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Parisde büyük 
Sanayi proğramımızyürüyor\ A;::,::~eni 
Ökonomi Bakanlığı, Avrupanın ta- \ 

1111lmış mütahassıslarını kadroya aldı 
-----·· ------

Akka [ Husu. i J ablus <'İ\a· 
rında su pınarları aramak için 
lıükıimet mutalıassı~ bir mübro
diı getiroıi~ti . Oıa~ını e§erken 
toprakta madeni damarına rast 
geldikleri ve ameliyatı durdurub 
hüklımf'te haber Hı<liler. Hüku· 
met işe ehemmiyet ivertrek ora · 
ya bu madeni keşfetmek için 
bir ınütahı~sıs heyet gönderdi . 
l~leri gizli tutuyorlar . 

Ankara · ( l luı ) - Öko · 
llııın' B l 1 akanhğımız ye11i teşlı:i· 
r
41 

kauunu ile yapılma~ı ge 
~krıı 'l'kl . b' Yt'nı ı rrı muntuam ır 
Pıo"ram . . J d il k " ıç.ın· e bı~arınakta ır. 

3 &ıılıı.;a aıt hütüıı işleri "Cnel 
01 k D 
.~ra kırtasiyecilikten kurtarıp 

01 ııyet k•rk sekiz saat içinde 
•onuç \erdirecek kıdar hız te· 
~ııı eden teşkilattan ~onr• Ha 

· "•nl • d ıgın yeni kurulan şubelerin-
e çalışmak üzere te~kilat kaııu 

rnı ili u . b' 
<'ı ırce lıır çok !anınını 

Jabanf'ı .. h l . · ı . t' mu ıe assıı ar getııı mış· 
ır. 

Ükonoınik kalk111m11nız bakı 
nııııduıı ''<ık "I . 1 b . • mu um o an u )·e 
Ilı Çalı 1 ıı.- . Şma ar hakkında alabildi· 
~ 1 nıız duyğ l ı. 
ıı u an o .. urlanmıza su-
ııyoruruz: 

Almaııya'nın \e A . •·n 1 .. "k . vrupa oıo 
•uyu •nduıtrid v • 

Wrlerinden) D V e orgaıııza . 
b' · . r. 00 drr Porteıı 
ırıurı müşavir ol k 

get' 'f . ara evvelre 
ııtı mııtı . Bir ı;ok lıü ·"k . 1 . 

lıa }u ıs erı 
d şar.'.°ı ve acun sanayi iılemiıı -

e Luyük b. - k i' ' ır un ·ızınmı~ olan 
orıen ılen ha ka B • 

ğın b'll ş akınlı 
ı ıı.,a eb ın · 

tıııd d' r ınıyet nrdıği 
ar ızı•yoıı Vf' ra,yooalizas· 

Yon 'Ub . • 
iiıer · e 1 ı !eriyle uğra~mak 
ro e Pru ya tandanizasyon bü-

U ın" l" I y , I 111 ur erinden ,e Alman 
Rt' 

1 
da fılen lıir çok maddelerin 

•n a d' llokı r ıza youıınu yapmış "lan 
Ot Bazder ve Doktor 

Willırand'ın ıla yurılumuzda 

çalışwalın temin edilmiştir. 
Başk1nlık bıı alandaki çal ~· 

miısını rlalıa verimli yapabilmek 
için Mn olaıak dı, Almınya'oın 
ulu•IH derııt>ğinıl•n ç• l,.ildiği ta· 
rilıe bılar, uluslar derneği me
sai lıüro•unda miimessıllığini yap· 
ını~ \e Almanya u'ııslar derne
ğinden ~'ekildil,.ten soıııa, Ame· 
rika'da tetkikat yapmak için me· 
murcu Ameıikaya davet edilmiı 
olan Profesi\r Veyfard da 
i~ \C i~~·ler lıiiıusı.ııa mütrlıas . 
sıs olarek getiriimi, bulunmak· 
ta fır. 

Kadınlar birliği reisi 
Diinya kıdııılar birliği rrisi 

Mısırdan Kııdü 'e geldi : yanın 
da katibi de var . Bunlar dünya 
kadınlık lı ara kelinin: iinderidir ler. 
28 • 'isandatl lanlıulda Yıldız sı
ray111da cihan kadınlar kongrası· 
nı açmak içiu Ltanbulı gidiyor 
lar . Heis, Filistin 'de vatan i•le. 

(,erek !..endi üll..elerindr, ğe· rile mesgul büyük bayanlarla• bu 
rrl..se gittikleri yabancı yerlerde· koı.gra hakkında konuştu ve Fi· 
ki çalışmalarile daima verimli listiıı'den azı gönderilmesini is-
olmuş 011111 bu mütelıassıslara tedi . Kongra timdi şarkta , TürJ 
bakanlık , tavzif edildikleri şu· kiye"de i!;tima edeceğine göre 
beleıde ı~ vermiş ve çalışmaları· 1 Filistin meselesini konuşma müm
nı sadece istişui aziyette bırak- kündür , diye 'aidde bulundu 
ınamıştır . Bu bakımdan müte Hıisnıl 
bassıalardan '· azami istifade • 
t•min edilmi~ lıulunacakt·r · Yugoslavya 

Bir istatistik 
)'. ugoslavya istatistik yılı , 31 

:\lart 1931 de yapılmış 'olan nu· 
fus tabriıi neticelerini ilk defa 
olarak neşretmektedir . 

Bu i•tatistiklere göre , Yu· 
goslavya ahalisi din bakımıııdun 
şiiyle ayıılmaktadır : 
Ortodoh 6. 785 000 yüzde 48, 70 ...... ----------------

Buıılardaıı başka , Almanya 
da uzuo zaman konjunuktıır 

dair~sinde müdürlük etmiş olao 
Lpioi~layıı dıı hayat pahalılığı 
Türkiyefle yelirim ( İstihsal ) 
ve ~8D3}İİD gidi~i • maliJCI fiyat
ları, aruıı ve 'ulusal mallımat \e 
ürünlerin maliyetleri ve indeks
leri gibi teknik me. aiyi aolıyacek 
(izhar Pderek ) olan konjuıık
ıur srnisioe getirilmişıir . 

Katolik :i.218.()()0 • 37,50 

Balkan paktının yıldönümü 
Münasebetiyle Titülesko ile T efik Rüştü 
Aras ve Maksimos arasındaki telyazıları 

-------. ------
toı Biik reş : 1 O (A \ .) - 'l'ı- 1 
ılu c 

1
ko \tiııı mi>akı muC"iltinı·e 

QJ f'll 't•b u J ka
1 

1 ı ueıı bir sene için uı . 
n1• ' 1 Autaııtı lıaşı..anlı"ı vuif~si-

' ' 1 ... a} ruııde etwi. tır . Titolesko 
Qı ta 

la 1 manda 1935 haziuoıoa 
ı a, k" "k tıı 

1 
l ııçu Antantıo'Ja Laşka 

t, 11~ 1 ııliuııdan bu ~uıetle iki An 
tı,Jıl 111 lıa~kııılığıııı ktııılisinde 
llıi :~~ktı~ır . 'fit.o~es~o Bal~an 
Qij .. ıuı ıınza.•ı hımın yıl ılo 
• . 1ııı 111 111 Ünasebetile .\Iaksimon 

. "•• k. "s· a 1 telgrafı çekmi. tir : 

rla b ır 1 ne ene! bugün A tinı 
ııı· a~kaulığıun alırnda Halkın 

1 ~k. . . 
llıiziı 111 1mza etmi~tik . E~rri 
Oları 1

1 
tahakkukun• imkan \·eımı~ 

k,111 ; evanılı faaliyeti.ıizi \e Bdl-
"ıı 1 l\asıua l..ar~ı o~an ba7rlılı· 
6 l,ll tı·. • r-
~ .. n zııule yad rılcriuı. Hal-
'i Aııtaııı ı· · · ı ( 1111'1 mcvcuc ıyctuıııı 
1 Yılı l f d 
ık 11 

1 •n a müoıt • z ba~kaıı 
ııı .. 1" altıı.ıla h.n-a ,;ıı1.ılıilıli"i •• ·~ı 1 • • , " 
ı ı,· ıızıııcıl rılcıı dolayı nıiif 

ır •dal ·ı 
'11 01 " u·~ı;ın zı zaoııe•l.)O• 

., .. 
la

111 
ıtolt·sko ıliğer ılış i~ltri ha· 

•rıııa ı. · . • ı 
llıiJ 1 ~e .. tıııı tdgrafları a 
len le~ı·k 1'SfrC o!aıı mutlak gii· 

Jı ı, . . 1 
il 11111 ıilılirmi~tir . 

•ı·ı 0111 nııya mıtlıuatı hu müna· 
le1'1t il~ Boılkaıı \ııtanıi ıııemle· 

' r 1 t r . liilı;ıkk ara ıııd.11 lıarı~ lehıııde 
Ilı lı ıık ettirilen eseri ka\ılet· 

tılır . . 

Biikreş 10 : (ı\ \ ) - B. '1 i· 
ıale,ı..o ÇaldariMeıı s~ığıdakı 

telgrafı almı~tır : 

Balkan Aııtaıılı ııizamnamesi 

mul'İlıiıırc Balkan Aııtati kon· 
seyi lıaşknnlığıoa çağırıldı•'mız 

şu sııaJa keııdi ııımınıa ve \fak· 
8imos namıııa ~n awimi telırik· 

!erimi arzederim • lia~kanlıgıııız 
altında yük ek , §absi mezi}·eıle· 
riııizin sa} e~inde Balkan Aııtnr.tı 
nııı inkişafa devanı eılcceğinden 
ve dürt w mlekelin 'arsılmaz te· 
anüt wi akının amili Bnlkau 
Antantı buluııun alim niırnm ve 
barış pıt·n~ilılı-rioi 0 1 lıütiin ,. 
rupaıla tıthikloi kolayla.tıraı 
~ 1 ııdaıı enıiııiııı · 
" \rıkara 11 ( . A.) - Bal~aıı 
aıılı~;JJa. ı oııı imza ı )ıldıiııiimü 
ıniinasehrli) I• Honıanya Dı~ ba 
kaı 1 Tııü:c ·l,o le Ilı~ lıakanııııız 
Tnfık ltüştıi \ra arııs•uıla aşu 
g,ılakı ı ll,.ıafıar taatı eılilmi~ıir: 

Rksıılans 'J'e•ıflk llıişlıi • .\ras 
( .. lnkcıra) 

llall,.an aıılaşma~ının imz• ı· 

ııın yılılürıüınü ıriina. lıetıyle 
ınü~terrk rserioiz oian gü\'fll 

dııy.gularımı ve vrfakarane dost· 
lıı"uııııı tekrar etmeme mü an-

" . 
denizi rica ederıııı. 

