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Şar meclisi bugün son toplantısını ·yapıyor 
Çarşaf ve peçe 

••s 
Sabri GOL 

llefediy• m 1 .. lk' .. L" toııt '- ec ıı; ev\'e ı gunırn 
kıe antısında Türk kadınlarından bir 
te nıının. kullanmakta olduğu çarşaf 
k.ırPf'JÇf'nın kaldırılma ı için değerli 

ar ar verdı, • 

! Yurdumuzda hava vaziyeti /Bugiinkü mecliste 
i k •. •. Çarşaf ve peçe yasağı Çok karışı ve pek seyrek goru- kararı verrilmesi 

len bir manzara göstermiştir · bekleniyor · 
-----•• Bugün öğledeasönra §ar mec· 

Hindistan esas yasalan 

Projesinin değiştirilmesi ingiliz 
parlamentosunda onaylandı. 

Alecliııe ı · .. · d .. 1 IÖıl JU ış uzerın e soy enen 
canıer, ortaya aıalen dü§ün··eler çok 

1 T k k d liıi tubat devresinin son toplan· ra ya mınta asın a yağmağa başlıyan tıııoı yapacaktır. -----·· 
Yak/ ve bugünkü Türk kadınına 
lik, §ınıy110 bu kılığın bütün çirkin· 
lbı ~e kötülüklerini anlatmak bakı

k b h k d d Bu toplantıda konuıulank ar Sa a B a ar evam efmişfİr mühim itler arasında çuıaf ve 

Londr1: 12 ( A. A. ) - Hin
diıtan te§kilitı esasiy~si hak"ın· 
daki biilcfı'Det projesinin tadili 
için amele fırkası tarafıodaa ve
rilen takririn 133 reye karşı 404 
reyle ·reddi ve projenin ikinci 
okunuşunda 'kıbuln hükumet 
için büyUlc bir muvaffalriyet ol
mu~tur. 

tan halkı için kazançtan baık• 
bir f"Y değildir. 

Buadan ıonra lıatib evvelce 
yapılan vaitleri tutmak lüzuma 
üzerine uzun uzadıya israr etmit 
ve İnğiltere hükumetinin Hindiı 
tana bir dnmining teşkilatı • 
dettiğini ve } avaş yavıı bu ttt
kilita sahih olabilmeleri için 
Hiodistara yudım tdilml'si İcab 
eylediğini sfiylemiştir J 

n an çok dtierlidir. 
Ilı kıdınlırımıııo çar§af ve peçeyi 
lb pi g~zel bir kılık olan manto gey· 

Ankara : 12 (AA) - Ziraat ı 
vekaleti meteoroloji enıtitüı&n· 
den aldığımız mılümata göre ıon 1 
24 ısıt içinde yurdd• bava vazi· 
yeti çok karaıılc ve pek seyrek 
görülerı bir •Bozara göıtermiıtir. 
Balkınlardı gelen ıoğuk havı dıl· 

nazaran bet derece etrafında da- peçe yasağı vardır . Meclis bu 
hı ıııamıştır . B• iki matakada güa bu yasatıo ~ baılanğıç günü. 

e erı · · d lbı ışın · Adanamız geri kal-
normalın temımen haricinde ol- nil belli edecektir . 
mak üzere gece ıubrınetleri sıfır- Çok kadınlarımızın bu konuş· bu '~rj ft'ıkaı bu geri kalı§ın sebebi 

lind 
1 ığı olduğ gibi bırakmak iste· 

tu '.
0 ~«'lildir . Bu; do~rudan doğ· 

dı!,a 1ıkıUenip, üzerinde çok durma· 

dan yukuı ı ila 18, gündiiz ıubu maları -dinlemek için gidecekleri 
netleri iıe 11 ila 18 dereceye ka. de duyulmuştur . 

111 rnııdıodar. a-aaı ve ylikıek tazyik Trakya 
mıntıkasile Çanakkıle çevreıinin 
tesiri altına alı1.ım ştır . Bundan 
dolayı dün grce Edirne ve 1stao 
buldı karayelteo şiddetli kar fır 
tmHı olmuı ve bava sıcaklığı Edir· 
nede sıfırdan ışığı 5 , İıtıobulda 
ııfır dereceye kadar düşmüıtür . 

dar cıkmııtır. Antalya da çarşaf va 
Cenub Anıdolusunda hava peçeyi atıyor 

Bu muvaffıkiyet hemen her
güo beklenmekle beraber gerek 
bükfımetin gerek ileri sağ ve ile· 
ri ıol fırkalarının her zamandan 
ziyade hıraretlc müdafaı ettik· 
leri bir müzakereden ıonra elde 
edile bilmiştir. 

Bir um ·ı . . k k . Yen ıcı gı H ınsana or u, gı· 
dın ek agırlak veren bu biçimsiz ka· 
gö ılıtınıo 1'iirk kadınına hangi 
~e~~lllf'ç_<e yük olduğunu iyice 
ten:~'?-1Yor~ı. :Fakat hu kötü gö· 
Yıla k ~le b.ııe kadar, yirminci ) üz 
oluy0 ,

1 k~r. •ürüp ge.lmiştir . Demek 
dar e . dı , Cumburıyeı gününe ka-

vazıyeti mutaddan ııcık ve ya. 
ğıılıdır. Aldığımız tel -.yazısındı An· 

taJya şar meclisinin de çarıaf ve 
peçeyi kaldırmaya karar verdi· 
ğini CSğreodik . 

Morgan Loneı lngiltere'nia 
Hindistan balkaoa bir imtiyaz 
gölgesinden fazla bir şey bahıet· 
tiğioe muhalif amele partisinin 
kaoi bulunmadığını beyan etmiı· 
tir. B· Chorchill hükumetin Hin
distan siyasetini tasvib etmiyea 
ileri sağ f ırk11ının bu husuıtaki 
düıiincelerini tasvib etmiılir . 

d vıo en ba lı:a • b'I . ör1 do yen ı mıyen , 
gibi var araaıoda tıpkı bir <'.ezalı 

Y•,ayan 1" k 
Çok haldat1nda:r ~adım, nasıl bir 
\'e gryirnde de ~e~ı kalroıpa ' kılık 
ıayınııaır. B' . Y ece olduğu yerde 
· ız; •cunda r · b" rım Y•rauık feız ır dev· . . 

Geç<'u hir kaç Yiiı 1 •• 
l•rılaroıyno b k Y• ıı;ınde ha· 
lb~si bile k~rka§arnıa değil düşünül· 
L. • u veren işi · C "llrıyeı gü .. d erı um-
dıo Y•pd ~un e .8e~f'.: tve yorulma· 
lao Mtıı 1 

• > ilruyuıüınüze ,...,gel 
'<tluk 1 e1tıııp Yılanuı ba ıoı bir daha 
~ı 8 ruıoıak üzert ezd'ık Güı·· t11ıı11 f ] , . unç 
g"Ydiği ee erı •tarak ileri ulusların 
terıil, ~apkıı> 1 aldık . Zor ''e ög· 
tıııi nr 

1 yıllar iirt'n arah harfle· 
:ıthk . 

lırııuı .1 •. Yf'tıne •·ok kolay ve yine 
1 ı ı rrı ul 1 • 
ı trfl u arın kullııııdı~ı l uıııı 
1 1111

• a 1 J k " ı ~\ · ı . Bııırüıı ine hu 
• ı ı ııı 1 "' 

\ı ' 0 ıııdı \ f' llİ \ıni itlcrı 
\ f ' \ 1 1 

"' Hırrı; I ı l • ıı11arınnl.:ııı) 11. 

ltuıtııı ı 1 • "• ı, •ıı ı \11111 )ı Sll)l~ııııınla 
ıJ4 1 

11 1 lıırııuız f ı Tıirk kıı 1111111111 

"' k 1 1 \ 1 l 
1 

\. i: 1 ı.. d il ti il ( ili ' (' ( lllt. 
ı ı ır 1 ı.. 

\ 1 • 111 LnıJıııı l..urıulu ~ · · 

T rakyı mıntAkHında gece baı 
lıyan kar fırtınası v.kıt vıkıt şid
detini ırtırmık surefile sabaha 
kadar devam etmiş ve toprak Ü· 

zerinde Geliboluda 35 , Tekirda 

ğında 6, İstanbul çevıeıile Edir· 
nede 2 saotimetre lıalınJılc yap 
mı§hr . Trakyadaki bu hıva vazi
yetiae lcacıılılc olarak Eıe ve or· 
ta Anadolu mıntıkaları Cenub ve 
Cenubi garbi iıtikımetlerinden 
.kuvvetli bir 11cak hava dalgası ve 
ılçak tazyik 11h•11 içine girmiş 
bulunmaktadır. Bundan dolayı 
hu iki mıntıkada vıkıt nkıt kuv· 
vtllı rüıga• Ja lcar1şık tiddetli ve 
s ığrıak Jıalini audı ı an yağmur ya· 
ğışı olnıt ş•ur . Erı fnJa yağış Bi 
ğo , Sonın ~· Dursun .b yd,,. 25, 
diğPr yt'rlrrd · 5 ila 15 m lim,.tre 
Hasırdıı ö çü müştür . 

En fazla Antılyada 13 mili
metre yağmur suyu ölçülmüıtür. 
Gece subunetleri ııfırdaa yukarı 
13, gOndüz subunetle.ri 18 dere· 
ce etrafında kaydedilmiıtir. 

Doğu Anadolusunda hıva 
bulutlu fakat .. yağııh geçmiştir. 
En düşUk ımhunet Karsda tııfır
dan •tığı 25, Erzurumda 12, Er
zincındı 7 derecededir. 

