~ 
lanon topu soliç Necati güzel bir den başlayacak 0180 eralıll ~ 
vuruşla ikinci golü kaydetti . Se · seyir için bialerce ~ıtılılll k 6 •• 1 
yirciler Torosun galip gdloceğini yi doldurmu§ sab~~:rıırdı · ~~ 
evvelinden kestirmişlerdi. ba~lamasını beklı~bi kotıı1' ~ 

Çünkü iki hafta evvel Adana ce de yazdığımız gı fd~rtill "'r'~ 
idman yurdu ile karşılaşan Ada· caat eden Toros ' uıar• • / 
nnspor ye<li sıfır İdman yurduna da ldmaoyurdu koıuc ,4d'°'rJı 
da mag;lup olmuştu . da idi. Seyhan sporlt•ıı>jyor1' / 

. . "k e ıı 
Esasen Çukurovanın birinci dev· ve Tarsus ııtıra afi ~1' 

d ba1I11ıP ı.olil resini şampiyonlukla bitiren Ta· Saat on • • d'tter,. • 
k 1• • sD rosluların da Adıınnsporu yene- gelen koşu 11PC1 1ııeriJll 0'ri 

_ Bununla beraber her zah· 

ıneti yendik. Düıüoki : O~u.nla 
beraber nerelere kadar gıttık , 
dostumun gördüğü rüya fena bir 
kaldır. Rüyayı gördüğü güodell 
sonrn bozuldu. Erteai günü Eogı· 
du yine y tağında yatıyordu ve 
yanında ölüm hayalleri vardı, Ü 

çüncü ve dördüncü günü Engidu
ııun yatak odasmda ölüm oturup 
duruyordu, beşinci, altıncı, yedin· 
ci sekizinci dokuzuncu ve onun· 

Sana kibar bir yatak döge· 
elim; seni bir §an kürsüsüne oturt
tum ; ıeni solumdaki yarı~ :iıke
meainde oturttum . Yer yütünüa 
hükiimdarlarma senin ayaklarını 
öptürdüm ; ıenin batırın için U
ruk lı•lkını ağlattım , mesut a 
damlar seninCiçin kederler geçir· 
di ; ben ise vücudumu yıkamı· 
yor, sırtıma arslan postu geyerek 
çöllere koşuyorum . [ Yüz otuz 
yedi satırlık bir boılukda belki 
Engidunua cen1Zesioden hah1e
di lmiıtir . LIVhanın ıonu olan ge
lecek dört 11tırın ne olduku ve 
sebebi belli olmamııtı . J 

Şafak ıöker ıökmez Elammı
ku ağaciodan yapılan büyük bir 
masayı dıtarıya attırdı • Karneol 
(Türkçeıini bilmıyoruz) taıından 
yapılmıf bir kaseyi bal ile doldur· 
du . Lacivert taşındın yapılan bir 
kaseye tere yağı koydu. [u] 

Çarhpareli herikzede·, Dün zahirli gazlar hak
lere nakdi yardımda kında bir film gösteırildi. 

cekleri muhakkuktı . rin iştirak etmiye~~ jjodeı> ",s 1 
Oyun böylece Jevam ederken kikada bilmeleri yuı y• y•I~ ~ 

ortnerin düdüğü birinci devrenin çukta başladı . K0!0 
,t1ct ~ ı 

b. . . l .ı· l"b" ıekıı ı11• ,j ıttiğını söy euı . rosspor ku u u ( Co tı'' 

' , 
cu günlerde yine hastalığı devam 

etti. 
Engıduoun hastalıwı günden 

güue feoalaştı, onLirinci, ooikin
ci gün oldu, Enğıdu ölüm döşe
ğiı.de yatıyordu. Nihayet Gilga
mcşi çnrğırdı on dedi : 

Dostum, f eııa bir melanetin 
kur haııı oldum, savaş esnnsıoda 
dcgil, savaşl rı korkuttuğum hal 
de şnıı ve şerefsiz lıir ölüme mah
kümnm, dostum, savaşla öleohr 
mcsuddur. Ben ölürken mabcub 
bir haldeyim ... [*} 

Lculıa : 8 
Şnfak sökerken Gilgameş ağ 

zım açtı dostuna [Yirmi sotır bo· 
zuki Galiba Gilgamrş bu bozuk 
yudc eski bntıralarınl ve bilhas· 
ı Humbabanm öldürülmtııini 

:ıil reıliyor. 22 inci satırdan 50 sa
tu· kad r olnn )'azılar okunma
yacak derecede kırıktır. Belki 
Gilgome§ Uruk arının kibarları

nı Eogidunuu ölümüne çağırmıştır. 
Metin şöyle devum ediyor. ) 

- Ey ihtiyarlar .. Beni dinle· 
yin ziz dostum Eogıdu için oğ 
lıyorunı ... Ağı<lcılar gibi [ ö\ü\e· 
re eğlayanltır ("] l hıçkıra hıçkıra 
aglnyorum. 

E) belımdeki balt l.. Ey e
limdeki yııy 1.. Ey kemerimdeki 
kılıc ! .. Ey önümde d kalkım ! .. 
Ey yegane kıvancım ve sevincim 
olan bayr mlık elbisem !.. Fena 
bir düşman knrşıma gtçli ve beni 

soydu. 
Aziz dostum ey ... Ülıtem [ bu 

kelımcnio bizde " Eke " olanı 
vardırki mütekamil demektir. Bel 
ki " Üke ,, de göğün bir p rçısı-

..... ";2 ı•J Türk fideli gibidir. " ÇaJır· 
da doğuıuk,. ç~yırdn ölmek " hu ef
sane. ile ilişıkıır . 

ı•ı Ağln •ıcıls, oğıdcılarr, Tiirk· 
11 ııa Yunanhlıırda da " r 

Jerdo \'C ııtı 

dır· Y. Y. 

1..euha : 9 
Gilgameı doıtu Engidunun 

batın için hinçkıra, bınçkıra ağ· 

lıyarak çöllere ko§ar ... 
Acaba ben de Engidu gibi ö

lecek miyim ? Gönlüm karardı, 
ölüm korkusu beni de çevirc.Ji , 
timdi yolum çöller oldu ... 

" Lar - tutu,, onn oğlu "Utu· 
epitim,, yolunu tuttum. 1ihayet 
geceleyin dağların geçidine vasıl 
oldum. Arslanları gördüm, kork· 
hım, "Sin,, Tanusma düa ederek 
başımı ğöklere çevirdim. Tanrılar 
ntasında en büyük kadın Tanrıya 
düa ediyorum, beni bu tthlikeden 
koru; .. Gece uykusunda birdenhi· 
re reiiya görerek uyandı. "Sin,, 
ışığmdn ( bozukluk var ] sevindi· 
ler. ( Mütercim yabııni hayvan
lardan balısedildiğini zannediyor] 
Baltnsın1 alıp kemerindeki kılın· 
cmı sıyırdı, ok gibi aralarma fır 
ledı .. üzerlerine yürüdü ve bun 
ları dağıttı. [ Otuz iki satırlık bir 
boşluk var. Gilgameş bir <lığa 
vasıl oluyor. 1 

Dağıa adı "Maşu,. dur. l\loşu 
adh dağa gelince: işte orada Ak
ı ab ineanları vardı, Bunlar her 
gün güneşin doğduğunu ve battı· 
ğıoı bekliyorlardı. 