Titülasko 

- Gerisi dördıiııcıi flrlikde-

:\lüalüwan 1.661000 11,l 
Protestan 231 000 
\Iusc\ i 78.000 
Diğer . 
mezlıcbler 70.000 

Dinşiz 1 000 

ı 1064 000 

1921 ve 19:!1 yılları i'tatis 
tikleıi ara,ııula yapılan mukeye
. elere gôıe ; 10 yıl i~inde ahali 
tezaüılü llrina vihiyetinde yüzıle 
8 mikyasile en az haıldi gii~ter
ıııiştir , <:ene 10 yıl liçinde Or
toJok•lar iizde iiç aıtmı~hr , 
Katolıkler i~e yüzde :ı eksilmiş· 
!erdir . 

Urtodok,larııı fazlaJa,masındn • 
s~beb , bunlar arasında doğumun 
fazlalığıdır • Taııınmen Katolik 
!erle ıne,klııı bıılııııııı Drave vi· 
lıiyet:nde rn az dogum olmuş 

'e Lu miktar 10 yıldı yüzde 
10 u ge~memi~tir . 

İngiltere Kral nın 25 int'i 
Krallık yıl dönümü 

münasebrtile 

İoı.:ilteıt' Kralı be•inl'İ .lorjıın 
yirmi be~iııci yılının kutlanması 

müııuelı tile Malak yarım ada 
sı nıınma ) ukarııla ıc,,miui gör 
düğüniiz pul ~ıkaıılm ~tır . Üte· 
ki İııglliz kolonileri de lrurıa lıt·n
zer pullar nkaracaktır • 

mitingler oldu 
Parisde yapılan nümayişler 

Yüz bin kişilik tezahürler hiç bir 
hadiseye yol açmadan bitmiş 

Parh· ; 11 (A.A) - 15 ~ııbat 
1931 hadi,.eleriniıı yıldönümü 

tamamile sekin g~çmiştir . l\lıt 

buatın ehemmiyetli kı•mi bun
dan dolayı mepıouniyet getiri· 
yor So~yaliı.t Ye koınuni~t gaze· 
teler Fı~izme kar~ı bir tezıhur 
adılettiklrri buııünüıı yikelığini 
tebariiz ettirmektedir. 

Sığ C'eoah gazete leıi be kız 
gıo gürünüyorler. l\lrsrlii krallık 
taraftarı Action FıanHis gazete'i 
bu tezahuratm hüklımetce ilham 
edildiğini zannederek diyor ki : 

6 ~ubat ulu,un kurbanlar ala· 
nında içden gelen bir saygı teza. 
buru idi . Halbuki diin ulus emir 
le !ıareket etmi~tir. 

Ekodöpari iç i~leri bakanına 

çatmakta ve hükumeti 6 şubıtta 

vatan~everlerden e~irkediği mü8a
dekiirhğı müstHck rrphenin elli 
hin nümayışcisiııe karşı lıezlet· 

mekle itham etmektedir. 

Toplanan kalabalığı 100,000 
tahmin eden T'opuler gazett'i 
nümayişe dair uzun tuf"ilat ver

mektedir . Aynı gazete alınan 

fevkalade inzibat tedlıirleri 'a· 
ye~inde halkın hu azametli ve he

yecanlı tezaburatını ibliil edeı:ek 
hiç bir haıli~e çıkmıd 0 ğıoı da ka· 
ydetmektedir . 

Komüııbt, Omanile g1Zt!r~i 
de nümayişrilcri 100,000 tahmin 
etmekte ve Faşist çetelerinin teh· 

didleriııe ı;ok kuvvetli lıir karşılık 
te§kil ,.den bu azametli nümayi
şin intiıamını takdir etmektedir. 

Almanlar barışa girecekler 
• 
lngiliz dışarı işleri bakanı yakında 

Berline gidiyor • 
---~-----·------~~ 

llerliıı: 10 (A. A.) - • 'im
resmi Korepondans diplomatik 
Londra beyannamesi müııaı.lıe· 

tiyle diyor ki: 
l\levzııubalıis olau bir takım 

pı o jelerio red veya kabulü değıl, 
ancak mııaneıı lıir pıoğram da
lıiliode serBestçe ve miisavat 
iizere ınüzakerata girişmektir. 

Bu ııuete Almıny•oın lngil 
tf're ile Fransa'nın arasını açma 
ğa çalı~madığını temin etmekte 
ve bilaki• bu devletlerin ıiliilı • 
)anma mesaili lıakkıııda Bir an
laşrnıınııı husulünün temini bu · 
suıuuda wutıbıb.. kaldıklarından 
dolayı memnuoiyttini izhar eyle· 
mektdir. 

Bu •uretle yni g~yeyi güden 
uluslar nrası müzak"teltrin da
ima ili~uıiş olduğu ııoktadao iitP.· 
ye ğeı;;ebilmek ümidi ba~ıl ol 
mu~tur. 

Bazı yabancı ğautclerin ııe:ı 
riyalına lıakılırsa bir ı;;ok millet· 
ler pıoğramıua karşı itiraz beyan 
etme b..teılirler. 

Lonra ınlaşmalarıııııı ortaya 
koyduğu mcselelel'i müzakere 
için hususi bir konferauaın top· 
lanmaoını mevzuu bahis edeo Ob
server umumi mahiyette lıir mü· 
zakere ile diplomatik yoldan hu· 
suei müzakerelerin miltekalıil fa· 
ideleriııi takdir iı;;in henüz daha 
pek erken olduğunu yazıyor. 
Mulıtelıf yalıancı devletlerin te
lakki tarzl.rınıuıın ifadesine mey· 
dan veren şimdiki hazırlık saf· 
hası en iyi metodu ilham ~:le
<'ektir. 

Berlin: 10 (A. A) - Hava• 
BJ•n ı muhabirinden: 

Loıı:lı a anlaşmalarım m :itr 
akib Fransoı ve İngiltere elc;ilui 
cevabı Perşenbe veya Cuma gii· 
nüne hazır olaraktır. 

8" t'evablar Almanya'nm l'aris 
ve Londra elçileri B. Koster H 

Fo. Hos vasıta~iyle her iki hü
kumete te,cli edilecektir. Ceva
bın ana çizgileri tekerrür etmi~ 
olsa ğerektir. Çünkü son günler . 
de hummalı Caıliyet durmuştur. 
Bogaııııdaki ilıib:ıbm şiddetlen 

- Gerisi dördUncU firtİkde -

Ceyhan'ın 
Çakaldere köyünde bir 

mekteb yapılıyor. 

Ceyhan: [ Hususi ) - Kıza· 
mızın ';akaldere köyünde yeni· 
baştan be9 Moıflı ilkmekteb ya· 
pılma~ı kararlaştırılmıştı. İki gün 
önce bu mektelıin ttmel alma 
meraıimi Kaymakam, :\1aarif me· 
muru v~ diğer bir çok zatların 
bulunuşu ile yapılmı~ ve ilk kaıı:· 
nınyı Kaymakam Hayri Eı:e ile 
Maarif memuru Siileyman Kut. al 
vurmuşlardır. 

Köylü, Cumhuriyet biikıime· 
tiııin hu yiik~eı alakasından ılo 
layı se\ioç içindedir. 

-·······-- -
Tayyare piyankosundan 
ikramiye alan numaralar 

İstanbul : 11 (A.A·) - tay· 
yare piyangosunuu hugüııkii çe· 
kili§inde 10 bin liralık ikrR
miye 15-132 numarayı çıkmıştır. 

5009 numaraya dört bin 898 nu · 
maraya iiç bin 23933 ııumarayıı 
il<i bin 3704 23909 numaralara 
biner lira isabet etmiştir 

Yurdun 
Genel hava durumu 

A, 'KARA : 10 (A.A.) - Zi
raat Vekaleti meteoroloji eneli· 
tüsünden alınan maliimnta görr 
son 24 - saat içinde yurdun 
Trakya, Eg~. orta Anadolu ilı· 
Antalya çcıı;eVPsi yagışlı ıliğcr 

yerler bulutlu ğec;mi~tir . Yağı~ 
Jar Sivas çerçevesinde kar , di · 
ğer yerlerde yağmur şeklındedir 
En c;ok yağış 25 milimetre ola· 
rak Somada iilçülmü~tür . Di 
ğer yerlerde yağış 2 ila 10 11Ji1i. 
metre ara~ındadır . llıva suhu 
netlerinde düne nazaran yurdun 
her taıafında 4 derece etrafında 
}ük•elış varılır , Bu gere sıılııı· 
net doğu Aııa.Joludn ve Sivaa
tnıı ıoada yerlerde hep aofırın ii · 
tünde kaydedilmiştir , En ılii•ük 
sulıunetler •ıfırın altında Karsta 
19 , Er:rnmıla 13 . Erzinl'anda 
8 , Sivasta 5 derecedir . En yük. 
sek suhunet 18 derere olarak 
Adanada kaydedilmiştir . Bu"Un 
Ankaraıla ögleılen •oıırn snt

0
14 

de sulıucct gıfırın ü~tünde 12 de
reı•eyc kadar ·ükıelmiştir , 

Ulus okulları 
İstanbul : 11 (A.A) - millet 

okulları der,lere devam edil
mektedir . Mor tta başlıya<'nlc 
olan imtihanlara 800 okurun it
tnri tahmin ediliyor . 