Karadeniz kıyılarında en dQ. 
şük subunet ııtırın üzerfode 7, 
yliksek sıcaklık 18 duece etrafın. 
dadır. Bu mıntıkada dağınık bir 
tekilde olmak üzere yığmurlu 
gtçmigtir. 

En fazla mikdar Zonguldak 
ta 17 milimetre ölçlllmGttlr. 

.Ankara'da hu sabah 9,10 da 
baehyaa lodoı istikametinde kuv
vetli fırtına balirıde rüzgar sani
yrde 14 metre hızlı umiıtir. 
Öğleden eunra saat 14 de s•cak 
lığı eıf rın üsfiinde 18 drrer.,-ye 
karlar) iik~elııı',şlir ki ~ul,ar ayın· 
da Aokaıa'da hava sıcakhğmıo 
bn den•ceyc katlar çıkıfı soo oıı 

mıolı ne za•fında ilk defa \nkua gel 
ev\ ele mişti r. • rlıkı 1' l.oı ılr, ı 01·11 ılr , kaıcfl'tilc 

... 1 • ,. -----------------------·----
ı.: 1 1 ıııı ııı . 

l k l Utk kaduıı aHı"ta, lııırı~ı.ı <'r· 

tı 1 1
111 

) 111111 ~iiı "'""'• orılmdan 

Eg<' H' O h Arı~do1u 
k Jaw da hctva bir gün 

( " k J 1 11 ıln 1111..,ır. 
d, 11 le Oıı oııln )lllık hir deııt me
'<ıyl\ıılOııta Lıı~ualü fiirk kadınının 
~tı &o 'e ulu 111 i lerdrki varlı klan 
tibi 1? •ylav '"Çmf'k ve seçilmek 
tile t ıyaıaı önenine de kavuımala· 
~ b 'lll•oılaomııtır . 

Berut şehri güzelleştirilecek 
Eski Hicaz kralı Emir Ali yakında 

Parise gidiyor • 
~~-------·------------

Bir avukat Surye ve LiJbnan halkını 
tütün içmemeğe davet ediyor 

~1 : ~rteye geldikten, Türk kadın· 
ar,• ~rk erktğile bir olduktan 

Ol•ra eıka günleriu ııon armaganı 
içı.1 g~r~af ve peçt> ; kadmlarımız 
~,L .unc; ve çok çirkin bir kılık 
t. '-hr • Kuvvetle dolaıaa bir ııyiıyı 

Aataly•hlar bundan başka ev· 
}erdeki kafesleri de çıkarıb ıta 
caklardır . 

Bu tel yızısı dı şudur : 
Antalya : 13 (A.A) - Aotal· 

ya bdediye meclisi nisan niba· 
yetine kadar onu ahomalc Ozere 
peçe ve çarşafın kaldırılmasını 
ve şuhıt sonuna kadarda kıfes· 
lerin kaldırılmasını ... karara bığ· 
lamıştır . 

--------·------------KAzım Özalp lzmirde 
bir gezinti yaptı •• 

İzmir: 13 (A. A.) - Bir kac; 
gOndenberi ıehrimizde bulun· 
maktı olan büyük ulus kurultayı 
Başkanı Geueıal Kazım Özalp 
Luı tdkiklcr ve ziyaretlerle 
llieı:gul olmuıtur. .Bu gün de 
Horoovadnki hasar at c nstitüıünü 
ziyaret ederek lıasaı•l ve hayva 
oat kollcks'yonlarını görmüş, l:ı
buratmaıJarı gezmiıtir. Öğledeo 
ıonrı Cumhuriyet Halk f 1rkasıaa 
ğclerek :Fırka işleriyle •likadar 
olmuı. ondan sonra Valı kona· 
ğıoda kendhıiue verıkn çay ıi 
y .. fetındc lmlunm ••şlar, ak§am 
ıabrimiz c~naf ve iıçiler birlikleri 
tnrnfıad•n bir ziyafet verilmiıtir. 

Maraşın kortuluş 
bayramı 

Parlak ve coşkun bir göste
rişle bitti 

Hülcfimetin tezi geçen hafta 
Tir Boare tarafındıo pırlık su
~ette teırih edildiği gibi dün de 
amele fırka sının verdiği tarirde\ci 
bı§lıca delilleri reddetmek vazi
fesini üzerine alın ir 'fbomu 
İnııkib tarafından müdafaa edil
miıtir . 

Sir İoskib hulasa olırak de· 
miştir ki: 

MnhıJefetia iddiısı bilifınn 

olarak Hindistan hılkı mesaisi· 

ain siyasi cebheaiyle alakadar ol· 
maktadır. Bu meseledeki kuar 
tehiti bizim kendisine telkin et· 
melde oldutumuz itimadı kay
dcttlıeeektir. 

Bu projenin .kabulO Hindis-

B. Wedg Wood ve B. Lanı· 
bur amele fırkaııoın bazı itiraı
larını kaydetmi§tir. 

Bal:Jvia hükumetin Hindiıtaa 
meıelrsini halletmek için ıarfet· 
tiği gayretleri teşrih ederek mtl· 
zıkereyi hulasa etmi§ ve ıiyaHI 
mesailde"' layuhtilik maales.f im· 
kanıııdır. Bırakınız Hindistan 
halkı bizim camilerimize gelsin 
demi~tir. Bıldvin'in nutku ıid· 
detti alkıtlarla kuıılanmıı Te 
müzakere yukarıda kıydedilea 
reylerle nihıyetlenmiştir. 

İtalya -Habeş münasebatı 
Gazetaler; askerin seferber edilmesinin 

bir tehdit olduğunu yazıyorlar. 

ihtilafın uluslar kurumunun tavas 
sutuiyle halledileceğ umuluyor 

J,.ondra : 12 (A.A) - Londra 
a-azeteJeri başmakalerinde Lugiln 

İtılya ile Londra Habeıiıtın 111 

sınclaki gerginliği mevzubıbs 

ederei( ulu lar kurumunun tava 
sudu ile hunun gcvıiyeceği iimİ· 

larıoa yine kendi aralarında ve 
dostça hılledeceklerdir . 

Maraı : 12 (AA) _ Maraı bu· dini izhar eylemektedir . 

DıilyM.ely lr.gilterenin Su
dın da iyi bir komıu olub allfa· 
sunun geni§lemesi onı karşı sev
gi duyguları bcsliyen İngilizlerce 
ho,. görillectk olan İtalyıya ta
mamilt miisaid bir lisan kulla 

11 :,"•dou Vf! alvarı erkeklerimiz a-öre , FraaH bllkiimetinin davati 
dını 11Y•ı , flr§ıf ve pc-çeyi de üzerine Emir Ali bu ayın oıtıla· 
ıh •rınıız ıevlnç duyarak hf'men rına doğru _Frana.ıya a-idecektir · ı 

' YeriQl' U d . ·ı · . . b t a a d Yak • i' ne ve evrımcı ığımı· Emirin u ııyare ı aynı ı m n ı 

milyon fungıo ( 3 milyon Suriye 
lirHı), Suriye ve Lllbaan bükô· 
metlerine iadesine karar verilmiı 
tır . 

Ancak bu paralar , yllce ko
miserliğin t11vibi ile yıpılacık 
yol vesair nafia işlerine saıf edi 
lecektir. Yüce komiserlikde hu
ausı bir komiıyoo Suriye ve Liib· 
nanın ihtiyaçlara niıbetinde bu pa • 
rayı talıcıim etmelc için tedkikat 
yapmaktadır . 

gün kurlulut 11vaşının 16 ıncı yıl· Tımes , İtalyanın ihtiyıtlı as 
döniimünll büyiik bir sevinç ve coş- keri tedbirler almış bulunma ıoı 

kunlukla kutlulıdı . Cumhuriyet esef ediyor. Bu gazeteye göre bu 
meydanında biriken oa binlerce tedbirleri 1928 tarihli İtalya-Ha· 

nıyor . Bu gızete iliveten diyor
ki : 

Hıbeeiıt11n serdedilecek me 
talibi kabul etmekleftçok usulca
sına davranmış olacaktır • Ve 

liö 
1180 ruıntoyu giyeceklerdir . kont Dumartelin Pari~te balu•acak-

İtliti Y:cce erkek , kadıo lı,-pinıizin lan zamanı tesadüf edecektir . 
•tı ~!ıı~ hean bu umacı kılığı orta· Gazetelerin yazdığına ıCSre , 
tı•rı. kacak , hem de eaym azalmış b ._ 1 11r ile k mi 

to il •dıolarımız görenek yükün· Franıtı d•t ı.an ıAı Y e 0 -

hu ~rtulınug olacaklardır . serin muvıfıkatini aldılctan ıonra 
llrtuluı günü çok yakmdır . Suriye ve Lllbaaada umumi vazi· 

• •••••· yeti tedkik etmek üzere beş kiti· 
A[ lik bir heyet görmeyi onayJamıı· •11. manların tar 

er sa 
k Y muahedesine ay· 
trı b' k ır atkıomaları 

~•rJs 12 ( 
tte A.A ) - Matin De-
tid,~ental gaıetcıi Almın milli 

~•ri ~· bıkınının 14 piyade 8 
t ~· d lopçu ılayı ibda11na ka.. , ıgi • 
lttler· aı Vt blltlin bu yeoi 

'~ırı •n Versay muahedesine 
"D t k'I ltt Pf ı o)uqduğunu yez· 
•dar . 