Bu dağların üzerinde gök, 
altındı cehennem vardı. Akrab 

~iosarıları çok korkunçtu, bunlara 
bakmak, ölmek demekti; onların 
korkunçluğundan dağlar örtülü 
yordu. Gilgameş bunları görünce 
korkunç ınanzaralarıadau mille· 
cssir oldu. Kendine gelerek ön 
)erinde e~ildi. Bir Akrab adamı 
karısına dedi: 

- hte bize ğdenin eti Tanrı 
elidir. 

- Bitmedi -

[ 0 1 Bu eon satırlarda geçen 
yığ \'C fJal ()!fi yemekleri olsa ı,ı:erek· 
tir. Türklerde de bu adetlere rastla
nır. Hain "Ölü aoı,. oamile yapılan 
ziyafetler de belki budur • Y. Y. 

bulundu . -~ 
Türkiycde yapılmı§ olan ze. Oobeş dakika soluktan sonrn di ve dört ekibdeP ııilolll' 

0 
~~ 

HilAliabmer cemiyeti umumi 
merkezi tarafındın ııeçenlerde 
evleri yanan Çırhpare köylülc· 
rioden otuz •ileye yüzelli lira nak
di yardımdı buluoulmu§tur . 

Harikzedeler; bu şafkat oca
ğının haklarıoda göstermit olduk
ları hu yardımı §ükranla karşıla· 
mtglardır . 

Hilaliahmer balosu 
7 Mart 935 Per§embe günü 

akşamı Halkevi salonunda Hila
liahm~r cemiyeti namına verile
cek olan balonun bütün hazırlık 
ları komite terafaadao hazırlan . 
mı§ ve balo biletleri &atlığı çı 

karılmıştır · 
Komitece hazır lınaıı pıoğram 

şimdiye kadar Şnrımızdı verilen 
balolardan çok zengin ve eğlcn
c~li<lir . 

Bnloda mükemmel bir Lüff' 
' güzel bir cazbaad huluodurula. 

cağı gibi bir de zengin piyango 
hazırlanmıştır . 

Anteb fıstığı kalem 
aşıları 

Vilayet zirl'at ı 1üdürlüğü ta
raf ıadan Anteb Ziraat Müdürlü 
güne ısmarlamış ;olduğu Anteb 
fıstığı kalem atılannın bu ayın 
beşinde gönderilecrği bildirilmiş
tir . 

Hu kalemler gelir gelmez ziraat 
Müclürlüğiince evvelce yazdığı 
mız yıerlerde aşılara başlattırılı 
cak ve ayrıı·i meraklı olanlara 
bir miktar veril< cektir. 

Nişan merasimi 
1\Iüttalıbid Hakkı Mülkeo'in 

kızı Nezahat ile eski Adana Be· 
lediyc Heielcrioden İbrahim Ha
silıin torunu .Muhasib HüsnüÇo 
kay'ın nişanlanma merasimini 
Cuma gilnü öğlEdeo sonra her 
iki tarafın aileleri hnzurunda 
llakkı l\Iülken 'in e\ inde yapıl· 
mrştır. 

Y rni rıişanlılara, kuracaklara 
yuvada mcsud olmalarını dile · 
riz. 

birli gazlar hakkındaki fılm dün 
saat onsekiz buçukta Hılkevirıde 
gösterilmi§tir. 

ikinci devre başladığı zııınan bi- Hakkı ) takımt btf }J•\~1 ~ 
rinci partide olduğu gibi 'l'oroslu- · b' lerce ~·d' \ 

Filmi görmek üzere gı:len 
Halkı aalon güçlükle alabilmiıti. 
Bu filmde zehirli gazların tesir
leri, bundaa korunmak i"in mas 
kelerin ne suretle kullanıldığı 
çok açık ve faydalı bir surette 
göıteriliyoıdu. 

olan mesafeyı 10

8 
d•lıi 

1
,, 

lar Adanasporu sıkıştırmakta de· kışları aras~nd~ .~ 1• 1'9,,ııd101f,1 vam ediyorlarJı. Dııha ilk dnki- tcderek hirıncıhi roıJf ..k ı 
kalnr<la Necatinin üatüste o.Uığı atletizm heyetinin k~~•" -~ ~( 
iki gol A<laoasporlulıırı büsbütün kupayı merasimle 11 y• dileıfl 

Manda arabası 
yasağın müddetinin 

bitemesina tam 
on ay kaldı. 

şaşırmıştı. Yine biraz sonra soldııo l d 1 'B 1ıoşu tle'' 
kış an ı ar ., u . bir il 

orta gelen topu Süavi kııpuak lüblerimizden bıç 
Torosun beşinci golünü kaydetti. migtir . • . 1~/ Artık Auanasporlulıuın hepisi • • •• rpıO ; 

deCaosıı çekilip :ırasıra To - dı ıv•" ıırJ11 ,, 
ros knlesine kadar iniyorlarsa do. Mersi o alaoın ldıU'.,y ·~i 11 

Toros defansı bunları kolaylıkla yurdu ile Ad::ına de b'1. 'ıe ~ı 
geriye dönderiyorJu. sıoda yapılan ınaÇ k 5uretıf 

Bu anlarda Eminin ııttığı iki ikiıer sayı yapın• 0 
gol VA l\fohmudun attığı bir gol ' bere kalmı§lardıro~llli.,ıı.d;,f,; 
biraz sr. nrn dı:ı :'ılehmeJ.in attığı Yazımızın ./0 yarı':J• • 
gol dokuzuncu olmuştu. maça ıid taf!!ı a bildire ıA 

Manda arbası yasağmnın bit· 
mesine tam on aylık bir zaman 
kaldığını yazmıştık. 

Adenasporlularm hiç olmazsa da okurlarıınııa ~ ;~' 

--------------~. t>ıJ'' 
. Vilayetimiı:l9 ol< 

Bunun için dün öğleden son · 
ra Nafia dairesinde Baytar mü 
dürii, Ziraat Odası ve çifçiler 
birliği reiileri; bazı çifçiler top
lanmtş ve yapılacak olan dört 
tekerlekli auLan10 ~rklinio teı· 
biti üzerinde gö üşmüşlerdrdir. 

Dünkü yağmur 

Cuma günü çok iyi giden ha· 
va dün öğleye doğru bozmuş ve 
bardakdan Lo~aoırcasına yağma
ğa başla mı§ ve kısa fasılalarla 
epeyi müddet devam etmiştir. 
Hava kapalı olup yağı~ı göster· 
mektedir · 

Fabrika ameleleri 

Hüviyet ve sıhhat cüzdan
ları verild: 

Şanmızdaki fabrikalarda ça
lışan memııt ve • amelelere birer 
hü.vi~et ve sıhhat cüzdanları veril
mııtır . 

