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•• ı Bugün 

llalke\ inde ayrı ayrı iiç ko· 
mi tenin seçim i)eri hitirile<'ck. 

C. H. F. vilöyet kongresi • • • 
ışını bitirdi 

Fırka vilayet kongresi Afrika'da harb kokusu ••• .. 
un yeni idare heyetini ve büyük kong-

Umumi Meclis 

Dün öğleden sonra 
fevkalade toplantlsını 

vilayette yaptı . ita/yan Milis kuvvetleri Roma 
caddelerinde bir nümayiş yaptılar 

re mümessillerinı seçerek dağıldı 
· Halk Jı'ırkası Vila}'et kongre 

•ı d'" 
I un 8 at oııheşte ikinci top· 
•1ıt1 ını yaptı. 

t VM~zakeratı fakih etmek üze 
e alı . 'I' d onz e\ fik Hadi Baysal 

t • salona "rlmi ]erdi Örge Ev-
era k " " · 

( " 
1 
oııgreyi açtı. Katib \ edad 

'lıC " 1 • 
11111 u ıır gün e\ velki toplantı· 

1 zabıtlarıoı, bü)•ükl~re çekilen 
t 'Y?,t telgraffarını okudu: oorn 
llcuın b 1 .. tea· n nınz ata arının muznke 

.... •ne geçildi. Bütçe enciimcni 
~•azLat 1 . 
t<lild· .81~l a be abatrn tedkık 
" ıldığı, knyıcllnrııı nıunlaznm 

e u ul .. 
Ltit• une U)guo bulunduğu \C 

ol Çe toslıığıoın ııyven kelml 
Lu~tıd~gu bildiriliyordu. Varidat 
•it Çtsı ekiz fe ı lda 13,851 lira 
hıi:ı .. 

1 
karu~ olarak tcsbit edıl . 

•ıJ n'' . a raf bütçe i de beş fa . 
Zerıne 11 • 'k te,m 1 ynı mı du para ile 

r) o unrııuştu. 
!.\\ela va . d 

ha lanar k ( rı tC bütçesinden 
• ısıl 

fckr r tek• 1_ 'e maddeler 
'"' OıısU il) k hıUzakcre ve k b n a sureti) le 

Bahçe knzaaın~auJ cdi~di. yalnız 
Fırka ı. • • . yenı yapılan 

uınası ıçın ,.. 
1
• 

Ynrd1 nı kabul edi } u~ ıraJık Lir 
Varidat lmesı dolayısiyle 
" ve ınnsr f b- . Yuın lira '-I 8 ulçelerıne 

eK endi 
Bütçe kon 1. 

illerden z .uıu urken mümt>s-
lorn . uckı Akçah, Diş Dok· 
Coçıa u.~11 Abbas Ülkü. Vedad 

oz ıöy Jcdiler. 

\ iluyet kon~r" iıır lı · ~kanlık eden 

Orge Eurcn 

Celsebe:.: dRkika tatıl cdıl 
di . İkinci celsede Örge I.vre
nin teklifi iizerine gelecek ikinci 
yıl yüdcesinin vilayet idare be· 
yeti tarnfındao tanzimi ve umumi 
idare heyetinin tasbinc arz otme--
i hu usundR \ilayel ieare beye 

tine selfıbiye verildi . Bunu mü· 
teakib heyeti umumiye i reye ko
narak ittifakla kabul edildi • 

Sonra Remt ocaklarını tetkilc 
encümeninin mazbatası okundu. 

- Gcrlsf ıiçt111cıi flrlikde -

~lrnan;nm karşılık notası 
~Buna cevab verilmeden evvel lngiliz
ransız nazırlan bir daha konuşacaklar 

llelçika efkirı umumiyesi Alman 
tel'abını teessüfle karşılamış ! .. 

basit bir hükmün· diti~~;i. : ]7 ( .A) - hava. bil ı ancak 
Al ' de ve esau dair biç hir münaka· 

lıt ~ ırıınyanııı lngiliz tckliflcıi· şıya girişmeyen müıterek bir 
tt(b>' 

Yeni seçilen nıumi Meclis 
iiyeleri clürı öğleden sonra saat 
oo dörtte ,iJfiyet konagında Va· 
li Te dik 11ediliaysalın başkan· 
lığıucla fevkalade toplantısını 
) ııpmı~lır . Bu toplantıda Kozan 
iiy i Fetbiyedcn made ( lıa!::lalı 
ğı dola} ı ile buluunnıamıştır . ) 
Bütün üyeler hazır bulunuyor· 
Jar<lı . Te, fik Hadi Bay al · bir 
öyle\ le merlisi açtıktan .. oııra 

Ü}clerio mazbataları Cetkik ve 
l ... abul edilmi:. ve ikinci rds ile 
katibJ,.r seçilmiştir . 

ikinci rei fiğe A' ukat Feyzi 
( Kaıaisalı ) . kfitibliklere de 
Ha an ( Bahçe ) rVc Zeki Akçalı 
( Kozan ) eçilmiJcrdir . 

Bundan sonra memleket hastalıa· 
oeıiude tedavi edilecek memurlar· 
dan ahoacak iicretler lıakkırıda 

görii ı; ü,mü,. 'e mürnzeııei umumi) e 

ve lıususiyeden nıaa,. alan gc· 
rck asli ücret ve gerekse maaş
larının tutarı kırk br~ liraya ka
dar olan memurların meççaneıı 
,.e ailelerinin tarifeye göre para 
ile tedavi ediJmeleıi ve elli beş 
liraya kadar olan memur larıo 
kendilerinin yine meccanen te· 
davi edilmeleri kararla:.tırılmı -
lır . 

935 yılı bütç~sinde lüzum gö· 
rülOrse tadilat yapılması içinda · 
imi encümene salahiyet ''erilmiş· 
tir. 

.......... 
70,000 den 

Afrika'ya 
fazla 

gitmek 
Karagömlekli de 
. t• 1 1 ıs ıyor armış .... 

Uomn: 17 (A. A) - "llsvas,, 
nıulınhiriaden: 

Ba§lı<'a cadcleledcrı kalabalı
ğın alkışlaıı arasındiın geçen ar· 
ki Afrika'ya Se\ ki mukarrer iki 
ıabur Karn gömlekli CiyO\İacz· 
za ğeııçlik türkü oü çağırarak 
Milis Erkiinılıarbi)e reini Gene· 
ral Terncc·ı'oiıı lıuzurımclan geçip 
l apoJi'yc gitmi:.lerdir. 

Tasrilıan ,heyao olunduğuna 
göre 1talya'cın J:lnbıı · tın'a karşı 
vaziyeti deği:.:menıiş \'e musliha 
ne bir baJ sureti elin ümid cdil
mete bıılurımuştur. 

llu birinci kı ım kuvvetleri 
SC\ ketmr-klc 1talya kendi menfa 
atlerini saydırmak hususunda 
asla ilımalkiir davıaomıyncağım 
ihııas etmek i temiştir. Giden 
veya gitmek iizere bulunan ca
burların ordu mcosuLlarından 
değil fakat fııkaya meıısub gö 
nülJülerdeıı miiteşekkil olduğuna 
işaret edilmektedir. 

Homa: 17 (A. A) - "Ha
vas,, muhabirinden: 

Büyük Ji'ışist :korıse}i lıu~u
ruuda Mos olini 70,000 den foz. 
Jn Karğönıleklinirı Şarki Afıi· 
ka')a göoüllü olarak gitmek İ'S· 
terliklerini bildirmiştir. 

Kons<·y Dnçc'nin dış sıyasa ı 
hakkındaki beyanRtını alkışlamış 
ve Fransa ile olan ınüııasebetleri 
)eni esaslar üzerine kuran diplo· 
mıtik icraatı tasvih ermiştir. 

Konsey· omalı'da nlınan a 
keri tedhirJeri ele tas\'ib eylemiş· 
tir. 1 sizliği hafıfü imek iizcre ilı. 
das oluuan O snatlık haftanın 
'erdiği ııclicelerden memnuniyet 
öatereıı konsey cumartesi gün
leri öğleden sonraki zamanın sı· 
yasal terbiyeye ve askeri talim· 
lere hnsrım kararlaştırmıştır. 

Bal bo' dı hu toplantıda hazır 
Jmhınmu .. tur. 

Roma: 17 ( A. A. ) - ltalya 
Habeşi tan arasındaki münaseba
tın bugfüıkü vaziyeti Hariciye 
1üsteşarı Suvisle Fransız elçisi 

do . ambrun arasında mükaleme 
mevzuu olmu§tur: 

-----------------------------------------------------
Arab ülkelerinde .. 

.. 
Irak kabinesi istifa etti-sabık Hicaz 

Şarımızda yapılacak olan Atıa· 
türk heykeli için Bdediycye bir 
yarciım olmak üzere· Muhasebci 
hususiye bütçesine 4626 lira ko
nulması \cararlışhrıldı. 

Üyeden Ali Hiza ( Karaisalı ) 
ııın Türk Tayyare Cemiyeti Ada
na şubesi İdare Heyetine seçil· 
mt!-!İ kararlaştırıldıktan sonra da
imi e1Jcümen üyeliklerine Sabriye 
Ülkü (Ceyhan ), Fıhri (Adaua), 
Zeki Akçah (Kozan} ve lsmail 
Hakkı (Dört} ol) scçilmitilerdir. 

kralı öldü - Suriye ye Yahudi muha
cirler yerleştiriliyor-Mısırda yangın 

--~~-----·---------~--- Irak Haıvekili Gcurral 1uri 
'aid Honıı'daa Bağdad·a g~lmiş 

ve Homa'da lran Hariciye Veziri 
ile ol n konuşmalarının netice
sine dııir Vüzera meclisiyle .Mrc 

1 

li i nıeb'usauda izahat veı miştir. 

Kral Gazinin sarayında vaktıoı ge· 
çirmiştir. Bu da talı ilini diğrr 
kardeşleri gibi 1srıobu1da ikmal 
etmiştir, 

1 

Halkevi seçimleri 
başlarken 

llugliu Halke,ioin )eni komite 
ağzalarıoıo &<'çimine lıaelanacaktır. 1kt 
yıl önce eçileo komiı<'leriu başar• 

dı~ı i !erin , bt'klenildiği ye istenil• 
digi derecede olmadığım hütün 1urt• 
daglanmız biliyorlar. Bakım, içtıwai 
)ardım konıiıcsinin doyurduğu fa• 
kir çocuklardan , eou {tiinlerde Ke
mal Ku unun yar<lımiyle giiıel koa• 
crlt•r ve ıenı iller vermef'.;e baela· 

yon (tcm"il komitt siudc•11 , konfe • 
ran lor \e Halk der haneleri, komi· 
te iııiıı foali)·eıinden başka öğüoüle· 
cek bir i ) apıldığıoi kim ileri aü · 
rebilir? 

