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16 Marttan yani Kurban bay· 
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o/dı .. " 1 ramvay şirketinin açmış 
~ "rıı davanın reddine karar verdi 

1 Sirket· 
, ·k~Yrıca halktan fazla olarak aldığı 

~.k 1 1 nıilyon lirayı da ödeyecek .. 
bııı "h ara: 26 ( 
'ık .ı.rını, . A. A.) - İl!tan-
'-1 hakan~~ §ırketiyJe Bayındır· 
L_11t 92() 

1 .•rasıada 21-24 tem· 
'«l'• 1 tırıb)' 
ı. r •ttırıl 1 nıukavelderle "'ti• , •n Ve 'b l d . Pıt r ırııasına . cı e er en yanı 
t lllladıg111d llt olan kısmı ya· 
teı . an d 1 '-1 truı feab 0 ayı bu muka. 
te~~•telelere ':•~d.iği ve yioe bu 
" rdeıa ı''-· e\ fıkaıı ılınan üc· 
,, ~1 nı·ı 
i . '•raıa P 1 YOn küsur lira. 
Çi._ b •tanın . . . 

bi uay1nd 
1 

gerı verılmesı 
f 8& it ık b L l ~ '-ti ı;Uıto1 934 aıuo ıgınca 

~, 101ırı k de teb liğ edil· 
ta.. lltarın l·lı· . 

'-tıı ""a n k ıe a ıye t şe\cıl 
içı._h.tif oJdou !QI~, •n.dın kanuna 
ttfı lıtarıbuı ij ıddıasiyle iptali 
~. 11dtn de 1 ranıvay ıirketi ta 
let l!ıe oluna:;~ §urası nezdinde 
-lal lllt•Q d '* hakkında dev· 
g~ .. "llıh lyesinc eıvi dıiresi heyeti 
~ il e V ·ı diril . erı en karar bu · 
8ıı lnıştir 

""'• kırar• ' leij ht1k1ak nızuan vilayeti 
"'ti' he, barı~~ haiz olan Clev· 
~ ... h,ıttin· g 11Dtiy~z sahibinin 
" b· 1 Yıp ~'al •ııat h tnanıasındaa do-

itub il gördüğ~~ekete gelerek lü
d'cı ~l ••rbeıt~ . hır tedbir resen 
tı. f '~et \• ~1 kabul edildiğia
hhderdı, !.~"'1llerinin hlikiime-
t " • ~111av· il" 11 hntu 1 vaır.iyette oldu-
bı.ııı~'-iye ~ • ef alioift buku

dııgQ ilet' &ıd_eleriyle bağlı 
ıcesıne varın iddi· 

ası reddedilerek davacı şirketin 
21 ve 24 temmuz 1926 tarihle~ 
rinde istihsal etmiı olduğu mu· 
kaveleleriııin feshinde Bayındır· 
hk bakanlığının istinad ettiği se
heblerin meşruiyet ve ademi 

nmeşruiyeti noktasına geçilmekte 

ve ıirketin hu mukavelelerde 
yazılı vecibelerden muayyen 
tramvay hatlarından bir kısmının 
yapılmamısııun bunları ait istim · 
Jaklerin belt'diyrce ademi ifasm 

drn doğan bir gecikmeden i)eri 
geldiği hakkı nda i ''diasınsn doğ· 
ru olmadığı kaydedilerek rıeti · 
cede ihtiva ettiği vecibelerin ye· 
rine getirilmesi itibariyle hüküm· 
den düşmüş olın 21 ve 2t1 tem · 

muz 1926 tarihli mukavelelerin 
Baymdırlık bakanlığınca feehin
den ve bu mukavelelerin dava· 
cıya tahmil ettiği asli ve fer'i ve· 
cibelerin tamamen ve noksansız 

olarak yapılması karşılığı olan 
torife f1rklarının vu vtcibedeo 
ifa edilenlere tekabül eden mik· 
darı çıkarmak ıartiyle davacının 
far'i istemesinden ve seJahiyet 

ne şekil ve ne de esas noktala 
rındaa biriyle kanun ve nizama 
muhalefet g6rülmediğinden şir·· 
kerin ikame etmif olduğu dava
nm reddine kırar verdiğiği bil. 
dirilmektedir. 

görüşmeleri 

Paris : 26 (A.A) - Berger 
VaJdenerg'in beyanata hakkında 
mütalaalarda bulunan Alman is 
tihbarat büroıu bu beyanatın 
A vuıturya hükumetini o bir ple
bisit yapılmasından korkmakta 

olduğunu göstermekte bulundu
ğunu beyan etmektedir . Avus 
turyadaki nuyonal sosyalist ma
hafil bir plebisit yapıldığı tık

tirde kendilerinin ekseriyeti ka· 
zaadıkları fikrinde bulunmakta· 
dırlar 

Londra : 26 (A.A) - Nevil· 
le Cbamberlıin Avusturya bat · 
vekili Schucniggi kabul etmiı· 
tir . 

Londra : 26 (A.A) - Avus
turya Cumhuriyetini11 her husus· 
ta istiklali tamamile teyid olun
muştur . İngiltere · Avuıturya 
arasındaki mükalemeler Paris 
mükalemelerinin mevzubabs et 

tiği aynı neticelerde müncer ol · 
muştur . Avusturya nazırlarmın 
Jobn Simon ve hariciye nezare 
ti daimi müst~şarı Robert Van 
Sitta ile vukuhulan uzun müka· 
lemeleri esnasında dahili işlerin 
ademi müdabele andla§ması mü· 
him bir mevki tutmuştur . Ez· 
cümle bu aodlaşmaya imza koy· 
muş koymamış her hangi bir 
devletin uluılar kurumu vastısile 

- Gerisi üçüne O firtikte -

-· 

1 Hariciye Vekaletim iz 

Türk - Fransız ticaret 
muahedesine dair 

bir tebliğ yaptı 

Ankara : 26 (A.A) - Hari· 
ciye Vekaletinden tebliğ edilmiş-
tir : .... 

Matbuatta Türk Fransız ti· 
caret anlaşmasının tarafımızdan 
fesholnnduğu hakkında müntr~ir 
haberler üzerine keyfiyetin tav· 
zilıine lüzum görüldü . Mezkur 
anlaşmanın ilduci maddesi müci. 
hince iki taraf 15 günlük bir ih · 
bar müddetile muayyen madde
ler Uzerinden birbirlerine balıs
eyledikleri tarife tenzillerioi kal-~ 
dırmık hakkmı haiz bulmımak
tadırlar . 

Fransızlara lıaı iciye vekale
tinden ahiren bir tebliğ ifa edil
miştir . Ilu tebliğde 106 ah, 107 
ab, 378 c, 378 d, 380 b, 381 ı, 
390 h tarife oumaralarına dahil 
mallara ait gümrük :resimleri tev
zileriain yukarıda bahse mevzu 
ahdi hakka istinaden kaldırıldı· 
ğnıı mutaıammındır . 

Sıhhiye Vekaleti 
Grib salgını hakkında 

bir tebliğ neşreti .. - -Ankara: 26 (A. A.) - Sıhhat 
ve içtmai muavenet vekaletinden 
bildirilmiotir: 

Gribin yurd dahilinde takib 
edilen seyrine nazaran son liaftn 
durumu şudur: 

Grib Afyon, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankı
rı, Diyarbekir, İspaJt?, İstanbul, 
İzmir, Kastamoı:m, Konya, Ma · 
latya, Manisa, Mardin, Seyhan, 
Siirt, Sivas ve Tekirdağ vilayet- ~ 
leriode salgın halindedir. 

Buna mukabil Elaziı, Erzin
can, Erzurum, Gümüşhane, İçel, 
Muş, Trabzon ve Urfa vilayetle· 
rinde grib vak'aları görülmemis 
olup (liğer vilayetlerde tek tük 
vak'alar halindedir. 

Ha1talık, Amasya, Aydın, Di· 
yar bekir, İzmir ve lstanbulda 
hasta sayısı nisbetle az olmak 
üzere Akciğer ve kulak ihtilatları 
yapmaktadır. Başka yerlerden 
dikkate ~ayan bir haber verilme· 
miştir. 