Pariı, Loudra ve Serimden 
başL.a Roma'nın, Prağ'ıo. Varşo· 
va"111ıı ve ;\fo,kova'aııı da bu 
muvaffıkiyetine çılışmaları ge· 
reb..tir. Bu türlü mütelıalif meıı 

Cıatlerin telifi ancak bir itimad 
afakiyet \C hulil' bav:ıH iı;eri~in· 
de kahili tasavvurdur. 

lsvec • Kralı Büyük dede oldu .. 

Loııdra: 10 (A. A.) - Lorı<l· 
ıa ıııüzıkeratını hemen ertesinıle 
de, tıanı hası an l a11 Ra\ ılara . . 
görf' !:'ir Co·ı Simon'ld yakııııla 
Bedin e gidrı·ı•ği talıwiıı rdıli 

yo• ' Lıı s•)ılar Alııı ıı u1>tlıu
atı da oıii<:aiı akislı•t bulunu} or· 
ılıı. Olıe,ener gazetrs,niıı 'l)'il 

sal ıııubahirine göre bıı ziyaret 
fılvaki olarab..tır. Ayni gazete ,ı. 
yasal nıalıafilin muıad \'ekingeo 
vaziydltıini muhafaza etmekle 
beralıer lıu lıabeıi tekzibe kadar 
rnrmıılıklarıııı yazıyor. Diğer 

taraftan lirrlin 'lefiri Erik Filip· 
'in raporları teklifini Berliııde 
iyi b..ar~ılsndığını lıilclirmektedir. 

1ıveç Pr~ıı8inin ilk çocıığıınun vaftiz avını Stokbolm'de yapıl. 
oııştır. Şimdi Kr1l KUstav, Büyiik de<l~ olmuştur. 

lh~mimizıle lıveç Krallık ailesinin dört ne !ini te~l..il eden Kral 
J\:fü.tav, oğlu Kron Prens Küstav Adolf, oouo oglu l'renB Kiistav 
ve onun oğlu mini mini Pren~'i bir ar~göstcrmekte~ir. ____ ,

1 
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Firtik : 2 

Gilgameş 
-2-

Çevirici F ayfler 

_ "Acaba Aruru [4] nzma~ j vaolar geldi sulakları yaklaştı . 

Y ablnİ boğayı yaratmadı mı? Sı· bunların beyi " Eogıdu ,, vardı · 

k tl'k bir ıakib yok· 1 Ceylanlar gibi otlar hayvanlar lablarına arşı . . A 
Uı k , şmr• Gilgameş, o· 1 gibi sul.tdarda su ıçıyordu . vcı tur llS " ' > M 

· b ı sııın bırakmaz:. gece kı dıua işte dtdiğim adem bunı e ğulları a ıa • U· J . 
. d" ulusuna k&rşı durur· melerioi göster , eteklerını aç 

g.ıko uz n çobanı olmakla be 1 utıinma, o seni öyle görünce ona ru · şarını ti' ı 
l.ra wlMeder . Aıame 1

• ram olursun . O bu suretle bay· 
rabrr on 1 G'I a 1 k . 1 

b t · hikmetli o an ı i vaularclan ayrılaca ve ıusan ara hey e ıı ' b k 
kızları 1,işaulılarına ıra mu, karışacak fahişe memelrrini gös· 

meş 1 k hrarnaoların d ' kl . . E . d iğitlerin kız aıı~e 8 ter ı ek erını açtı " ngı o ,, 
~arılarına göz dıker • kadına hücum etti kadın utanma· 

"Bu şikayeti bü~.ük A~o [4[ j dı ellıisuinl çıkardı valışıyi tat· 
dinledi. Büyük Aruruyu çagırdı.,, mio elti . "Eugido ,, 6 gün 7 gec• 

_ .. Ey Aruru Hen Gilgamesi kadınla kaldı . Hayvanlar onu 
arattın , şimdi kaışılığı~ı da ya- bıraktı nihayet doğduğu yeri ur.ut. 

~at ! .. Onun gibi azman bır kabra· tu gözünü hayvanlara çevirdi hav· 
mao yarat , beraber çarpıştır · vaolar ondan kaçaıı§tı . "Engıdo,, 
Uruk şarıoı kurlar .,, titremeğe başladı , koşamadı , 

( Diye nasihat elli ) aklı yavaş yav.ış yerine geldi fa · 
Uıuru bunu rluyunca Anouun hişeye baktı söylediğiai dinledi 

bir karıılığını yarııttı • Ellerini fahişe ona dcılı ki : 

yumdu bir parça kıl aldı üzerine - Ey Engido, sen Allah gi 
döktü , Bu suretle " Engıdu " •· bi hikmetlisiu. Niçin ceranlar'a 
dında büyük bir yiğid mtydına beraber çölde g~ziyorsun Gel lıe
geldi . Topraktan çıkmış Ninur- nimle bir ol " Uruk ,, şarıoa gide· 

ta [5) bu adımı takviye elti · Vü lım, "Ano,, ve ' Istar" ın par-
curluoda kıllı, kafası kadın gibi !ayan mabedine gidelim , orada . 
uzun 11çlı, Nisabıı [6) nın saç!• Gilgameş var , o yabani buğ1lar 
rına benziyordu . gibi kuvvct:i bir &damdır . Akıllı 

Kimseyi tanımıyor elbisesi Su adam kendine bir eş ve dost arar. 
murkan [7] elbisesine benziyor Bu sözler v11LşinLı hoşuna gitti . 
du .,, Ceylar.larla beraber ot yiyor " Engido " fahişeye dedi : 

ve bıtta bayvalarla btrıber su - G · l beni al 1 " Ano 
11 

ve 
yı gidiyor, biç bir avcı bu mııh· htarın parlıyan mabedine gidelim, 
lükun dehşetinden av avlıyamı · azametli Gilg meşi görtlim ki : 

yordu . yabani huğa gibi ulusundan daha 
Avcıların yüreğine korku ile kuvvetli imiş, ben ona diyeceğim 

doldu . "Bir avcı ağzını açarak ki : en kuvvetli adam benim .. 
babışına dtıdi.,, " Uruk ,, şarına gıdersem ben gi· 

-•·Baba ... Dağları bir insan dişleri değiıti"ceğim . Çölde ılo· 
geldi . Memlekette bundan büyük ğan kuvvetlidir . 

kimse yoktur . O '·Ano,, kalesi Fabiıe cevab verdi : Haydi gi 
kadar uzun boylu bir devdir. Her delim, onun yüzünü 1ana göstere· 
gün dağlarda gezu vahşi hayvan· yim, ber. Gilgameşin nerede bulun· 
!arla beraber otlar . Av çukı•rlı- duğunu pek iyi bilirim gel "Uruk,, 
rı yaparım o doldurur, av ağla ıarına gidelim ey Engido ... Ora· 
rımı bozar, bize biç bir av avlat· da her güa bayramdır . Eğlence 
maz .,, Bal>uı ağzım açıp dedi : için oğlanlar vardır , tn güz:( 

- Ey eğlum i Uruk şanoda fahişeler oradadır . İstediğini ya 
Gilgameş var . Buııdan daha kuv- parsın .. Ey neşeli Eııgido i sana 
vetli adam yolıtur . "Ano,, kalesi kaygulu Gilgamf'Şi göstereyim ; 
gibi knvvttlidir . Bu krala der· O güzeldir , kuvvetlidir . Senden 
dini dök ona lıu akla sığmıyau daha uzun boyludur . Gece gün· 
adamdan haber götür . Ond•n düz durmadan çalışır, " Erıgido,, 
lıir fahişe kftdın iste bunu çöle 

'' şamaş ,, Gilgaemşe mehabet getir o fahişe onu kuvvetli bir •· 
gösterm;ştir . " Ano , Enli!, Eya,, damdan daha kolay bir surelle )a 

kalar. aklını büyütmüştür . Sea dağlaı

Avcı Gılgameşe gitti " Uruk., 
~arının yolunu tuttu §~r içinde 
Gilgameşi görılü ona dedi : 

- Dlolc ey Gilgameş bana 
akıl ver " dağlara bir adaın gel 
miş çok kuvvetlidir . •• Ano ., 
kale&iııe benzer , Layvanlarla be· 
ralıer otlar . Bunun korkuıundan 
av avlayamadan , o eştigim çukur
ları doldurur , ağlarımı bozar , 
avladığımı salıverir b~oi avlama 
ğa bırakınız ... Gilgamcş avcıya 
dedi : 

Yanına bir fahişe al o adaın 
hayvanlara solaklara gcliuce fa
hişe eteklerini kald.ısın gizli yer
lerini göstersin o bunu görünce 
yaklaşır ve hayvanlar ondan ka· 
çar . 

Avcı bir kaılınfo beraber ava 
vitıi iiç gün ~onra isttdiği yere 
~1rdı avcı ve fahi,e bir iki güo 
sulak(., karşısında oturdular. Hay-

• 
141 Bir tanrı adıdır . 
[SJ Göklerin tanrısı kralın ı•ıı 

tıklarım ıekrıir eder · 
(6] Bir Jıaıka tanrı ( cıı loiiı ük 

ıanrı l y 
[7] Buğday taorıaıuııı aı.lı<lır · ıı· 

1 1 rda bu ıaormııı lıaşıot.la ba· uon ı a 

' 

•aktsn aaç vard•r . ... .. 
• 171 Hayvanların ıanrm ( Sumur· ı 

b. ·m Zümrüdınka kıı~unıııı 
arıka) ızı . . ·c ·ı 

• . L ıaorıuıo ısını vı· sı alı e 
lıikayeeı u · 
alakadardır • 

dan gelmeden o seni rü'yasıada 

görmüştür . Bir sabah eıke" Gıl
gaıneş uygun kalktı, rü'yasını aııa 
11ua anlattı . [ 8 ] 

-Ey ana, bu akşam bir rüya 
gördüm , gökaüm kuvvetten ge 

, rilıniş, arlıadatlarım arasında ge 
ziyr.rduın . Birden bire göklerin 
yıldızları üzerime düşlü . Buolorı 
kaldırwak istediın, çok ağırdı. Kı 
mıldınaınadım . Bütün Uruk et· 
rafıma toplinmıştı. Adamlar o
nun ayalıları~ı öpıü 1 er , ab9li bı· 
na yardım etli, nihıyet kaldırdım 
sanı getirdioı ... Gilgam~şin anası 
her §eyi bilirdi, ona dedi ki : 

- Ey Gilganwş rüyan apq 
çıldır . Dağlarda dol:' n bir kahra 
man lıuraya gelecektir . Onu gö 

rünce bir kadın gibi scvintcekıin 
ahali onuıı ayaklaııoı öpecektir· 
Sen de onu kucaklıyacak ve lırna 
gelirtcı·ksi .... İştr kuvvttli "Eogi 
do,. budur . 1.orlu giiıılerincle Sd 

ııa yardım cdec~k en ıyi dost o· 
dur . E,, kuvHllifcıiu kuvvellhi 
o•luı . "Aııo., lı.~lrsi gibi azmet 
litlir . Bir kodııı gibi oua lıayıla 
caksıu f .. kal o s ui ı, iç terketmi 
yec~ktir , 

- llitmedi -

fili !;\imdi C'ruk •arııııla GıJ~,. 
uırş görünür, yazılan ıaLltttc salııı,• 
degişir, Gilı;amc~ auasile görü~üyor. 