Adanada ~ opılacak i~lcr çoktur. 
Bunun en ufak bir porçaamı yapa· 
hilenin faaliyeti derhal göze çarpar. 
Şunu açıkca Ö)Iİ)clim ki iki )il 

öıwc komitelere nzn cçilirken ça· 
lı ocak, iş lın arncak olanlar ıam 

ınanasiylc göz öııiine getirilewe • 
mişıir. Holkc\'iniıı her şeyden Un· 
ı-·c hir klilliir kayua~ı olduğu ve 
hunun içinde yapıcı , yaratıcı olan
lorııı \C cliişiinii !erinin gücüyle güç• 
liıklcri, zorluklari yenebilenleriu İ§ 
boşıua gt'lirilınesi gerekliği eyice 
göz önünde tutulmamıştı. 

Artık, şu geçen tt·çrübenin kafi 
olduğunu içimizde anlamayan he· 
men kim c kalmcıını§tır • ovanlar, 
etiketler taşıyacak olanları değil, iş 
yapalıilecck olanları seçmek ve bu· 
nunla da Ada nada iş kabiliyeti taşı· 
yanların mevcut buluodu~unu göı · 
tt rmek :zarureti vardır kaoatindeyiz. 

Yurdun mulııelif köeelcrinde 
t•n az azu\•n salıilı olan Ualkevleri
niıı lıil" gi> ıerdiklcri caulılığı , ga· 
zcte iihıulımuda okurken iç,imizin 
sı:dadığım • ncılurıruızın arttığını 
eziyoruz . 

. il. F. • eylıao \ilaveli reisi 
Balıkesir ea) lavı Örke Evrenin ne 
l oruluııtz bir teşkilat ıdauıı oldu· 
gunu yakındoo Jıiliyoruz. Onun u· 
hı işlerihi yörüterek değer sahip
lerini tanıdığını da seziyoruz. Her 
§eyden önce hir iş , bir ulus adamı 
olan lıay Örke Evrenin. çok yerinde 
olacağını umdugumuz açık direk · 
ıiflerirıi komiıc &t>çimlerinde de gör· 
mck iııtiyoruz . l•'ırkamızıo bu de· 
ğerJi lıaekanı umarııki Halke\ inin 
faaliyeıi , ilerleyişi için ellerinden 
gel~n bütün vasıtaları eııirgemiyc· 
ccklerdir • 

Halke\ inin komitelerine ıire· 
<--~k olaulardon hir iş bekledi~imi· 
zı koruiıe eçimlerinin tekrarlana· 
<'ıtğı §U gundo bir kerre daha söyle· 
mC'kten lcr-odinıizi alamıyoruz • 

Ö. Kemal Ayar 

-----------··---------~--Tarsusta 
~lllıt 1.

1
4

1 rernb orta A vıupaoın not anı o tanzimi le neticdenecek· 
~ lli;/r (nıernJeketlerinde Lıış tir . 
'ıaıLu u karşılaanııştır • Belgrad Aynı gazete ya bir İngiliz na-
(j~ 1 atı Almanyanırı amııcı bii- zırıcm Berline, yahut ki Yon 'ö-

)ı tı d J t J • • 1 · ı · ... · · I d . . b r. ı · "ıaı•k e\ e erının nr ıgıoı ratın _,on roya gıtme ı ı ıma ıo-

'•&ınd ''. Frııı a ile lngilt'fe den de bılı etmektedir · Fran 
~et a hır yar ıçmak için mii· sız - İogiliz ııoktai nazarları bu 

1 •tı .. 
duiu surOrıcemeye uğratmak derece birbiriae uygun olma y 

feclisin yeni seçilen iiyeleri
nio fe, katôcle bir Eıurette yaptığı 
bu toplar.ta münasebetiyle Ata
lüıke, Kurultay Baıkeoı Geueıal 
Kazım Özılpla Başbakan Gene
ral İsmet İnönline saygı telgraf. 
lan çekilmi,.tir. 

l\leclisiumumi; 936 yılı 15 
on kfiounuııcla toplanmak üze

re toplantı mı bitirmiıtir. 

Irak hükumeri: İrao'Ja olan 
Jıudud ihtilfifı uluılar konseyin
de haUcclılınediği takdirde Lnbay 
ad let divanırıa müracaat ede
cektir. 

- Geç vakıtta aJınao bir lıa 
herde Irak kabinesi i tifasını 
Kral Gaziye vermiş ve Kral ta
raf mdan Cevdet EyuLi }Cni ka-

J~mir Ali'niu on zamanlarda 
uıiye tahtına getirileceği söylen· 

mekte idi. Vl'fat haberi uriye'de 

bii) ük bir tces Ur uyan'lırmıştır. 
- Fraosıı f evkaliide komseri 

Kont ff e lnrtel bu ayın 28 inde 
Paris·e gidecektir. 

Komser orcda Hariciye nazı
rirle diğer icıL eden makamlarla 
tema edcr,.k uriyc ve Lübna 
nın siyasi 'e iktisadi vaziyetleri 
hıkkımla görli ecek 'e lfizımge
len yeni lalitoah aldıktan sonra 
Mart ııilıayctiııe doğru Bcrtıca 
dönccekcir. 

Çarşaf, peçe ve kara
don yasak edildi . 
Tıırsuı: 18 [Hususi mubıbi -

rimizdeıı ] - Tarauı belediye 
meçlisinin ıon toplantıııada ka. 
dıoların çarşaf geymcleri ve pe· 
çe ile \'C erkeklerin de ıılvar ve. 
karadon ile gtımeleri ya11k edil
miştir • Bu yasağın yakında tat· 
hikine geçilecek ve bunlırt gi· 

icra vekilleri heyeti 

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

Ya Zaunıııdadır . dı . 
Qfanı' O\a lılikilmet gıztteleri Bizim tarafımızdan da bir mü· j, İ .. . . b 
ı~ını n Lorıduda i) i kaışılaıı şılıid J1olundurmak mu\'afık olur- met... nonünii nşkanlı-
'~ttct'ıdıklnrr lıalde muhalif du . l.,akiıı harıci)e nazırları bu 1 gmda toplandı • 
• lfctt~~.a~u rrnüsait Lir intiba derece birbirine U}guıı olmnsny- Aukara 17 (A.A) Jcra ve· 

Viy ıc;ıuı hildiriyodcır . dı hakikat baıici}e ııczareıi 10 killcıi heyeti bugün başvekil İs-
*rı 1\ 

111
•da i e nota Almanya- gillercye taıncımile güvenilebilc- , mtt İnönüuüıı rdsliği altındı 

i~eu:~ turyıı i tiklaı 'e haki· ccgi knoaatirıdedeJir ·. ~~ .mafilı toplonarak muhtelif işler üzerin· 
lt~e t .. ~ .tarııtnıakten imtioni şe· ş ark audJnşmasımıı akdı ıçm her ele göriişwclerde bulunmuş ve 
tcııık r \e A\usturyanıo Bit- -·Gerisi ıiçıiı1cü flrllkde - bu işhre ait kararlar vermiştir. 

ten k 1 . tf'ek ~ Urlu masıoı temın 

Line)i tcşkile memur edilmiştir. 
Yeni kabinede iktisad ve mm·a
salit oazırandaıı madaeı yeni yer· 
leriııi muhafaza edcceklcr<lir. 

Kabioe'oin i. tifo ının İraıı 'Jn 
o) ıı ilıtilüfııı hü j suretle iutaç 

edilememesinden ileri geldiği 
SÖ)lcııiyor. 

- Kral Gaziııin ınıcası eski 
Hicaz Kralı Emir Ali ölmüştiir. 
Emir Ali .'erif Hliı;e}io'ın oğlu 
\ ' C nıliteuffa Kral Fc)safla, Şar-tı A Y gaue çare olarnk bü

ltı,,,1; u hıralynlılaım birleşrue· 
ou, d . r 

fıııti . 8 ı rar cdılaıektcdır. 
lt i 1 ·. 17 (A. ) - .Mat"n ga 
~, b~ıgıfterc ile Almaııya ara 

Türk kadını 1 
ici Erdea lıüktimeti Emiri Ahdul

, lah \ c Irak hükıimetinio Aııkara 
'efiı lığiııi yapmış olıuı Cmir Z y 

diıı kartleılerıtlir. 
ır tcaı k -----------·-----------

Şarımızda çarşaf ve pPçe yasağının başlamasına 
tam 26 gün kaldı. 

•cı t . n \ u ubulmıızdan 
d0~ QRıltl>rr. 'e Fran a arasın· 

li'Stndan d 
Q ilca ogruya lrnnuşmu 

~ te B ~ 10•1 •• talınıin ccliyoı . Bu 
~ bir Crlınıu nota ıu:ı mü te-
l d <'C\'el 'J ,. 

"~ıl J• 1 'erı mc müste· U tır<fi)or 
uguoı · 

11 ra er Hıkubulnca k olan 
Osıı İna·ı· .. .. l . .• ız goru.;we cıı 

Kötü ve manasız bir alışkanlıkla bugüne kadar sü
rüklediğin bu manasız kılıktan scıni kurtaracak olan bu 
yasak başlamadnn önce çarşaf ve peçeni al, kendini 
soysal kılığa ok .• 

Emir Ali, h2bası Uüıeyin'iıı 
lbois ıu.d tnrafrnd111 Hicaz Kral· 
lığından atılması iizerioe 1923 p . 
lıııtla l\.rallığa geçmiş 'e ) ioe lh
nissuud'la yapılan muharebede 
mağluh ve ülke i elinden gitmiş 
192 l ene i maıtınm dördüncü 
giinü Hicazdan Bağdad'a giderek 
kardt) l•'eysal'm 'e bilalıare de 

-Gerisi ıiçuncıi firllkde-
ycal~rdea pıra cezası alıaıcak
tir • 

Zehirli gazdan korunma kulUbeleri 

Zehirli yaz korkusu b11l1111 millelllai surmrşlrr . Her tara/da 
~ıı mul~ı!ş ölwıı vasılasrna karşı korunma fcdbirlerl almıyor. y

11
• 

/,ar1da/,1 rc~im , Berfin soka/,/urrncfo luikılmelcc ynpdırtlan /,
0 

rımma kulııbelcrln den.birisini gösfrrlyor . 