Şimdiye kıdsr Valilere veri
len talimata t evfikan yalnı1 Ay 
dm, Diyarbekir, Glreson. Maoi 
u, Samsun, Adanada hastalığıo 
haber verilmesi mecburi kılan 
mıştır. 

Almanyada 
Harb körleri için büyük 

bir müessese açıldı 

Berlin : 26 (A.A) - Hitlerin 
şahsi teberruları ve sabık muha· 
ribler ulusal cemiyetinin yardımı 
ile Berlinde vücuda g~tirilmiş olan 
harb körleri evinin inşaatı bitmiş· 
tir. Bu ev harb körleri cemiyetinin 
borçlarile kör sanatçılara sipariş 
ve İf tevzii büroluını , içtima sa· 
loolarrnı, bir hastahane ile 15000 
cildlik hususi bir kütüphaneyi ih· 
liva etmektedir. 

Sara gidecek Naziler 

Berlin : 26 (A.A) - "Havas,, 
muhabirinden : 

Martta Sar kurtuluş bayramına 
ferden iştirak etm,.ğe gidcc~k olan 
Nazi hücum kıtaatı mensublarının 
sivil giyinmiş ohoalanna komiser 
Jozef Burku kırar vermiştir. 

Fransadaki büyük elçimiz 
Paris üniversitesinde ilk konfransını 

binlerce dinleyici Jnünde verdi 

Ve Atatürk ile tü.rk inkilabını, türkiyrde 
kültür sahasında vardan neticeieri anlattı 

Paris : 26 (A.A) - Ananolu
ajınsının hususi muhabiri bildi· 
riyor : 

Paris üniversitesinde yeni ih
das edilen Türk tetkik merkezi· 
nin hazırladığı konferanslar dün 

Sorbunda verilmiye başlanmıştır . 
Konferansları amaca ıçılışt Pa· 
ris büyDk elçimiz Suadın, Ata· 
Ulrk ile Türk iokilabını ve Tür
kiyede Kültür sıbasmda varılan 
oetice1eıi anlatan bir nutku ilı~ 

yapılmıştır . Suad nutkunu biti· 
rirken Türkiye · Fransa l\restnda 
mevc:ud olan ananavi dostluğu 
tebarüz ettirmiştir . 

Üniversite rektörü Cbırletere; 
Suada cevab veren nutkunda ulu 
sal kalkınmamız ile ökonomi ve 
Kültür sahasında yaptığımız ham
leleri izab etmiş , tarihi Türk -

ı;-raosız milletleri arasındaki 
dosthığunun ihyası lüzumünden 
hararetli bir lisanla hahseylemiş· 

tir . Cbarletere İstanbulda ve Pa 
ıisde a çılan enstitülHin Türk · 
}'ranııız milletleri arasındaki 

dostluğu Kültür bağlaıile ·pe rkiş· 
tiren yeni bir devre açt ığını söy· 

lemiş , geçen y ı l İstanbulda yap
tığı seyabatta gördüğü iyi kııbu 
lü şükranla kaydetmiştir . 

Her i"i nutuk da konferans 
salonunu dolduran binlerce dia· 
lcyici taraf ıodan şiddetli alkışlar · 

la aJkışlaomtştır . 
Bundan ıonra dilci Deny, 

Türk dili hakkında bir konfe· 
rans vermiş , Gabrille Y ellik de 
tertih edilen koofeıaosların proğ· 
ramını izah etmiştir ' 

Alman devlet reisi Hitler 
Nasyonal sosyalist (ırk.asının ·ıertib 

ettiği nümayişde bir nutuk söyledi 
---·······---

' "Bizim evetimiz daima "evet!,, 
ve hayırımız daima "hayırdır!,,dedi 

Münib: 26 (A. A.) - Nasyo 
nal Sosyalist fırkasının hundan 
onbtş seoe evvel teşkilinin batı· 
rasıoı tes'id içio yapılan muaz
zam bir nümayişte bir nutuk 
söylemiş olan Bitler ezcümle 
şöyle demiştir: 

O zaman bize kendimizi hal 
ka arzetmek çaresini bab§erlen 
kuvvet Almanyıya ve Alman mil· 
letinio ezeli mt ziyetlerine olan 
itimadımız olmuştur. Bizim hare· 
ketirniz, karşısında bütün fırka· 
ları rakib olarak~bulmuş ve fa
kat imanı ve iradesi sayesinde 
muvaffak olmuştur. 
Enerjimiz iki sene icrayibükumet 
etmekle tükenmiş ve yıpranmış 
d~ğildir. Zira biz yalnız müslak· 
bel tekamül ve istihalenin teme 
lini attık. Asla geri dönmiyece
ğiz. Çünkü şimdiki Alman dev
leti neıretrnekte olduğumuz ka
nunları kabul ve tasvib eden Al 
man milletinin iraduine istinad 
ediyor. Vazifemizi yerine getire· 
bilmemiz için milli .hareketimiz 
taarruzdan [masun ve canlı bir 
halde kalmalıdır. 

Bizim vazifemiz hakiki millet 
camiası fikrini lır:r ğün daha zi 
yada kuvvetlendirmektir. 

Bu vazife ayni zamanda mil 
lctimizin hlirriyetini teınin et· 
mektir ve bu hürriyt ti bizzat 
kendimiz istirdad etmeJiyiz. Genç· 
liğ:miz Almaoyanın hukuk mü 
savıtının kafilidir. 

Bundan onbeş sene evvel ol· 
duğu gibi bugün de tekrar edi
yorum ki bizim için sulh mev
zuubahis olduğu zaman bir (evet) 
kelimesi ve Almaoyanın şerefini 
tanımaktan imtina olunduğu za. 
man da bir (bayır) kelimesidir. 

Bizim evet'imiz_ daima (evet) 
ve bayır'ımız da daima ( bayır ) 
oluak kılacaktır. 

Biz ser beıt va miistıkil bir 
milletin şerefiyle kahili telif olan 

her tilrlü teşriki mesaide bulun· 
mıya amadeyiz. Fakıt bizim hak· 
larımızı başka milletlerin halda
rının ölçüldüğünden gıyri bir 
surette ö lçülmesini bir şerefsiz 
lik addederiz. Hiç bir mi lletin 
hürriyetini tehdid etmek istemi
yoruz. 

Fakat Alman milletinin hür · 
riyetini elinden almak istiyenl~re 
şunu tekrar ediyoruz ki, onlar bu 
gayelerine ancak cebrüşiddetle 
iriıehilir ler. Biz ise cebrüşiddete 
karşı tek bir adım gibi keodi · 
mizi müdafaa edeceğiz. 

Ne ben , ne de bizim milli 
hareketimizden mülhem olan 
müstakbd hükumetler Almanya
oın şercfindt-o ve kukuk müsa
vatından feragati nefsi tazammun 
edecek bir vceikanın altına Alman 
milletinin imzasını koyamıyaca
ğız. 

Mamafih bütün dünya kani 
olmalıdır ki bir taahhüdü imza 
ettik mr onu tutarız, Şerefe mü. 
nafi olan veya iktidarımtzm fev
kında bulunan hiç bir taahhüdü 
imzalomayız. Yalnız bir şeyi bir 
kerre imzaladık mı onu körükö· 
rüne ve sadıkane yerine getiririz. 

~~-------·---------~-Hindistan : islahatı 

Hakkmda hükumet projesi 
tetkik edilecek 

1.ondra : 26(A.A)-Hindistan 
hükumet pro1esının avam Ye 

lordlar kamarasına teklıfinue bil 
bassa alakadar olan bakanlar dün 
gece toplanmış1ar ve projede 
esaslı tadilat yapılmadıkça ka· 
bul etmemcğe karar vermiş olın 
Hind prenslerinin bu husustaki 

vaziyeti hakkında Ilindistandan ge· 
len haberleri tetkik etmişlerdir . 

Sir Samuel Hoarenin bugün 
öğlden sonra avam kamarasında 
bu mesele hakkında beyanatta 
bulunıcaği baber verilmektedir . 