Bütün bu memur ve ameleler 
bu cüzdanlar mucibince emniyet 
müdürlüğünde parmak izleri alın· 
mak surrtıyle tebcil ve doktorlar ı 
tarafından da sıkı bir muayece· 
den geçirilmektedir . Şimdiye ka · 
dar bu suretle üçbin kadar cüz· 
dan vertlmitlir . 

Eve taarruz ve 
yaralamalar 1 

hastaflk Y~. e~ 
~ ıııtıb11 fl 

l Son hafta içinde 0rl•'J~J. 
d .. I" - .. geleo r8P. bıl 'fp 

HaRın oğlu Salih adında hi 
rınin rnalet çıkaracak derecede 
serboş olup Halil oğlu Bekirin 
evine çakı bıçağı ile taarruz et 
tıği iddia ; Diyab oğlu Mehme'1 
Kadır , Diyab oğlu Yusuf ve İsa 
adlarında üç kişi İsmail oğlu Oı· 
mana ve Mustafa oğlu Hacı l\lıh. 
mud dı Halid oğlu. Taceddin ile 
Kamili döğüp yuahdıklarındao, 

arabacı Derviı oğlu Sabri de ara· 
basını Beıim oğlu Ali adında bi· 
risine çarptırarak yaralanmasına 
sebebiyet verdiklerinden suçlu· 
ların hepsi de yakalanmışlardır . 

§ Cumali ve İbnn Adlarında 
iki kişi çelik oyunu oynarlarken 
ağaç parçası sıçramış ve orada 

bulunmakta olan Nuıeddine isabet· 
ı~ di§İni lcırmıştır . Bu yüzden 
çıkan kavgaya Şaziyt, Zehra tile 
Nureddinio anası Hasine de ka 
rtfmış ve neticede Haıine mü· 
kcmmel bir <lıyak yemiş ve &bu 
suçluları karaiola götürmek isti
yen bekçi' de hakaret ve tecavüze 
uğramıştır. 

Suçluların bepıi yakalanmı~· 
lordır • 

ur ugune . btr . ~ı 
· · · · de bıç ·ıdıt yctımız ıçıo ,,

1 
bı ~ ~ 

hestclık oinıadıgb ıcıı19~ ıo~~ 
"k ka a ı;rU ' Yalnız tek tu tık g . 1,r çiçeği gibi basta ~ tcdb1r 1 f 

da bunun da feoıJI o ı;oOP 
l beıJJC t mak ıuı etiy e JS( 

mekt~dir · '1 I" 

Memurıar'ıar• ıı' 
maa_!,_, _.,,, 
~ ıı>e ~-

Defterdarlık;~tJ tıı11'dl 1 
Mart maaşları gl 
rilmiştir · 1Jf(l11 

Bilalln dur ıd'·' 
dün yaP'~1"1\ 
~l&:ı ı0t,' 

S bıt fl t 
Seliın a lu " J&1' 

öldürmekten sıır ,,rııfl ~~ 
B · ı~ l 'le arkada~ 9 il '11' 

ı a ı ,, ceı , e ,. 
larına düo Aglır11ıııu§ ,,fı 

<l o tl t• , 
sinde evam Bil51 • f 
celsede suçh• ndsf• 

.. ·ı · olan ın ıı-gostt:rı mış . . o 
l . d' lenroıştır. 1 ce1' ı 
erı ıu etirı t . jll 

Duruşma; g l ı·dl'''" .. ı• ı 
.. f -9 ) ~p ğer muda ea ~ t 9 

ınesi için 13 nıaT 
Lırakılnııştır: 
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Bulgar ordusu 
bfr I' Yar ilııı 

1 Ylııt 11 fil 1 yat zablllerlrıderı Ağurtlrı, Frarısız ihtiyat zabitleri 
9
Qr ordusu ~r ~ıaş/ri olan [Offlcier de Reserve] mecmuasında Bııi
n 8ııtgar 

0 
a/,kında bir elüd neşrelmeldedlr . 

~n lcıckk .;~ıısıuıun bugıinkı1 Jıa//ııi ve bılndan başka bıı ordıı 
~ ecteıı b ıı 11 _tarihçesi ile Bu/garlslanın as/teri vaziyetini /ıılla 
~ı: ıı elııdıiıı mıllı/m gördılğılmıiz kısımlarım bt/dlriyo 

8uı 
gtf/ ., 9arlstan111 wıııımi vazi ı 

103 llulgırist•nı 
. · ·189 k ·ı n SUbi mesahası 
Gf 1 oınet Bas Usu , 1930 re murıbbaıdır . 

~a ·OOo kişidir l~ribioe göre, 5, 
... sı,7 nu··r lu kilometre ba§ı 
•UQ il Ua d" , ulıraf uımektedir • Bu 
ıoa, ıstanın .. f . 

Çıkıııı§t nu usu 6 mıl 
Buı . ır · 

''oırl garıstıqı k 
~ik •rı ı816 ~- ara ve nehir 

darda ıloınetredir Bu 
loııa q 523 8 k' · 
il 'Y• il ' ılometresi Y u 
; ~02.34,6 :. 'r~85·.7 ~i Yuoaoiıtao 
Buı lltanya ile u~kıye ile ve 205 
lu· i•tiaı1q 1 ;ır · Bundın baıkı 
hnda •ıb~(' ı 1 kilometre uzun· 

1 Buıg,tistı ı de vardır . 
1111atakaYl •n dağlarla ayrılmış 

S l ...._ S f lilUqkaıemdir • 
8o 0 ya b ~ llıetre hzısı : Sofyada 
Q V· ve eıı .. k 

d, •loşada 
2 

Yu tek tepesi o 
ı1 °l•Q bu .287 metre irtifaın
U cıııub Yayla Şiınalen Balkan 

1 • 8 cıı Rila d . . l10o _alka 11 d • ağlarıla çevrık-
hı]qf •le 2 ~&!arının yüksekliği 
ot, 'der v metr! arasında ta-

n y e en .. L 
tıd· llıııruk 

1 
yu,.sek noktası 

ır il ça d 
tiQd · u da·ı •ğı 2 373 mrt-
dıı c l'u111, g arın şimal etekle-

d '' 1' ' 1 •kan b. tQ b Uııa h ne ırler var· 
~ tQ ke ~ toPrak~::Z•sıoa doğru gj 

d~&l •ıf llijf l r • BulgariıtanAo 
d ~ •r U8 U l . • 
ı •Q tn e 

1 
Y•r erıdır . Bu 

lıo& llıuhıreb 61
1~ ı geçid yeri 1877 

~•tıd c eri b Ş 
2 ı r . nırş ur ipka 

~iııı ..... l'uııa h 
kiı0 °kdııı 1( av:za8ı : Bu arazi , j 
lııkllıcıre g ar.•denize kadar 400 

f gı.,~r bir ;nışliğinde az arızalı 1 
1 ii .i ı~dcıı b· ayladır . Bu arızi 

cıQ ır Çok • 
1 °tııı8 ' lllijnb· nehirler geçti· 

''•ııı alık ayh· ıt · ınabıuldar ve 
. aıı b .. , za d 
lı~•d aric 1 ıııan a da Deli-

ll:~1le fa~l~ak üzere nüfusu 
lı,llı kın d • ır . 
hııd 1 Olaıı S~&larınıo en mühim 
~ a b· ''• P 1 t ~· b ır kilçtık - laninaoın al· 