Firtik :2 Türk Sözü 
"LS .re • 

Gilgameş 
ses: a c_ 

~~~-------......... ----------. 
ŞAR SAVALARI Dr. Hugo Ekener 

Hava gemileri ile umumi n~~~ 
meselesine dair ne düşünU1 

-7-

_ Fakat ben azametli Şama- ı 
şın dcdigini yaptım , cnıir f'l tiğ~ 
yola çıktam . Azametli Şameş Gıl· 
g11 meşin düasım ka~u~ dti · Hı:~ 
babaya karşı yellerın ısyan e~m-
sini emir etti . Büyük yel ' şımal 
yeli ' fırtına ' kum ' ~el ' burğa~, 
don yel , yağmur yelı, att>ş ydı .. 

Sekiz yel. burun HumbaLaııın aley
hine hücum başladı . Rüzgarlar 
Humbabanın gözlerine vurmağa 
koyuldu , ileri hareketler yapa· 
madı , geri döocmedi , ve muvaf
fak 01amıyacağım anlayınca savaş
tan vazgeçti . Ve Gilgameşe de· 
di : 

- Ey Gilgameş bana rahat 
ver . Serıİn kulun olmağa razı ol· 
dum . Sen benim Krahm olacak
sın , senin için İstediğin ağaçları 
keserim . Sana evler yaparım . 
Fakat Eogidu Gılgameşe dönerek 
dedi: 

- Humbabanın sözlerini din 
leme , mutlaka onu öldür . [ bir 
boşluk daha \·ar . içinde Humha· 
haoıo nasıl öldürüldüğii naklolun 
muştur • Levhanın son sa~ırı 
şuclu . J 

Gilgameş, Hum babanın La
şını bir ağaç duruğuna dedi ... 

Levha: 6 
Kirlenmiş vücudunu yıkadı, 

s:lahlarırıı temizledi. Evvelce ba
şına bağladığı uzun saçlarını çöz
dü ve arknsına salıverdi . Kir
lenmiş elbiseleıini çıkardı yeni 
elbiseler geydi · Kt'pcueği ile rü· 
cudunu saıdı, göksüııc Lir bağ 
taktı ne vakıt ki : Gilgıımeş tacmı 
giydi , •~metli lştar g{izelliğine 
bayıldı . lştar ona ask baO.ladı · .. b , 

- Gel ey Gilganıeş benim 
oynaşım ol ; yemişlerioden bana 
bahşet. sen b~nim kocam ol, ben 
de senin karın olmak istiyorum. 
Altondan ve laciveıt taşlarla şüs 
lenmiş bir araba sıHla tahsis e 
deccğim , tekerlekleri b .. yaz al
tundan olacaktır . Arab,ya knv
vcl'i katırlar koşacağım . Benim 
evim Şerbio ağacıoJn çiçeklerile 
doludur . Evime 'girersin bütün 
papaslarım, ve mabeyncilcrim se· 
nin ayaklaranı öpecek, krallar, 
hükümdarlar prensler secin Ö· 

nünde diz çökecek , kendi ülke 
ferinden , değlaraaın mahsiille rin. 
den sana dergiler getirecekler, 
g~çilerin üçlü, lcoyunlnrın ildıer 
do~acak, gölükleain, katırların gi· 

ba tez oJacak, arabanın önündeki 
atların eo ateşli eu çevik koşu 
atlarından olacak, boyunduruk 
ahında giden katırlarınıo rşi ol 
mıyacaktır . 

1~tara Gilgamcş ağzını açtı 
ızmelli lştara şöyle cevaL verdi : 

[Bu söze kızan Gilgameş kadın 
tanrı ile alay ediyor . ] 

- Seni elacak olursam sana 
ne kalın vereyim [ Ücret ] vü 
cudunun güzeJleşmesi için bir 
krem mi Yoksa yeni elbiseler 
mi ? Lfızım<lır ? Aceba yiyecek 
:;eyler mi arıu ediyoısuo 7 Tan 
rılara yakışır yemeklerim. kra\
l11ru yarar şaraLlarım varılır. 

[Küfre başlıyor] sana fazla 
söylemiyeyim, seniu yain sokak
tı. olsuıı. llir maıı to giy ece ksio , 
Jnıodan sonra kim geçerse ğeç
sin seni alacaktır . Sen soğukta 
ısıtmıyan Lir oçaksıo, yederi ıüz 
garları korumııysu bir ~abusu, 
kalu aoıam ezen çüı ük bir saray-
510 , örtüsünü yartan azgın bir 
frJsin, tışıyan ı.llamı pisliyen Lir 
kRtran kovasısııı , tı şıyan adamı 
ıslatan yıı tık biı· tuluksuo, taştan/ 
yapılan divaıı pat~a\ao bir kireç 
taşısıo , düşmanlara cezbeden bir 
akik tuşısm, 11yaklara hatitalık 
veren Lir uyok kavısın , scuio ne 
vakit ve haogi oyııaııoı hakiki 

b.r kalble sevdiğin var ?" .. 

Çevirici F ayfler 
Sebze pazan yeri Halkevinde Çobanlarından hangisi sana \ 

daima makbul olmuştu? Şimdi . . B .. .. . 

1 
senin aşıklarını sayacağım. Gı nç- Bt>redıyece yaktnda pazar : ugu'"\ uç komıtede yeni 
liğinin aşıkı olan "Tomuz,, var (4J yerinin yapılmasına üyeler s~çimi yapılac<ık 

Yalbryıl onu sğlamağa malı- b·ışlanıyo Halk · d b .. 
k A tt' ki' l r r evın e nguo saat 10-

um e ın ; ren ı ço >anı sevdi· da '-.. ••JKk 18 d · 
.. D .. - KOycu u d l h 

ğin çağlarda sen onun kaoadla H ı d va d b. t ' 
19 

ed 
1 

.. ' tar. 
k d b . . • e e iye ebcümenince siptil· .. e e ıya ve 8 guzel sa-

rın 1 ır ın 1 unun ıçın hala rrnk· lid t ki St bze f>azar yerinin munta natlar ·• l"kl · · · li çoban ., K, . K . , . uye ı er1 seçımı yapıla 
pyı ' appı., <ııye zam bir şekilde yap;larak sebze caktır . 

[5) arslanı sev<liğin va kıt ona ye satanların hep bir arada bulu.ı- G · b h 
di kere yedi çulrnr hazırladın o d l rı astahğı uru masına karar verildiği ya:ııl-
mı sefalete düşiirdüo . mışh . 

Savaşa alışmış ateşli aygırı Bunun için bir kaç gün evvel 
sevdiğin vakıt de , onda kırbaç , pazar yerindeki sebzeciler muvak-

Yağan yağmurdan sonr~ 
kısman azald ı gibi 

mabmuz ve kamçı icad ettik . Bu katen bu pazar yerine yakan kı 
l k Son yağan yağmurlardan son-
anı suyu içmeğe mecbur ettin , sımlera yerle~tiıilmişltrdir · Şim. . ~ ra şarımızda Grib hastalığı kıs- . 

onun annesıni •· Sililli ,, vi rığla· dilik bu pazar }'eri yapılmcıya ka - ı k T me~ azalmış gibidir. Gribin salgm 
maga a ış ın ctlin · ezekleri ha- du sebzeler burada satılacaktır . halıode devam ettiği müddet 
zırlıyau hrkçi çobanı sevdiğin gün Müselles Ştkilde ve etrafı du· zarfında öldm hadisesi de (İbtilıtt 
onu vurup u l<urd ,, şekline getir- varla çevrilmiş bir snrdte yapıla· lneticesi) pek cüzi olmamaktadır. 
din , şimdi kendi arknJaşları onu cak olan bu :muvakkat halin üç Gribin hafiflemesi yüzünden 
tarde<liyorlar , krndi köpekleri iç cephesine boydan Loya bölme- ve yapılan tetkikat ve mua~eoe 
onun kalçalarını ısırıyor , yabanın ler ve üstleri kapalı dükkanlar ya- den şimdilık sinema ve fabrika 
hu~ma ağaçlaraoa hakan bahçıvan pılacık Vt! ortada kalan kısam be- ların da kapatılmasına lüzum gö 
u lsullıııu ,. yı sevdiğin t.;ağda tonlaoacak ve halin her tarafında rülmemiştir · 
ona yaklaşıp söyledin 11 isullanu- su ve lağam tesisatı bulunııcaktır. Tahsildar Celal 
r.ığırn ,, ; senin irnvvetinin luze. Bu inşaata havalar müsaid git· 
tini dalmak istiyorum , gel elinle ligi takdirde bir kaç güne kadar 
kalçalarıuıı tut ; fakat İsillanu ona başlar.acaktrr , 
cevah verdi . 

- Sen beaden veler istiyor· 
sun : yediğim bane yeter , anam 
bana lazım gelen gıdayı hazır la
dı , secin büyülü yemekleıini iste· 

miyorum .. O zaman bu sözleri 
duyar duymaz onu döğdüo ve bil· 
}'Ü yaparak onu kösteb~k şekline 
getirdin . Şimdi gece giiodüz top 

rak altrndadır . Üstüne çıkmağa 
cesareti kalmamıştır . 

Sen beni se\•erseo , beni de 
onun gıLi büyüleyerek bir kara 
bahtlı edect'k~in değil mi? 

İştar bu sözleri duyunca kızdı, 
göklere fırladı, babası " Ano ,,nuo 
önüne çıkta . anası 11 Antom ,, 
karşısına gl'ldi ve drdi . 

- Baha .. Ana ... Gilgameş 
Lenim hakkımda ft'na sözler , kü· 
fürler etti , bütün büyücülükleri-

mi birer birer sııydı . Ano ağzıoı 
açta • Azametli lştara dedi : 

- Kabahat seudedir . Uruk 
Kralı Luouo için Gilgameş bü
yücülüklerini saydı . iştar ağzını 
açta baba~ıni şöyle cevab verdi : 

- Babam .. gök boğasını ba · 
na ver Gilgameş öldüreyim .. Ve 
eğer göğün boğezrnı bana vermez 
isen yeraltı aleminin bütün kapı
larını hercümerc ederek kırrca
ğım .. Kapıların çerçevelerini bo 
zub kapıları apaçık bırakacağım. 

Ölüleri dirilteceğim ki : Ölüler 
dirileri yesin ,, çünkü ölülerin sa · 
yısı diı ilerin sayısından pek çok 
olacaktır . 