Fransada büyllk yerler İ§gal 
etmi§ olıo bu zevat , evveli Btru
ta gelerek LObnaa ahvalini ted· 
kik ettiktea ıonra iç Suriyeye 
geçecekler ve burada da tedk~lc 
lerini yttirib raporlıranı tanzım 
eyleyerek Fransız dış bıkanlıtıoı 

vereceklerdir · 
"' • • 

Suriye L6bnan hükumetlerinin 
glimrük biHeleri olub yüce lro
miserlikde mıbcuz] buluD1n 60 

Ditcr taraftan llerut ıebrinin 
filzelleıtirif mesi için Berut hele
di yeaine 15 milyon frınklak bir 
ödüncleme yapılacılctır . Berut 
belediyesi bu parayı oa htt yıldı 
ödeyecektir . 

• • • 
Suriye m11rif veziri, geçenler-

de sokakta keudiıine hücum ede
r ek yaralayan tihıs aleyhine açtı· 
ğı ve Şam bidayet mabkemuince 
el konularak bakılmaya bıtlanan 
davasıadau vazgeçmittir , 

Ancak mıhkeme bu işe bulru· 
- Gerisi dôrdılncü flrtikde-

hılk yurdu, ulusu için, ulusun bü beşlstan "andlaşmasının orada ~·· 
yük önderin kurtarıcı bayreğı kabilecek bütiio ihtilafların bıl 
altında cın vereceklerine bir dı· Ji için tavsiye ettiği uzJaım• va-
ha and içtiler · ııtalarından saymak mllmklin ol-

lııiktll marşındın sonra Ma· mıkla berıber bunlar haksız ad-
raıın kabramaa bayrağın• veril- debilib <le tıkbih edilemu . Ti 
mit olan fıtiklil madılyaaı mera· mes makılesini şöyle bitiriyor : 
ıimle bayrağa takıldı . Sö)lenen 
hararetli söylevler, okunan tiirler Hbeşistanın dahili vaziyeti 
b11llcı ıooıuz heyecanlar verdi • tetkik edilin<'e bu ülkeye karşı 
Milısler, aıkerler ve mektebliler bir sevıi duyguıu uyanmımık 
parlak irçit resmi yapılacak bal. mUmkUn değildir · Bununla be 
kevinde koafcraııılar ve konserJer raber 1tılyeuın ıon hıdiseler do 
veıilecektir • layiıile almış olduğu tedbirlerin 

General Fahrettin ihtıyıt ve :müdafaa mahiyetini 
Barlinde söyleyebil~ek için heuOz daha 

pek erkendar . 

Berfin 12 ( A.A ) - Alman Evs Chroniclo gezetui İtal · 
istihbarat büroıundan : Gen eni ) aa tedbirlerinin pekte ciddi te-
Fıhrettin Altay Berline gelmiı · likki edilmemesi liıımgeldij;rini 
tir . Sihatl dUzelinciye k•dar Al- yazıyor . Onuntzaooettiğine gö· 

r mınyıdı kalacak tar . r iı re İtal yı ile Habetislaiı IL.avga·: 

f talyanm §eref ve nüfuzuna te 
alluk eden bu kavgaya uluslar ku. 

rumu karı§mamahdır . 
Öbür yanda Daily Mail1 

gazetesi de bu davanın uluslar 
kurumu tarafındın ıerefli ve adi· 
iane bir ımrette hılli lizim ve 
mümkün olduğu mütaleuındad1r. 
Daily telgrafı iıe diyor ki : 

Bu gergidlik daha da artana 
faciayı ıebeb olabilir . Mımıfih 
ümid gesmek doğrµ değildir • 
Henüz bir lıarbın önüne geçm~k 
mümkündür . Bmıunla theraber 
geçen ilk teşıin ıyındanberi ltaı .. 
ya karakollarmı bizar edea kabi 
lelt:re karşı Mus.ıolini'nin şiddet-
li tedbirler almayı daha ziyade 
geciktirmiyeceji kuşku götlr· 
mez. 

-Geriıl Lklrıci flrtlkdc-



Flrtlk : 2 
Türk Sözll 

• 

Gilgameş ( ŞAR SAVALARI) 

Lik maçları 

Alman tüccarları 

Memleketimizden hububat 
satın almak istiyorlar 

lngiltere kralı 
Haftada 10,750 lngiliz 

lirası maaş ahyor -4-

Ôpüttlller ve Engidu ile dost
luk akdettiler . { Metinde ( 19 ) 
satır bozulmut ise de anlaşılıyor 
ki Gilgaınef Engiduyu an.nesin~ 
manevi oğul olarak takdım edı · 
yor.] 

[ Gilgameş annesine Engiduyu 
takdim ederken 1 - Ülkenin en 

kuvvetlisi, Ano kalesi gibi azamM· 
lidir . Onu kimse yenemez ıcn de 
niaıetini on• bahşet .. Ülkenin ya· 
ban ineği Ninsuo yani Gilğame· 
şin annesi oğlana şöyle ~e~ab v~r 
di : [ Metinin beş aahn ıyı oku· 
nımıyor. Görünüyor ki : Ninsun 
Engidunun vahşi manzarasından 
fena halde müteessir olmuştur . 
Aşağıda satırlar belki. de Gilğı 
ınetio Ccevabını gösterebilir . 

Engidunun anası, babası yok
tur . Karmakanıık saçını kimse 
keımemiştir . çölde doğmuş ter
biye görmemiş zanllı bir mah· 
lüktur . Eııg'du bunu duyunca 
ağlamağa başlıyor . Gilgameı yü
zünü ona döndürüyor, elini tutu· 
yor , bir mışukı gibi beraber o-

turuyer ve Gilgameş Engidnya şöy
le deyerek teselli ediyor : 

- Hey ... Dostum niçin ağlı
yorsun , neden ah çekiyor ve üzli · 
lüyor1un . Engidu ağzını açtı Gil· 
game§e dedi : 

- Dermanım kılmadı , gü
cüm kırıldı . Gilgameş ağzılıı aça
rak otıa cevab veriyor : 

- Ormanda meşhur dev bun· 
babı vardır. Haydi gidelim onu 
öldlirelim bu :suretle ülk•mizde 
her tlhlü fenalık kaldırılmıı ola· 
cıktır. Erzagam [.) Engidu ağzını 
lçarak doıtu Gilgameıe : 

- Doıtum hen dağlarda iken 
bu devi gllrdllm , Ormanı 00 bin 
çift saat ( ıümerlerde bir gün yir· 
mi dört saat olmıyub on iki çift 
saatten ibarrt idi ) Bu ormanın 

içine kimse giremedi . !Hunba -
banın gürlemesi tufanı andırır . 
Ağzın ateş püıklirür , Hücumun· 
da muhakkak ölüm vardır . Niçin 
bu deve kartı gitmek istiyorsn· 
nu:r; . O tehlikelidir . Bunu kimae 
öldOrmeğe muv.ffak olamaz. Gil
gamef ısrar ile Engiduyı dedi ki: 

Çevirici Fayfler 

büyük baltalar döktüler ağılığı 
üçer talent ( bir talent takriben 
otuz kilodur . ) idi Büyük kılınç
lardı yaptırdılar . kılınçların 
yüzleri ikişer talent kabzaları 
iıe yarım talent idi · Bu kılınçla 
rın kınları halis •ltun idi . 

Bu suretle bunların silihları 
onar talent ığırhğında idi . 
Uruk Şarının yedi sürmeli kapu
sunun önüne bütün halk toplan
mış şenlik yapıyorlardı · Gilga 
meş halka hitaben : 

- Bütün ağızlarda dolagan 
Hunbaba dev'ini ğörmek için 
sefere çıkıyorum. Ülkelerin desta 
nı olan dev'i kendi şerhin ormanı 
içinde yakalıyacağım, urukun baş. 
buğunun şöhreti yapılacaktır. 

Kendi elimle o şer bin ağa<'ıoı ke
secegim, adım özellere kılacak 
tır. 

Uruk pazarının ihtiyarlan Gil
gımeş'e nasihatlar verdiler. 

Ey .. Gilgameş seni bu tehli· 
keye sürükleyen gençliğindir. Ne 
yapacağını bilmiyorsun, işittiği 

mize göre Hunbaba dehşetli bir 
devdir. Ondan şimdiye kadar kim
se kurtulamamıştır. 

Ormanı on bin çift saat ge · 
nişliğindcdir. Kimse içine girib 
de geri dönem~miştir. Hunbaba· 
nııı gijrlemesi tufanı andırır, ağ 
zın ateş püskürür, hücumu ölüm 
demektir. Niçin bu tehlikeye gir
mek istiyorsun?.. Gilgameş bu 
sözleri duyunca gülerek dostunun 
yüzüne . baktı [ dokuz ~ıtırlık bir 
boşl ak vır J senin muhafız tanrın 
seni ,kurtarsın, selametle gene 
uruk pazarına döneıin, Gilgameş 
diz çökerek. elini kaldırdı, söy· 
dikleri olıun dedi. ( Bu bir nevi 
amin gibidir. ) 

Ey ... Şımaş ... Sana elleri· 
mi kaldırıyorum, canımı kurtar, 
beni yeniden selametle yur· 
duma döndür, beni sakla. 

Şimdi Gilgameş doatuna 
seslendi ve beraberce falla
rına baktılar. [ Görünüyor ki bu 
fal bu iki kahraman için müsait 
değildi. ] Gilgımeş gözlerinden 
yaş döktü. Hiç gitmediğim bir 
yola ıaptım. Sonunu bilmediğim 
bir sefere çıkıyorum. Eğer Hağ 
kalırsam seni bütün göolümle 
seveceğim, ıeni bir taht üstüne 
oturtacağım ... 