-

Muğla da 
Korucuyu öldürenler idama 

mahkum oldular •. 

l\Iuğla: 26 (A. A.) - Geçtn 
eğustos ·ayında üzerinde bulunan 
çok mikdarda tahsilat parasını 

almak için tahsildarı yaralayıp 
yanındaki korucu Hüseyini öldü· 
ren Musa oğlu Ali ve Hamızan 
oğlu Alinin yapılan duru!jmala
rıoda Hüseyini taammüden öl

dürdükleri anlaşıldığından her 
ikisi de ölüm cezasına mabkfim 
olmuştur. 

Bunlardan Musa oğlu Alinin 
yaşı küçük olduğundan sekiz 
8ene dört ay ağır hapse mahkum 
edilmiştir. . 
lngiliz kabinesi 

İşsizlik meselesini müzakere 
etti .. 

Londra 26 ( A.A ) -Resmen 
dahili vaziyetle işsizlik meselesi· 
nio müzakeresine tahsis edilen 
dünkü kabine topJautısında Con 
Simonun Moekovaya seyahat ib· 
timali mütala edilmiştir. Sovyct
lerio daveti kı.binenin kabul kara· 
rından ıonra mcvzubahsedilecek
tir . 

Siyasal Mahafil bu bıhdıki 
kararın çok geciklirilmiyeceğini 
temin C'!diyorlar . 

Con Simon avam kamar11rn
da\ci ihtiyatlı ifade\?hıe rağmen 

Eden ile birlikte Berlindea sonra 
Moıkovaya ve ihtimal ki V arıovaya 
da gidecektir . Berlinde elde edi· 
lecek neticelerin ehemmiyetine 

göre İngiliz nazırların ın Berlin
deu Loodraya dönmeleri ve ora· 
dan tekrar öteki memleketlere 
gitmeleri ihtimali de vardır . 

Umumi mahiyette ka rşılıklı 

bir muzalıaret andlııması olmasa 
bile şarki Avrupa devletleri ara · 
ııada mt-vcut ve emniyet icabıtrna 
uygun diplomatik uhudun teyid 
ve takviyesi derpif olunmaktadır. 

Londru 26 ( A A ) - ''Timea,, 
gazetesi yazıyor : 

Con Simon Berlinpen sonra 
Moskovayı ziyaret etmesi muhak
kak gibidir . Varşovaya da gitme· 
si pek muhtemeldir . Aynı zaman· 
da İngiltereye dönmezden evvel 
nihayet Praga da uğraması kabil· 
dir . 

Macaristanda 
Mekteblerde filmler tedrisat 
vasl tası olarak kullanılacak 

Budapeşte : 26 (A.A) -Macar 
kültür bakını, Macar mektebleria
de filmlerin tedrisat vasıtası ola· 

rak kullanılmasını mecburi kılRn 
bir kararname imzalııoııtır . Bu 

gibi itlerle meşgul olmak üzere 
ayrıca bir terbiyevi film offisi teı· 
kil edilmiştir . 

Bi ~· Alman vapuru kazaya 
u~radı • 

Londrn: 26 ( A. A. ) - Alman 
Europo. vapuru İmdad işaretleri 

göndermiştir. Şimdi Vilano burnu 
açıklarında bulunmaktndır. Bir Ro
mörkör yordım İçin hart-ket etmiş-

t ir. lloy<l accntası tehlikede olnn 
vapurun büyük Alman trnnsatlan 

tığı olmndığıu ı fakat 2140 ton hac
minde Tunuston Rotcrdomn giden 
ayni namda başka bir vapur oldu· 
Şunu tasrih etmektedir. 
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Gilgameş 1 
Çevirici : Pfeifer 
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tinde yine fahiıe bıkkındı küfür-

Levha : 7 · 1 \ ter olduğu ınlaşllıyor . ] Sokak 

Türk Sözft 
E2E2 

( ŞAR SAVALARI ) 
Çocuk koruma 

yurdumuz 
, Yeni okul 
} 
~ 

binalari Adananın 
[Engidu Gil Gameoe söylıyo~. 

, bil ük Tanrılar nı _ ı lağımlarına atılan yemekler ıeoin 
- Dos.um ~l ? dinle Bu r1ıkın olıun, ıardaki bulaşık su 

çin müpv~re et~ı derD ·:; Anu , } kablan senin içeceğin içkiler ol· 

Kimsesiz iki yavruyu daha Vilaye·ıimizin bir çok köyle-
şefkall ı ağıışuna aldı 1 

rinde yeni okullar kurulacak Kurtuluş mücade
lesi hahraları 

b' uya gor m. ' ' gece . ır r " E e gökteki "Şa ıuo, evin sQkak, yatacak yerin 
" Enlıl " ~ b" '

1 
''. vle konuctular , divarköşeleri olsun, serboş olan 

bır ır erı v • • • • k 
mış " " E ı·ı dedi ki : ve ıçkı ıçmek ısteyenler sana te 
" Anu 0 1 e " [*) [ l k b' _ "Gök bogasanı Ye batta me vursun, on satır ı ır 

b b O .. ldllrdOkleriDden do· boşluk var .] 
':-(um a ayı ~ 

ı d <rlardaki katran agaclarını " Şamaş ,, Engıduııun ıgzın-
ayı •o .. 1 kesen bunun karşılığıDd•. o me- dan ÇJkaa küfürleri tŞidiace gök-
lidir. " Enlil ,, cevab verdı . den seslendi : 

_ Ölecek Engidu olsun bize - Ey ; Engıdu,niçin o fahişe 

Çocuk korumlarrna yardım 
edelim . Çünkü; bu ulusal kurum 
bizim bilmecliğimiz , görmediği
miz facııları vaktında önliyerek 
yarının büyüklerini büyük bir iti
mıd ve emniyetle yaşatan yükıek 
bir şefkat yuvasıdır . 

Önümüzdeki ders yıl içinde vi
layetimizip bir çolt köylerinde sıh· 
hat ve ictimai muavenet ve "ültür 

ı Bakanlıklarının gösterdiği ve iste 
diği planlar dairesinde modem 
okul binaları yapılmış olacaktır. 

Şimdıdea merkeze bağlı Ger
dan, köprii köy, Ceybanın Çakal 

1918 yılı sonlarında Adana işgal 
• edilirken burada mektubcu olan ve 
·ı şimdi Kars saylavı bulunan Esad 
Ozoğuz, mücadele yıllarına ait ha~ı· 
ralarıoı bir kitab halinde neşretmış· 
tir . 

llir nnehaeıoı gördüğümüz bu 
kitııb 141 sahifo ve 25 ayrıca fotoğraf 
ve vesika kılişesinden ibaret ve gü· 
zcl Lir kahla siislüdür. 

Gilgameıin ölmemesi . l~zımdır. · hakkında küfür ıuvuruyorsun. O, 
Bu söze gökteki Şam•ş ıtıraz etli. sana tanrılara layık yemekleri ye· 
Kahraman Eulile dedi ki : dirmedi mi ? Sana kınllara ya. 

Bu sözümüzü açıkça iıolatan 
canlı bir vak'ayı örnek olarak 
bildiriyoruz : 

I dere, Naşitliye, Karameıar , Bür· 
hanlı, Rumr.li Şükriye , Kozanıo 
Ağzıkaraca , İydem ve Dörtyoluo 
payas köylerinde bu okulların ya
pılmasına başlanmıştır. 

Adann mücadelesinin , bugüne 
kadar böyle değerli bir vesikası çık
madığına göre Esad Ozoğuz bu ki· 
tabilc milli ruiicadeleoio bir kısmına 
aid büyük lıir bo~luğu doldurmuş 
oluyor • 

Bu işler benim emrimle ol- raşan şarabları içirmedi mi? Sa-
madı mı? gök boğasanı ve Humbı· na kibar elbiselerini vermedi mi? 
bayı 6ldürmeıioi ben emretme- Hatta sana Gilgameş gibi birde 
migmidim ? Şimdi Eagıdu suçıuz ortak arkudıı bağışlamadı mı ? 
olarak ~lmeli midir ? Buoun üze· Hali Gılgameş sanı kardaş bile 
rine Enlil kızdı ve Şam•§• dedi oldu. Bak seni yakışıklı yatağın 
ki : da yatırıyor, ynrıı kürsüsünde 

Bir kaç gün evvel Şarımızda 
yürekler sızlatan bir çocuk facıa
sıom önü bu yüksek ulusal teş
kilatın mevcudiyet ve müdahale· 
sile alınmıştır . 