Aao ağzını açıb azametli İşta 
ra dedi . 

Şoför ve arabacılar 

Y eknascık elbise ve kasket 
geymeğe mecbur tutuldular 

Bele.diye . erıcümenince şarı -
mızdaki bütün arabacı ve şoför· 
lerio yeknasak elbise ve kasket 

geymeleıioe karar ve bunun içinde 
1

' d'I . b ~en ı erıof! uayın on beşine kadar 
bir möblet verilmişti . Şubatın 
on altısında belediye . seyıi sder 
memurluğunca yapılan muayene· 
de 120 kadar !:'arabacı ve soferin ... 
elbise ve kasket yaphrmadıklııın 
göıü!müş ve bunlar hakkındı 
zabıt tutularak kcndileıinden 
para cezası alınmıştar. 

Bütün bu arabacı ve şoför
lere yeknısak ~elbise ve kasket 
yıphrarak geymel"ri için yir
mi gün daha :mü8aa<le verilmiş 
tir . Bu müddetin bittiğinde 
yene tebligata ıiayet etmiyebler 
görülürse daha ağır para cezası 
ahnacaktır. 

Postahaneden hakh 
bir şikAyet 

Bir okurumuz bildiriyor : 

Bir yere para göndermek için 
~dana posta b.avale dairesine git· 
tını. memur elıme yazalı bir kağıt 
vererek bunu yazmaklığımı sö _ 
ledi . Bu işin acemisi olduğu~
dan bir yanlışlık yapacağımı ve 
bu yüzden de vakıt kaybede et. - .. 

. .. 1 d' M gı 
~ı soy e ım . cmur fada söz 
dınlcmek istemedi . Ben çaını a 
hildiğim gibi bu kağıtlı dold~r~ 
dum ve parayı göoderdiın , 

Sonradan öğı eodigv ime .. . . gore 

Makbuzlarda tahrifat yapmak· 
tan suçlu belediye tabsildarla
nndan Celal ikinci istintak bakim· 
fiğinden sorguya çekildıkten son· 
ra tevkif edilmiştir . 

Bir ay içinde zabıta 
vukuatı 

Geçen ikind kiııuo ayanda 
şıramızla buna bağlı köy ve na· 
hiyelerde sopa ve tııla 56, bıçak
lı 9, tabanca ile 3 yaralama ba
çakla 2 öldürmP, bir çocuk dü 
şürme, bir kız .kirletme vakasa 
kayd ve tcsbit edılmiştir . 

Bir et kaçakcısı 
Hanedan mahallesinde otu

ran Köıe Mehmed oğlu Vehbi 
nio kanara dışında bir keçi kes· 
diği görülerek etler alınmış ve 
hakkında zabat tutularak para ce· 
zası alınmıştır · 

Tütün ve tömbeki 
Türkiyeden Suriyeye ne 

suretle gönderil<)cPk 

Suriyeye yaprak fütün ve töm
bek~ ~thali fa~rikalarm ihtiyaçlara 
dahıhade Surıye maliye nezareti-
nin evvelce vtreceği müsaade üze
rine yapılacaktır . 

Türkiye - lsviçre ticari 
anlaşması J 

Bu anlaşma 13 biriııci kaaun 
930 tarihinde aktedilen ticaret 
anlaşması bozulmaksızın bazt 
maddelerin kebulünü knıar altına 
almıştır . 

Bu hususda malumat almak 
isteyecek tüccarlarımız Ticaret 
Odasına müraçaat edecek istedik· 
leri bilgileri alabilirler . 

-----· - ınıdl[ik 
Frledrlchs/ıafen. TJ:ı ille balıarın sonlarına doyru ş g ~ 

129 ,, ismini taşıyan geminin asıl ismini Hirıdenbıır 1 ~ı 
düşl'inüUiyor. Hava gemisinin şimali A.merikaya uçmas bıl 
llrıln11şllr. Meşlıllr Zeppelin Jwpidanı Dr. lluyo Ekeıı~~ifldıl 
st~belle Hava gemileri nakllyal meselesine dair doŞ 
bildiriyor . 

Acun genel giJiş g~lişi ve kül
tiir terakkisi bakımından insnn , 
Posta, vo kıymetli eşyanın hnva 
gemileri vası tas ile bu glin sarfodil. 
ınee:ıi icaheden zamanın üçte biri 
bir zaman zarfında Ameriknya ge
çirilmesi mümkün olup olmadığı 
mühim bir meseledir. Ben hayatını 
bu sünlin halli na hasretmiş bir in· 
sanım.Başladığım büyük işin ileri
letilmesi işini üstüme aldığım Graf lı 
Zeppelin bundan çok zaman evvel 
hovD. gemileri ile nakliyat işinin 

mümküa o1tluğuna kutiyetle inan -
mış ve bu nakliyatrn muhtelif ırk
lar ve memlckotler arasındaki <lost
luk ve anlaşmayı ileriletcbilecek 
en güzel bir vasıto olduğunu ka -
bul etmiş idim.Hakikaten denizler 
ve dağlar üzerinde hi~: bir monia 
tanımadan uçarak en uzak mem · 
leketleri en kısa ve rahat bir şe
kilde bağlrıya bilecek bir gidiş va 
sıtusını beynelmilel terakkiyi ve 
dostluğu her tarafa yapm::ısı ga
yet tabii olsa gerektir. 
"Graf Zeppdln,,gemlsl. 

Bu ideal nakliyat vasıtasının 

tarihçesiae bakacak olursak gö
rürüz ki Zeppelin tipinde bir ge · 
minin yapılması işi evveld sözler, 
münakaşalar ve nnznriyeler ile 
başlandı. Huni İncilin yazJığı gibi 
her şeyden evvel söze başlandı.35 
sene süren acı ve korkunç· müna
kaşa vo nazari miica<lelelı:ır bir 
türlü bitmiyor. Bu işin aleyhtar-
ları da tnraftarlarında her türlü 
ilmi hakikatlerden ayrılarak mü
baliğalı sözler ile birbirlerini yen
meğe uğraşıyorlar i<li. lliz Lu na
zari çurpışmcılara nmoli bir tec
rübe ile nihayet verm~k zamanının 
gelJiğine kanaat getir<lik , Ve Lu 
maksatla ( Grof Ztppelin ) yaptık. 
Bu geminin vazifesi bahri muhiti 
havadan geçerek eski ve yeni dün 

1 
yanın süra tle h · rbirine bağlan:ı

bilmesini temin etmek, ve hava ge
milerinin havı.ı tebeJtliiHltına knrşı 1 
no dereceye kııdar mukavemet ede-
bileceğini tecrübe etmek idi. Ge
mimiz çok şükür bu vaz foyi altı 

senedir tam manasile başarıyor, ve 
cenubi .\.mcrika ile Avrupa nrasın-
<la muntazam seferlerini yapmak . 
tan geri durmuyor . 

Şimdiye kadar 415 sefer ya
pmış olan gemi ceman 600'000 mil 
mesafe kesmiş Bahri muhiti 70 
defa geçmiş bulunuyor. Bunlarrn 
62 defası cenubi Atlas denizi 
ü:r.erinde ve bir defası şimal At
Jas denizi üzerinden olub bir de· - Kızını .. İstediğini yapsam 

yedi sene kıtlak olacak , geri kala 
cek iosaular ve hayvaular için ldi 
f! huğclay \opladın mı ? İştar ağ 
zını açtı bobası olop " Auoya ,, 
dedi . 

lı.avale daıres;ne müıaraat ed,.n!e . 
rıa brmrn hepsi ayni muamele 
kıırşısında kelı)·or muş y , k Halkevimizde 

- Babacığım .. Kalacak aılaw 
lor İçin kafı buğday hiriktir<lim . 
Hayv;,nlar için <le kafi ot bazır 

dır . Yedi yıl kıtlığrnda hepsinin 
karı• hu tloyacaktır . " Auo ,, bu 
sfüleri di Jcdikten sonra gök bo· 
ğalınıa zeocirini İştarm eline tes· 
lim etli . lştar bunu yer yüıüne 
kadar inJirdi . Uruk lilkeeiae ge
lirdi . Gök hoğas• yere iot:rkeu 
)Jütün dünya) ı korkulara gae k edi 
yordu. 

-Bi\med\-

l-1) olınağa ıııahkfıııı nelıatatı 
tf'mııi) rden f1ir tanrı adıdır . 

15J - Kappı - A unca ''benim 
konuduıı ,, demektir • Hcnkli coban 
. b' k ~ ıse. ır ·orga ku~udur • 

. . · azma 
bılmıyenlP.r bu kağıtları dold _ 

k . . urt 
ma ıçın arzıhalcılara on k 

Utuş 
... ermek mecburiyetinde kal 1 ıyor ar. 

Sorarım. Oıada oturan h I ava e 
memurunun vaz'f<'si yalo 

ı ız parayı 
a ıp kai:ia}·a koymak mıdır ? 

Okurumuzun bu s"k" . :.' ayet111c 
posta , telgraf ba~müdürüoüo dik-
kat ııaıarını celbcderiz 

Dilencilerin toplanma
sına devam ediliyor. -----

r 

Zahıtai llelecliy·e m I 
f emur arı 

tara ınclan §ar icindck' l l . 
l . ~ ı < ı encı . 

1 
eııa toplannıuma devam olun 
maktadır • Bunlardan A l 

ı l k
. . c analı 

o u ıta · ımstsız ve is ".. . . :. oorca:ııye. 
cek bır halde bulunaol l' 

. a aceze 
evıoc ve yah.uıcı olanlar<l 
1 k ı • a mem-
e t tı rıne göne' erilıuektedir . 

Komita seçimleri başhyor 
llalkovi 13aşkanlığıDllnn : 
l_lal_kovi talimatnamesinin 17 inci matl<l·~sine göro komita uyeliklori 

seç- ımı aşoğıJa gösterilen gün ve Slwtleruo II..ılkevi salorıuntla yapı. 
lucı:ı~tır. Şubelerde knyitli üyelerin şubclcrino ayrılan sc~'.im gün ve sa
ı:ıtlorırı<lo bulunmalorı LıilJirilir . 
Komita adı 
Köycülük 
D.J, Tarih , t:ılohiyat 
Güzel sanatlar 
~lalk derso.neleri vu kursları 
lçtiınni Yl\ftlım 
Kütüphane va neşriyat 
Temsil 
Spor 

Müzu vo sergi 

~ . 
ı:>C~·ım l'l"ÜDÜ o 
19/~ubat/?35 

)) 

)) 

20-~ubut- » 