Birinci devre yarın Adana İ 
spor - idman Yurdu ve Seyhan 
- Tarsus karşılaşmaslyle bili· 
yor. 

Yarın mıntıkamız lik maçla
rının birinci devresi yapılacak 
olın A-iana İdman yurdu - Ada· 
nıspor ve Tarsus- Seyhan maç
lariyle bitecektir. Bu maçlar ikin· 
ci ve üçüncü mevkii paylaşacak 
olan İdman yurdu ile Seyhanspor 
için mühim sayıilabilir bir dere 
cedcdir. Çünkü Adınaspor geçen 
cuma güzer bir Pürpriz yaparak 
Seyhanı karşı elde ettiği galibi · 
yeti son dakikada beraberliğe 
indirmiş ve Seyhan ise ümidin 
altında lıir oyunla beraberliği 
güçlükle temin etmişti! Şu hale 
göre Adana idman yurpu, Ada 
nasporu yendiği takdirde onhir 
kuanla -Seyhan Tarsusu yener· 
se - Seyhaola birlikte ikinci 
olacaklar. Aksi halde Seyhan 
ikinci ve Yurdda üçüncü olacak· 
tır. Bu maçların biç puan kaybet· 
meden yaptığı bütün maçlarda 
galib gelerek 15 puan alan To 
rosspor için hiç bir tesiri yoktur 
ve birinci devrede; yapacak maçı 
da kalmamıştır. 

22 Şubat Halkevinin kurum 
gününde Halkevi Spor komitesi 
tarafından evin ~kırmızı ve beyaz 
takımlanı arasında bir maç yapı· 
!acık ve galib gelene de her sene 
verilmek üzere bir kupa konmuş· 
tur. 

Birinci devrenin 

son maçları 
1612/935 Cuma glinü yapıla· 

cak maçlar:ı 
1 - Saat 13 30 da. 
Seybanspor - Tarsus. 
Halı.em: M. Sepici., 
2 - Saat 15,30 da. 
Adını idman Yurdu - Ada· 

naspor. 
Hakem: Faruk. 

Yağış 

Türkofiıden ticaret odaıına ge• 
len bir tebliğde Berlin, Hamburg, 
Lbpziğde memleketimizde sert 
buğday, arpı, kepek, pamuk mu 
amelesi yapmak isteyen Alman 
f~rmalaıınm adresleri bildirilmiş· 
tır . 

Lodrada Avam kamarasnda 
işsiz ameleye yardım hakkındaki 
yeni kanunun müzakeresi esnasın
da İngiliz kralı hanedanını tahkir 
edici sözler sırf olunduğu yazıl -
mıtdı . 

Gelen fazla mah'imata göre müf. 
§ Macaristanda bir firma mem· 

leketimizle bıiırsak ticareti yap
mak istiyor ve alacağı bağırsakla· 
rın nevil•rini de bildiriyor. Ala 
kadar olacak tüccarlar ticaret oda· 
sına müracaaila tafsilat alabtlir
ler, 

Türk- Yunan 
Bloke mr.tlubatnın karşılıklı ı 

takr.sırıa başlanıyor 

Türk - Yunan takas anlaşma \ 
sına bağlı nota mucibince Türkiye 
bloke Yunan ticari matlubatı ile 
Yunaoistanda bloke Türk ticari 
alacaklarınınkarşılıklı olarak takas 
muamelesine yakında başlanacı · 
cağından Yunanistanda bloke kal 
mış ticari alacakları olanlarıa, bu 

matlubatlarınıo menşe , tarih ve 
mikdarlarıııı Türkofise veya şube. 
lerine bildirmeleıi lazımdır . 

Belçika ile iş yapan 

tüccarlarımız 

Belçikadın gelrn tediye emir
lcrile birlikte menşe şebadetna 
melerinin gönderilmemeai yüzün
den tüccarlarımızın alacıklarını 
tahsil edememeleri ve bundan do· 
layı müzayakaya düştükleri nazarı 
itibare alıaarek, bu iediye emirle 
rinin bir defaya mahsus olmak 
üzere menşe şehadetnamesi yerine 
başka evrak ile tevsik ettiıilerek 
ödenmeıi bakkındıı İcra vekilleri 
heyetinden bir karar çıkartılmı§ 
tır . 

Alakadarların T. C.I merkez 
bankasına müracaatla ılacaklırını 
tahıil etmeleri lazımdır. 

rit soysalist mebuslardan Mak -
Govern kral hanedanına mensub 
olanlaıın tüfeyli bir tabakanın ec· 
zasından olduklarını söylemiş ve 
demiştirki : 
- Kral haftada 10750 lira, demek 
ki, saatte [64 lira eliyor. Kralin 
dördüncü oğlu oln Kont Dükü -
senede 25000 lira, yani blinde 68 
lira ıılıyorl,, 

Mebuı tüfeyli kelimesini söyler 
sölemez Parlamento ".dahilinde 
müthiş gürültüler çıkmış, reiı,Mak 
Govern'e ibtaratta bulunm11ş, fakt 
amele mebusu 'sözlerine devam 
ederek Kral Jorjun bu seneki yir· 
mi beıinci taç geyme yıl dönümü 
münasebetiyle yalınız Glasgov 
şehrinde yapılacak !şenlikler için 
otuz, kırk bin lira aarfedileceğini, 
hılbuki bu para ile kara bayraklar 
satın alınmasının ve bülrümet tı -
rafından sefalet ve ·açlık içinde 
bırakılan bir çok insanları hatır
latmak üzere milli bir matem gü· 
nünde bu bayrakların asılmasının 
daha mensiib olRcağını söylemittir 

İşsiz İngiliz amelesi tırafından ; 
memleketin her tarafında haftalar· 
dan beri yaplan lpropığaadılr, 7 
Kanunusanide tatbike başlancak 
olan işsiz ameleye yardım hakkın· 
daki yeni kanunun kaldırılmasına 
sebeb olmuştur . HükQmet tara · 
lından Avam kamaruındı vuku 
bulan beyanatta• kısılan paralar 
bıkkındaki kararın bükümsüz 
olduğu bildirilmiştir . Yapılan 
zamlar olduğu gibi kalacaktır . 
Yeni kanun mucibince daha az 
para almıo amele varu, •aradaki 
farklar derhal verilecektir . 

Çinin yeni yasaları 

Yunanistanda 

Resmi bir ticari ve si

nai kılavuz hazırlanıyor 

Günlerce kapalı devam eden 
ve hastalık yapmağa çok elverişli 
olan dava dün birdenbire boşan
mış, sabahtan boşlıyarak ağır ağır 
fakat sürekli olarak bir yağmur 
devem etmiştir . Bu yağmurların Atina Ticaret ve sanayi odaaı 
daha devam etmesi hem genel sağ- bütün Yunan Ticaret Odılarının 
!ık bakımından , hem de çifçileri- iştirakile Yunanistan için 700 sa 

mizin çok işine yartımesından ötürü hifelik resmi ticni büyük bir kı· 

- Orman ortasında bulunın 
§erbin ağacının jtepesine binece· 
ğim · 1 Hunbıbanın yuvası olan 
ormanı gireceğim , bana yalınız 
bir balta yeter, sen burada kal 
ben bu işi yalnız başımı "ÖfeCe· 
ğim · Engidu ağzını açtı "Gilga
me§'e cevıb verdi : 

- Dostum şerhin ormanında 
ne yapalım Hunbabanın bekçi· 
si tecrübeli, kn vvetli bir baha. 
durdur . Hiç uyumaz: Enlil bu· 
nu _terhin. ı~acını beklemek için 
tıyın etmıştır . Kim ormana gi. 
rerse muhakkak ölecektir . Gil· 
gımeı ağzını ıçtı dedi ki : 

Gilgameşin kulları silahları 
getiriyordu. Bü)ük kılınclar, yay
lar, uç kahları ortaya döküldü, 
(11 Gilgımeş baltaları, ok kahla· 
rını ve Anşan payını aldı, kılıncı 
beline taktı, ahali kahramanlara 
sordu: 

yerinde olacaktır . lıvuz hazırlanmaktı olduğunu Tür 
Tayin kofise bildirerek memleketimiz-

Adana baytıırlarından Veliddi
nin yüz elli lira ücretle Merkezi 
Bursa olmak üzere Merinos hasta
lıkları mütehassıslığına tayin edil· 
diği vilAyetten anlıışılmıştır. 

den bu esere ıbone kaydedilme· 
si ve bu esere ilan verilmesi bu· 
ıusundı Türkofisin tavassutu di· 
lenmektedir . İlan ,ücreti yerine 
göre 325- 2500 drahmi arasın· 
dadır . 

Pekindeki Çio hükümeti hal 
kın giyinmelerini ve birçok adet
lerini değjştiren yeni kanunlar çı· 
karmağa başladı . Bu devıim ha
reketinin başında bulunan Şıng • 
Kay - Ştk'in bütlln ananeleri ve 
binlerce yıllık adetleri kökünden 
yıkmağa karar vndiği anlaşılıyor. 
Yeni çıkıın bir kanuna göre her 
Çinli erkek ayda üç defa saçlarını 
kestiımek mecburiyetindedir. Bu· 
nizama uymayanlar için ağır ceza· 
lar hazırlanmıştır . 
Güzelleıtirmek amaciyle ayakları
nı demir kalıblar içine sokarak 
küçültmek istiyen kadınlara da 
çok ağır cezalar konmuştur . Ka
dınların sutiyen taşımaları veya 
göğüslerini deriyle sıl.mal•rı da 
yaaaktır . 