~ 'ıııı1~ ur,,1 &illi k~ridor mevcut 
' 3 ~v••ıdır erıJe meşhur Ka· 

~ İ}i ~iıııaıı T t 
•I hır 8ur akya havzası : 

1 ı11ııı ette h 1 d 1§ ge1 · ınu afaza altı· 
ilı~l agıatınd ıış bir ovadır. Bal. 
ı 'tııııı. aıı R 1 
'Qı k 111li ol 1 • ıilsilıısinin 
~ 1 ~dır teın:~ Rodop . dağla-
•ıt, nulgıı l eder . 

~\tık] Ve Stru r l\fakedonyası : 
ıı\d· •ıı d ıııca b' 1 .• ır ar vıd· ı ne ır erıoın 
.. J.t~ 1 

erden müteşrk- · 
"'e t §e d 
10 ıııı,~, ! eıı ev . 

ıı ,. tı ol ~el bır ziuat 
>tr 1na· •n v b 

1ı t' 1Hit 1 lıeb•tJ e uLubat, tü 
uıdc 

3
' 11 Huı .. ~r, Pancar ve gül 
6 · ,.arısta 

~ ~uf 1 orman n arazisinin 
~~ı uıu farla ört'T' d .. , ~ • \' nu 11 Y.. u u ur. 

' Qııı •lnı~ b· 117.de 80 i k"" ·l"' ''kt arıQd ır h lı. oy u
lu Q b1ı aıı So k' ır, Yugoslav 
a··ı~clu luo•n s ıloınetre uzak 
~ıoo r · D;ı;. ofya 30o bi ·· 
'~ ll"f .. er b·· n nu 
•ı 'rıad~ U•lu F· ~tün şehirleri: 

ı' ~tı l\ar,d ıs kilo~ ıLe, Romanya 
ı ~ ~•lu 'tıiı k etre uzaklıkta 

l 'İl~ıtııkı Varna ~~Y•sında 61.000 
ı, •~bir ur· llııı. ~7·000 nüfuslu 
, ııa ı· deıı 19 uııııyet itib · ı 
u, ' ıs . u 20 h' arı e 1 

l•r,,1q<l ı 20 QOO ın nüfustan 
d
1 

d,1• •dır ıle 10.000 nü-
't ' b . 

19 ?c • akıııııııd 
I ~I ·l•)ı/rıtıııış 1 •ıı vaktile 16 

'ııı- 193 ° an B J • lı~ uc1u 11 4 İıık· • u garıstan 
1,}Y• "' e İdar ılabıodan beri 
ı •ı 2 "'Uqk e edil 7 ıı~ .s57 •seınd· en mıo-
lı ı'r.ııı L· olan hır· Vaktile a· 

ı t ı ır na iy l 1 llıı~ı ~rıy8 e er de bir 
I,~, ~lt 0 - '' · ittirilmesi ile 

I~ it.f 
ı ~ )U ·Ya b 

r ~'~ı~de 80 i Ba~ıııııcdao ahı-
t ~tıod~k Abaı~ ~ar, Yüıde 11 

aı'll, •du1 • 1 ~ıo Yiizde 84 
bi]ıııiyel[ 8? de okuma 

arın ui ıboti 

yüzde 60 iken timdi mıntakalara 
ve ahalinin yışlırıoa göre yüzde 
29 ile 25 arasındadır . 

Bulgar sanayii, Pernek kömür 
madenlerinden, bııkı r, kılay, çin 
ko , granit madenlerinden, men 
ıucat fabrikalarından, değirmen 

cilik • tütüncülük . debbağlıktan 
ve demir sanayiinden ibarettir . 
Bu sanayi , 65 bin işçi kullan 
maktadır . Bulgaristanda umumi 
kuvveti 100,000 kilevat olan 96 
umuıoi elektrik santralı ve bun 
dan gayri umumi kuvveti 66 000 
kilovat olan 344 huıusi elektrik 
santralı vardır '· Bulgaristanda 
mevcud 5.000 kasabadan 2 000 
i elektrikle t'nvir olunmaktadır . 

Bnlgaristan<la 600 posta ve 
950 telefon merkui 11p•rlır . Tel· 
graf tellerioio uzunluğu 11,592 
kilometresi h•vai ve 344 kilomet
resi yer altında olmak üzere 11, 
936 kilometredir . Telefon batla 
rının uzunluğu 1781 kilometre -
dir . Bundan gayri 49 kilometıe 
lik yer altına döşenmiş telefon 
battı da mevcuddur . 

Balgariatının tabii genitlilıte · 
ki demiryollarınıo uznnluğu 3,120 
kilometredir . Dar hatların uzun · 
luğu ise 419 kilometredir . Bük· 
rek - Selanik - Atinı doğru 
yolunun yıpılabilmesi için Tuna 
üzerinde Ruıcuk ile Yer köy ara
sındaki köprünün yıpılabilmesi 
lazımgelmektedir . 

Bulgaristının ulusal şoseleri 
8676 kilemetre ve köy ara•ı yol
ları 16, 719 kilometredir. Yegane 
seyrisefıine yarıyan nehir Tuna 
dır . Memleket dahilinde bava 
nakliyatı t~ıebbüıü parasızlıktan 
dolayı terlıedilmiştir . 

Bulgar ordusıınıııı tarllıçesi : 

Bulgar ordusunun ilk nüvele 
ri , 1877 harbinde teşkil olunan 
ve ayni zamanda Bulgar ve Rus 
zabitleri tarafındın 12 gönüllü 
taburudur . Ayastafanos muıbe· 
deıinden sonra Bulgar orduıu , 
üçer taburluk 8 alaydan mürek 
kepli . 1886 da şaıki Rumeli ile 
birleşildikten ıonra alayların ade 
di 12 ye çıkaulmıı ve ayrıca or
duya süvari ve topçu alayları ile 
fen kıtaları ilave edilmiştir . 