20 
20 
21 
21 
21 

Se~·im saati 
10 
18 
19 

19 
17 
16 
18 
17 
16 

Aılona ~lulkcvi Boşkanı namını C. il. F. Stıyhon 
Vıldyetı lılnre 1 leyoti reisi ve Aksarny Sayluvı 

Örge Evren 
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•tlerci gene kızlarla [ s o N s A v A 1 Arab ülkelerinde Asri sinemada 
beraber sekiz gün [,,,] Kazım Ôz.alp -K~~~:~:!'~~~!:;n~ıa;uriye-

-----· • ------ de mühim değişiklikler olacağı 18 Şubat pazartesi günü Akşamından itibaren Ya:arı : Clamllne Clwrıc:; Burdurdan Anta1yaya gitti şimdiden söylenmektedir. 
Kont de Martel'in Tunu8 Umu· Burdur 18 (A.A) - Dün sa-Dıinkü m1shadarz arlan -

Zatuı b 
f evsimin eo heyecanlı filmi 

ıtıı 11 .. b' . uradn kohrsarı vücu- ı .• ıçı . 
n iki rnı çabuk kaybolur . 

man milii marşı veya Nazilerin 
Horsl Vessel lie<l marşı _ değildir. 
Söylenen şarkılar Hitlerin iş ha· 
şına gelmesiodeoberi yapılan yüz· 
!erce şarkı arasından seçiliyor ' 
İçleriadrn bazısı Hitlerı methe ~ 
diyor , bazısı da "Uyanan Al
manya., dan Lahsediyor. Çalışma 
itlaresioin ktndi marşı da var . 

mi Valiliğine ve yerine de Tu-
at ] 1 de Kurultay başkanı gene- nus Umumi VaJisi Biroto ·nun 
ral Kazım Özalp ile kurultay ü . ..,.. Şikagoda Panik~ 'Pıi g'"l~~du on kiJo aldım ,,, 

u uy0 •llJ),. r ve mevzun eo-L· .. ııo, k b . 
iti rtı'" 8Y ettıklcri içio hiç 

~ uteessi d ""l •'re b 1 r egı , Zaten buna 
{' 1 u lllaoın d • '-" 
'·~nıa k 8 ımKaoı yok ki! 

~tır,,QJ b nnıpl~rıodaki bayatı an· 
ttkaiııi Unu sız de takdir edez. 

4 13ayra'"' 
]( qn selam 

lıiın,:;?,ta Çalışan her kıza hü • 
~trjYor. ~de 56 fenik (28 kuruş' 
lırıış l rkeklcr 68 fenik ( 34 
ıl a ıyorla B 
. 2•ııca •

111 
r. u para ile de 

~•tı1 kolay asraffar yspılamınca· 
'ika biibca lanlarsır,ız ! Bundan 

i 0•n ku 11v ~;~a ~Jman lişci kızla
"uııu \'eti' ı bır işlilıaları oldu-
r/" ktdıı:~r 8

_
0 k.ak başında bir 

dıı~u h Yetıştırmc nıekt b' 
~i . alde Al e ı " 
t.ı•rıneı:ı· O>anyada yemek 
Qıli ın he de k 
,, 0ınedi~ · . me olduğunun 
'elL gını de l . 
~ ı..ıasıı k >una ılave edin. 
erbad b arnplardaki yiyecek 

ley ' atta bh 
• 

51 ate muzir bir 
Sa babı ~ y atı sa t 

r.ı"Pılıy0r. V 8 • Yedide kahval· 
~'ı 81Jdarı ba erıfen kahve ' bo· 

bv,ni ıka -bir c:ey d w ·ı 
llıek ıı Yııı y egı . 
ır Yat B loda da ıiyalı ek 
ı tttı , · una 
,, '•te k margarin vt! ya 
deya~ r ullanılan b'ld'v. . 

bı11 i .sürı.. ı ıgımız 
Gc r lJ uyor ( 1' v 

llıiyo lOlduğuo , · ereyıgı-
tj\· '·)Sa u bıle kimse bil-

'Yot •t Ond h' Ilı 1 a&ı . a ır çorbo ve-
•sı 8 ' 'Yın d 

~ap 1 · il h e sebze lıaşl•-
ı oı , ,.aıat 

tı ..... 1f bi.. es veya labnadan 
.... 1 • • ,, d' 

\'e Çırıdc Y ır · Bazan bu . 
h ja \Jfecık , v 

~il• lbbon d'ı· )ag parçaları 
~.L ilkidir. S 1 •nıleri bulıındu-

Qvc "•t d" r{Jk \'e y,~J ortte, yenidea 
Ilı g 1 elun k 

)tdid llliktard e -, bazan da 
Y•bııı t P•tıı,, :, nıarnıelat ' Saat 
~'" . Pataı,s beyaz peynir 

"'I b Ve f" ' la Uk~d Irenb: lahnası 
'rı,, •r N • lij~c ıbaJık . e et, ne yumur-

•cb ' ne rıı t•b .ı ?.e var u· eyva ' ne de 
, 1.1a y k · ıra · "d ~~ilde o . Velb , su ve şa. 

tııak ll •oııra k las~I ' yorucu bir 
ı.. ' kı a Orı · . 
"'tı . nı 8•1 • ' vıtımın al· 

ıc •çi . nırler' k 
'tl1;, 11 hiç b' 1 uvetlcndir 
ı ,ı IJ ır fey k 
-~~ k 11Ulturu Yo · Y aloız 
'•r t le Pat•t ncıya kadar siyah 
1 'lld es · ı bi _alelcrd Y•Yf'n genç kız-

t tıı en a<'I • V llıanf 1ğa 6 
_ nııyen zarar-

~i~ eın'iio t ugruyorlar, 
~ }; bir Riloij:t~ız~ığın1 uoutnıak 
ta • Pıld .. ıçınd ı E 

tıllı ıgı giLi c ıer ırsat-

Qt,~ '~Pılıyor. ~eınekte de rne -
~a~ b ır ta11an ong vazifesini 
~ın 'rke ın tersine vurula 
't' il kı~ı Yeıneğe ça w 1 

ıc 01 ar .. y,
1 

grı ıyor . 
t~~llttl'ııcakınr n~k.baneye gire
•,•itı llt • 1( ı Y"ru.ı Önünde du 
t Ce aınPın f 
~ 1 • bGtü şe 1 bir işaret 
~leıefl hir a~ kızlar elele tutu· 
y:lekttjlll~~Zdan bağırıyorlar: 

1 ıt ı lttck ' bir rnesud olsuu !,, 
'•ıı Ulu ınce gene b h '• d· lup . ,, '1' er es 
'h, ı}e ba. eşe it kur ede -

tıı, ~ ltıı, •şç,y:hıyor. Kime ? Al-
\' rtıı , Yoksa Hitler'e 

·~ ( ll:ı k ı l ı c leaı f 
·~ .. ~<ıksa onıa ekşam top-

t ı1ıb • saat ı ı _ 
tiı:ı· aro1 k c. oırnz buçul 

t& i: l \~th anıp şefi ''Yat' 
~, ~ıı JÔl' o ... ,, 
''~ııı "o biiyilk znrnan herkes, 
't~t Y<it: Ua nıcrasiınine ha 
~ 1 •es. Yr&tn l" a ı L ız .b e am ! bütün 
I~· Qp,, • "SSız k if 1 

!)' "'
1tar . ' 0 arında im-

~ ' 1Yi Clı b I b, Yorıa ·U unan ceketle-
\'• r • Ş~f k 

t ~ilt) Ya2nıutıu ~pıyı açıyor 
~qt,ı. 1 oısu • tuzgarlı ya . 
~ " ~ n, berk d "dak· lltauı,kt k es ışarıya 
t l il a nnıpın .. b .. · ayr8 ~ o ur 
& ia dogru idi-

t ith,~ g 
~ ~İt L dire.,. · 
rı'(IJ Qlllkn E;ıııın etrafında ktz· 
\J 11 

" Yap ~~ıı \ta~iy . ı Yor lar ve "ha. 
U "hnd 

t ~Hu litine Ş e duruyorlar . 
~'Ilı ~or . B f • o günkü mar-

~Utııetiu u ı11ar§, büyük me-
e ınahaus olnu Af. 

Marş bittikten sonra herkas 
kollarını kaldırarak uzun bir Hit· 
Jer selamı veriyor . Derin bir sü· 
küt içinde yalnız direkten indiri· 
len ve devşirilen lıayrağıo sesi 
duyuluyor . Bayrak sarıldıktan 
soara gene herkes yemekte .o~· 
duğu gibi elele tutuyor ve hırı 
birine sokularak bugünkü birleş· 
miş Almanyayı temsil ediyor · 
Sonra 25 ses birden bağırıyor : 

• 1 "Allah rahatlık versın .,, 
'Halka bozuluyor, yarına kadar 

di~iplin yok. Bütün kızlar bağıra· 
rak, gülelek yatıkhanelere doğru 
koşuyorlar. . 

Yatakhanelerde, yerlere seral· 
oıiş ot minderler var · Kamp 'yeni 
ve fakir olduğu için henüz kışla
lardaki gibi ''r11nza,, tedarik edi· 
memiş, yastık yerine de küçük 
bir ot minder • Çarşaf yok. İki 
üç tane sert ve koyu rerıkte as· 
ker battaniyes1 , Fakat yr rgun 
insanlar çabuk uyurlar . Ooun i
çin biraı soma brrkes derin bir 
uykaya dalacak ve bu, yarın sa
bah şafak vaktine kadar sürecek. 

B. d'' - ıtm~ ı~ -
- -- _.,.........,--==--
Fırka vilayet kongresi 

_ Birinci firllkclen ar/arı

Vilfiyet idare heyetinin bu mev· 
zu ezerinde etüdler , tetkikler 
yapması ve ona göre bir kuar 
bağlaması esası kabul 
olundu . Dilek encümeni dilek
dileklerdeu bazılarınmın kabulü 
ne karar v~rmiş , lıir kısmını şa· 

yanı müzakere görmemiştür . .Maz
bata epeyce münakaşalara sebeb 
oldu . Vilayet idare heyetinden 
Fahri l"gurlu, Turhan CemaJ, 
Cavid Ihsan Oral ve miimessil·· 
!erden Ekrem Avui söz söyledi
ler. Cavid'ia teklifi üzerine di 
lekleria tetkik ve imkan baluoa 
caklerın syerioe getirilmesi için 
Vilayet h•eyeti~e ~alihiyet veril 
mesi kabul etlıldı. 

Üçüncü celsede. y~oi vilayet 
idare heyetinin seçımı yapıldı . 
İotibab yapılmazdau evvel şahsi 
tavsiyeler arasında adı geçen he· 
lediye reisi Turhan Berikcr söz 
alarak işlerinin çokluğu hascbile 
affını rica etti ' işari reyle yapı· 
lau intihebda Fahri Uğurlu' Ne· 
zabat Feyzi , Fazlı Ak~oy, Hasan 

Ataş , Abdurrah.man Ali , kim · 
yager Mustafa Rıf ~t , d~k~tor ~»h· 
ri ve Kasım Zelıi Ener vılay< t ıda 
l'C heyetine ; VedaJ Güclü ' Ek 
rem Avııi ' dis doktoıu Nur! ' 
Tevfik Coşkun ' Ziya Akverdı ' 
doktor Salim , Rifat Camili' Şa
kir Bozdoğan , Fuad DiLl.en_ ye 
dek azalık tara ittifakla seçıldıler . 

Beş dakikehk bir tatıldeıı son
ra yapılan gizli seçim.de d~ }>üy~k 