. -: Dostum . . Yerin oğlu 
kımdır · amış [ ** ) ile birlik-
te bütün tanrılar [ebedidir . Fa· 
kat be§erlyetin gllnlcri sayılıdır . 
Ne yap1raa yapsın i§lediği şey. 
ler fanidir · Bunun için ölümü 
biç say , kahraman ol , senin 
önlinden gideceğim , sana kıla
vuz olacağım , sen bana bağıra
caksın haydi korkma ileri diye· 
ceksin, bt:n öleem bile , Gilgımeş 
bir kahnmanlıkta ölmüştür 
derler . Ben mutlaka o şerhin 
ağacını keseceğim , adımı dün· 
yalar durdukça andıracağım . 
Haydi demirciye gidelim gözü
ınüzün önünde silahları yaptıra-

lım . 
Demirçilere gittiler, ustalar 

( • ) Lübnan dsğl~rıuda bulo~ı:ır. 
Saoober fasilesinden bı_r ağa~tır. F ran· 
sızçaeı Cedre dir. Yanı ~erbıu ağacı· 

dır. 

- Ne vakıt döneceksiniz ... 
[İkinci levha bitti) 

- Gerisi var -

[•J Elam Memleketine ait bir vi· 
layetıir. 

l •• ) güneş tanrısı arabça 
[ Şems ) kelimesile münasebeti kuv· 
vetlidir . 

Avusturyada 

Yapılan tevkifler 

Viyana 12 (AA ) -1934 hı· 
d_iselerin~n yıldöoümü müuasebe · ı 
tıle tedbış vakaları çıkarmağa me· 
mur edilen Sosyal komüniıt icra 
komittsi heyeti geçtn hafta tev
kif edilmişti · Bu heyetin yeniden 
teşekkül ettiği meyd•na {çıkınca 
dün bir 20 kişi daha tevkif olun· 
muştur . Şehrin bazı yerlerinde 
mlifritler lıoşubofuna nümayiş 
yıpmağa kalkıtınışlardır . Viyana 
ye eyaletler zabitısı ile Jandarma 
kuvvetleri her ihtimale karşı ba
zırlaamıı bulunmaktadır . 

iki hırsızlık 

Genel evlerin sermayelerinden 
olan Osman kı_zı Hatice adındaki 
kallın on beş hrasının çalındığını 
ve bunu alanın da Ragıp oğlu Tor
gud olduğunu şikdyet etmesi üze
rine araştırma yapılmllğll başlan . 
mıştır. 

.. ~eci oğlu Tevfik adınJa diğer 
bırısı de. evine girildiğinden ve kim 
olduğu anlaşılaınıyon bir aılam ta· 
rofı~dan, çocuklarının yattığı oda· 
dt1kı ~andığının açılarak içinden 
en~erı, hamam takımı gibi nesne. 

tl~rın çalındığından şikAyct etmişır . 

Ayın tf)rihi çıktı 

Mt1tbuat umum müdürlüğü elile 
çıkarılan ve acunun bir aylık siya. 
sal, soysa 1 hareketlerinden bt1hse 
den bu beş yüz sahifelik mecmu. 
ıını_n 12 ine:. sayısı da çıkmıştır. 
Ellı kuruş gıbi az bir fiyt1tla satıl 
maktadlr . Okıırlarımıza t•vsiye 

ı ederiz . 

Verilecek ilıl.n ücretinin yarı
sını paıin ve tediye edenlere kı· 
lavuz yalnız 10,50 İsviçre fran 
kına verilecektir . 

Yunanistaoda ilk defa olarak 
çıkacak olan böyle resmi bir (Gu· 
ide) e Yunanistan il" iş gören ve· 
ya görmek isti yen ticaret evleri. 
mizin, ıinai müessP.selerle ban· 
kalarımızın gerekli alaka göster· 
melerini dileriz . 

Bu Guide öııümüzdeki Mayıs 

ayında çıkacaktır . Memleketimiz. 
de bu eserin plase edilmesile ala. 
kadarı mlimessillik verilmek iste 
diğinden alakadarların Atina Ti
caret ve Sanayi odasına müracaat 
etmtleri lazımdır . 

~' 11ııı1111ıımıuıı ı ıııınıı11•ıııı11m~ ıı.ıınııı ıttıımıı n g lllnl1U,11111 1 ftıliıJı\I~ 

! bu gece nöbetçi ~ 
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ı l eza ne f 
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Halk czaııesidir 
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Şang: Kay - Şek gerek kadın 
gerekse erkekleıin kılık ve kıya
fetleri hakkında da şu nizamı koy 
muştur . 

Kadınların entari veya manto· 
ları topuklara kadar uzun -,Jmıya· 
caktır. Paltoların yakaları kaldırıl· 
dığı zamao başı aşmıyacaktır. İtte 
kıdın, isterse erkıık kılığı olıun , 
etekler tam diz boyunda olacaktır. 
Eger üıtteki gömlek dizden kısa 
ise bir de iç gömleği giyilecektir. 
Kadıııların tuvaletleri vücuda ya 
pışık ve dar olmıyacaktır. Paota· 
lonlarııı pııc;alaıı dizden aşağı ine· 
ccktir. Çinli kadınlar Avrupalılar 
gibi giyinebilirler ; ancık endam
ları yapışık biçimler yasaktır. 

Saçlarını bebe biçimitıde kes· 
tirmiş olanlar uzun saç bırakamaz 
l~!· Uz~ıı saçların yakalara kadar 
duşmesı de yasaktır. Kadınlar pi· 
jama ve sandalla genel yerlerde 
doleşamazlar. 

Bu nizam bütün berber ve ter 
zilere tebliğ edilmiştir . Bunlara 
aykırı gidenler için çok eğır ceza· 
lar konulmuştur. 
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fırkaların vaziyeti . -
~--------··---------~-_ DılnkıZ nüshadan artan -

Sovyet hükumetinin Almanyanın 
14 Şubat perşembe Akşamından itibaren 

Elmastan parlak, cıvadan oynak bir yıldız 1 ... 

Dt1et kapandı . 27 martta 
J~ayı uluılar deroe;inden çe· 
kıldı . Fakat Tıkıbqi, lnımen 
laaıbılsınıa ricası ve lnımen de 
laıicııun iararından bıkmıı olma-
11 dolıyııile iıtifa etmitti . Seiyu· 
lcıi f1rlc111 iktidar mevkiine ıeç
llıek ümidini kaybedince ıabat 
d .... dı. 

DahiU karra,.lık arttı. Fırka 
~ki ıl111re1e aynldı ve ba•lardaa 
biri hükOmete kartı debtetli bir 

ficu •• ririıti . 

1 Si1ııal vaziyet hir 11 duru 
Ubce Bııbıkaaihllk6met;uyıea
ll•ı on iç nokta olır1k izah etti 
~ iki büyük f ırkıaın bııbakıa· 

rıaı ınıkamaız · ezı olarek ba· 
t•nlır heyetine davet etti . Fırka 
1 •tkanlınaıa ber biriıi de bn tek· 
bili redclettilderiadea ltaıltakın 
1

11 takdirde uluaal itlerde kendi 
erinden J•rdım hekledijiai bil

d.irdi • Ba yardımı ıWermek i 
Çtı Suıaki ulaaıl aiya11da bük6-
••tiı nızan itibara ılm111 lium· 
t:eı beı ıoktıt.I, bir tırt koıta. 

laarıket Sıiyukıi fırk11ınm ze 
:hi~ lc-ear•ak için ileri ıürJü
'5" bir . u· ., . 
1 1933 Eylllanda bOkümet ge· 
,:;•le yalı• bötçeıini huırluken 
t u ;' b•briyeein, ikinci V11biag. 

foo eniı lililalınnlD tahdidi kon· .,.......... ı •-
J Dr 1• olmılc üzre we 
aponr••ın ulallar der•eiiadeu 

çelcilmesieln 193S te taab ·1r 

zümrenin kuvveti ve teıiri git gi
de azelmaktadır · Bunı rajmen 
ba z&mre her zaman içia m&dı· 
baleye hazır bir vazirettedir : 
Askeri mıkamatı tukırı etmenın 

yegiae çareli ulusal kuruma ta~· . 
ıi81tında her yıl artan taleplerıaı 
mUmklla mertebe iaaf etmektir . 

1934 te Amiral Okada ulusal 
kabineyi kurma vazifesini aldığı 
yine bu müıkül ile karşılaştı .. Bu 
kabinede maliye bakanlığı vazıfe
ıini yapan Fujii, 1935-1936 h~t
çeıioi hazırlarken ordu • ve bohrıye 
İçin ayırdığı tahsisat oakeri makıı
matın lüıum göıterJiği miktardan 
çok az olduğu için şiJdetJi tenkit· 
lere yol açtı. Bu tenkitlerin tesi. 
rile ulusal koruma faslına ayrıca 
24 milyon yen ilAve edildi . Tam 
hu sırada maliye bakanının hasta
hğı yuıündeo istifa etm si başba
kan Okadayı pek zor bir vaziyete 
aoktu Bunun üzerine Amıral Oka
da, memleketin en miihim mese
lesi olan malıye itırıi 8eiyukai fır
kası aza&ından Takahaşi'ye tevdi 
etti. Bugünkü hukt1metin .en kuv 
vetli muhalıfi olan ve bilhassa. ma
liye itindeki yoksuzlukları Diyette 
tenkide hazırlanan Sl3iyukai fır· 
kası, en eski azolarıudan olan Ta. 
lr.abaşinin kabineye girmemesi i~·in 

çok uğroıtı ise de, her şeyden ev
v9I vatanıma hizmeti borç bilen Ta· 
lr.ohati , fırkasının mümaniotına 
rağmen, maliye bakanlığı vazife-

Kokozlara yaptığı 
yardımlar 

Moıkova : 13 (A.A) - Ko 
lkoalann kongrasında Lakovlef 
Soyet Rusyaoın ziraat vaziyetini 
ve bn sahada elde edilen mühim 
teralckilerden ıoan Kolkoz ni· 
zamnamelerinde yapılmasına IU 
zum ıöıülen t•dilatı anlaşılmı§ 
tır · Bu izah.tı göre 1933 te beş 
kental buj"dıy ilci lcental patates 
ve yerım kental sebze alan Ko 
lkoılu bir aile imdi 11 kcn· 
tıl sebze ılmıktıdır . Ziraat 
mıhıulleriniG bu derece artmısı 
aayesindedir lci \eıikı usul6nü 
kıldırmak imkanı hasıl olmuş· 
tur . Devlet Kolokoılaıa işlerin
de çok yardımda !bulunmuştur . 
Geçto kongndanberi Kolkoz
lara 100 bia trıktör, 14 607 kam 
yon otomobil , 13 502 hmrman 
makinesi , 4 291 ton tohumluk 
ve 467 milyoaı -rublrlık de uzun 
waddi krediler ıçılmııt1r . 