1912 yılın fa , Balkan harbinin 
ırefrsiııde , 2 veya 3 yıllık mec 
buri hizmete müstenid Bulgar 
ordus11 9 fırka ve 11 müstakil 
oüvari alayıudao mürekkebdi . 
Bulgar piyadesi Manlıber ıüfrği 
il~. topçusu iıe seri ateıli Şnayder 
topları ile müce bhezdi . Barış ha
linde Bulgar orduıu 55,000 kişi
likti , Balkan harbi eınaaında ise 
Bulgariıtan , 620 500 kişiyi silah 
altını almıt ve c"bheye 11 fırka 
göndermitti . 

Bulgar neferi , muti ve tabam · 
müllüdür • 1877 deoberi iştirak 
ettiği üç harb esnasında da Bul
gar neferi meııyetlrrioi gös~er 
miştir. 

Burada Bulgartsianın 1915 de 
merkezi devletlerle birlikte bar· 
be girişi esbabını iıab edecek 
değiz • Yalnız şunu ~öylemek 
isteriz ki bu giriş bazı mubaleftte 
maruz kalmıştı. Yalnız muhalefet 
reisleri hapse atılm•kla l<alınma

m.ıı , askeri eeza kanununda da 
hadisatın önüne g'çmek için ba:ı.ı 
tadilat yapılmağa mecburiyet ba
sıl olmuı ve bundan başka Balkan 

1 

barbir<de Baıkumandan olan Gene· 
1 

ral Savof biç bir kumandanlık 1 

kabul eylememiştir • 

- Bitmedi -

( TürkSözü) Firtik 3 
~ ~!!!! .......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... !!!!!!--..... !'!!!!~ s 

(SON SAVA) 
Asri sinemada 

28 Şubat perşembe günü Akşamından itibaren 

Sar Almanlara geçtij 
Hitler Sarbürükende 

bir nutuk söyledi 

Sarbrüken : 2 (A.A) saat 14, 
20 danberi 100.000 kişi beledi
ye dairesinde bulunan Hitlerin 
öniind•n geçmi~tir . 

Sarbrükuk : 2 (A.A) - Sar' -
ıo kurtuluşu münasebetile yapı· 
lan şenlikler arasında bugün Hit
ler taralıodan pek mühim bir nu
tük irad edilmiştir . Bitler nut 
kunda Sarhlara sadakatlarından 
dolayı teşekkür ettikten sonra 
bugünün bütün Avrupa için çok 
mesud bir gün olduğunu çünkü 
Sar'ın Almanyaya dönmesinin 
iki komşu büyük millet arasında
ki müşkillerin daha ziyade ko· 
laylıkla ortadan kaldırılmasına 
yarayacaktır . IIitler sözüne de· 
vamla demiştir ki : 

Bu adilane hareket sayesin· 
de Almanya ile Fnıısı arasında
ki münasebetlerin lıat'i surette 
11Ialı bulıcağını ümid edariz . 

Sarbrükeo : 2 (A.A) - Bit
ler Sar'ın Almınyaya ilhakı şen
liklerinde bulunmak üzere bura· 
ya gelmiştir . Alosi sabahleyin 
Sar idaresini Alman hükumeti
ne resmen devretmiştir . Büyük 
halk kitleleri sokakluı dolaşmak· 
ta şenlikler yapmaktadır . 

F enlandiyada 
Büyük bir sanat sergisi 

açıldı .. 

Helsinki 2 ( A.A ) - Fenlan 
diya ajansı bildiriyor : 

F enlaodiya balkııııo en büyük 
bir şiir ve sanat timsali olan Ka
lavıla eurinin yüzüncü yıl döoü · 
mü bükiimet!ve bir çok hars teş
kilat tarafınolan milli bir bayram 
olarak kutlanmış ve bu milııase · 
betle sanat sergileri açılmış, kon
serler veıilınişlir . 

Sergi sarayındaki müsamere 
de rei"icumbur binlerce davetlinin 
önünde açılış nutkunu okumuştur. 
Bıı davetliler arasında 25 memle
ketin mümessilleri , ecnebi teşek
küller, bükümet azan ve elçiler 
hazır bulunmakta idi • Türkiye 
mümessili olırak orta elçi Ragıp 
Raif kendi memleketin takdir • 
biılerini bildirmiştir. 

Cuma akıamı maarif nazırı 
ecnebi mümessiller şerefine bir 
büyük müeamere verecektir. Ser
gi dört güo devam edecektir . 

Litvanya Cemiyeti ak-
vama müracaat edecek 

Paris : 2 (AA) - "Havas a
janıı istihbar ediyor: 

Litvanya hariciye oazirı Al
manya tarafındın Litvanya ıley· 
bine yapılmakta olan işlere ait 
dosyavı tetkik etmiştir. Litvanya 
hariciye oezaretinio cemiyeti ak 
vam misakının 11 inci madde~i 
ne istin1d ederek cemiyete mü 
racaa edec~ifi söylenmektedir . 

Budapeştede y&ni 
tedbirler alındı. 

Budape§te: 2 (A. A.) - Neş
redilen bir emirname ile bütün 
umumi içtimalar ve siyasal t .. za 
hürler meııedimiştir. 

Aliikadarlar bu tedbirin ge· 
çici olduğunu söylüyorlar. 

Paris elçimiz 

Laval l:ırııfından 
kabul edildi 

•• c •• 

Paris: 2 (A. A.) - Dış i§leri 
bakanı Lava! , Türkiye büyük 
elçisi Sıı•dı k•bul etmiştir. 

• 

ltalya hükumeti 
Afrika'a bir tabu~ daha 

asker gönderdi ... 
Mesioa 2 ( A.A ) - İtalyan 

üçüncü piyade alayının bir taburu j 
§arki ~Afrikayı dogru buradan 
hareket etmiı ve askerler vapara 1 

binerken tezaburat yapılmıştır . 1 
Roma 2 ( A.A) - Müstemli· 1 

kat bütçe komisyonu meclise İıal • 
yan - Habeşistan münasebetleri 
hakkında bir rapor vrrmiştir . 

Bu raporda deniliyor ki : 

Canlandıran büyük tarih sahifeleri 

.-BAYATI ISA~ 
Büyük tarih- Büyük haile 

Hazreti !sanın doğuşu , çocukluğu ve gencliği, Peygamberliğinin tep

şiri . dağ üzerindeki va:ı:ıı, hastaları, amı'.lları, cüzzıımları ş i fayab edişi 

Yahudilerin Hazreti !saya hücumu, çarmıha gerilmesi bu esnada vukun 

gelen gök gürlemeleri, tufanlar , hareketi arzlar, yerlerin yarılması , 

Hazreti !sanın carmıktan göğe çekilmesi, gökten inen emirler • 

İlaveten : 

1
Foks Jurnal-En yeni dünya havadisi Habeş çeteleri İtalya tarafın· 

dan 1931 - Aguıtosta sınirın 
tabdidinirı kabul edilmesine rağ
men mütemadiyen sınır hadiseleri 
çıkıırıyorlar . Adisababıoın menfi 
surette harekette devamı bu hu
susta bir neticeye varılmuına ma- , 
oi olmuıtur . Ualual bıdi_ seain · 
den sonra da Habeı bllkiimeti hiç 
bir tarziye vermemiştir . Rapor 
ba stbepten dolayı İtalyanın her 1 

şeye baıır olmaaı lazımgeldiği ne- ! 
ticeıine varmaktadır • 

Amiral Horti 
Cumhur reisliğinin on
beşinci yılı kutlandı .. 