Hadise ve müdahale bir ro
man parçası kadar süzeşli ve ulu
sal kurumumuzun varlığile gök
eümQzü şişirtecek kadar manalı
dır. 

Bu yeni okul binaları 935 ey· 
luluna kadar bitecek ve muhasebei 
hususiye tarafından da bu köylere 
nakdt yardımda bulunulacak, bu 
okullar beş smıflı ve yatılı olacak
tır . 

Osmanlı bankası karşısında kitab 
ye gazete satıcısı Hüseynin dükka· 
omdan yalnız ( 60 ) kuruş mukabi
linde tedarik edilebilen bu kitabı 
okurlarımıza tavsiye ederiz . 

- Sen inıanlar içinde kea- seni kendi solunda oturtuyor , 
dini et gibi görüyorsun ve bu- dünyanın hükümdarlarına seDio 

Millet mektebleri 

nan içia taunlar arasında nifak ayaklarını öptürüyor. 

çıkıyor. Uruk ahılısini hatırın için ağ-
Eagıdu, Gilgımeşin evinde latayor. mesud adamlar senin içio 

Jşga yıllarında evi bakrı yakı
lan ve bu yüzden köyden şehire 
gelerek şehrileşmeğe haşlıyan~ 
bir aileni o biı i yedi ikincisi on 
beş yaşlarıoda iki çocuğu vardır. 
15 yaşlarında olanı erkektir ve 
çalışkan bir mekteb talebesidir. 
Ölüm bu çocukların babasını gö
türmüı üç beş gün evvel de an
nelerini . Yetim kalan çocukla
rın karınlarc aç. Barınacak yer· 
leri de sokakların kaldırımları· 
dar . Her şeyi müdrik ve düştüğü 
facıanın dtbşttirıi ._idrak eden 
erkek çocuk bir §ey dıltnemi
yecek. kadar da pek çok hassas 
olup zıif ve takatsızdar. İçin
deki acı; annesini kıybetmeain 
genis iztirabı göksüne 11imı1or. 
Annesinin mezarına kadar gidi
yor, kana kana ağlıyor. Fakat 
göz vııtarı, içindeki ıenig iztirıb 
zehirini tüketmiye kafi gelmiyor. 
Şuursuz ve iradeıiz dönllyor. 
Karanlık çökmDı olduğu halde 
köprün&n batında Seyhana bakı· 

Dört aylık devrei tahsiliye 
bu akşam bitiyor 

Abozarı öldürenin 
duruşması 

hesta olmuş yatıyordu. Gilgame- ağıdlandı,eger sen ölmüş olursan 
ıin göı.lerinden ıeller gibi yaşlar Gilgameı vücudunu temizleme-

akdıyordu • yecek ve sırtına bir 1tTBlan poıtu 
- Kardaşım, sevgili karda· alrak çöllere gidecek.yas tutacak· 

ıim niçin beni kardaıım yerine 
tır . 

beraet ettirdiler. Acaba b~n Ö· 

d 
Engidu Şamaşın sözlerini <lin-

l&m ruhların kapısı öoün e olur· ı 

1 .
le<lik.ten sonra biraz açıldı . 

mık mecburiyetinde mi kalaca· 
iım ? Acaba sevgili kardtşımı 
bir daha göremiyecek miyim ? 
( 13 11tırlık bozuk metinden an 
lı§ıldığına göre Eogıdu hastalı
ğının ateıleri ı.rHındı sayıklaya
rak hayalinde Humbaba oımant 
6nüodeki kapıyı görü7or] 
Enrıdo g&zlıriai açtı kıpı ile tıbkı 

bir insanla kooaıur gibi koauıu· 
yordu. Fakat ormanın kapısı biı 
ıisdi alzlerioi aalamı1ordu. 

( Müellif buradaki Jaziları bir 
ıiir ifadeli ıibi diye kaydediyor.] 

Eagadu devam ediyor. 
- Yirmi çift ıaat uzakta o 

eyi yapanı ve tabtalaranı g6rdllm, 
Yülsıek kıtrıa atıcını ı&rmedea 
.enin tahtalariodaa daha güztl 
bir te' ılıemedim. Yükıtklitin 
altı kere on iki arıın gelitordu , 
ı•itliiia iki kere on iki arııa· 
d•, llDİD yıpını " Nipur ,, lu bir 
... atlcir yapmııtt, ben o lcıptnıo 
pelliğini · ewelce anlamıı olıay 
dım bir balta alır aeaden büyük 
bir tabtirann yapardım. 

[Elli ıatırlık bir botluk var. 
Ba boılukta Engıda Şamııın la
aetinin bir avcuaun bııına gel· 
meaial lıteyor.] Yalcaladıtını ka· 
Çtrt, onun kav•etilli azalt, avla· 
malc iıtediii avları elinden kaçırt, 
alnllade• ıeçen ula11 yakalaya· 
maıı• ( 1ayıklama arasında fahite 
bdıa hıtnıaa geliyor. Bu defa 
O•a karıı ıöylenlyor] 

- E, falaite ; aenin de loıme· 
tini llyleye,ım, kaderin ta ebedi· 
yete kadar devam ettin, en bü 
yak laaetleri •ana aawurayoram, 
• Niaharbit ,, in melanetleri aeai 
bnlıuu ( do~az ıabrhlc bozuk me· 

ihtira projesi 

Fahişe lıakkmdcıki küforlorini 
halıfletmeğe ~~alışıyordu. 

Krnllıır ve pr~nsler s.:ni seve
cek, sanio hatırın için Jelikanlılar 
ellerini kalçolarıoa vuracak, ihti
yarlar ıenin için kafalarını salla
yacak , karneol, malahit ve IAci
vert tatlar ıenin eline geçsin, so · 
kaldardaki köpekler senin üstüne 
işesin, kAhioler, seni Tanrılar önü
ne getirsin , karılar , ve yedi ço · 
cuklu analar senin hatırın için bo
şanacaktır. 

Engidonun tasası ço~aldı. Yal· 
nız olarak yatağında yaııyordu . 
Geceleyin gönlünü dostu Gilgame
ıe açıyordu: 

- Dostum hu gece bir rüya 
gördüm, gök bağırdı, yer ona ce
vab verdi. 

Birdenbire karşıma çok çatık 
ve so:ır\ bakan bir adam ilktı. Yüzü 
büyük bir kuşun yüzüne benzi
yordu. Pençeleri kartal pençesine 
müşabihti. ( Ooiki satırlık bir boş· 
luk vardı. Buradan anla9ıhyor ki: 
Bu tuhaf adam,Engiduya can alan 
Ezrıil çetnisi gibi görünüyor ve 
Engidu1u ölüler şekline koyu
yordu . ) bu suretle bu adam beni 
\emamen bam başka bir ıekle ko 
du,ko\larım kuş kanadına benzedi, 
Bana dedi : 

c - Haydi arkamdan gd .. Ka 
ranlığıo evine yl\ni « lrkalla ) nın 
evine gidelim » 

[*) Eogidu d4ğdau medeniyet 
iltmioe girdiRin~ nedamet ediyor 

galiba ••·• 

\ Japonya hükumeti 
1 

Komiteye gönderilen proje- 940 oHmpiyadı için bir 
şartla kredi açıyor lerin yekQou 947 i buldu 

yor. Karanlıklar içinde akın Sey. 
hın oaa son bir &mid gibi g8rü
aüyor. KendiDi çelcip götüre-
cek ve bu ıarelle çektiği ıetları 
dindirecek zannettiriyor. 

Çocuğun dOgünmeleri karar
ma§. bayıltan beıgin ve bedbin
dir. Cebinde mevcut bulunan on 
kuruıunu orada tesadüf ettiği 
dilenci>e: 

- Annemin ruhu için al ve 
dua et diyor. V c yine ıon ümid 
ıgıtına dıhyor. Verdiil karar 
çok fecidir. lıta bu anda onun 
hareketi manevi gözleriyle gö
ren, sezen b6yük ulus çocuğa 
yaklagıyor. Ve onun zihninden 
geçen facialann yanlışlığını oaı 
anlatıyor ve dıyor ki: 

- Çocuğum; annen öldü. Fa
kat ıenin binleıce kardeıini ko 
ruyan ulusal varlık s~ni ve hıeta 
buluaan lrardeıini himaye ede
cek ve ıize ana ıefkatını göete· 
receıtit. 