Kolokozların bu borcuııdan 

yırııı da ıffedilmiştir . 
Kolkoz nizamnamtlerinde 

laaıına .. · 1 •t •a· 
b& .. geç~cerı dOıUıceıilc çok 
da'uk tabııaıt] iıh:dikleri ı&rül 
l>u • uı~ .. ı korunma için yapıl•n 1 
tin !:"u.lı talepler ile memleket- j 
ı~ 1 ııya1111 ve bilbaua uluaal 
tel 
0~0•iai ır111nda ahenfi temia 1 

,; lıaek tllf&nceeile Baıbab 
btrtaıbıılcııll#ı altındı bahriye, 
11..ı.!.e • aaaliye ve barici1e ba 

ltcllıdl ~· llir lsOtaferaaı ak-

sini kabul etti. Bu vaziy~t karıı

sında Seiyukai , uf uııl kabinede 
ıimdiye kadar vazife alan azasına 
yaptığı gihi , Takahaıiyi de fırka 
ızalılından , terketmek arzusuna 
kapıldı lae de, azadan mühim bir 
k•mının bu harekete taraftar ol
mama11 userine bu fikirden va z
geçildi . 

Şimdi SeiJ8kai fırkHı içinde 
uulı bir ikilik nrdır. Bu ıkiligin 
fırkaya pek sayıl düfilrec li ve bir 
kalım aıanın fırkadan çekilerek 
yeni bir fırka teıiı edecekleri ri
yayeti v rdır. 

yıpılması düşünlllen tadilata na· 
zıran bugün devlete lait olan ve 
Kol kozlar tarafından İ§letilea 
bütün topraklar Kolokozların 
mülkü olecıktır . Ancak hu top
raklar [sıtılmıyacağı gibi icara 
da verilmiyecektir . Bütün hay 
vınlar ve ziraat makineleri vesai 
re de yine Kollcozların malı ola· 
caktar . 

Her Kolkoz ailesinin kendi 
ıine mabıuı olmak.6zere bir evi 
iki domuzu ve istediği kadar da 
kümes hayvaaları olacaktır . 

Sovyet aleyblodeki harıaket
lerinden dolyaı evvelce nefedil 
mit olaa eski Kolkozlar ve on· 
larm ailesi efradı o zamandaabe
ri namuaklnne çal1Şbkları ve 
So,yet rejiminin tedbirlerine 
müzaheret ettikleri takdirde tek· 
rır Kolkozlan alınabilecekler, 

dir . 

'-rı.. -... ....... 111ı.r1 ltakaa
l&d; .. lire laabnt ırlltlllda çok 
•o •tli Gılaalıa .. ı.rdıa eonra 1 
tı ~rla bırıı en.na day ... n 
'tı 1 ıa.rici u,.....,. tatbiki 
IML~.1~111 vaai1eti•i• iyice 
~ ...... eoara .ı...ı koran· 
taJd. ............. kararlaıtı 

• 

t-.a il., l•Y• awvtl alDMI ko
~ '-fu.1 ık öaa.da tata
~ ,.,,,._ ltlt~e çifçiJe yır
'JI S•bi 10y11al f Hıllardaa bir 
tld~ fedakirJ.lr yapmak ilzam· 

1 • 

. 
19

33 Sonlarına dotru ıerek 
"'~kıla ve gerekse Minaeito 

1 •rı •raıında ilri fırkayı h1r
r1ae1c. •rıaau bıı rlsterdi • 

" lll•kead halkın parti ııya 
~ lrırıı itimadını kazanmak 

ı 1'-•llı fırka idaruiDi lruv 
~clir•ılr idi • Bu h.,..et 

t bir netice vermediyıe de 
Çok fırka maaıuplerıaın hali 
,111•lrı1d utrundı çalııt.ldarı 
llldur • 

~~ Yılı içinde ıiyaaal farka· 
tltd de Yeni bir hava eameğ• 
•r 

1 
• Bu bı•ınm ne ılbi anki 

t . .::!:rac•ğını ileride g6re 
'' •r1a meaeleeladea be-

'-•lln önderlitini ılın •ı~eri 

Seiyukai farkHIDID IOD vazı 
yeti ve k11r11lmuı dütünülen yeni 
fırka hakkında Jıpon Advertlı1er 
gueteainin ıu yazııını dercediyo
ruı: 

" Maliye bakanı l akahaıı'oin 
bqkanlıtı altmda kuralm111 muh
temel olan yeni ıiyaaal f1rko me
selesi, Seiyukai fırka11 ıle hükQ · 
met araaında D"yet meclisindeki 
çarpıtmanın bir ~eticesi 11~.ılabi
lır. Seıyukai bu ııte pereıtiJınden 

pek çok kaybetmiıtir . Münakalat 
bakanı Tokonaminıo taraftarları 

Seiyukaiden çekilerek yeoi bir fırka 
teıkıl etmek arzusunda Jırlar . Sa
yıları 28 j. bulırn. hu taraflarlar, 
Tokooami'nın kabınede vaz fe al 
masandan dolayı fırkadan tarde 
dilmeıi üzerine muıkul bir me~
kie duımuılerdi Bunlar daha hır 
müddet fırkada kalmağı muvefı~ 
gördüler. Fakat o . z.aman~aobtrı 
bu zumreoin fırka ıçındekı ınev. 
kii sarııldı -.e bilhA11a fırka baş 
kanı Şuıukinin taraftarları bunları 
ıupheli na1arla bakmağa başladı 
)ar. 

-Bitm~Ji-

·Medeni bukuklarıodaa mıh· 
ıum olanların çocukluı da keza 
Kolokoılara dahil bulunınların 
kültür ıevi1eei daba ziyaJe yük
seltilmek için buralarda icaheden 
müeneseler kurulıcaktrr . 

Ganeş'de 

Yeni buluşlar yapacak 
bilginler komisyonu 

...,.,._ 
Potaad 13 ( A.A) - Uluı'ar 

araıı ıuaat neıri komisyonu tara 
fındın Güne~ Ozerinde tetkıkat 
yıpmılr ve GUneı tarafından yii 

zOoe a•ıredilen ıuıatıa neıri mik
tarını tahmin etmek içia y•pılan 
komite huıün ve yarın burJda 
Almao profesörü Suering'in riya· 
seti altında toplanacılctır . Komi 
tede lneçli Anııtrom Fransız 
Valloaen ve İsviçreli onrianofer 
vardır. 

Amerikada bUyUk bir 
balon denize enmiftlr 

~t···· ve..., türlO mace· Amerikada yeni yaplla-
.. \'e "-•wıimılı kararludın cak harb gemileri 

Sanfranıiılco : 13 (AA) Bah 
riye nezaretine ait .olup yaphj'ı 
manıvralardaa avdet etroekte o 
lan M•con ismindeki kabili ıevk 
bttloaa S.efranıtiıkodee 160 lulo 
metre muafede dt.aize inm k 
mecburiyellade btaluodutuna tel ~· IZIDetmit rBrüaüyot · 

ti• 11 
: 12 ( .A) - Roter ajaau 

ı ıOr : 
ttı,. lf b . 
~-- ı eı11t.nd.u bır 111mı· 
''• ~ •e ltalyan bayngtna 

..... Gaı Yapmııı tılebinde bu-
,. .. , 'b• b" ili • . i • qıç ır llmaıom goo· .... a..! ~lmatını rıımea Adiub•· 
td ti Dtadıade tiddedi pro
• 

1 bulunmuı olduıu muhıL· 

Vapogton : 13 (AA) - Den.iz ıizle bıldirmiıtir . Harb ıemile 
ticaretinin kılkıami11 içia 24 mıl rinden .1ı.an bıbcrlen röre ba· 

dolarlık tıhıiaat koealmaıı londı bulanan 19 zabit ile 83 ae 
yon f k k d"l fer kurtarılmııbr . Bıloa .hea&ı bıkkmda bir tekli tel ı e 1• 

mekııdir . YeDİ yıpılacak gemı- sular iizerinde yürmektedır. Mı 
uretle kıtaıt nakliye ve tay con baloau 1933 DİHmada Nn 

ler ı emiıi haliae konuıabilecelr jeraey ıa~illerh:ıde.batmıı olan 
1are r . akıonua bir .,ı idi . ıekilde olacaktır · 

Uluslar konseyine girmPSİ 
ngil erenin menfaa1ine mi? 