Türk Sözü 

Katolikler ve 
Elen devleti 
Katolikler tarafından bilhassa 

kız paosiyonnlnrı vasıtasile yapı· 
lan dini propağAnd4Jarının ortaya 
çıkmnsı ve bu mesele etrafında 
ı\ ti na ve ::ıel!l.nik gazetelerinin neş
riyatı üz~rin•.• Elon Maarif ve Me
zahilı bakanı hir tclıliğ neşretmiş 
ve bu tulılığıle Atin ı Katolık Met
rPpoliılirıi tanıyanııyacnğ nı bildir 
mişlir. Teblrğ. Türkiye zama n ında 
hir Kotolık )letrepolidı lıuluııma
dığıoı,halbuki Elen d"vletioin 1830 
du hami devletlero karşı yalnız 
Tiırkiye Jevrin,le ınovcud ~lotrc· 
poliJleı i tan,mndıgı vad~yle<liğlni 
tebarüz ettirır.ekledir . 

Atinı Katolık MetrcpoliJi buna 
cevab vererek Türkiyo tlevrinde 
bir knı ı.lik Metrnpolidliği bulun 
mamnklu beraber 60 y ı ldnnberi 
Elen devletinin Atina ~I etrepolid ini 
tanıdığını, bu haysiyetle nişanlıır 
verdiğini va merasimlere dav.ot 
~ttiğini ve cenzalerine hizm .. tle 
vefat eden g.m~ralo yapılan ihti
ramı yaptığ nı bii<lirmiştir. 

Eleıı ~lnarif ve mPznlıib baka
nı bu protestoyu geri çev;rmiştir. 

Bu hadisenin Elen Kntolık ma
hafilinde f,ın a tesirler yaptığı gö · 
rülmüştür. Sefaretlerin iş~ ınüda
lıald edecekleri ınnnedilmektedir. 

Gazeteler , ekseriyet İtibarilıı 
Eleo bııkıınının çok lıureket etti
ğini söylemekte , muhalif vaziyet 
alan gazeteler bıle anc~k, « Pıen
sib itibarile doğru olan bu işte 
bak~o biruz ılaha ağır başlıca ha· 
reket etse idı ılahn iyi olurı.lu . » 

Ford kumpanyası 

Romanyada da bir fabrika 
açıyor ., 

Romaya sanayi ticaıtt Bıkıuı 
Manolesco - Staunga Bakaıılar 
meclisine ford kumpanyasının Ro 
manyaya bir murabhu gönder.rek 
memleket dahilinde otomobil ima· 
li için ruhsat istediğini bildirıni~
tir . 

Bu farika Floreescada kurula
calıttr. Bunun için lazım olan ara
zi şimdiden satın alınmıştır . 

Hüküınetiu ökooomik meıele
lere bakan koınişyonu fabrikanın 
kurulmasına izin vermiş olduğun 
dan bu fabrika binalarının yapıl
masına ilkbaharda başlanacaktır . 

Elen harbiye bakanı 

italyayaya gidrcek 

Atinuda çıkan Vr..ıdini gazete 
sinin ynz:drğınn göre Elen Harbiye 
Bakanı General Kondılis önümüz
deki Nisan ayı içinde ltalyaya gi· 
decektir . Generol Kondilis, ltnl 
ynda , kendisinin de nza bulundu· 
duğu A·diti t< ş\dlatının terlib el· 
tiği bir mlis~merede bulunacak 
ve ayni zamanda lıalynn rumi ma. 
hafili ile de temas edecektir. 

Sofya • Selanik 

Arasında otomobil 
servisi 

Yab.ıuda Sofya ile s~ıaoik 
aresıada wuı.tazam bir o· omobi 
servisi işlctilmeğe lıaşlaı acaktır . 
Yuoan büküıneti lıuna rn :ıvafa. 1j 
kıtioi lıilılırmiştir . Şim<Jiki hal
de bu iki şebir arasında kaç tane 
otomclıil işliyı,ceği hunların ka· 
çar yolcuğu alacağ,ı ve hangi sa 
at le del lıuekct edip hangi saat 
l(ııle varacogı mnclcsi gözden 
geçlrilmelıtedir . 

1 
Bunlar ıla yakında halledıle 

erk ve ilkbabard~n ililıarcn Sofya 
ile S ı liiııik arasında olomolıiJ ser· 
visine başlau~calıtır . 

Düşündürücü kötü belirtiler 

'-~~~~~~ ..... ~~-~· 
Parls/ 11 talebe malı/es/ olan "Kar/lqe Lrılen,; dı>, ec11ebi talebe 

ııe billırı~sa tıbbiyeli uabaııcı lcılebelerlıı çoğalmnsııın karşı Fran
sız talebeler bciyıik 11ıimaylşler yapmışlardır · f la 

Resmi malıimala göre, Parls ıinluersilesinde BO?O deıı az_ 
yabancı tal,,be bulunma/dadır . Polis , nümayişçi kıımelerlnl gııc· 
itikle dağılabllmişllr . 

Fransız tıb talebeleri, taluili bitir· ı 
dikten sonra kolaylıkla iş bulabi/meltri 
ve ecnebilere karşı kendilerinin korun· 
ması için lıükıimetiıı bazı himaye ted· 
birleri almasını istemiş t'e grev. yap· l 
mışlardı • Bu grev hakkıııda Lötan ga· 
zetesi /ÖJ le düşünmektedir : 1 

K•ırtiye Latende çıkıp daha da• 
yayılacak gibi görünen karışıklı-l 
ğın çok ciddi ve saklanılması 

boş olan sebeblerl vardır. Bu ka· 
rışıklık da, yeni nesillere acı du· 
yuran ve istikbale maddi ve ma· 
nevi bakımdan olın güvensizlik
ten doğan rahatsızlığın amarele· 
rindeu biridir . Onun için bu ha· 
reketi yalnız bir kaıgaş•lık çıkar· 
ınak isteğine atfetmek, yabud bu
nun •hında siyasal bir takım dü· 
şüııceler bulunduğunu ıanmak ka· 
dar yanlış bir şey olmn . Öte 
yandan, yaşayış şartları h•zaıı çok 
güç yaşayış şartları içinde olan 
bu çalııkan gençleri gayri makul 
bir yabancı düşmanlığile itham 
etmek de keza büyük bir yaıılış· 
tır . 

Sebeb büsbütün başkadır , 
derindir ve endişe vericidir . 

Şüphesiz ğencl ökor:omik kriz: 
serbrst mesleklerde de akısler 
yapmıştır . Entellektüel işsizlerin 
sayısı çok oldugu gibi, yaıı işsiz 
olın kimseler de vardır . Fakat 
serbest meslekleri felce uğratın 
bu hal, onu tavsiye eden geçici 
sebeblerle beraber hiç olmazsa 
kısmen ortadan kalkabilecektir . 
Üretimle (istihsalle) yoğaltım (is· 
tiblak) arasında benlik oluııca ay· 
ni zamanda bütlin soysal sınıflara 
nisbi bir refah gelecek tir . (Bu 
deııkliğin yaloız bir ülke tarafın· 
dan yeniden kurulmıyac&ğını, bu · 
nun uluslararası bir iş olduğunu 
d~ her kes bilir .) 

Fakat acıklı "gençlik mesele 
ai ., daha karışık olduğıJ , soysal 
bir kurumun heytli mecmuası 
oa, ananevi disiplinleıin bozul
masıııa , ulusal yaşayışımızın te 
mcileriuin yıkılmaııu.ı bağlı ol· 
duğu için bu tnkdirdr de hallolu 
nacalıtır . 

Gençlik, istikbalinden kuşku· 
lanmağa başlaınıştır . Çalışması 
ne kadar gayretli olursa olsun , 
aldığı diplomaların kifayrtsiz, bat· 
ta faidesiz olmak tehlikesine dü
şebıleceğini açıkça görüyor. Es 
kiden gençliğe açık olan geoi~ 

yollar şimdi kapalıdır . Gençli 
ğiu ve onun projelerinin kuşısı 

sına, aşılması güc bir duvar dikil
mi~ bulunuyor . 

Fakat öteyandın , yerlerini 
bırakmadıkları , elleriııdtki me· 
muriyetlere umudsuz:ca sarıldık
ları için eski ııesillere de n1Sıl gü
crnehiliriz ? çünkü , dinlenmtği 
bak etmiş bir adam için emin bir 
sığınak yoktur . Bu yokluğun se · 
bebi de , kara biriktirmenin im· 
kansızlaşması ve delice bir sıya · 
sanm ihtiyarlık için para baz:ırlın· 
ması istemesi i sermayeyi yok 
ederek eskiden !Azım olduğu za • 
man çalışma.hayatından çrkilen
leri bugün bitmek hilmiyen ve 
dinlenmesi olmıyaa bir;çıılışmıya 
mecbur etmesidir. Servete ,blicum 
ecli:erek orlııya kararsız , günde· 
lik , çok cesartt kırıçı bir hayat 
konuldu . Sermaye ile çarpışıla· 

rak , menkul değerler ölçüsüzce. 
kırpılarak , çalışmanııı lehinde bır 
hareket yapıldığı :sanıldı ; fakıt 
çalışmanın varlık sebebini orta 
dın kaldırarak onun ölüme sü 
rülıleoecek bir şekilde müessir 
edildiğinin farkına varılmadı . 