Bu manevi ses, ümidsiz, bez. 
gin tuba ytni h:r ümidi bayat 
vermekte gecikmiyor. Ve kendi 
sini kardcıiyle beraber ağuıunı, 
himayesine almak aurcti1 le mad· 
di kuvvetini ğösteıiyor. 

Şimdi ey okurlarımız! 

Viliyetimizin ber tarafında 
açılmış olan millet mekteblee-iode 
dört aylık devrei tahsiliye bu ak
ıam bitecek ve 2 mart 935 cumar · 
tesi gününden itibaren de imti· 
hanlara başlanacaktır . Merkezde 
halkevinin açdığı mekteblerle falı· 
rikalardaki dershanelerin yekunu 
ona yakındır. 

Köy ve ·kazalarda dı açılan 

dershanelerde muallimlerimiz pa· 
ratıız olarak ça\ı§m11 ve memlekete 
birçok okur yazar yctiıdirmiıler
dir. Bu yıl geıek merktz ve ge 
rekıe köy ve kaza halk dershane
lelioe devam tdea1eria yelcGau 
geçen yıla nazaran brmtn hemen 
ıekiı dokuz miıli fazlı olup çok 
iyi neticeler elcle edilmiş bulun· 
mıktıdtr. 

Fabrikaya giren 
hırsız . 

Y f! kalandıktan sonr~ deli 
roln oynamağa başladı. 

Karşıyakad11 ilacı Mehmed oğlu 
Rifatın fabrikasına evvelki gece 

Tekekurbu mahallesinden Abo 
ıarı bıçakla yaralıyarak öldürmek
ten suçlu ve mevkuf Adıyamanlı 
Şıbo oğlu Mehmcd ile kavgaya it 
tirakteo suçlu gayri mevkuf:hamal 
Hüsnünün duruşmalarına dlln •i•r 
ceza mahkemesinde devam olun-
muştur. 

Dinlenen hukuku amme §ibit
lerinden bir kısmı Mehmedin Abo· 
ı.arı biçakla yaralıyarak öldllrdü
ğilnü gördllklerini ye bir kısmı da 
hadiseyi görmtyib b•ıkalarından 
iıittiklerini söylemişlerdir. Duruı · 
m•; gclmiyen şahitlerin getirilme
leri için 11 mart Pazarteıi rtınü
ae bırakılmtft" • 

MUcadele baytarhğı 

Vıliyetimiz Merkez müca
dc!e baytarlığina Belediye baytarı 
Ali Riza tayin eeilmiatir. 

Liman başkanları 
arasında 

Yumurtaltk limanı bqkaoı 
Salihle Amııra limanı bışkanı 
İsmail Hıkkanıu becavişleri ya· 

mezarlıır. cihetinden ve Afgan tek- pılmıtllr. 
kesinden aşınuk surt-tile bir hırsız 
girmiş ve içinde külliyetli para 
bulunduğunu zannettiği kilitli bir 
çekmeceyi alarak savuşmuştur. 

~~---------·---------~~ 
lşefkat --------

Kurban bayramı 
için bir dilek 

il raız fabrikadan çıkınca mezar~ 
lığa g~lmiş ve sandığı kırmış ise 
de ic'nden defter ve V('sikalnrdan 
başka bir şey çıkmadığını görünce Din bayramlarında yapılan teb· 

ı 1 rik ve ziyartt masraflarını " Çocuk 
rnn arı orada bırakıp gitmiştir. esirgeme kurumuna ,, Yermenizi rica 

Meseleden haberdar olan zabıta ederiz . 
hemen tahkikat ve tnkibata geç- Ricamızı kabul edenlerin isimleri 
mit ve ~ok geçmeden hırsızı, Kıır- bayrapıdan evvel Genel merkez ta· 
şıyakadu bir derenin İçerisinde bu· rafından gazetelerle nt·trolunacak bu 
lunmuş ve yakalamıştır . suretle bu iyilik seven insanlar dost• 

Hırsızın [\dl Niğd• li llnsan oğlu larını kutlulamı~ ve dostlarınm teb-
llalil<lir. Hırsızlıktan dolayı hapis- rik ve ziyaretlerini kabul etmiş sa· 
h yılacaklardır. 

eneye girmiş ve iki gün evvel 
oradan çıkmış olan Halil ayni za- Avrupa ve Amerikada ölü çe· 
manda bir sene de Emniyeti umu- lt>nkleri , düğün hediye meeraflan 

bilJ çocuklar ve yoksullar kurumla-
mi ye nezareti altında bırekılmağa rına verilmektedir. 
malıkilmdu. Yapılan araşlırrnsda Yurdumuzda adetleri ııayısız olan 
Ozerinde hırsızhğa ait bazı alat da yokıınl yavrucuklar için çok d~ğPrli 
bulunmuttur. olacak bu: osulOn benimsenmesini 

Halil bu cürmll kendisi tara- ve yayılmasını dileriz . Ankarada 
fındın yapılmadığını göıtermek bulunan Genel merkt'Z tarafından 

Milino : 26 (A.A) - ihtirala · 
rıa tetkikiyle meıgul olaa Merk.tz 

lcomuyoaunnn tekni~ komıteai 
dün umumi beyet bılınde toplan· 

tır . Baıkan 1 temmuz 1934 
JDl!b. denberi komiteye 947 ıbtira 
tan ın . 

Tokto : 26 ( A.A ) - Tokyo 
ft bir meclisi 940 ıeneıiode yapı
lacak uluslar arası 12 ir:ci olim· 
piyadı Tokyoda yapıldığı takdirde 
tcaebi atletlerinin aeyahıt mas · 
rafları karııhğı olarak bir milyon 
yen kr~dıyi daha §İmdiden kabul 
etmiıtir • 

Sence kDçük gördOğün ulu
sal kurumttaa yaptığın yardımlar 
bu canlı miıal'e aeı biiy6k iıler 
ğrdüğilnü ve görmekte olJt'ğunu 
ınla ve yaııoın bllyOklerini ko
rumak için bu ulusal yüksek ku
ruma yarıJımdan aslı çekinme ! 

maluaıdile igi deliliğe vurmut ve para alınmaya başlanmıştır. 
üıtünü bagmı yırtmağı ve etrafm· Kurban bayramı lŞ marta rutlı· 

k y~. 
dı ilerin Ozerine ıaldırmata baı 
lamıthr. 

Halil muayene edilmek üzere I '111nıııııııı111nnınıı111uıu•v.ıııııın111111.1111111111111111•11111111111111Ull\. 
ha~tıbaneye g6ndeıilmiıtir . 1 bu gece nöbetçi i 
Posta telgraf nmum 1 E 

müdür u 1 c.zane 
• · aeldiğini ıöylemııtir · prOJell e · 
Bunun t24 il buhar motorle 

riae ' 106 sı yapar ve ta~yare ' 

93 D otomobile, 91 i elektrıke ve 

artanı da mubtelıf aan•yi Mhılı
rına •İttir. ButalarAn 167 Iİ bak
ktnda ma.ait karar verilmiftir. 