kongre mümPssilliklerıoe vılayet ı-
dare heyetinden J:Insaıı _Ateş ' 
Te\'fik Yıldırım Saımbc)lı, Tah· 
sin Üoel Dörtyol • Osma'? Bur· 
gaz Bahçe ve ycd~~lerc Ömer 
Osmaniye, Abbas Ulkii Cevhau, 
Zeki Akçalı Kozan ve Kasım Zeki 
Ener intihab olundular · 

Bu da lıittikten sonra Örge 
Evren kısa bir söylevle kongreyi 
kapadı • 

* * • 
Dün akşam mümec:siller adı· 

na fırka tarafından Yeoi etelde 
bir nkşam şö'eni verilmiş ve gt!Ç 
vakla kadar neşeli saatlar geçiril
mi~tir. Mümessiller bugün geldik 
feri yerlere döneceklerdir · · 

yeterinden Haydar Rüştü , Ra- tayin edileceğine dair Şam'da 
sih Halit , Hayri , Mazhar Müfit bir şayia çıkmışsa'da hunun 

Amerikanın meşhur kaçakçılar kralı Alkaponun ilk maceraları şehrimize geldiler • Halkevinde doğıu olmadığı yapılan resmi bir 
bir çayımızı içerek Antalyaya ha- tckzibden anlaşılmıştır. 
reket ettiler. - Tütüu reji imtiyazının bir Filme ilaveten: En yeni dünya havadisi 

Pek yakında : Hayatı lsa Bükreş elçimiz . 
Hamdullah suphi Romanya 
başkanlariyle görüştü . 
Bükreş : 18 (A.A) - "rador,, 

ajansı bildiriyor ; Türkiyenin 
Bükreş oı ta clçişi son d" fa baş 
vekil Tataresko , dışarı işleri ba
kanı Titülesko , İç :işleri , men
hip ve kültür bakanları ve ulusal 
banka müdürü ile mülakettta bu
lunmuşlardır. 

Türk muhacirleri meselesiyle 
meşgul olmak üzere başbakanın 
başkanlığında hususi bir komis
yon teşkili kararlAşmıştır. 

Hükumet mecidiye ~Türk me
dereseıi muallim ve talebelerinin 
gösterdikleri aızuye imtisalen bu 
mederesenin muallim mektebi ha· 
line çevrilmesini tasavvur etmek· 
tedir • 

Hava durumu 
Kara köseye fazla 

miktarda kar yağdı -Ankara : 18 (A.A) - 17 2-34 
de Türkiyede hava vaziyeti : 

Ziraat Vekaleti meteoroloji 
enstitüsündcb alıııan malumata 
göre son 24 saat içinde İzmir ve 
l\tnnicıa ~çerçeveleri ile Akdeniz 
kıyıları ve orta Anadolu yağışlı 
geçmiştir . fzmir ve Manisa cer
çevesile Akdeniz Ekıyısında yağ
mur , orta Anadoluda kar şek

linde olmuştur . Antalyada ge
ce saat 22 de başhyan yağmur 
sabaha kadar devamretmiş · ve 
67 milimetrelik yağış bırakmış 
tır . Kano· kalınlığı Ankara çer· 
çevcsindt! 10 , Yozgatta 11 , Af· 
yonda 24 saııtimetreyi bulmuştur. 

Hava suhunetinde bir gün 
evvele nazaran Trakya ve Ege 
mıntakalarında (beş dert.ce etra
fında :bir diişi:klük kayddedil
miştir . Buna &karşılık orta Ana
dolu ile ccııub Anndolusunda ve 
Karadeniz kıyılarında beş dere 
ce etrafında hir yükseUş kaydc
dilmistir . Trakya mıntakasile 
Ege "mıntakesıoıu lzmir çeve· 
sinden nıada yerinde ve orta Ana· 
dolunun Konya ve Göller havza· 
sından mada yerlerinde ve doğu 
Anadolusunda gece :'subunet de 
receJcri sıfırın altında bir i!a 
6 derece arasınpadır . En yük
sek sıcaklık Adanada 17 derece
dir . Anknrada lsnat 14 de bava 
suhuneti sıfırdan yukarı dört de
receye kadar çıkmıştır . 
Karnki;sc : 17 (A.A) - bir lıaf
tadanbeı i göriilmemiş bir şekil
de karla karışık yağmur ve şid
detli fırtınalar devAm ediyor . 
Yağan a:.karların çokluğundan 
yollar kapanmış ve postalar teah
hüre uğramıştır . [Fırtına yüzün 
den ziraat bankası biuasının ça
tısı kfimilen ve ille mckteb bina
sının çatısı kısmen çökmü~tür . 
Yıkılan bazı evler de vardır . 
Nüfusca zayiat yoktur . 

Ereğili fabrikasının 
makinaları 

Aııkara : 18 (A ·A) - aldığr 
mız mallımata göre Siimerbank 
taraf ıudan Ereğilide yaptırılmak· 
ta olan mensucat fabrikasının 
kazan ve elcktirik tesisatı lıariç 
olmak üzere diğer makine aksa· 
mı Hartman müessesesine veril
miştir . 

Fransız şirketine verilmesini pro· 
testo makHadiyle Şamdaki mağa· 
za ve dükkfinlar bir gün müddetle 
kapatılmıştır. Alman şiddetli ted- 5024 

birler Ilet)Cesinde hiç bir hadise- 1 B e 1 e d ı· y e ı· 1 aA n 1 a r 1 1 
nin ~ıkmasına meydan verilme· 
miştir, 

- Geçen~4yılliç~deFran· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~ 

sa·dın Suriye'ye ıoı milyon 199.. Belediye başkanlığından : 
bin Frank ithalat ve Suriyeden 

Fransı'ya 28 milyon 433 .bin Çakıl ahnacak 
frank ihracat vukubulmuştur. 

-TarablusŞam'dı bir gaz bo- Belediye ihtiyncl için dört bin nraba çokıl şartnamesi mucibince 
rusu patlamış ve birçok amele ve oçık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
bayılınıf ve gözleri görmez bir ihalesi martın birinci perşembe günü saat on heşfo yapılacaktır. 
bale gelmiştir. Bu amel~ler has- isteklilerin o gün Belediye encümenine gelmeleri ildn olunur. '5006 
taoeyr. kaldırılarak tedavi altına 13-15-19-24 
alrnmışlartlır. 

- Yahudilerin hukukunu Av
rupa'da müdafaa etmekte olan 
bir heyet Fransa Hariciye nazı 
riyle yaptığı görüşmede Yahudi· 
lerio Suriyc'ye hicret etmeleri 
hususuna müsaade almnğa mu
vaffak olmuştur. 

Buna göre Suriye'ye hicret 
edecek olan Yahudilerin çok z~n
ğin olmaları, Arab ve Fransız 
hars ve lisanlarını öğrenmeleri 
ve lıütüo kanun ve nizamlarma 
riayet etmeleri şart konulmuştur. 
Bunduı başka sermayesinin 

mühim bir kısmı Yahudiler tara· 
fıodan verilmek şartiyle bir li'ran
sız - Arab ve Yahudi şirketi 
trşekkül edecek ve bu şirket 
amik gölüyle ovasıni kurutmağa 
çalışacaktır. 

Kurutulacak bu yerde hidayet
te on hin muhacir Yahudi iskan 
edilecektir. 

Bu haber Suriyede büyük bir 
tesir ve infial uyandırmıştır . Ya· 
pılan protestolara Kont Dömar 
nel bu haberi her oe kadar tek
zib etmiş ise de bunun kafi su 
rette kararlıştarılt.lığı muhakkak
tır . 
- Kahire civarında Azbe deni. 

len iki yüz elli hanelik çok güzel 
ve şirin bir kasaba vardır . Bu
ranın ahalisi ekseriyetle çifçidir. 
Ve maişetlerini bu yüzden te· 
min etmektedirler . Btıodan bir 
kaç gün evvel küçük bir çif çi· 
nin evinde yaktığı bir ateşin tah
talara ve oradan da yakındaki 
evleıe eirayetile yıngın büyümüş 
tür . llu esnada telefon ve tegnf 
hattt bozulduğundan yüz "ırk ev 
yandığı halde bu biiyük yanğı
nın söndürülmesine ımkaa hasıl 
olmuştur - Bn yangında bir ka· 
dm ateşler arasında kalarak yan
mı:.tır . Yangından yüı:lerce kişi 
açıkta kalmıştır . Kahireden bun
lar için çadır , yiyecek ve içe 
Cf'!k günderihni~tir . 

Sarhlar 

F ransadan fazla miktarda 
eşya satın aldılar 

Forbach : 18 (AA) - 17-18 
Şubat gecesi Fransa hududunda 
Alman gümrük tarifesinin tat 
bikine başlanacağı keyfiyeti üze. 
rioe Sarlılar Fransadan geniş 
mikyasta alış verişte bulunmuş 
lardır . Sargemin ve Forbecb ci· 
varında huducl üzerindeki yollar 
mal taşıyan kamyoclarm çoklu· 
ğundııı adeta tıkanmıştır , 

içişleri bakanımız Af
yona ha raket etti. 

Ankara : 18 (A.A) - içişleri 
hakanı Şükrü Kaya, öğle tre· 
nile Afyona müteveccihen şelı· 
rimizden ayrılmı~tar . 

Sınai müesseselerde işleyen makineler 
muayen& edilecek 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin otuz sekizinci fıkrası mu
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesis edilecek ve şimdi işle
mekte olan, sınai müesseselere ait bilumum buhar kazanlarile , maki
neler, gazojen ve benzin motorları, elektrik motorları küçük ve büyük 
her nevi sınai tesisat, bundan böyle Belediye heyeti fenniyesince mua
yene edilecektir. 

Hn muayeneye l 5 - mart - 935 tarihinden itibaren ha§lanaca.
omdan, nldkaJarların, evvel emirde Belediyeye müracantle birer be-n . 