Normal bir dinlenme yaşına 
g• !dikleri halde yaşayış tarzlarını 
olduğu seviyede tutmak için d~
ğil , D1muılııca yıfıyabilmek için 
çılışmağa mecbur kalan ne kadar 
çnk adam vardır 1 fakıt bir yan· 
dın da genç nesiller yetişiyor . 

Bu nesiller her şeye rağmen 

ıahıillerini lıitirınek , çalışmala
rının mükafatı olan diplomaları 
almak için uğ nştılar ; fakat önle· 
rindelıi yol çok dardır . Devlet 
zaaf , ihmal Ye demıgojinin do
ğurduğu bir takım küçük devlet· 
lerin hükmü altındadır . :Grnçlik 
böyle prestijisiz ve olorıtuiz lıir 

devletiıı , modası geçmiş ve zeror· 
lı bir takım metodlardan vaz geç 
miyen 1 bununla beraber serbest 
leş~ hbüsü eeaaretsizlendireo ve en 
kuvvetli hamleleri kıran sıyasal 
partilcrioin dar konıervatizmiyle 
karşılışıııca ortaya çı1<aıı böyle 
bir müddetten dolayı ne için te
accilb etmeli ? 

Artırımı ( tuarrufu ) ölcüsüz 
bir suıette kırparak , serınayeyi 
mümkün olduğu kadar yıkarak ve 
orta 11nıfları çok fazla bir halde 
proleterleştircrek burıdım sonra 
hilkümetin her ihtiyacı kuşılıyı· 
cağı ve hütüıı sefaletleri ortadan 
kaldırarağı sanıldı . Fakat elde 
edilen netice stfaletin artması ve 
devletin kudretinin gittikçe eksil· 
mesi oldu. 

Bütiia bualar yapılırken, gen ç, 
lıaydsız ve neşeli olmağa vakıt bu 
laınıyan •: ufuksuz ve istikbalsız 
gençlik 11 gibi bir teblıke ortaya 
konuldu . Bu gençlik belki de teb· 
likeli hülyalar. kapılacak , bir şa· 
iıin bahsettiği gibi kı ıca benzi 
yen , " havada çizdikleri göz lıa · 
maştırıcı daireden daima ,bir kaç 
damla kan akın 11 sözlere uçacak· 
tır . 

Gençlik, hayatta kendisine 
düşen yerin gittikçe ufaldığını 
bilıyor . Bundan sonra gidin de 
g<nçliğe·çok maddi olduğunu , 
bir ülkü ğütmediğioi , blilyal ır 
beslemediğini söyleyin 1 Hülyalar 
kurmak ve entellelıtüel nazariyat-" 
la uğraşabilmek için açık lıir ufuk 
gelecek günlerde rımud ve güven 
görınek gerelıtir . Kendimizi al
datmıyalım : Ülkemizin gençliği 
umudıuıluğa kapılınak tehlikesi 
kaı şııındadır . 

İşte , ı~nılığın asıl kaynağı 
budur . Bu , nihayet anlaşıla bile· 
cek mi ? şimdiye kadar tulluğu· 
muz ve bizi uçuıuma süıüldiyen 
yoldan vaz geçmek , Sosyalist 

' peygamberlerin vadettikle ri evren 

e· çocuk fıçı 
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Asri sinemada 
giliz 
lar 

uiusunu bir ulusal havacı· 
birliği kurnııya çağırıyor 1 Tokatta 1 Bir Fransız gazetesi ! 11 Şubat pazarttısi Akşamından itibaren 

- - ----••aa.~·•--•--

l Mevsimin en müstesna ve en muhteşem filmi " Ot) li ıteyl gazetesi baş ) rızıcılığma ,, Atatürk heykeli Türk kadınları için ' 
ne diyor? Hitlerin iktidarı eline 

ırnıcıiııin ıkioci yıldönünıü 
r 'k• 

• 
1 

1 yıl içerisiııd • Almanya 
Dun eo güçlü bir hava kuvveti 7" lur. Bunun sebebini arayıp 

I lllık nıOtküJ drğildir . Bugün 
ınınyayı idare eden • döı t kişi-
n - H' J • 

-·-Paris: 11 ( A.A ) - Türkiye 
Büyük millet meclisine kodınlarıe 

---Kırk ikinci sokak-~ 
seçilmit olmasını mevzuubahis . Verner. ~ros şirke~i tarafından iki milyon dolar sarfile viicudo geti-
edcıı Lö Jurnal gazetesi diyor ki : rılen bu fılımde on smemo yıldızı rol almıştır. Ayrıca on bin genç kızıo 

Yeni Türkiye zimamdarları iştirokilo tertip edilen bir güzellik ınüsohokosından seçilen birbirinden 
t il it er, Göring, Göbbels 
· es - ikisi-Göriog ve Ht!s
ı eski 1 

ren pilotlar olmalıdır . Yalnız bu 
birlığe üye olabilmek için hir toy 
ya recinin Sll\'O şto terfi ettiğini ve 
bir takım nişonlur Dldığını göster
mesi kMi değildir. l(eodisinin uçuş 
beceriğinı yapılan bütün araştırma 
vo sorusturmolar kar ısınJo isbot 
etmesi gorektir fılm tayyarecilik 
edcnlC'rdcn taohhüdot do istenmi
yccoktir. Bu hırliğin solAJıiyot \'O 

kuılret salııhi hatibleri çalışmıya 

bo~lıyacuk ve lıu kalabalık Lon· 
dronın bütün müosscselerile hnva 
tehlikesine nasıl ınoruz kaldığını 

ulusa onlatoc·oktır . 

Tokat 11 ( A.A) - Atıtürk 
hf'ylı:eliuin açılması enlikleri ge. 
ce geç \akta kadar sürmüıtür , 
heykel elektrik ışıklariyle aydnı· 
latılmış, halk büyük bir fener ala
yı lertib ederek heykelin 6nüodeo 
gtçmiştir . Belediyede bugüaün 
~erefioe biiyük bir akşam ziyafeti 
verilmiş ve kolordu kumandanı 
da ziyafete gelmiştir . 

çok parJak bir eser yaratacaklar- güzel üçyüz genç kız tarafından misli görülmemiş revu ve dans sahne· 
dır . Memlekete büyük mazisine f lcri filme müstesna , Lir ihtişam ve ozome\ bnlışctınektedir. 

,,_. __ Q(') ayyarccıler ve Göring , 
sava tı büyük bir şöhret ka· 

ııuııştı,. ismet lnönü ve bakan
lar Ankaraya döndüler 

Jiiyık hir istikbal temin etmek isti-
yorlar . Her şeyded e~·vel uluıal Ayrıca : En yeni Dünya havadisi 

Biıiın d d . r? Yttr umuz ı vazıyet ne-
1 bcr hnlde Lütüa Britaoya 

1 ıau J .. 
. )Ugun , bundan yirmi yıl 

.. c"••ndcn daha az havayı düşü 
~:;'. Genci uvaşta o kadar be

tti / ve lıabram•n tayyuecilcr 

1, 1
1 hıniştir ki hunların başar 

" ıra . 1 
1 . ış er, a<·unuıı en uuk kö· 
crıhde b'I 

111 ı e ınılmıı , alkışlao· 
r ?ı · llurılar ne mükif at gördü-

Bu .. · 
gua 1•e layyarecilk mütehas· 

11 YÜıb &re b •tı orman Makniclla' a 
t' av• b•kınlığında bu günün 
1Y•claun ö . • i re yaşamış bır tek 

•\'&cı b 1 
•ı 1 u uamımaktadır . Buna 

1 çaıe bulunabilir? 
Ben, bir tek b 
llİfoı çaı e uluııduğuoı 

· Bu da hava · t' · vı11ye mı 
va • k' ' 
İnd:o b~:·:~~ lngilt~ıenin her 

Bu hotibler, halkı s dece ha
vacılık ve lıovo tehlik leri hakkın
da tonvir etmekle kalmıyocoklor, 

devletin resmi olarak Jngiltere tay
yare kuvveti \'e inkiş fları hak
kındn verdiği izahlnnlaki )'Onlış 
ları d diizolteceklcrclir. 

Bun<lon başka bütün yurddoş
lllr Lu hirliğı• yordırrrı iiyc olabi
lirler Benim tlyelığim de bu yolda 
olocoktır . 

Bu kurum , tabii bir propa· 
ğ:ında kurumu do olacaktır . Bu 
propoğandalar 1 hovotla hazırlan. 
mıyonlurın ne gibi t13hlikclere uğ 
rıyacağı ve hava s vnşının değeri 
mevzul rı üzerinde olacaktır. 

Jsıanlml : ll (A.A) - Başbakan 
J met İnönü , içeri 'e dı arı işleri 
hakauları ükrü Ko}a, T.e\ fik füiştü 
Ara~ ile C. H . .F. genel katibi Hecep 
Peker im akşamki trenlı• ehrimiz
den Ankara)a hareket eırııi~lerdir. 
J met 1nörıii Haydarpaşa durağında 
nli \'e belediye reisi Muhiddin , 
generol .. alih Hali , C. JI. 1". idare 
heyeti başkanı ve ~ehrimizde hulu· 
nan ea.\lavlar ve bir çok zevat tara
fından uğurlanmışlardır . 

Yüksek mühendis mektebi 
tedkik seyahatinda 

lstanbul : 11- ( A. A. ) Mühen
dis Mektebi talebelernden bir ğu 

duy gunun ibyuile işe başladı 
lar . Bu işte anaların büyük rol 
leu vardır ve mecliıde yer almış 
bulunuyorlar . 

Kap başbakanı 
Japonya tehlikesi ıçin 

ne diyor ? 