Himıyeietfal crmiyeti yıllık 
umumi kongresi bugün aaat oo 
yedide Ticaret Odaıı s111lonunda 
yapılacaktır. -

Posta, telgraf ve teltfon umum :1 Orozdibak dvarında 1 
mlld&rü Nazif lconyadan ıarımıza Merkez ezanesidir 
ıalmittir • 11 •-

1 
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rcı gene kızıarıa Asri sinemada 
___ he_ra_h.e __ r_se_k_iz gün C*J ( S O N S A V A ) 

28 Şubat perşembe günil Akşamından itibaren 
Yazan : Claudine C/ıonez 

ııa lfepa· - Diinkü mishadan arlan -
• ' b l lcorlcun,.. '-·ı .ı 1' • ' ir çokI ~ teııu ;ıe çirkin- binden çıkmış bir"bahçivaa kıı,. 

r 1 • Bizi111 k arı dev gibi şiıman· bir mağara tezgahtarı ve müstak 
dt... ~. daır. •rnpta ınıan hiç ol- bel bir edebiyat hocası biribirle 

'"'J "ili) ııoılc bukl 
~ . Q • Ordu. 8 .e saçlar göre- rine karıımıı bir haldedir . Kızla· 

ffif ~'ili .. '- urıda ıse bak'k" b' b' b' 1 · k l ._ b' ~· .. ~adını. ı ı ır rın ır ır erıne a p drıcı ır 

• ~L ltı 'e ko ~ıa remzi olarak ıöz söylediklerini , kavg• ettikle · 
•:..r ıı:iıı:ıdı' çQlr ıc ••" topuzu · · h' ·· d B '-&e" 1\. , ~ ,. rını ıç gorme im. uaa muKa · 

k ) 35 lap tefler' . bil sofrada , kendi domuz sucuğu 
r'tıo, le d ının reisi elan ve payını karnı aç olan arkadaşma 

'he • ar g" n. di. 'ltıutıd _ or~nen kadın veren kızlara aık sık rastladım . 
bıı ~'ltlıı brpsınden çirkia Kamp ıefini kızlara bağlıyan sev-
•sı~"tl , 11~1::.•:ı ve korkunç bir giyi eyice anladım . Şef ' kızlan 
b t •ır, renk ricaya toplaıımış daima " çocuklar Jt diye çağırı · 

•trı d te •açları vardı . Ha- yor . Sonra , dedi!?im gibi kızhr 
~u,d • , Çor.ukJ .., 
~ • Çe · · an parmağının sıkı bir disipline o kadar alııımı• 
''~i b \'tren k . . ~ y 
btl •hrlat ' 11 hır mürebbi· Tar ld bu , aralarındaki dostluğu, 
a... Glırıa z lJordu • Fakat Lütiio büyük neşelerini bir bozmuyor . "•n d evıhird . 7 

~Ilı ~ •öylerncliye? ıha5ret oldu · Yabancı olduğum halde beni 
'11 k Ylcdilcl · 1111 

• onradan bu kadar lıübali bir sadelik , bu 
~ı., •1.blı bir ~;ıne göre şef çok kadar çabuk belli edilen bir sa-
ı.,ıd dıaiplini ıouı · Zaten okul- mimiyetlc; karşalamalarına ŞJŞtım. 
lttt • ~abuı d~ kadar tabii bir Belki de ben gelmeden önce kamp 
' lılıa,111eı e 'Yor Iar ki onlar .. 

'ıı Ctre)t..., 'ı etnıek biç bir za· şefinin kızları toplayarak u fraa-
8111. ... Yor . sız ,, ı nasıl karıılamık !gerektiği 

lı._ k •da dieikl' hakkında onlara bazı tavsiyeler 
t.ıa ·ı 1111P• rcs lQ 1 benim kaldı - yapmı~ olmasından şüpheleniyo 
bi, ~.erde ku~e çok sıkı idi. Za- rum . Bununla beraber bu kadar 
ı.ı, 1 'llaatnin 

811~1 ~decek olan açık , sürekli ve arada sırada se-
~b~:~tk111e~~~t;a~.'~meği bil- vimli surette müstehzi olan bir 
~r 1~ boıı.J 1 ızım sıralar arkadaılık ber halde onlar( öğre· 
~ do "•da uyordu : Bazan ktz-ı 1 ~· r Ylikct k tilmiş değildi . Kımpa geldiğim 
toıd 1 

' ltfha t ıesle gülüyor- giln bir yabancıdan biri bu toplu 
Lı,~: bazı 8,~cıi bile duyulmu- luğım , h6tün kardttliğindeo isti· 
tt.td bı iinınaı ~hlar ' kızlardan fadeye bakla olan bir üyesi ol
,,,. il • 811r•d t~kten kaçtıfı olu. muıtum . 
de ~~l 11ı11t1,k' 11

' ... toplu halde 
~"' 1 • Cüıalha ,b~egıımez bir hal· İki ıaıt gtçmemişti ki onlarla 
~ il dıııııd le ır dakikası hile birlikte çalışmığa , onlarla bir· 
~d~lerı b~le alamıyordu . , Pa· likte gülüp eğleomeğe baılamış-
tfQd, t1Ji11aI,r 0 lcuUulara topla tım . Tabii yeni olduğum için , 
Ltı, Q bili . •• YMptırayordu . İçle . yatı mckteblerinde ve kışlalarda 
~. ~•ltıt b~ıa tktub yazmağa yapılan muıibliklere ben de ma· 
lilctı 1111, •&yılbıyorum ,, diyor· ruz kaldım : İlk akıam yastığımın 
Oldu' beliti d erken müteeHir de· ıltına kocaman bir taı koşmu,lar· 
dıa .~11 içt" ri:libu kıdır itaatli dı . Ertesi sabah ıordular : 11 Ot 

bir zevk duyuyor- minder sert oluyor , degil mi ? 
18f~"Pın ot . İkinci akıım pıjimamı giyerken 
t'hı • •c 

1 
lbınderlerinio kötü- pantalonun alt lcısmmın sımsıki 

'ttit;~ Orıy;~~rıuın aertliğiae dikilmiş olduğunu gördüm . Bu 
tar' 1aıı. k onrfOğüm uman yüzden ete , kızlar katıla katılı 
dQ •ce ld •ılır da Id'V • • gülerlerken , ben epi dekolte bir tG11u etı h i' ıgımı 
~ti 'Uı b' 1Yrarn yaptılar . kıyafette bir maka1 aramığa koş-

t\~lttla ~ lcerel döıt günde~ tum . 
~l·~"Ql••1ad ~•berdiaı • Mihayet Uçllucü aktım • bütün 
,,1

1 
Lltr •raa • i ifratlar ve çir- kızlar on dakikadanheri uykuya 

~ Qlr IDdı .. 
., e.. tey •ır goze çarpan se- dalmış görünürlerken ot minderin 
~~ d elı ~it lı 81 0 •la gençliğin yavaıçı ılbmdao kaydığını hisset-
aı... ttyth. anuau 1 ·ıqe d •"8'1du o an arkadıı- tim : yatakhanenin öhilr ucunda 
1-1,~ 8

1
1-..,11 ; • Çıtiııma idare - Gertrude şiltemin ucuna bağlı· 

i...:· t er,· · 0 •nlar n · · d .. · lı l b 1 1 d ~ ~ llııa elr . , nıversıte ıgı ıpe arı arı ası ıyor u . 
L i~i •lıp biç b~erıy41 işçi kızlara Kamptan bir sabah , kahval 
l ' il •it ır tey d 1 d ~~, k 1 ıy le e o ma ı- tıdan sonra ayrıldım . 
~ 1 tı ._ 'lbP• ı:ı •~le bulabilmek - Bir parça domuz sucuğu 
•ıı, ırGtektbb· 111

'1 fakir ktzlar• vereyim mi ? Trende yersin . 
b 

1"1lcıni lır davrandıklarını 
d Q\I~· 1 erdi - Ver. '' Lebervurat ., lu 
it ld L ' 

, 1 fık e oöyJe samJoviçlerd n çok hoşlanıyorum. 
L.~ "" at be~ L Y•panlar var- Beı dakika sonra ac~ı kız ko· 
~ı._,~Yorunı ~Dun az olduğu- n 
~))ai .ui"-. b·· "-•ılatla beraber camın bir paketle geri grldi . 
~~ llttı ır haft İçinde belki iki saat yemekle bit-

ı,.1 J.;ec:e g·· a zarfında . k d k' k ... 1 Ilı und·· mıyece ye i veya ıe ız hıne o 
~ a....,. t8rdo uz nıııl yaı•· 
"t-'~•d lll ve 1 camın sandoviç vardı . 