MI it il 

V arıova 13 ( A. A ) - Aıkeri 
mabafilin na§ıri efkirı olan Polaka 
Zbrojaa gaıetcıi b•ş makalesin· 
de Londrı itilafını" akdinden 
ıonra yapılmakta olan mOzakere· 

lerin lngilterenia Avrapadaki mea· 
fHtlerine uyıun bir ıurette lnki 
t•f ve tekamül etmekte oldui~na 
ye bu huautda Franuam .ancak 
ikinci derecede bir rol oynımalCta 
buluadutu teıiai müdafaa etmek 
tedir . Bu geztteye g6re Londra 
beyannamtıine ıit tek bir kıran 
hk noktalar vard1r . Mesela bava 
itltıine aıt t k bir mukavele mi 
yapılacak ·• YokH bir çok muk~
velrJer mi y•pılacık ? mOtekıbıl 
yardım otomatik mi olacak • yok 
H uluslar kurumunun vcreceji 
k1rara istinad edilerek mi yıpıla
cak? bu noktalar hakkında Lon
d a btyannameaiode turibat yok· 
tur . Buna mukabil müıbet nok
talar da vaıdır . Meseli Almanyı· 
nın tekur uluılar korumanı d6n· 
mesioi temin için V rrsay muıbe 
denameainin beşinci f 11bam ;Jga-
11 logiltereııia ~ Reaia o bir yı
kaaı hududunu temin etmekten 
imtina eylemrsi , bu noktal.rda 
lnıiltercqİn Avrupıdıki hattı h•· 
reketiae ve meofutl.rmı te•a 
mi,le uygun bulunmaktadır • 

Beri inde 

Bilyük bir otomobil sergisi 

Berlin 13 ( A A ) - BüyOk 
otomobil Hıriei yırın açılacaklar. 
Sanıyı b•kanı Funk gazetecilere 
bu serrinin ehemmiyetini anlıt
mıı ve ilk otomobil yoluaun bu 
&ene açılacıjlDı ı6ylemiıtir . Di 
ter tarıftan otomobil ıanayicile 
ri cPmiycti reisi Solı da 1errlıln 
geçen lt"De Almanyıda otomobil 
ciiıkte elde edilen teknik terakki 
leri g6ıtercccjini bildirmir · 

Almanyanın vereceği 
kertıhk 

Berlin 13 ( A.A ) BerJin. 
dtki loaıliz ve Franıız srfirlerine 
verilecek Alman cenbının bek 
yakınıfa tevdi edileceti haberi te 
ryylt eder ribi görünüyor . Dıp
lomatık mıbıfil hu ceubı• Alman 
yaya yıpılan teblije mulıebil 

Loara ve Paris hiik6metle.ri nez
diı de bir te ebbOı icr111 ıuretile 
değil falcat Berliadelıi İnriliz ve 
F'ranıız sdirleri vıııtaıile teblli 
~dıleceğini uanrtmektedir . 

Şimal ulusları ökono-
mi konferansı 

Berlin : 13 (AA) - Alman iı 
tıhbarıt hOroıundan : 

Gaıeteleria Stokbolmdan al-

FRANSIZKA GAAL 
Baştanbaşa sihirli bntnn cazibe ve şP.ytanhğiyle .• 

... Şe1taa 1az-... 
Filminde 

İki a111 ıeyir edecek kuk iki ... , ıeıirinden kortulamiyacıkaınuı .• 

Bugün gündüz iki buçukta matine 
Cuma alDü iki matiaa ilcide , dlrUe 

JJ/rlncl matine ikinci malin~ 

kırk ikinci sokak Şeytan kız 
soıs 

Maden kömürü isterseniz 

Fıbrik• ve sobalar1nızd• Zonguld•lın yıkanmıt LAYE llARIH 

" " 
» » » 

····---- ) Y e r 1 i KOK 

Döküm ocakları ve )) Alman - - - - KOK 

Salamandra )) lngiliz -- -- ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada SelAnik Bankası 11raıındı 

1 4-20 
Muharrem Hilmi 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu ak,am 
Fevkalade bir pro&rım hU1rlamııtır 

Saygun gilzeli 
Müme&Ailleri 

Flark Gabi - Jan Harlo 
FevkalAde heyecanlı ve kauçuk istihsalini gösteren bir !ılım 

Fakir Hüseyin 
Hindi tandı Fakiriım mellekioe girmiı fıkir Hü1eyin ıioemı U'Ulocla 

Kılınç yutmak 
Vesaire gibi mı1hlm rıumaralar yapacaktır 

Ha ve 

Dünya havadisleri En • 
yenı 

Dikkat . Fiyatlarda zam yoktur 

Matineler 
dıldırı baberl'"re ıBrr, 14 - 2 2 d ~ı · M 1 k Dö t 

Pcr9ombe mmu 2 filim birJen. Cumı günü saat e "avı e e . r ta de açılacak Şimal uluılın &ko· "' 

oomi kooferan11nd• bu uluılarıa Sargaa I zeU 
dıı tica,et ıiyasaluı g8ıüşülect.k 

tir. K~~~nı Dınimarkı,f~-~~~~~--~~~----~--~~~~~~~--~~~~ 
landiy•, Norvrç. İsvtç ve Eıton· 
ya blik6metleri İftirik edecekler· 
dir . Murahb11lar dJnya ticare
tinde vrya Avrupa lcıdroıundaki 
emtia m6badelui dahilinde Şi· 
mıl ulu&Jırı dıı ticaretlerini top 
tan kıymetioe dayanarak vaziyet 
ılmak çarelerini a aıtıratakl•r· 
dır 

lneboluda gr·b 

lnebo1u 13 ( A.A ) - Burada 
grıh aalıın bir bılde devam edi 
yor . Bu yilıdea melctebler kıpı· 
htmııtar . 

Konyeda askeri orta 
mektebi yandı 

Konya : 12 (A.A) Bugün ıul 
12 de .abri orta md.ı~b ı,avyonu

oun üıı bııad• bir yan11n çıkmıı 
-.e rüıgirıo tiddedi olm1aıı yilıllnden 
biaanlD il ı k11mı ıemamen yanm•t" 
tu . Bina beton nm• oldutu için 
alt kıllar yanmakt•n kurtulmuttur. 

Marmariste yer teprentısl 

Mırmariı : 12 ( A.A ) - Gece 
111t ona on kıla haf ıf bir aelaelo 
ohnft111', lltlmat yoktur. 

lngilizf er tayyare gllçlerinf 
Sovyetler mukayese 

ediyorlar 

Londn 13 ( A A ) - Hava 
balranJ.jı müıtetıra Si~ Sanoa 
avam lıımar111n•I• 1/1/934 tan· 

binde luıiltere ıdalarınd• 42S la•rp 
tayyareei buluadotu halde 1/1/ll 
tarihinde bu mikterın 453 olclap 
ou söylemit ıyni müddet ••rft• 
da O•J•t tıyyareleri ıdediela 
1,300 den 1,500 e çıktıfma ıh 
etmiftlr . 



Firtik 4 
(Türk 8özll) 

Berut şehri 
güze lieştirilecek 

Adana Borsası MuamelelC:'ri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar C t N S 1 

Seyhan Valiliğinden : 
Adanada Grip haslalığının faz· 

laca bir surelte devamı dolayısile 
iş'arı ahire kadar bu hasta -
lığın ihbarı mecburi hastalıklar I 
meyanına idhali umumi hıfzıssıhha , 

kanununun 64 üncü maddesine 1 

tevfikan Sıhhat VekAletince emre
dilmiştir , Binaenaleyh bugünden 
itibaren Grip hastalığile Grip şüp
hesi olanlar ve bunların ihtilAta · 
tını aşağıda esamisi yazılı ohınlar 

tarafından en yakın Karo kol veya 
but bizzat Sıhhat Müdüriyetine ih
barı k~yfiyet eylemeleri ilşn olu· 
nur . 

Halkevimizde 
Komita seçimleri başlıyor 

_ Birinci jirtlkten artan -

ku umumiye cihetinden bakacak· 
11..apımalı pamulı: 

Piyasa parla~ı ,, 

En az 
K. s. 

42 
40 

En çok 
/(. s. 

41 

Kilo 
lla lkevi Başkanlığından : .. kooıilB ~ 
llalkevi talimatnamesinin 17 inci rn:ıdd•!sine gore. 11 ı 0nu• 

d .. ·1 .. tlerJo Hdlkevı s . 
se\· ınıı aşağı a o-ostcrı en gun ve sen seçılll 

lacaktır Şubelerde kayitli üyelerin şubelerine ayrılan · 
tır • Piyasa temizi ,, 42 43 

lane l etlerinde bulunmaları bildirilir . . ~ 
Seçim güllİI 

* • • 
Hgcıların naklinin bir §irkete 

verilen inhisar fşeklini protesto 
için Şam ıhaliıi tarafından İbııis 
suude bir mubıta göndrrilmiştir. 

Bu maıbatr , lbnissuudun yü 
ce komiser nezdiode teşebhüsaı . 
ta bulunarak inhisu kararının 
kaldırılmuına tavassut etmesini 
islemo,ktedir . 

* •• 
Irak Maarif vezeralı ilk dtfo 

olarak iki Iraklı kız talebeyi Lan· 
duda tahsilltrini ikmale gönder 
meğe kaı ar vermiştir . 

Bu kızlardan biri tıb fakülte 
sinde , ötekide ev işleri mckteb 
ıle okuyacaklardır . 