yanname nlnrak doldurmaları ve yukardaki hu tarihe kadar bu be-
yannameleri Belediyeye vermeleri; a~si taktirde, haklarında kanun ah
kamının tatbik edileceği ilan olunur. 5029 
--~~~~--------~~----~~~~~~--~------~--

• 
sıneması Alsa ray 

Bu akşam 
Bütün seyircilerimizin candan dileği ile 

Dahi yıldızlar 

EMiL YANİGS ve MARLEN DiTRİH 
Tarafından harikulade bir güzcllikdt! temsil edilen 

Mavi Melek 
Şalı eserini takdim eder. bir çok kimselerin isteğini Gc.iz önüne alarılı: 

Hu güzel c eri Çur~amba Ak~amma kdar göstereceğiz . 

Her gün Matine vardır • 
Gelecek proğr•m 

Niçin öldürdüm 
l\lüml"ssillr.ri 

Nansi Karol 

Almanyanın karşıhk 
notası 

- Birinci firilkden arlan - . 

halde muayyen bir mühlet gös· 
termek lazımdır . 

Echo de l'aris gazetesi lagi
liz . Fransız müşterek karşılığın 
bir mıkbuzdan ibaret olmaaıoı 
istiyor . Zira Alman notasınıo 

bir çok ~erleri ve bilhassa silah
larını ızaltmaş olan devletlerin 
Almanyanın ~ silahlanmasından 

mesul bulunduklarına dair ol•n 
fıkra cevabsız hfrakılmamahdır. 

Bu gazete istişara usullerine uy
gun olmıyan bir AJmın İngiliz 
konuşmasına taraf t.r değildir . 

Brüksel : 17 (A.A) - Belçi
ka hükümeti Almanyanın cen
bı hakkında çok müteenni dav
r11nmAktı ve bu hususta neler 
uuyduğnnu nim resmi olarak da
hili bildirmektedir . Bazı maba
filde notanın pek çok karanlık 

cihetleri ve kaçamaklı noktaları: 
ihtiva ettiği söyleniyor . Brük
sel, A!mın cevabını mahsus bir 
esefle kırşılamııtır . 

Gari Gran 

'' Skupçma ,, feshedilmiştir 

Yevtiç kabinesi Scupcınayt 
feshetmiştir • Yeni seçim 4 mayıs 
ta yapılacaktır . Yeni parlemento 
Haziranda toplanacaktır • 

Parlementoyu fesheden amiller 
ikidir ; 

1 - Y evtiç hüküm etine uygun 
olan bir parlamentonun mevcudi
yeti lüzümlu görülmektedir . 

2 - Hükümet fırkası araaın· 
dı bazı ihtilaf zuhur etmiştir . 

M. Uzanuviç muhaliflerinha· 
şında buhınmaktadır . 

Yevtiç:kabinesinin seçim kA· 
nuou hakkında bir tedbir alıp al
mıyacığı belli değildir . .Muhalif 
fırkaların Yevtiç kabinHinde , 
teşriki mesadie bulunmalara muh
temeldir. 

Ana ve babalara! 
Çocuklarınızı elektrik kaznln· 

rından keruyunuz . Elektrik hat
ları bulunan yerlerdl;j u~urtma u~·ur
mnk çok tehlikeli ve can bahasına 
bir eğlencedir. 

Bu öğüdü dinlemeyen çocuğun 
hali işte budur. 

Adana Elektrik şirketi 



F'irtik 4 ('1'6rk Sözü) 

Gayri menkul mallarını Kayadelen suyu 
açık artırma ilanı 1 

Kayodelen suyu dünyanin en iyi suyu olduğunu İçmekte olan muhter1;ım halkımız anlamışlarılır. llunun 
1 iyiliğini ishat etmek için Belediyenin intihap ettiği bir heyet tarafından verilen rapor aşağıdadır : Adana 1 ci icra memurluğundan : 

Dosyn No . J 327 
l\1ehmed efendinin ebe Fatma 

torunu müteveffa l\lemili o~ada 
ulrıcuğıoılnn dolayı ipotek eyleıligi 

Açık artırma ile paraya çev-
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Topu: Şorkon göz gorben fakilıır 

'k'A Cenubun tarlası Şimnlcn tarı ıum r 

Mustafa ile mohdot topuca 1 "~ 
1 .. u· m şim<li 112400 hektar yanı 

1 011 22 <l'' .. 
k. <l~ .. n lıcsa bile 1 onum 

PS ı onuı . 
255 ınt•tro çıkan tclhan halıııJe 

tııı ·~~ ri menkulün bulunduğu 
k .Ymahafüsi sokal'rı,numarnsı: mev ı, , ..., 

llucı Habip damı mcvkii?<lo ve ta-
punun Nisan _ 927 tarıh ve 57 
umarosındo kayıtlıdır. 

n y . ı· Takt'r olunon kıymet : emın ı 
Jönümii bPŞ lira 
Aıtırmonm yopılncıığı yer.gün, saat 

icra dairesinde 2004 Nu. lu kanun 
mucibince 30 giin içinıle kıyım ti 
muhammenenin yüzde 75 inı bul
duğu taktir le 20-3-935 çnr
şnmbn günü snat 14-16 Ja hu\
modığı holılo artırmanın 15 gün 
tcınJiJile 4-4 ·- 935 tnrihinJe ve 
ayni saatte ilınlesi icra kılınocoğı 

t - İşbu gayri menku:ün ar-
tırma şartnamesi 19-2-935 

tnrihindon itibaren 1327 numnrn ilu 
AJanrı icra dairesinin muayyen 
nuınnrosırnla herkesin görPl.ıilmcsi 
için nçıktır. lldnda yazılı olonlardıın 
fazla molOmat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 1 :-327 dosya nu -
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _Artırmaya iştirfik için yu -
karıda yazılı kıyruetin % 7,5 nis· 
betioJe pey ak~·asile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - lpotok sulıibi olrıcaklıJarla 

Hançerli Kayadelen Ayran Taşdelen Koca taş 
Görünüş Berrak Berrak Berrak Berrak Berrak 

Renk 
Koku 
Tadı 

( Kocataş markalı şişenin dibinde yeşil yosunlar mevcuttur 
Renksiz Renksiz Renksiz Renksiz Açık sarımtrak 

Kokusuz Kokusuz Kokusuz Kokusuz Kokusuz 
Tabii Tabii Tabii Tabii Tabii 

Teamül 
Koleviyet ( 100 sm 3 suy:ı 
sarfolunan N / IOHCI mik. 
tarı ) 

MuteJil Mutedil Mutedil Mutadil Mutedil 

0,75 sm 3 0,20 0,50 
Mecmu sertlik derecesi 
( Fransız ) 
Uzvi maddeler İçin sarfo· 

3,0 ı ,5 3,0 

hınıın müvellidülhu -
muza . 
Siilrat ( S o4 ) 

Litrede 1,85 Mg. 0,4 Mg. 1,3 Mg. 

Klor ( C 1 ) 
Nitra ( No 3) 
Nitrat ( No 2) 
Amonyu ( NH 3) 

,, 

" 
> 

)) 

" 

0,0049 
0,0035 
0,0030 

yok 
yok 

diğer alakcıdarların ve irtifak hak
kı sa hiF }erinin gayri menkul üze. 
rinıleki haklarını hususile faiz ve 
mnsrafıı dair olırn iddialarını işbu 
ilılo tarihinden itibııren yirmi gün 
içinde evrakı nıüsbitelcrile birlikte 
memuriyetimizo bildirmeleri icap 
eder. Aksi holde hakları tapu si
cilıle sabit olmndıkça satış bedeli
nin paylaşnıeısındon hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günıle artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumat 
&lmış ve bunları tamamen kabul 
etmiş a<l ve itibor olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defo bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş b(!şini bulmaz 1 

veya satış İstiyenin alacağına rüç-

Gr. 0,0063 gr. 0,0024 gr. 
)) 0,0070 )) 0,0070 

)) 0,0050 , 0,0050 )) 

yok yok 
eser eser 

hani olan diğer f\lacaklılar bulu- i 
nup ta bedel hunların o gayri men
kul ile. lemin edilmiş alacaklaı ının 
mecmuundan fozlnya ç.ıkmazsa en 

çok artıranın tanhlıfülü baki kaimak 
üzere ortırma on beş gün daha t~m
dit edilerek 4-4 935 perşembe günü 
cıyni santta ynpı1aenk artırma<la,he-

Jeli sutlş isteyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alaçaklıların o gayri 
m'nkul ile trmin eJilmiş alacaklurı 
mecmuundon fazlaya çtkmak şartile 
en ~·ok nrtırana ihale edilir. Ve 2 
inci artırmada da kıymeti muham 
manenin yüzJe 75 ini bulma.dığt 

holde 2280 numaralı kanun mu
cibince satışın 5 sene tecil ve her 
sene nihayetinde borcun maa faiz 
yüzde yirmisi ödenecektir. 

6 - G&yri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

0,20 0,25 

1.5 2,0 

Ü'48 Mg. 1,6 Mg: 
0,0020 gr. 0,0022 gr. 
0,0127 , 0,0244 )) 

eser eser 
yok yok 
yok eser 

5030 

verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesho)unarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu-
ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on bcış gün müddetle artırmllya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale orasındaki fark ve ge
çen günler için 0;0 5 ten hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kahıoksızın memu
riyPtİmizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

Emvali Gayri menknlenin yuka· 
rıda gösterilen 20-3 - 935 tari- · 
hinde Adana birinci icra memurlu