•ıı, 8 eıı uf ıra •rındaki 
fı~lli ''•tlıoı d •k akıııldık çık - Otomobile gelince , hepsinin 
~~llıfJ,: tibi b~knı . O kampta ayrı ayn ellerini sıktım: fotoğraf, 
~,,._. ~, rııerxıı ~ k•mplarda da kartpostal göndereceğimi vadet-
~~be ~· halded~r etler hir~birine tim . Otomobil hareket etti . Yo· 
~bit. 11lrı Ya · Bcrlınli bir Jun iki tarafına dizilmiı olan kız· 
ı1 ''~•~içi kıı nı;d.~ , Düıeldorf- lar . motörüo gürültüsü yüzünden 
~~Hı .taaeaa... g rurıünüz B' manasıni anhyımadıg'ım bir ~ukı 'd ""O •l'u b' . ır 

o'.; •tek ~-Ya~lDd~ hır diıçi , iki söyliyerek baııa uzun bir Hitler 
J f) "'•ll,, . . Bstıbakıcılak selamı gönderiyorlardı .. "J ' 1 

ıçıçekçilik mekte . - Bitti -
~ Otlb 
'~ 1ıı •.rıı.,, hı 
~~-.ı~tıp lllilh r yıl içinde kimi- 1 
lt''le~~ L~'llliaii~liri attırmak ı..---Paranı ! 
l )l, · vız b 1Ydedili d 
~ita 'Sl•tı1a,'c1 ~ oroıanı./01r u. Boş yere harcama ve har-
~ )ı aı •tı11a. ı ayı 
)!,gt·· '' d, k 11 gibi her eline cıyac~ksan yerli malı al 1 
""' • llrQ •çak t' ._ 'i diı.~ot . lJ ıurette ke 
t.~ ~•ı.. unl•rın . 
.Ltle 0•ı.ı,,1 tıse bir zıma:erıne yolunu beklediğimiz bir ümit ka· 
~ ''' •rıo . aon . ....._ •ırıta Yerınde k 1 pasının kapanacağından k<ırku-

"'ltt Cıiırul it Çı 
. •• va .d •n ~e bizim l lur . 

rı at kıpısı diye Hilmi 

Silah yapım ve ticareti Canlandır•n büyük tarih sahifeleri 

Komite Amerikan projesine ait 1 

tetkikatına devam ediyor 

..-BAYATI ISA~ 
Büyük tarih- Büyük haile 

Sovyet Rusya murahhası Vetzof 
komiteye bir teklif de daha bulundu 

Hazreti İsanın doğıışu, çocukluğu vo gencliği, Peygamberliğinin tep

şiri, dağ üzerindeki vazıı, hastaları. amAları, cüzzamları şifayab edişi 

Yahudilerin Hazreti İsaya hücumu, çarmıha gerilmesi bu esnada vukua 

gelen gök gürlemeleri, tufanlar , hareketi arz1ar, yerlerin yarılması , 

Hazreti lsanın çarmıktan göğe çekilmesi, gökten inen emirler . 
Cenevre : 27 (A A) - Eslelıa 1 

imal ve ticaretine ait ahkam ve 
nizamatı teebit ve tınzime memur 
komite Amerikan projesine ait 
tetkikatına devam etmiştir . 

Cenevre : 27 (A.A) - Silah 
ve mühimmat imal ve ticareti 
hakkındaki müzakereler esnasında 
Hudg Vilson mühim beyanatta hu· 
lunarak Amerikan planını müda
fu etmiş ve ııkı fakat iz'aç etmi 
yecek bir koatrolun tatbikını tav· 
siye ve silahları bırakma daimf~ 
komisyonunun umumi tahdit and
laşmasıoan tathikı zamanı gelince 
hu andlaşmağı her vakıt teımile 
kadir olacağını ifade etmiştir. 

İngiliz bcyeti murahhasas.\ si
lit Iarı bırakma meselesinin heyeti 
umumiyeıi hakkmda umumi bir 
mukavele ıkdedilmedikce yerin· 
de bir kontrol tesisine imkan ola
mıyacağı yoluntlaki aoktai naza
rında musirdir. 

İçtima başlarken Sovyet mu 

Londra 
görüşmeleri 

- Birinci flrllkdeıı arlan-

müdahcle talebi sebkcttiği tak· 
tirde Avusturyanın hrır halde re· 
yine müracaat olunacağc tashih 
olunmuıtur : 

İstihbar mahiyette telakki 
edilen bu mtikalemeler çok mü· 
himdir . Zira Berae azimeti ari· 
fe~inde Jobn Simooun Avustur
yanın vaziyetine iyice vakıf bu· 
Junmasını temin edecektir . 

Filhakika Tuna andlatmlsı 
Berlin :'müzıkere-lerinin başlıca 

mevzularından biı i olacaktır · 
Tavzihen beyan edildiğine gö

re gtrck Habsburg .haDedanının 

iadeai ve gerek Avusturya askeri 
gredileri yalıutki kuvvetlarinia 
artırılması ihtima kat' iyen mev· 
zuhahs edilmemiştir . 

İngiltere bankasi nazırı Mon 
tııgu NormarJın Avusturya başve· 
kilini ziyaret dmiş olmasını ge 
Jin ce, hu ziyaret esnasında Avus
turya maJiyesioin hundaoevvel· 
ki vaziyeti ve ezcümle uluslar ku· 
rumundan : vaki olan istikuzlar 
mevzubabı edil<liğı zatınolunuyor 

Beş vekil Şuşnigile İogiliz maliye 

nazıra :revil Çemberlayio arasın· 
da gtçen dünkü mülakat esna .. 
sanda da beşvekilin Avusturya de· 
miryollari tecbiıatmın modren 
bir şekle ifrağ edilmesi için ha· 
zı malzeme satın alınmık üure 
Avusturya kredi açılıb açılmaya· 
cağını öğrenmek istediği tahmin 
edilmektedir . 

Paris : 26 (A A) - Avustur· 
yaran istiklali ile Tuna andlıı
ması Fransız matbuatının nazarı 

dikkatini çekiyor " J'etit Peri· 
en ,, gazetesi Frausa hariciye ae· 
zaretinin pek yakında İtalya hü 
kiimetine Tuna andlaşmumın 
akdine ve son Paris mukavelele· 
rinin neticelerine dıir tebliğıtta 
bu]unaceğıaı zannediyor ve la
gilt~reoin , italyanın, Fransının 
ve b iki de yakında kiiçük iti-

lafın hararetli elbirliğindeo crSa· 
\ ret alan Avuıtuıya zimamdarları 
·(bugün Avusturya yurdunun is t 

rahhcsı Vetzof del'letlerin barb · 
edenlerle biç bir suretle silah alam 
satımında bulunmalarıoa ve teca· 
vüze uğramış olanlardan maada 
hiç bir memlekete kendi ülkele
rinden traneit olarak silah geçiril · 
mesine izin vermemelerine dair 
bir teklifte bnlunmuştur. 

Berlin : 27 ( A.A ) - Alman 
matbuatı teslihatının çogaltılmaıı 
hakkındaki İsviçre reyiamı neticesi 
hakkında tefsir atta bulunmıkta · 
dır. 

ilaveten : 

Foks Jurnal-Enyeni dünya havadisi 
Bugün gündüz i~i buçukta matine 

Cuma gUnU iki matine ikide , dörtte 

Birinci matinede ikinci matinede 

Bata Bayatı ısa 
" Horsen Çıytaung ,, İsviçre 

hükumetini muvıffakiyetinden ve 

İsviçre ulusuoun aklıselimindea r 

Fiyatlarda zam yoktur . Biletlerin evvelden tedariki 

5061 

dolayı sevinmekte ve marksizmin J G b . 
nı · b' h . t v d v az enzın< Mazot Motorin ),Motor ve Makinn ya"'ınızı alırken m ıım ır ezıme e ugru ıgın ı ı b 

söylemektedir. 
" Cormanya ,, gazetesi de İs· 

viçre bükümP.tioiJ tebrik ederek 
İsviçrenin silah taşımak azim ve 
kabiliyetini göstermiş olduiunu 
bildirmektedir . 

Sovyet hiikumeti 
1 lngiliz nazırlarını Mosko

vayı ziyarete davet etti 

Londra : 27 ( A. A, ) - Sovyet 
hükumetinin 3 Şubat tarihli Fran
sız- İngiliz beyannamesinden do
ğan meseleleri müzakere etmek 
üzere İngiliz nazırlarından bir veya 
birkaçını resmen Moskovaya davet 
ettiği zannediliyor . 