Budapeşte: 2 (A. A.) - Ami
ral Hortin ulusal meclis tarafın· 

duo krııllNaibliğine intibanın onbe
şinci yıldöoümü dolayııiyle bu· 
gün bütüıı Macar gazeteleri ha
raretli makılelerle Kral Naibini 
selamlamakta ve ölmez büyük
lükleriyle yaptığı tarihi hizmet
leri tebarüz ettirmektedirler . 

Corc Sayman 

5061 

Maden kömürü 

, 
isterseniz 1 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldağın yıkanmış LAVE MARIN 1 

" " 
)) )) )) KRIPLE 

------~ » y e r 1 i . --- KOK 

Döküm ocakları ve )) Alman - - - - KOK 

Salamandra )) 1 n g i 1 1 z - - - - ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır e 
Adanada SelAnik Bankası sırasında 

1 8-20 Muharrem Hiimi 4981 

Paristen Londraya döndü 
Loodra: 2 (A. A.) - Sir Say· 

men Paristeo tayyare ile bureya 
11 

döndü. • 
Londra: 2 (A. A.) - Londra '-----------------------""' 

Sefiri vasıtuiyle Sovyet hüku-
meti , Sir Saymeoin Moskovaya 
gelmrsi için davetini kat'i olarak 
teyid etmiıtir. 

Yemenliler 
Habeşlere saldıracaklarmış 1 

Adencen ılınan malumatı gö 
re 300 kad11r Yemenli Arab, İtal
yanın " Kuzebbe Marini ,, vapu
runa bindirilerek yolı çılıarılmı§
lardır . 

Bunlar İtalyan ordusunda as · 
keri hizmetler göreceklerdir. 

Vapur Musavadan geçerek 
İtalyıı Somalisine gitmiştir. 

Yugoslavyada Afyon 
mahsulü 

Yugoslavyada bütün Afyon 
mahsulünü satın alın Yugoılav 
Afyon ihracatı enıtitüıü 1934 yılı 
içiode 26,222,530 kilo gram Af
yon salın ılmııtu . !Satın alınan 
her kilo Afyonan fiyatı başka 
masraflar nazarı dikkate alınma· 
dan 26z, 78 dinara gıılmektedir . 

Satın alıdan bu Afyonlar üze 
rinde yapılan resmi tahlillere gö 
re bunun vua i olarak yüzde 31, 
82 i , teşkil eden 15,542,668 kılo
ıu ıu, vasati olarak yüzde 10,91 i, 
teşkil eden 4 987,371 kilo gramı 

morfindir . 

Oörtyola yağan yağmur 
mikdarı 

Ooıiltı gün<leoberi Dörtyol• 
yığan yağmur mikdarınıu 130 mi· 
limetreyi bulduğu kaymakamlık
tan bildirilmiştir . 

İstanbul operet heyeti 
Sinema yıldızı 

Vedad Ürfi ve Hafız İhsanın 
İdaresinde 30 kişiden müteşekkil güzide heyet 

Bu akşam 

Alsaray . sinemasında 
ilk temsil olarak 

Biri olmazsa öbürü olsun 
Operellııi temsil edecektir 

Heyet yalnız üç temall verecektir 

5064 

500 Lira mükafat 

Ayran menba suyu Adana ve havalisinde satılan suların Hakemi , 
kimyevi ve bakteryoloji noktasından en iyisidir. 

Bunun aksini iddia ve isbııt edenlere yokarıki mükdfat verilecektir. 

Taklidlerinden sakınınız Damoranoların üzerindeki mühürle dikkat 

ediniz • 5008 

Umumi deposu : Orozdibak civarı Cumhu-

riyet oteli altında. 7-15 
1 



Afafü tekrar Cu
mur·-ş~anlığına 

. ~ildi 
•w -• _ Birine/. rt_N/.l\den arlan-.. 

hepinize eayğılarımı eun~rım.~ 
R~iıicumhur eıfatiyle cumurıy~b. 

h •- · · eti mıllıkanunla rına ve •• 1mıy 
i t ve bunları ye eeaslanua r aye 

müdafaa, Tllrk milletinin •••.de
t' e .. dıkane ve bütün kuvvetim· 

1:
0 

.arfı meıai, Türk de~leti~e te-
-b eıf•cek her tehhkeyı ke· veccu .. k' . 

'

. tiddetle men, Tllr ıy•nın ma ı 
11 

.. 

(l'tlrk S6stl) 

Adana Borsası Muamelele'ri Sayhan Tapu mOdOrtOIDndan. 
Seyhan mahallesinden Ali oğlu 

lsanın mezkftr mahallude ( Şarkan 
Hakverdi Derviş garben Çandır 
oğlu ve Akkapı otlakıyesi ıimalen 
berber oğlu ve Çopor oğlu Salih 
vereeeleri hergele yolu ile çevrili) 
50 dönüm tarla ile ( Şarkan Boğa 
zade molla Şaban vereseleri gar
ben : Şaban hanesi 9imalen umumi 
yol cenuben Meryem vereselerile 
çevrili 2000 ar§m miktarında yo
kıırı bir aıağı iki odalı hane ve 
moa havluyu şamil bir bap hane 
ile birlikte senetsiz olarak ebaen 
ceddin intikal etmek suretile ta-

C 1NS1 

Piyasa parlajtı ,. 
iyasa temizi " 

iane 1 
iane İl 
Elupres 
Klevlant 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

En çok 
IC. S. 

ÇİGİT 

Satılan Mikdar 

/CUo 

Ekspres sarrufunda bulunup verese tara· ı•n ve ıerefini vika~fe v~ . ay: ;e 
deruhte ettiğim vazı enın ıca a ı-
na bun nefsetmekten ayr1lmıya· 
cağıma aamuıÜm iizerine 11öz ve· 

iane fmdan tescil ettirilmekte olduğun-
11----:-:---:-:-;ıı..--:":'T'---ı·----ı-----l----------1ı dan bu hususta ilAn tarihinden on 

ririm.,, 
Bayanlar, baylar !. 
Bu içtiğim aadla &zerime al 

dıtım onurlu odevin kutlu oldu· 
p kadar atırca bulunduğunu pek 
eyi anlıyorum. Buna benim i5zel 
glcllm ancak sizin, ıeçldn arka -
daılaramın ayrılmız birliti ••• ,.. 
ıız yardımı ile yetebilir. Bu de 
jerli ıüvencin benden eıirgen 
miyrceğine in&Dlm büyüktür. Ar· 
kadaılarım: 

Kıtınızdan çekilirken bıı· 
lıdıitaıı öaemli yurd ve oluı 
iflr.rinde ıizler için verimli, ma. t 
la çalıtmalu dilerim. ] 

Sık 11k alkııtan•n, yaıa ıeıle 
rile karıılanan nutkundan 10nra 
Atalilrk, baıkanlık yninden a1rı
lıp ıalondan çılcarken .aylavlartn 
n dinleyicilerin y&ksek ••Ji• ve 
J-ilılılclar1nıa coıkun bir if adeai 
olan heyecanlı tezıhlrleriyle u
tarl•nmııtır. 