• •• 
Irak hüküme\i Japon olomo· 

bi llerinin Irak topraklarına gir· 
mesine muvafakat tttiğinden ilk 
paı ti olarak beş' Japon otomobili 
traosit suretiyle Bernta gelmiş 

ve Bağdada yollanmıştır . 

lane il 
Ekspres 
Klevlant 

Men tane 

- Salih Efendi -
UN ' 

lcrayi Sanat eden bilumum Ta
bibler,Diş Tabibleri , Ebeler, Has
tane Baş Tabibleri , Mekt eb, Fab. 
rika, lmaldtlıane ve hayır Mü•sse
seleri, Ticarethane, Mağaza , Otel, 
Pansiyon, Han, llamaın, Hapsane, 
sahip ve müstecirlcrile Müdürleri , 
Apartman kapucuları. Bulun_duk
ları malıallHJe ki Köy ihtiyar he
yetleri, Ölü yikayanlar ve sanat· 
lıırı icabı bu hastalığa muttali 
olanlar tarafından der'akep tebliğ 
ve ihbara mecburdurlar. 

Seyhan defterdarlığından . 
·= .Q " .ı::ı '" Düz kırma ,. Karyesi 
~ ~ ı-S~i-m_i_l--~---------------------I İncirlık 

Cinsi 
Tarla 

Dö3~0mü l 
60 ö 5 -. ... ==.-~~r·~·------ı------1--------~ 

~ ~ •-=-=--C_u_m_L_o_ri_,_ye_ı ______ ------ --·-------111 • ,, 
~ = ,, » J 

r- "' Düz kırma ,, 
141 

ı-A~lf~8----'-'--------- ----------------1 Köprü köyünden • 
" 

10 
55 

Liverpul Telgrafları 
13 I 2 / 1935 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

Pene ~~~~~~~~~.,-,,,d 

Seyhan defterdarlığından • • 

Mevkii {.fosi 
Bağ ve içerisinde çardak 

Bağ iken \arla 

Dönüm 
5 

17 

Mahallesi 
Zılanlı mezraası 

Karo enbiya 
Babıtarsus ( Yoni otel) Oükkftn iken elyevm koh-

( civarı ) venin nısfı : 
Saallıııno Dükkdn 

No. 

22 

302 

lluziııeye ııit yokorıda yazılı boğ ile Jükkıinın icarlurı artırmağa \'1-

karılmıştır. B .. ğlıorı& bir se nel i ği ve dükkt\nırı llaz"rana koılar lırş aylık 
icarları 16 - 2 - 935 tarihine ınusaJıf <'umartPsi güııü soal on b" şt• 
ihale ulılmrk üze,e aç,k ıır\,rmoğa çıkorıhlığınd:ın taliplerin yüzde 7,5 
fcminat akça! rilu birlikte ~!illi Eıııh\k idaresine mlirncaatları ildn olu-
nur. 4982 6-8-10-14 

~------~...--------------------------

• 
Cumhuriyet 
Nar kulak 
Şahin oğa 

• 
,, 

)) 

,, )) )) 

90 
150 

222 2,evlek 
41, ! ,evlek 

llazineye ait yokamlsı cins ve 
miktarı yazılı tarlaların iki senelık 
icarı 16-2- 935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte iha -
le edilmek üzere on beş gün müd · 
detle açık artırmağa çıkarıldığın· 
dan taliplerin yüzJe 7 ,5 teminat 
nkçalarile birlikte Milli Emldk ida
resine mürncnaıları ilftn olunur. 

6-8- 10-14 4981 

Adana asliye H. ht kimliğinden : 
AJnrıanın l larnnmk ııı lı · nı ı h . ı\. 

lrsiııd~rı 70 rıu ı ıı r<d h ı n , .,)ı ı 0;
maıı kızı ~lı ı ry ı• min rıı11<lıl •n :ıl yh 
aynı ıırnhulloJun 72 nuııı:ır..ılı lı. ı 

ne ı l oJ Al ı soııy:ıl ı Arif o~l l ı lb lı i ııı 

al o ylıiıw Asliye hukuk rıı ~ lık ı ıııt~ 

s:n le ~çlığı 1 ·0 1'1.nm~ ıl:ıv ·ı s ıı ı n 

cori ınulwkeme•inıle nıii ı lıl":ı rı l ry
hiıı iknm r.tg,1lıın ı n ınr~·lı•ıl ol . lı ı ğ"ıı 

T • • t n~mı ıı a y ,ızılan ı\ıvctiy P· ıi ı nrka-es vıyeCI Vf! ornacı sırın muhkeme miibaşirinin v e nliği 

k 
meşruhatlon anlaşılm ı ş olduğun-

a lı naca dan davetiyenin ilAnen teblığine 
ve muhakemenin 10 mart 935 ta· 

Askeri fabrikaslÜmum müdürlüğünden : rihine müsadif pazar gününe tali· 

Almanyada kanser tedavisi 

kına ve i!Annamenin bir nüshasının 
Kırıkkale fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır . istekli - mahkeme divanhanesine asılmasına 

!erin imtihan için istida ile Ankarada fişenk fabrikasına lstanbulda Ba-
. k l lk ·1 1 karar verilmiş olduğundan yevmi 

kır köy barut fabrilrneın a, lzmirde i er Ha apınar sı il ı tamirhanesine 
Ber!in: 13 (A.A' - Hükumet müracaatları 4987 7_8 10 12-14-15 17-19 21 24-26-28-1 mezk\l.rda bizzat mahkemeye gel · 

şimdiki Kliniklerin kafi gelmedi. mesi veya biı vEkili kanuni gön-

Komita adı 

Köycülük 
D.l, Tarih , ~debiyat 
Güzel sanatlar 
Halk dersaneleri Vtl kursları 
içtimai yardım 
K ütüphano vıı neşriyat 

Temsil 
Spor 
Müze ve sergi 

19/Şubot/935 
)) 

)) 

20-Şubat- ' 
20 
20 
21 
21 
21 

-----------------------------

d•o' Belediye başkanlığın 
Makine mühendisi alınacal< va 

. . .. . k' .. h d" . 1 nacaktır. . b~ 
Be)edıyemız ıçın hır m:ı ıne mu en ısı o ı .. 111eı 

tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühendislrrin tfl~cıı J3 
suretlerile birlikte müracaatları ilAn olunur . 500 

alınacak J 
k l 

QartııPırı 
Belediye ihtiyucı için dört bin araba ça ı > 

ve açık eksiltme su~e~ile_ satın :ılınac~k~ır · on be~I~ ti 

Çakıl 

ihalesi martın bırıncı perşembe gunu saat . ·ııı.n old9 

isteklilerin o gün Belediye encümenine gelmelerı ı 
13 - 15-19-24 

Sovyet pamuk 

• Sovyet Fabrikalarının l'aııı '. 
kullanışlı ve dRyanıklıdır. Mibzerle okile ıı ,,,.. . ı· ır·' ~ıf1 
, . . ., .1 . . t · c,lerıı · tı•' ıstı!adelı oldug· ondan çııçı erımıze avsıye •011 

S 
.. o~ıııv 

Taksitle de verilir.4991 atış ycrı · 
3- 10 

ğini görerek üniversite Klinikıeri- dermesi aksi taktirde muhakeme-
r0in sayısını mühim surette artır- nin gıyaben icra kılınacağı mal\l.- 1 
mağa karar vermiştir. Bedin kan --------------------------1 mu olmak üzere ilon olunur.5011 
ser enstilüaü de yeni esaslar dahi- d kk 1 1 

ilaçlar 
1 d b 1 Sabun meraklıları i at e okusun! o· in e aştan yapı acak ve yeni ar ışçi 
tedavi usülleri tatbik olunacaktır. 

M. Nedimi 

-~-------·----~~~-
Adana asliye hukuk hakimliğinden . 

l\lü~zzzin llimınet kızı Eminenid 
Kosabbekir M. den Ali oğlu Kadir 
aleyhine açtığı nafaka davasının 
cari duruşması ~ırasında müddei· 
aleyhin e:ıahalli ikametinin meç -
hul bulunduğundan ildnen vaki 
tebliğe rağmen mahkemeye gel
memiş olduğundan ilAnen gıyap 
kararı tebliğine ve muhakemenin 

23 _z-935 tarihine saat 9 tali· 
k na karar verildiği cihetle mez -
' b" 1 kı1r gün ve saatta ız~at g.e me-

<liği veya taraf.odan hır vekıl göa-

<l 
ediııii taktirde muhakemtnin 

erın & ıı;· •1• 1 gıy o ben devam ed~ceı;ı ı urı o u-

n ıır , 5010 

Katkısız, hilesiz, (Melek ) markalı salıunlarımızı arayan 

müşteriloriınizu bazı satıcıların safıyeti şüpheli sabun verıııeğ~ çalış
tıklarını esı:fle öğreniyoruz . 

8abun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhhi sabu

nunu temsil eden ( Me [ek ) markamıza dıkkat vu lıu sa . 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, saçlarının ke 

pok yapmamasını ve cildin boıulnıamasını arzu edenler ( Me-
/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan satış yeri AdanaJa Abdülkadir 

2-30 M" lek evlatları ticarethanesidir 

-----
Yeni Otel karşısında a\:tığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö .tcrJiğim gibi cuma 
günler[ fukara için tedavi ve diş 

1 
çekmek meccaaendir . 

17 

Yitik 
İki gün evvel cüzdanımln as. 

keri terhis tezkiremi yitirdim. Ye 
nisini alacagımdan hükmü kalma. 
dığını ildn eylerim.5012 

Çınarlı mahallesinde Abdul. 
lah oğlu 326 doğumlu 

Hüseyin 

1 

1 

Parfumeri 

1 Safiyet 

4 - 5 

:....----------------------------
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