Kap : 11 (A.A) - .Baıvekil ge· 
ntral mut!! radyo ile söylediği bir 
söyle\•de Uzalc ıark nıütküllerioio 
medeniyeti tehlikeye koyduğuna İ§a· 
ret eilerek drnıi§tir ki : 

1 
, 

Gaz,benzi nMotorin ( Mazot ),Motor ve Mokino yağınızı olarken 

her yordc dünyaca tanınmış, ( Sokoni _ 

Mustohsitdt1( Develi ) gazını 
Vakum 

(Kanatlı At) benzinini 

Sokoni- Vakum ) motorinini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağlarını (VAKuM O 1 L l N Gurgoyil yağları) 

,, (Sokoni- Vakum) ,, 
l"k bet ' ınunaka 
a ' IDevıuu h I' . t• ve 
r B . . ı ıne gehrebilaıclı· 

. unun ıçııı de yurdu b 

Bu b'rlık, ayni zamanda snna· 
yicilerimizi do tayyarecilik mevzuu 
ile alllkıılantlı rmak için elinden ge· 
loni ynpacok, hava emniyetini ko. 
rumoğa uğrnşncoktır . 

rup tedkikat yapmak Oıere gitmiş. 
lerdır . talebeler orada muesscsatı 
gezmişler ve tedkikate devam et· 
mek üzere Cellat ğölüoe tgitmiş . 
lerdir. 

Avrupa demokrasi l<'aşizm ibti· 
lnlltri Çinde yüzerken A )& yürüme· 
ye haşlamıştır. Ve uerc>ye gitmek is· 
tedigi de belli değildir. Asyauıo ha· 
ıında daha ıimdiden acunun en ku\ • 
vetli iki deniz devleti ile beraberlik 
isteyen Japonya lıulunmaktadır. Bu 
vaziyet yanında A vrupadrki müşkü· 
lit ehemmiyetı;iz bir aile kavga ın· 
dan ilıaret kalır. 

l'u ifik denizinin aeunuu en teh· 
tikeli noktası haline gelmesi için çok 
ciddi sr.helıler vardır . Ve bu i~e 
Japonya , Sovyet Rusya • Çin, Ame
rika, lngihere, Kanada, A vusıuralya 
ve yeni Zellaoda karışabilir. Pasifik 
denizi aı·un ialerinde can alacak 
nokta olmak i tidadaoı göeteriyor . 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mola ve en eyi vu sağlam ambaloja vermekle tasnr. 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 
rafında olacak hava h:reekr tta 
rjf 1 k d e • 
i .c. a a a ar olacak~ bir bava 
rlıtı kurmaktır • 
nun İçin bir " Havacılar b' l'". 
lırrııak dile ... i . ır ıgı" 
eyli g ndeyıoı ve Deyil 

letel ~e onunla ı)akadar olan ga· 
lale .. erıdokuyanları bu işte kendi 

ılr ıın et .. .. 86 mege çagıryorum . 
Yle bir bi ı· .. · ·ı •raf d r ıgın tayyarecı er 
ıa an 'd 

1ıluy 1 are edilmesini gerek 
oruın B d 1 k \'•kit ·. ura • çene çı mı -

luo geçırecck :ve değerleri 
...,.

8
rn
1 
ayın kimıeleria yerıcri ol 

<q •dır S" - k . du, · oıun ı ası proıem 

1 llu b' r·· •tı k r ıgın esas iiyolori yaş· 
•••a ~rlu gc~·rnemiş olan ye yahut 

§ 
11 u~·uş muvnffakıyeti göste-

Blllgaristanda pa· 
rnu~ ekimi 

11uıg · 
•rt1a •tııtandn bu yıl geçen yıl-
ttı a:,r•zl.a pıoıuk eldleccğin· 
'lif b garııtan ziraat \'e koope 
buııı lltıkası 500 bin kilo gram 
•tat Bloku hazır buluaduuuağa 

llu \'cr?1ıttir . 
'hlld nııkdar tohum , Hayic fi 

au d" "k ' 8uı . uıu bir fiyatla yıkın 
lıte iatıat•nıu en iyi pamuk ) e 

)} lU t L •d, li •n lKalıı1 olao 5, iJing· 
o~lh•datmını,, Lubimetz, Simo
tıtıe d' .. Hasköy ve Petriç çifçi 
St •g~tılıca~tır • 

~•ski meselesi 
l>aria ~. ".'."11:-----1ıtıi St ·. (AA) - 1 tintak ha 

' do 01•ki me eleıioe dair O· 
•yalar b" . '~kt ın uyilk hır kıımım 
ın~ye le d" . . B •y.ı v ı etmııtır . u 

'd•iı•ra göre Staviskinin dolan· 
deye PL~f l~r 250 milyondan zi 
t~n •g olmaktaclır . 
sız_ Al . 

tl)a man ticaret 
Şrnasının birinci safhası 

b' . ıttı •• 
Hcrı· 
~IQı •n 11 ( A.A) - Fransız 
İncı ~}~icaret müzakerderinin 

"-i•tir' 011 Bee lindc hitama 
ldug0 ·.b. ncedeo ka yd4ldilmiş 
'Clcr gı. 1 hurıdan sonraki müza· 
tc c Pctıartcıindt"n itibaren Pa-

creyaQ edecektir . ı 

Trabzonda fındık 
fiatları 

2 A D A N A Selinik Banka•ı sıra•ında 

Muharrem Hilmi 

Ticari tayyarecilik de bu ülke· 
nin pek yakından aldkolnnmosı 
gereken bir mevzudur . Bir ticaret 
tayyare.si, her istenildiği vakıt bir 
savaş vasıtası haline geleh lir . 
Bundnn dolsyı lngilterede ticaret 
ha\'n fılosu bakımından da bütün 
acunun başında golmelidir. 

Trabzon : 11 (AA) - Fındık 
fiıtları sağlam ve isteklidir . Bu
gün borsada 23 kuruş 30 paradan 
32 bio kilo tombul fındık satıl 
mııhr . iç fındık 49 kurut• arze
dilmiştir . Geri çok az mahıul 

kaldıjından fiatların yüheleceği 
umuluyor. 

Böyle bir ibcilifın öniioc geçwek 4987 3-20 
için Jngilte~ ile A~erikının be~ber ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çalışması lazımdır. 

Banyodaki havacılar birliği

nin 3 milyondan fazla üyesi var
dır. ltal} onan hava birliğine yazılı 
üyeler do 2 milyonu geçer. 

Bizim ilk elclcn tonhhüJlerini 
muntazam ötliyecek 100,000 üye 
temin edebilmemiz, bu işi yürüt
mek için kifayet edecektir . > 

Rolcrmir 

Umumi melis seçimi 

1nğla: 11 (A. A.) - Vilayet 
umumi.meclisi hu sabah Belt"di 
ye salonunda yapıldı. Seçimde 
ikinci seçmenlerin hemen hr psi 
bulunmuş ve müttrfikan C. H. F. 
namzetlerini seçmiılcrdir. Üye· 
ler arasında bir de kadın vardır. 

Zonguldak: 11 (A. A.) - Vi-

M 1 t f ' ·· 1 · · A layet umumi meclisi üyelaklerine 
O O O Un soy avının • , c. H. F. namzetleri müttefikan 

merikaya yapbğı tesirler / seçilmişlerdir. ft'clisiıı yeni üye 
11yııı yirmidir. Yeni üyelerin bir 

MO KOVA : 11 (A.A.) - kadm allısı kaylüdür. 
lıavns mnlınlıiriııdcn : Trabzon : l? (AA)_ Umumi 

folotof'mı ovyetler kongra· 1 ı · · b' · k meç is seçımı ıtmıı mer ez ve 
ıııın açılına m~ra iminde oldu· j kazalerda fırka namzedleri ll'çil-
ğu PÖ)lev Moskorndaki yabancı miılcrdir , Üyelerin üçü kadın· 
malınfile nazaran Amerika Hei i dındır . 

Cumlmrumm Huıyıdıkı diplo· Viyana üzerinde Alman 
malik ve konsolosluk lıizınetle· 
rinin tahdidine ve deniz ve atı· tayyareleri 
s Jiklcriuin lağvuna :müteallik Vl) A .. • A : 11 (A. ) - dCn 
kararlarındn amil olmuştur ' aot 15 buçuğo dogın Viyauenın 
Halk komi erleri heyetinin reisi iizcrinde gamnlı haçlarını göste-
yahaııcı iddialara ve tzdimfe recek kadar alçaktan uçan bir 
Amerikanın müddtiyatıoa kar:.ı Alman lıY)are i uzun müddet 
. o\yclforin Lauemezliğindca balıs- baş HkAlet binası \C ın ttfan 

etmi..tir · kilisesi etrafında doln:.:mıştır . 
Aynı ıııahafılc göre bilhassa Geçen hafta 2cue böyle bir Al-

yerli olıaliye hitabeden bu öy· man tayyaresi hıva nizamlarına 
le\ iıı bu kısmmı hafif ederek a:.:a muhılıf olaıak 100 metreden n:.•. 
ğıdııki mcıeleleıiu . teknik .bir ğı bir irtifada uçmuştur . 
tarzda izahını preu ıh tclakk~lc Ş 
rinde israr etmeksiziG dı:.: işleri ark a ndlaşması 
kowiscıine .. bırakmak dıba uy BEIU.I : 11 (A.A.) - Ger 
gun dü:.:ecektir . maoye gazctr i <liyor ki : 

Bir askerlik rekoru Şark andlışmaeı Polonya ile 

Avrııp&)'a gelincr; .Fransız -in· 
giliz ha\•a anlaıuıası akim kalmaya 
malıkumdur . lunffık olma11ı için 
siJiUı ızlaoma hakkı tarmınıalıdır • 
v~ uluslar kurumıma dönnıesı için 
ç.alışnı alulır • 

Yugoslavyada yani 
intihabat .. 