ğu o<lasmıla işbu ilAo ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde sa. 
tılacağı ilan olunur. 5027 

' 
Pamuk sanayi Türk Anonim ~~r 
fabrikası müsteciri Massımılı0 

• Brazzafolliden 

28-- Şubat - 1935 günü akşamına kadar fahrika'?ızd~ 
sİC'Yortalı bulunan pamukların sigorta müdlleti bitmekteclır · " 

t) •• ·t . . f b 'kaınıza yenileştirmek istiyen muhterem muştorı ertmız a rı . her 
etmeleri kendi menfaatleri iktizrıs ından olup aksi taktı~ıleb'r 
bir yangına karşı olacak zarar ve ziyanılan fabrikamız hıc 1 

kabul edemiyeceği ilAn olunur.5028 t.-3 

!...--------------------------~----
Tesviyeci ve tornacı 

alınacak 
--- - .. d•~ ··d·· ı·· "'un Askeri fabrikası umum mu ur ug ır. 

I< ırıkkalo fabrikaları için tesviyeci .ve torncıc~ ahnacİk:srı~ 
lerin imtihan için istida ile Ankaradu fışenk fabrıkasına s ir 
kırköy barut fabrikasına, İzmir<lekil~r llalknpınar silılh /~26 
müracaatları. 4987 7 _8 1 O 12-14-15 11 - l 9 2 

Sabun meraklılan dikkatle 

Katkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı sabunlarııfl 
r . .. l l" 1 n verııl 

müşterilerimize bazı satıcıların su ıyetı şup 10 ı sıı >U 

tıklarını es~fle öğreniyoruz . 

Sabun alan mü~terilerimizin Türkiyooin en nefis ve 
~ 1e 

nunu temsil eden ( Melek ) ınorknmızn ,likkat 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 
ıarıO 

k l nı sar Vücudunun sağlığını. umaş arınrn yıprnnınumo.sı ı 

pek yapmamasını ve ciıJin bozulmamasını arzu eılcnlor ( 

5004 leh ) markalı sabun kullanırlar. 
bdol~ 

Toptan satış yeri Adonatla /\ ·JiC 

4-30 
ne•' 

l\folek ovlat]arı ticarethB 

-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------·---------------·---------------~ Adana Ziraat bankasından : 

Gayri menkulün 
Dosya No. 
22-49 

Borçlunun ismi ve adresi Cinsi Dönüm 
l lamam kurbu mahallesinılcn Turla 225 

23- 128 
Ali oğlu ~lelımeJ Şo' ki (ölü) 
Karaoğlanh ilacı Ahmed oğlu 
l lüscyin . 

~4 318 Gtirıeşli mnlıullesinılon Kort um 
zade Yusuf oğlu Mustafa 

2J-47 Şoyhz ıdo malıalJosindon Hacı Hü 
soyiıı l lnfı<li AbJullınmhl. 

)) 

)) 

)) 

' 
)) 

Tarla 

)) 

)) 

" 
, 

" 

1'arla 

,, 

333 

200 

150 

200 

200 

22 

14,2 

22 

22 

'27 

IU 

68 

25 

222 

- 118 

~Iuhammen kıymet 
beher dönüm 

il issPsİ 
1'am 

2-3 

Tam 

' 

18-32 

Tam 

• 
)) 

3-4 

Tam 

)) 

)) 

• 

1'u 111 

• 

Lira 
10 

8 

6 

6 

6 

7 

30 

20 

12 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

8 

Gayri menkulün 
Mevkii 

Mihmandar 

Ağzıbüyük 

Karaoğlanlı 

• 
)) 

" 
Verayicesir 

Nufia 

Verayicesir 

V ereyicesir 

" 
KAfirkıran 

, 

Verayico8ir 

1'ok U~· 

)) 

.. '"""'"·'· . . ---. ·- ·--Jllrıı, _ .. ., _ ~· · 

Tapu soncJinin 
No. Tarihi 
253 T.sani 926 

60 

180 

183 

182 

23 

338 

53 

1 
42 
14 
48 
17 

120 
IOl 

243 

239 

3 

293 

292 

Ağustos 340 

K.evvel 1339 

)) )) 339 

)) 

" 
Nisan 340 

Şubat 316 

Mayıs 340 

T.evvel 312 
T.evve) 31 ı 

K. sani 310 
T. evvel 1321 
T. evvel 321 
K. evvel 314 
Mayıs 319 

Mart 327 

• ,, 

T. evvel 312 . 
Şubat 339 

" " 

Hududu hazırası 'farl~ 
Şarkan : Talib ve Emin '. Garben : Tarikidm . Şimalen : r! ,bi 

ve Halil nğa Cenuben : Talıb ve Emın . . . yol} ~)n 
Şarkan: Yol ve Kaloğ Z. Lütfi, Gurben: Ayşo. Ş!malen · 

ben: Genç Osmnn ve Hacılı Mustafa. jsıır• 
Şarkan: Berber Arslan, Garben: sahibi sened,Şimalon Gafil 

Cenuben: sahibi sened ve llııcilı Mustofn ile mahduttur. ob8o 
Şarkan: Ayşe, Şimalen: Gemisura yolu. G:ırben Ayşe , CeP bı 

hibi senet. ., . ·ut s-11 

Şarknn: Ayşe. ~imnlen: Geınısura yolu. Gorben Arn3 ' ı 
nuben: Hacılı Mustafa . . uıfı • 

Şarkao: Kenan Hufız vercsoleri, Guben KalnğzaJe l.ı ~I 
Şif, Cenuben Gemisura yolu. baılolJ 

Şarkan: Tarikiam, Garben ve Şimalen Sahibis')net, Coou ·~ 
yetimini . l P t•r1 

Şarkan: Tariltidm,garben tarikidm,Şimalen Nez:hc,Conu 19 r. ~ 

Şarkan: Mahmud, gnrhen tarikium , Şimalen , Tirnani kıt• ' 
Molla Süloyman oğlu Yusuf. 

Ahoıot 
~nrk4n ve Cenuben Ası MehmoJ vereselori, gar bon 

~il 

Cenuben tarik. . ti' 
Şarkan: Mansur oğlu, garben: Hamid ve Eyyup, Şim3 lefl · / 

Mahmud,Cenuben: Mansur oğulları. alih .;e 
Şarkan Mahmut ve Salih veresesi, garhen ve Şimulcn S .• 

Cenuben tarikidm, bir taş kuyu ve 3 adet Tut ağacı vardır·. 1ıt• 
Şnrkan: Süleyman, garben: Yusuf çavuş oğulları, Şim3lell· 

Cenuben Avni Paşa ve Mansur oğullari. . SJlib ~ 
Şarkan: Süleyman, gnrben: Molla Yusuf oğlu verescsı "'0 V' 

so.ü, Şimalen: Abdurrahinı , Cenuben: Snfiyo vo Avni Paşa· s 11i, 
Şarka.o: TarikiAm, gurben: Şif, Şimalen: MchmcJ Ali vere 

1 b 'k' ~.ı en: tarı u1m. ırrt"" 
Ş·ırkan: Şif, Şimalen: Mohmcd Ali veresesi, (}.ınubon : ""u ~ure~ 1 ,,c~ 

Garbcn: Mıılatça yolu (tarlanın ortusınd!ln Karatoş yo u l' 
, . . 3.Jırmıştır ) 1 - ) ukıırıda yuzılı torlalor ( 2280 ) No: lu icrn ve ıflns ve { 1697 ) No:lu Zıraat ho.nkosı kanunu t C k ı · bı.a~-k. .. 

2 - Artırma 18-2-935 pazartesi friinii hnı.ılaynrok 4-4-935 perş~mbo giinü saal 14 - 16 <la L". n~ ~vl '1 °~ '1r 1 u~~u ay muJdctle ve açık artırma suretile satılıf;a çıkarılmıştır. . · ı ~ " ırıncı ı ıa esı yapı.acaktır • ıııı 
3 _ Tnyın cdı on zomanlordo gayri mcrıkul 3 defa boğrıldıktnn sonra en çok ortırana birinci ihal. · 

1 
A k · . ıu ı.ıı" ı ~ 

ı ve 2 inci fıkraları ahkdmı mucibince snlı:;o lıoş sone tı cil ııdilir. Artırm::ı Lt!deli muhammen kıymct:n .. ~~ yapı ı~ ·b n.c~ b artırma bedelı muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa ( 2280) No: brJ .. ~il 
1 · ı'lıharnnmc aönderilerek borçlaı ının ö lenıoy11 davet edılir. işbu on beş criirı hitamında Lor"lu h yuz e .. Y<lctmı~ eşı.~ı ~-lur ve gPçcrsc en \'Ok artırana birinci ihaleAi yapılıJıktnn sonra hor{'luya ?~ :ı 
)lr o . . . .. o. . ~ orcunu o ''mrzse uç gun f l . h 1 . k t' . . J 'l .. . . . . J' .J Iır. 

4 _ Artırma°'n ıştırtlk edenler yukurıı]a yıız lı ınuho.mınnn kıymetın vuzd" ye<lt hucug-,11 nisbetin le k·•· . . . zar 1°' a 1 8 eı a ıyesı ıcra e ı mck uıere <losyıı ıcra lıukı:nlıgınc tov ı c ı 
? .. . . J • • 

1 no uı peyın veya mıllı b · b k t · t k b · · · 5 _ <;öslcrılen gunlertlo oıtırmnğn ıştırtlk cdeıılor artırma sartnamesını okumuş ve lüzumlu malı1 t 
1 

ır an anın emına me tu unun Lankamıza tevJl cJ.ılmcsı lazımdır. 
6 _ Gayri menkul kendisine ıh9lo edilen kinısc Jorlıal vey; verilen mühlet içinıle par:ıvı verme~~ ?hnılış k ve bunfları tamamen kabul elmiş nJ ve itibar olunur. 

1 110 111•11',ı 
1 1. J l (\ o ororı esholunarak ken lisin le e l .. k k l ki' r l l . 1J - bel (' ar' . ı olursn ona ı azı o mnz w~yn uulunmozso hemen on l>~ş gün nıfülılctlo artırmağn çıktlrılıp en \'Oİ artıra a .1 1 

dT l . . . 1 n vve en yu SA e ı to m unun urz•,tınış o ugu ·11rct 'f, 

ııız ··kAI cJen s:ılııstan tahsil o]unur n ı ıa c 0 ı ır. kı ılıale arasıntlalu fark ve ge~·en günler için yüzde b1:şten hcsab eJilceek fuiı vo Jıo ayrıca 11u u :ı • • • • • • 

7 _ Fazla mulOmat almak ıstıyenlcrııı ıloayıı numcıra1arılc Zıranl Bankasına mürııcont etıııeluri ilrlrı olunur . 
8 _Artırma Ziraat bankası binos nda ynpılacaklır.5018 3-3 

Umumi neıriyat müdürü : Mclımel NıırcJlffl 
Adana Türk sözü matbaası 