Kamil AtatDrkün r.utkandan 
10ara IS dakika iatirabat edil
mek üzere celseye nihayet Yeril
mittir. 

• • • 
lkiacl celae açıldıia zaman 

baıkao Abdulhalik Reada cumur 
riy11etioden gelmit olan tezkere
lerin olcunac•iioi bildirmi§, •f8· 
tıdıki tezkereler olnınmaıtur : 

Bıiyük Millet Meclisi yüksek 
riyasetine 

Yeni seçim dolayı&ile icra ve· 
killeri heyeti iatif• etmittir. Yeni 
heyetin Mılalya ıaylawı İımet ln
lnü tarafından teıkili ten11ib olun· 
muttur. Yeni heyetin teıekkül6 
ne kadar iıtif.. eden icra ~ekille· 
n heyetinin ifayı vazifeye devam 
edeceğioi ara.derim .• 

Reisicumur 
K· Atalılrk 

Bııyuk Millet Meclisi yıiksek 
riyasetine : 

Başvekıl ismet lnönünün tek 
lifı üzcı ine yeni fer a vekilleri he
yelinin aşağıda isimleri yazılım ze 
vattan teıkili tastik olunmuş ol· 
duğunu orzederim : 

i\cisicumh ur 
K. Atatürk 

Adliye Vekili : lzmir saylavı 
Şükriı Saı acoğlu , Milli müdafaa 
V : Balıkesir saylavl KAzlm Özalp. 
}>ahiliye:Muğla saylavı Şükrü Ka
ya. Hariciye Ve kili : lzmir saylavı 
Tevfik RüşLü Arae , Maliye Vekili: 
BIAziı aaylavı Fuad Ağralı , Ma 
arif Vekili : Aydın aaylavı Abidin 
Ozmerı, Nafia Vekili : Afyon soy
Hylavı Ali Çetinkaya , İkti1&t Ve. 

kili:lzmir saylavı Celil Bayar.Sıhhat 
Te i~·timai muavenet Vekili:lstanbul 
aaylavı Refik 8ayJam, Gümrük ve 
inhisarlar : lıtanbul saylavı Rana 
Tarhao,Ziraat Vekili: Kütahya say· 
lavı Muhlis Krkmen . 

Bu tezkere okunduktan sonra 
Martın yedinci perıembe günü top
lanmak üzere içtimaa nihayet ve 
rilmiştir. 

Aokara: l ( A. A.) - K. Ata. 
.. k Cumhur Reisliğine tekrar in 

:~:aplorı dolayısile Büyük Millet 
Meclisindeki Riyasetico~hilurM~a 

da Vekiller heyeti e ı et 
kamın b'' ··k ve orta 
Meclisi Azalarıoın, uyu 

en tane 

Liverpul Telgraflan 
2 I 3 I 1935 

s..u. 
Mart V•deli 6 
May11 Vadeli 6 
Huır 7 
Hint huır 5 
Nev ork 12 

p.., 

1 

Kambiyo ve Pan 
it Baobeıodao alıomııtu. 

§ 38 
1 

12 

79 

gün sonra gelecek cuma günü 
mahallindq tahkikat fora lulınaca
ğından ev ve tarlalarda alAkaaı 
olanların ellerindeki raami veıika
larile birlikte ayni günde mlhal
linde hazır bulunmaları ve yahut 
bu müddet içinde tapu müdütlü· l 
ğüna müracaat etmeleri ilAn olu
nur. 5065 

M. Nedim • • lfÇI __.., __ _ 
\'eni Otel karşısında açtığım · 

dit muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime &1amt 
teıhilAtı gö<1terdiğim gibi cuma 
gftnleri fukara için tedavi ve dit 
oekmek mecoanendir . 

s.,aaı Mu'•* hususiye MO
dO~DIDndln : 

Olimpiyad maçları 

Satranç şampiyona maçıy
la Varşovada yapllacak •• 

1 
Hırsızhk vakalerı 

Milli •••••cat fab~a11ada 
amelelik yapan Hatan oflu Resul 
fabrikadan Ç•ldıiı on alb metre 

Babça kataıınan "arutıiye nahi
yesinde ldarei Huıuıiyeye ait kap· 
lıcanın 4-3-935 wrihiodetl iti. 
bareb bit •enelik icarı açık artır· 
ma auretile verileceğinden 9eraiti 
anlamak latiyenlerin her gün Ma· 
hııehei Hususiye müdüriyeUne , 
talıb olanların da yüzde 7 ,5 pey 
akçosile birlikte Martın yirmi te· 

kizinci per19mbe günü saat on bir
de de Encümeni vil4 yete m6raca
a\lnrı il4n olunur. 5055 

Varıo•a: 2 (A. A > - Mareııl 
Piaud11ld 1935 yılinda V arıovada 
yapılacak olan Olimpiyad Satranç 
mDHbılralanaın fahri reiıliğini 

kabul etmittir. 
Bu mü11ahl!kaya birçok milli 

takımlar, cihan ı•mpiyoaları itti· 
r•lr edeceklerdir. 

YitiK tezkere 
Tarıuı Askeı lik ıubeaioden 

aldığım Terhis teıkeremı yitrdim 
yeoiıioi alac•iımdan eskiıinia 
bukmll kalmadığı ilin olunur · 

Tars11su11 eski omeril malıalle· 
sinden Memel oğlu 311 doğumlu 

DERViŞ DAG 

elçilerin tebriklerini kabul buyur· 
mnşlardır . 

Ankıtra : l ( A. A. ) - Bugün 
Reisicumhur intıhabı şehrimizde 
101 top atımı ile ilAn edilmiş, şehir 
bayraklarla süelenmit ve grce bü
tün resmi ve hususi binalar do · 
nanmıştır. 

Ankara : l ( A. A. ) - Cumhu
riyet Halk Fırk88ı M· clis gurupu 
bugün öğleden sonra saat 15 de 
partinin genel başkan oruntağı 
Başbakan ln~nüııüo boşkanhğı al· 
tında toplandı. Ônce Büyük Millet 
Mecliıinde Baıkanlık divanına Aday 
gösterilecek olıtoları, 11onra da Dİ· 
zamnameye görd partinin Meclis 
gurupu B11şkao oruntaklığına Er
zincan saylavı Saffet Arıkan ile 
Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncayı 
ve idare heyeti üyeliklerine de 
Abdulbak Fırat ( Brzincan ) , Ali 
Kılınc ( Gaziantep ) , Aıiz Akyü· 
rek ( Erzurum ), Damar Arıkoğlu 
(Seyhan) , Fuat Umay ( Kırkla
reli ) , General Ihsan Sökmen 
( Oireson ). Hamdi Yalman (Ordu), 

l Ruih Kaplan ( Alıtıl7a ) , R• aim 
ı Baaaru ( Sitıı ) ı aeoti • 

bezi beline ıarıp kapıdan çıkar 
ken yıkala•mıtbr . 