Belgracl 11 ( A.A ) - l\f 1y11 

ayında yapılacak olan tesrii iuti
lıabat hazırlıkları yapılmaktadır. 
) C\'lİc kabine.inin tesekkiilü kar
şısı ada milli Hırvat fukıeının hat
tı hart-ketinin ne olacağı meçhul 
bulurımıktadır . Sırbistan ile Hır· 
vıtietan :ıruındeki muhalefetin 
başında Vlaılunar Motolıek olmık 
iizeıc müşterek bir 1i te \'Ücuda 
getirilmesinin intac cdib elmiye
ceği cayi ıüal görOlmektedir . 
Ayni :ınıarıda yeni bir tıkım 
gruhlu meydana gelmeai ve bil· 
hası:a Zh·ko Toplaviç yeniden 
teşkile gayret etmekte oldu • 

o yali t fırkasmın ortıya çıkma· 
ı ihtimali de mevzuu bahistir. 

Zığrb,de çıkmıata olan Öz 
bar gazetesi f ırkalarıo anlaşmal•· 
rroa taraftar o]duğunu ilan et· 
mckte ve devlet otoritesinin tar· 
ini için yegiac çare hu olduğu 

Ull ilih e rylt.mekıedir. Yevtiç'in 
im kat'i nazar Liğane olmıdığc 
zannolunmaktadır. 

Eski Roma tarihi tedkik 
enstitücü 

Homa 11 ( A.A ) - Iusolini 
eski Homa tedkilcıt en titüıünün 
müdürünii kabul Qderck enstitü· 
nün 1934 yılı hakkındaki faaliye 
tini dinlemiştir . Bu en tilünün 
16 İtalyan \'e 19 ecnebi mUuse· 
senin i lira ki) le geni§ le§riki me· 
ınide bulunmu tur . 1usolini bu 

Moskova : l l (A.A) - Uzak 
Şarktaki hususi Kızılorduoun eski j 
kumandanları Nertchin k ile Mos
kova aıaaınclaki 6910 kilometrelik 1 
mesafeyi 74 b~çuk ~aat ıarfıoda 1 
ve günde vasatı 93 kıloınetre kat• 
etmek suretiyle bir cihan ıckoru 1 

teaiı etmiılerdir • 

Almanyayı diplomatik bir tazyik 
altında bulundurmak için arası· 
nı alacak bir kıskaç mahiyetin· 
dedir . Du 'aziyet Par is ve Lon · 
dreda takdir etmektedir . Zira 
\!manya kendi ine karşılık ne 

gibi ŞC) lcr vcrilcceginj hilmcden 
lıiç hir andlaıma istemine da· 
hil olamaz· 

, faaliyetten çok memnun olmuş 
~ e e ki Homa tcdkikatıuın gerek 
halyada gerekse dııuda tevsii 
için tılimatJır \ermiftir. 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu akşam 

lfo güzel filimlorindon birisini dohn taktim odor 

Çanviç 
Müme ili 

Küçük daktilonun unutulmaz yıldızı 

llarl Olorı 
Kıiçuk TJaktl/o filmi sizi nasıl z~uk ue cğfoncc ile iki saat 

yaşattı ise 

Çarıviç 
Filmi de ondao dahil ne c ve zc,·kle )R§atacakıır 

il ive 

Dünya haberleri 

Gelecek proğram : Saygun gUzell . 
Kedi - Keman - Rımonuuvaro - Jıuet l\hkdo na 

Rusya da 
Yalançı bir kAşif 

Moskova : 11 (A.A) - wah · 
kt.me düzme ve ikalarla kendi· 
sine gelin kin kt§if heyeti üyui I 
SÜIÜ Veren ve böylf'CC her ftzdi
ği yer terde ıcndikalardan ve hii· 
kumet dairtlerinden par• dolan· 
dırao <lonıür l.ıeJJialli Hauil , 
dört yıl lııpı c·eza11na çarpılmı§· 
hr • 

Macaristandaki 
görüşmeler 

Pe te : 11 (AA) - Macar tel
srraf ajansının haber verdiğine gö

re, Naib Horti başbakan Gömböt 
ve Kentrebetlen davalı ıiyaaal 
mesel"ler üzerinde uzun boylu 

&öıüamüşlerdir . Bu görüşme ne· 
ticeıinde şahsi ihtiiiflarla anlaı· 
mamazlıklar temımen ortadan 
kı llımııtır . 



Firtik 4 

Habeş - ltalyan sınırın-
da yeni bir hadise \ 

Balkan paktının 
yıl dünümü 

- Birici firtikten artan -

Ekselans Tilıilesko 
Dışarı işleri bakanı ve fJul

J.;aıı anlaşması reisi 
( 'Jr ıikreş) 

(Türk Sözü) 

~-----~-------------
Halk evimizde 

Komita seçimleri başlıyor 
llalkevi Başkanlığından : 
llalkevi talimatnamesinin 17 inci madJ·ısine göre komita üyelikleri 

seçimi aşağıda gö3lerilen gün ve saatlerde Hdlkevi snlonuoda yapı· 
lııcııktır Şubelenle knyitli üyelerin şubelerine ayrılan seçim gün ve sa 
allerin<le bulunmaları bildirilir. 

Belediye 

Belediye 
-

da01 
başkanlığın 

Araba muayenesi n --
. bnl:ırını oJll 

ROMA : 11 (A.A) - son 
zamanlarda Habeş kuvve. lcrinin 
mütemadiyeo tahassüdü netice. 
sinde tezahür tden tazyik yenı 
bir hadiseye sebe b olm~§tur · 
İkinci kfiııunun 29 unda bır Ha· 
beş kıt"ası Afı!usdaki İtalyan ka· 
ra koluna hücum etmiştir . Yapı· 
1 müsadem.,de İtiılyaolaıdan 

Sulh ve sıkı teşriki mesai üze
rine kurulan ye şimdiye kadar 
en ciddi semereleri veren Balkın 
anlaşmasının imzasını hatırlat
makla hu uluslar arası vesika
sıııı bütün imza etmiş olanların 
mütahassıs bulundukları sadıka
ne bağlılık duygularını çok güzel 
ifade eyleuiniz. Gö~terdiğiniz ye· 
ni tesanüd tezahuıuna hararetle 
teşekkiir eder vr müşterek gü 
zel esere olan en sadıkane bağ
lılık ve eo susılmaz itimadım 
bulunduğu teminatiyle mukabe· 
le etmekle bahtiyarlık hisseyle
rim. 

Komita adı 

Köycülük 
Seçim günü 
19/Şubat/935 

)) 

Seçim saati 
10 

935 Şubat sonunda umum yük, bınek aro 'resi noP" 
k K .. h .... k 'd• ve soı • Belediyece başlaoııoa tır. o ne çuru vı , . Zdif ~e1 .1ı-.ııı 

!arla, Ruam hasblığı muayenesinden geçm~mış IJ o\eO 
an k" . 

b kisi ölmüş ve altı ışı yara· 
eş • · t da 

lanmıştır . Habe~leriu zayıa '. . 

D.l , Tarih , ~debiyat 
Güzel sanatlar 

· d'l - · d · d'd bu ha 0 
vıınlar ışten men e ı ecegın en şım ı ~n si y• ,..JJJ 

. . 1 . R mu1tyeoe . ı·~, arabalarını tamır ettırme erı Vij ua m Jeğıt ı 

18 
19 

ba fazladır . İta 1 ra bu. l11dıs~yı 
Habeş hükilmelı nezdım:le şıd 
datle prot08tO edecektir · 

İngiliz parlamentosunda 
muhalifler 

Lomlra: 11 ( A. A.) - Parla 
ınentodaki muhaliflerin b~şknnı 
Coro Lnnsburi mcsaicilerin gele
cek Jıs(ta ı\vnm kamarasında Milli 
hükilm t aleyhinde ve onun işsiz· 
lik mesdcsin<leki beceriksizliğini 
ve savrukluguou bilhassa tenkid 
eden bir takrir vermeye h~zırlnn

dıklarını ifşR etmiştir . Muhalifl•r 
kabinenin icresinde imperatorluk 
koruma komitesine benzer ve bir 
ulusal kalkınma planı hazırla
makla mükellef bir kol teşkilini 
istiyeceklerdir . 

Almanlar barışa 
,girecekler 

- Hiriııci firilklen arlaıı -

mesinden olacak, Hıtler Beı eh 
te~gaden ·e gitm:şıir. 

Haridye Müsteşarı Fonbulov 
da pr.:nsib itibariyle kararlaşın 
cevabın kat'i şeklini nrmek için 
Hariciye servıslerine terkederek 
kış sporları yapmıya ğitmiştir. 

Almanya , Polonya arasında
ki yrui siyasa ile Alman, Japon 
dostluğunun Almanyının bu tar
zı hareketinde müeBsir olmasi ih· 
timıl "dahilindedir . Esasen Al· • 
mın matbuatı Rusya :aleyhinde 
teluar tecıvüıkiraoe neşriyata 

başlamıştır . Rssmi mabafil vazi 
yetin düzelmekte olduğunu tab 
min ediyorlırEa da Alman büku 

Yüksek bir selahivetle deruh
te ettiğiniz Balkau aolasması 
riya~eti dolayısiale samimi ve hür· 
metkar tebriklerimi bu müoase 1 

betle arzetmek isterim. Bu yük
sek seliihiyetnize hepimiz tazim· 
de bulunmakla bahtiyarız. 

Tevfik RO,tü Aras 

Sovyel set lambaları\ 

8ovyt! elPktrik fabrikalarının 

SET lambHları her tarafta şöhret 
kazanmıştır . SR r le baları az cer
yıın sarf eder ve çok ışık verir ve 
ı·ok cloyanıklı<lır. Fiyatlarda ten
ziltH vardır. 5003 

Satış yeri : Osmanlı bJnkası 

altında 1- 10 

metiain hüsnü niyetinde şekil Ceyhan sulh H. hakim
seçmek lazım gelince müşkiliit 
yeniden baş göstermiştir. Bundan liğinden : 
ötürü icabında anlaşmaların kati Coyhanın Hamdilli köyünden 
bükumlerini tesbit edecrk olan u Mahmud oğlu Davud ile C•yhan 
mumi bi koııferans111 icabında hazineyi maliyesi arasındaki tes-
toplantıya c;ağırılması için uzun çil davasının cari muhakemes'nde 
uzudıya diplomatik mü..: .. kerelare llamdilli köyü civarında şarkan 
girişilmesi bekleniyor . yol garben yol şimıılen Hüs9yin 

Cevabın methi müsbet \e dos Avni efeadi tarlası ve cenuben le-
tage imiş Almanya Loudra anlaş· mail tarla sile mahdut 30 dönüm· 
malarını müsavat üzere ve ser. lük ve yine avcu goli mevkiinde 

Holk dersaoeleri Vij kursları 

içtimai yardım 
Kütüphane vA neşriyat 
Temsil 
Spor 
Müze ve s11rgi 

)) 

20-Şubat- • 
20 
20 
21 
21 
21 

19 
17 
16 
18 
17 
16 

Adana Holkevi B~şkanı namına C. il. F. Seyhan 
Vılllyeti idare lluyeti reisi ve Aksaray Sayluvı 

Örge Evren 

~-------------------------·---------
Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 

Katkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı sabunlarımızı arayan 

müşterilerimize bazı satıcıların safıyeti tüpheli sabun verı.ıeğe çalış
tıklarını es•fle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhhi sabu

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dıkkat ve bu sa· 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, saçlarının ke 

pek yepmamaeını ve cildin bozulmamasını erzu edenler ( Me-

ı lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toplan satı" yeri Adanadıı Abdülkadir 

ı ' il 
1 
1 

1 
1 

1-30 M~lek evlatları ticarethanesidir 

-
Hilaliahmeır civarında Selanik bankası 

karşısında • 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 

Bulunduğu Seyyahattan dönmüş ve hastalarını 
kabule başlamıştır 

* * * 

1 

Teşhislerimde yanılmamak ve hustalarımı müıiı: va uzun süren teda
vilerden korumak mııksadile muayenehaneme bir rontken cihazını illl.ve 
etmiştim. 1 lastalarımdan şimdiye kadar rontken masrafı namı lalı tında 
bir para alınmamıştır ve alınmaz.4927 11-20 

Telefon numarası - 236 

-------------------~-----~-~-~----

muayeneye getirmeleri zaif ve topal olanların ılıı 
1 

rını 
dır. Bu muayene bir ııy devam edeceğinden ar~~n na 0ıuo•' . . 'b' .. klerı ıld işten menedıleceğı gı ı ayrıca cczıı gorece 

12
_

15
_18 

-~~~~~~~~~----:-::~ 1 iizerı P 
Karşıyekada Seyhan molıallesino giden yo rtırııı• 

nit 1500 metro murabbaındliki yol fazlası ııçılt 8 

şartnamesi dairesinde satılığa çıkarılmıştır · te y• 
ihalesi Şubatın 24 üncü pazar günü ~aal on be~i iJ!P 
isteklilerin o giio Belediye encümenine golrııelcr 

4-10-15-2° 

ilaçlar 

Parfumeri 

Safiyet • 
\ > 

3-5 

rıa 

'-ııd 
ı 

Yet 

~ 1 teıı 

Tesviyeci ve torrı ::,e 
llııı 

1 k •lın 

a ınac~.- .. ıuoo-lı llıı~~; 
Askeri fabrikası umum mudur 01ıo•~ •v, aı 

· · · · t os cı llııı 1( ırıkkale fabrikaları :çın tesvıyecı ve or .k
091

o• . 
leriıı imtihan için istida ile Ankarada fişenk fabrı ~i)llı 1 hVı; ı 
kırköy barut fabrikasına , izmirdekil·ır llalkapın~;.ı9 zl '~• 
müracaatları. 4987 7.8 10 12-14-15 

~ı qııııuıınmuıııııııııııuı ınumuııu~nıu'lınıtn Mitilli ıı11•111 ııun • :111ıuı11ıııııı~ 

i bu gece nöbetçi 1 
1 Eczane ~ 
i Orozdibak !'ivarıııda ~ 
1 Merkez cıaursirlir 1 
i-•1mııııtıııııııuıııuıuııı~ıuııııuııııı"uı:ıuuıırıııııııcı!ııuııııııııı111ııı ! 

oy. 

best müzakerat için esas olarak şarkan keli garben yol şimalen ~a-
kahul etmekte imiş, bilhassa kup taılası ve conuben llüs~yııı 
bu müsavat kaydında ısrar edili- Avni turlas ı le mahdut 30 döoüm· 
yor ve Almınyıoıa da ayııeıı di lük tarla sııhibi evveli olduğu an 

Devlet D. yolları Adana işletme müfettişliğinden: 

~ g,. 
ııuQ 

11•uıı 
•tıla 

tkte 
•va o 

ğerl~ri gibi müsni şutlarla mü !aşılan Zekeriya namına ~a.pu~a 
zekere eder bir partner olduğu bir kayda tesadüf edilenıedığı_ bıl· 

15-2-935 tarihinden İtibaren Adana - Mamure arasında trenlerin gidiş , geliş saatlerinde aşağıda 
gösterilen değişiklik yapılacaktır : 

teyit olunuyormuş . Almanyaaın dirilmiş olduğumlun müddealııh~~ 
Londrada ttsbit edilen müıaktre alllkaları bulunanlar varsa tnrıhı 

Adana - Mamure arasında işlemektn olan 514-513 Numaralı muhtelit yolcu trenleri işlemiyecek bun
ların yerine 532-533-534-536 numaralı yolcıı ray otobüsleri işliyecektir. 

Adıına - C"yhan arasında işlemekte olan 523-524-525-526 numaralı ray otobüsleri yorinılo 536-
537-538-539 numaralı ray otobüsleri işliyecektir. 1 k b. ı' l• .. dan b;r ay zarfında Ceyhan es~s aıı Uzerioe şimdiden sı ı ır [ Hu 

m lı: b · sulh hukuk molıkeın ~ sine müra-\ u~a •$aya _g~ri~mesi müste ~ttır.

1 002 bıımal ke.,d.,ını lıasaeten alaka· caat etmeleri ildo olunur.5 
Bu rrıy otoblislerinin gidiş geliş saatleri aşağıda göstuilmiştir : 

ılar eden noktayı •ilablanma mu ---·---------
lr.avelr sini işarelle ıkııla todecektir. \ alana sürüklemek ihtimali olduğu. 

Malüm ki Almanya bir ha· ru da ayrıca ifade etmektedir · 
va aııla§masıoıa aktine çok laraf- Berlio : lO (AA) _ Göring i~tJsyonlar 
tarıhr . Çünkü böyle bir anhşma- Dre 8den de beyanatta bulunarak 
da krncliainin silahlanma hususun- demiştir ki : Adanıı 
dab.i hak müsavatııııo ıımnı ta Bıtler sulhun b:ış vekilidir : lncirlık 
ııınnıaHoı görmrktedir . Diğer Eğtr l~a~ '.."üsa,atı istiyor~~ ~u I Kür_kçüler 
taraftan Almftoya Tuna anlaşma sulhun ıştııaklerini temin ıc;ındır. Mısıs 
sı hakkında Roma v~ Parislen İza- Zira uluslardan biri kendini mü 1 Çuknlılno 
hat ı·sıemektedir . iki mrmleket dataa' · k h hl ' S k l'k·· uftn acız ~hoca sul le ı- , ir tl ı oy 
ara~ııula müşıerek hudut bu1 ırnma keyc _düşer . SarJa kazar,dığımızl Ceyhım 
dığıııdan Sovyetlerl.c ka~ş~lıkh ~Ü fevkalatl~ zaferden ~onra Hitler ı 
zabaret ınüşabedesıoe luzum gor. g~rbdaki komşumuzla anlaşmak Veysiye 
meınekte ve biaa.ııalryh prk an ıç . n arlık lıiç bir eng~I kalmadı 1 Mustııhey 
!aşmasına rk8eriıi gibi muuız nı ıöylemişı_ir_. 1 Toprakkala 
bulunmaktadır . Almadnyah Rk~sy_ıı· Hı~ler .e~~nı uzattı . Bu eli tut· Osm~niye 

iki kıta üzerinde e a ımı. mak Şlmıh otekileoe düşüyor . / Momuro 010 
b ·· 1 b' t L d 10 (A . b lundug-u içio oy e ır aa oo ra : A) - Sir Coıı 1 

Yctı u f 1 . . s· l' . b 1 kendisini men eat cııuın ımon arı~ten urıya diinmüş , 
Jaşrnanın .> b. .. 
lıiç de tehlikede b"ulunaıaıuğı ır tur , 

H 
Gidiş Trenleri 

532 536 534 538 
Kalkı~ Kalkı~ Kalkış Kalkış 
7 - 00 8-40 10-20 15-28 
7-15 8-55 10-35 15-43 
7-27 9-07 10-47 15 55 
7-39 9-19 10-59 16-07 
7 --53 9-33 11-13 16-2l 
8 03 9-4'-I 11-23 16-31 
8-13 9-49 il 33 t6-37 

Varış Varış 
8-28 )) 11-49 ,, 
8-42 )) 12 3 

" 8-55 • 12- 16 
" 9-10 )) 12-31 )) 

9--21 • 12-42 )) 

Varış Varış Varış 

Bu Trenlerin )tersine devamları 

•• e r g u n 

537 
lsla8yonlar Kalkış 
Mamure . , 
Osmaniye l) 

Toprak kale ,, 
Mustabcy • 
V•yRiye )) 

Coyhoo 10-27 
Sirkeliköy 10-34 

\:akoldero 10-44 
Misis 11-00 
Kürkı·üln 11-11 
incirlik 11-23 
Adana ı;ar 11-36 

Varış 

vardır. 

Guliş Trenleri 

533 535 539 
Kalkış Kalkış Kalkış 

11-00 14-25 • 
11-13 14-38 

" 
11-27 14-53 )) 

11-35 15-01 " 
11-50 15 - 15 )) 

12 -10 15-3J 17-00 
12-17 15-40 17- 07 

12 - 27 15-50 17- 17 
12-48 16-06 17-33 
12-59 16 17 17-44 
13-11 16-29 17-56 
13-24 16-42 18-09 
Varış Varış Varış 
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