§ Stileyman ollu H ... n ve 
ôm~r oğlu Ahmed adlanad• iki 
kiti Timur oilu Mebmed adıada 
blriıiain evinin k•puıunun kilidi
ni kırmak ıuretile bir talmn el
bise ve ç•maıırlarını çalıp Cey
hana kaçm11lar.a da yapılan ta. 
kibat neticetinde çaldıkları tfya· 
larla birlikte 1akalanmıılard11 • 

~7-3--7-1 J 

Sayhan muUsabal MsllSlya '8ba
slnden : 

MuhammPD 
bedeli 
Lira Cinsi Mevkii 
80 Boş odalı Babıtarsus ma · 

Tapu mUdUrlUğUnden: bir bap halles:nde ve Zi-
Deoiz kuyusu köyünden Ke· hane raat Bankası ar· 

celi oğullarından Halil lbrahimin kasandaki · ıo -
bilbenet tasarruf unda bulunan kak ta : 
koryei mAzkQrdtt vaki (Gün do. M~vki , hudut ve evsafı saireıi 
ğusu ilacı hafız lbrahim Gün ba yukarda yazılı beş odalı bir bap 
tısı NtJbi oğlu Tevfik poyrazı Mus- hano Mayıs _ 935 sonuna keder 
tofa vercseleri kıblesi tarikiA.m ) açık artırma suret.ile icara verile-
ile çevrilı eski ölçü 120 dönüın coğinden talip olanlurın 14-3-
tıırleyı vere"eleri biraderleri Ah· 935 tarihine müsadif parş~mbc gü 
met voresoleri Kodir ve Hakkı Ye nü saat on bir buçukta yüzde 7 ,5 
Aliye ve S ıkine ve Siddi ve Meh. pey akçnlarile VilAyct daimi Hn-
met v. rosoleri Mehmod tarafından cümenine ve şeraiti öğrenmek iste-
seneJe Lağlonmaaım ietemiılecdir. yenlerin de her gün Muhasebei 

Mezknr tarlanın sebebi tasar- Hususiye müdürlüğüne müracaat-
rufu hokkmJa tarihi ilAndan 00 ları ilA.n olunur . 5056 
gün sonra gelecek cuma günü ma· 27 3 - 7-11 
hallinde tahkikat yapılaca&ından ' 

& 1--.--.-~uım••ıuıuıaııı't 
bu yerle alAlr.ai taaarrufiyelı:.ri ; bu gece nöbetçi 

1 
olaolar varsa nvrakı müsbitelerile ı . 
birlikte bu müddet zarfında daire. Eczane 
ye ve belli gürıde tarlanın baıında 
hazır bulunmaları ilAo olunur.50661 Yanicami <ivarmda ~ 

Afiyet cıauesidir ı 
Yitik mühür -· • = •• , • 
Namıma aid mührümü yitir- ! Satıhk Emlak 

dim. Yenisini alacağımdan yitik ı 
mührün hükmü olmadığını il4o ey- . Adananın en ıerefli yerinde 
lerim.5068 Eski hamam mahal- kAıo halen banka; ev ve daire ; ti-

leıinden Oıküplü carethane olarak kullanılan eski 
Cevriye Fransıı Koleji ; ve bititiğindeki 

v • •k • L 1 arsa ile Yeni iataayon caddesinde 
ı ıtı taatıRname havadar yerde tahminen yeımiş 

Namıkkemıl mekttbinden al- dönüm iki parça arsa satılıktır . 
dılı:n t11tiknamemi yitirdim. ye- lateklileri Per Rigal ile vekilleri 
niaioi alacağımdan hükmü yoktur. Şerefe müracaat edebilir.5009 

5068 lıutlin 12-30 

Belediye 

.. d f . ·1 . e nACe ~ Belediye hududu dahıhn e çarıa gıyı meıı v r-· 
lediye meclisi tarafından yıtsak edilmittir. 

Martın on altısından sonra bu yaaağı tutmayanlara oesa3 28-1-ilAn olunur . . 5063 

Katlusız, hilesiz, ( Melek ) markah sabunl_ .. ..,r 
müıterilerimise baaı satıcıların safıyeti ıüpheli sabun 
tıklarını esene öğreniyoruz . 

Sabun alan müıteri1erimiilin Türkiyenin en nefis ve 

bttnu temsil eden ( Melek ) morkamııa dikkat 

bunu talepte ısrar eyiemelerinl l'İtla ~deri~. 

Vücudunun sağlığım, kumaşlarının yıpranmanuunoı, 

pak yapmalitasmı ve cildin boıuİmamasını arzu edeıler 

/ek ) markala sabun kullanırlar. 5004 

14-30 

Toptan satış yeri Adanad• A 

Melek evlatları ticareıh 

Adana Orman 

Aded 
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Kilo 

29115 
2350 
410 
400 
350 
ı 10 

1868 
600 

Cins ve ne•i 

Çam kereiie 
• Saban oku 
ı Topak 
• fahta 
» l>ilme 
n Salma 
" \fe Meşe Ökçe 

Bel ve kazma sapı 
Çam mertek 
~ Batkı 
» Çatal 
» Ekmek tahtası 
» Odunu 
Karaıık odun 

Dut odunu 
Dardağan odunu 

Çam çıra 
Çalı 

Karııık kömür 
Çam kömürü 

Behf1~ K_.. 
ttc> 
21 
ı;O 
ıo • ti 
1D 
3 

12 
8 -~ 
o 
o 
o 
o 

" o 
o 
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Üç me~d varaka•inda dahil ve yokarJa yazılı 20
1 
r;; 

mazbuta açık artırma ile 19- 2 - 935 T. itibaren 2 
11-3-935 T. pazartesi günü saat 15 t• kadar satıh~• 1~ 
Rmvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek iateyenlerdl 

1 
rİll 

muamelat memurluğuna müracaat e7lemeleri ve talip 8 o11ı.-..... ._, ... 
günii Adana hükdmet konağında Orman ldar11ioe topl8';s 
miıyonuna gelmeleri il4n olunur.5044 22-

Sovyet süt makinal 

Sovyet fabrikalarınuı:yeni gelen süt makinaları ~iiı:s• 
yaA oıkarır ve fiatları ook ucuı·olmakla beraber; dığe ""' 
daha eyi kullanışlıdır .4999 Satıı•yeri : Osmanlı baD 

-'''' Umumi .,,,.. Mıııt 
11. Ba"r 

Adana TOrk .,,a 