Paris : 27 ( A.. A. ) - Lnval bu
gün kabineye Avusturya nazırla· 
rile gocen mülAkatları hakkında 
izahat verecektir. 

Ayni zamanda mumaileyh Lon
dra uzlaşmaları münasobetile Pa
ris. Londrn vo llerlin arasında dip
lomasi yolu ile devam edun ko. 
nuşmaların da neticesini arkadaş · 

Jarına bildirecektir . Kabine par. 
şembe günü ihtimaldir ki tayyare 
ilo Pariso gelmesi beklenilen Jon 
Simooun bu ziyareti ile do meşgul 
olııcnktır . 

İngiltere sefaretinde verilecek 
hususi bir öğle yemeği esnasınJa 

Laval ile Jon Simonun buluşup de
vam eden müzakereler hakkında 

doğrudan doğruya görüşmelni 
mümkün olacaktır . 

Akşam üzeri Jon Simon seya
hatinin sebebleri hakkında bir 
konferans verecek ve sonra müt· 
tofikler kulübünün kttbul resminde 
hrızır bulunacaktır. 

tiklalioe daha büyük itimatla 
bakabilecek vaziyettedirler; di 
yor. 

Echode Paris diyor ki: 

Sir Joha Simonao Berline 
vukubulacık seyahatı esnasında 

Tuna andlaşmasi mt.vzubahs 
olacağı gibi hava mukavolesi, 
umumi silahlarc bır1kma andlat· 
ması ve Almaoyanın cenevıeye 

avdeti de görüşülmek ihtimali 
vardır . 

Yine bu gazeteye göre Al
mınya ile Fransa arasında şimali 
şarki andlaşmısına dıir müzake· 
relere devam edilecektir . 

her yordo dünyaca tanınmış, ( Sakon i • Vakum) 
.\1üstahsi1Atı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağlarını (VAKLTM O 1 L l N Gargoyil yağları) 

" (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en tomiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle 

ru( tttiğinizi göreceksiniz . 

2 A D A N A Selinik Bankası sırasında 

Muharrem 
4987 

Hilmi 
7-20 ____________________________________________ __. ____ _, 

Alsa ray sinemasında 
Bu akşam 

Metro Goldvin Mayor !ilimlerinin şaheseri 

KeDI ve keman 
Mümessilleri : Ramoouuvaro Janet Makdonald 

Filmini taktim ediyor. Tarzanın yarattıöı bUyUk zevki anc•k 

Kedi keman 
Gibi bir çok kısımları renkli ve en büyük yıldızların yaptığı bir filim 

devam ettirebilir 

Dünya 

Gelecek proğram : 

ilave • • havadisleri 

Niçin öldürdüm 
Perşembe günü 2,30 da Cuma günü 2 do vo 4 de matine vardır 

500 Lira mükafat 

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

Bunun aksini iddia ve ishal edenlere yokarıki mükdfat verilecektir. 

TakliJlerinden sakınınız Damocanalarıo üzerindeki mühürle dikkat 
ediniz • 5008 

Umumi deposu : Orozdibak civarı Cumhu-

riyet oteli altında . 6-15 
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FOTO 
COŞKUN 

• 

"Agfa,, filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meıhıır ( A G F A ) filmlerinin erı ta
zesi bulunur. Fiyatlar, diğer bıiliin markalardan ucuz· 
dur . 

Amatör işleri an kısa zamand~ 
verilir 

Atölye fotogra8arı, vtı.Jika resimleri, agrRn 
dismanlar. 

--------------------. Talebeden tenzll.dth ta· 

rlf e lle ücreı alına • 

c•c 
FOTO COŞKUN : 

Yal Cami Cinn 

Hlmayeletfal reisliğin
den: 

Niumnamenin 47 ci maddesi 
muciblnoe çocuk eairgeme kurumu, 
Adana merkezinin 935 aeneıl ge
nel kongraıı Şubatın 28 i noi per · 
ıembe gtinO 1&at bette Ticaret 
Od&1ında )'Opılaceğından mezktr 
gün ve ıaatte aıanın tetrlf buyur
maları rica olunur. 

ilaç . alınacak 
Ziraat bankaıı Menıuoat fahri· 

kası itçileri için alınacak ~lAçla~ın 
25 Şubat 935 te açık eksıltme ıle 

t alınacı$tı iJAn edilmiıae de 1
ba

8 ın bab dolayısile bu müddet 11 81 
d'l · ld üç gün dıhı temdid. e. ı mıı o u-

ndan eksiltmeye ııtır4k rdecek 
~ bl . 28 Şubat 935 perıembe fali erın ·

1 "nü sast on beıte fabrikaya ge 
gu . 26-28 

111 elerı . 

En mühim 
tahliller 

Kimyager ve kimya muallimi 
Ahme1d Rızanın kimya laburatu
varmda en mühim tahliller en ye · 
ni ye iyi uıullerle ve büyük dik
katle yapılır • 

Kan tablilAtından : Kanda üre, 
Aıitdrik, teker klorür ve 1&ire. 

Hayati, gıdal ticari ve aanayia 
aid bütün mevad tahlil olunur.5031 

3-5 

Bir dazeltme 
6 'Şuba\ 935 tarihli gazetemizin 

dördüncü firifğinde Süleyman Sır
rıya ait icra ilAoıoda aatıı günü 
niln 5 -3-935 ıalı yuılacalı yer
de Cumartnl 1uılauttır. dileltilir. 

(Tftrk 86ztl) 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Askeri fabrikası umum mUdürlUfiUnden : 
Kırıkkale fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alındcaktır . istekli· 

lerin imtihan İçin istida ile Ankarada fişenk fabrikasına 1stanbu1da Ba
kırköy barut fabrikasına, İzmir<lekil~r Halkapınar silAh tamirhanesine 
müracaatları. 4987 7.8·10 12-14-15 17-19 21 24-26-28-1 

Belediye ilinJat• 

kin-"' Sınai mUesseselerde işleyen ma 
muayene edilecek . ~ 

Belediye kanununun on beıinci maddesinin otuz seklıiooı ~ ~ 
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesis edilecek v

1
• rilt, ~ Ç 

· b'l b h kaıao 8 .,.,,_ mekte olan, sınai müesseselere aıt ı um~m u ar il flk ft 6' ~ 
neler, gazojen ve benzin motorları, elektrık motorla~ı k ~yelİfl" ı 

1 
her nevi sınai tesiaat, bundan böyle Belediye heyetı fenoı • ..ıl 
yene edilecektir. 

0 
.,......... ı h 

Bu muayeneye 15 - mart - 935 tarihinden ~tib•re ti• ~ .,, Q 

1 1'-ından alAkadarların, evvel emirde Belediyeye mura~ah• ~ 
e ' L d k' b tarı e 

l yanname alarak doldurmaları ve yu1Lar a ı u ctd. 
1 
~ 

yanoameleri Belediyeye vermeleri; aksi tak~ird~ , Bel ıy ~ -~ 

Sovyet süt makinaları 

• 

.. ,,. ....... 

Sovyet fabrikalarınınbuni gelen süt makinala~ı ~ütten ç~k :temiz: 
yağ çıkarır ve fiatları çok ucuz olmakla beraber, dığer makınalardanJ 
daha eyi kullanışlıdır .4999 Satış:yeril: OsmaolaJbankası~altında 

Adana 3 üncU icra me
murluOundan : 

5-10 "fJ 
\n,.,.. -~ ... ;... 

Satıhk Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

kAin halen banka; ev ve daire ; ti
carethane olarak kullanılan eski 
Frll nsız Kolaji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki parça orsa satılıktır . 
lıteklileri Per Rigal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

10-30 

Adanııda Seyit Mehmet ve Ha ... 
aan kızı Eminenin Mersinde Fodon 
Tahinciye ( 7500 .) liraya ipotokli 
Emirler mahallesinde vaki ( 800 ) 
arşın üzerinde yemini hükOmatı 

seoiyye evrak deposu mağazaları 
( Halen polis dairesinin tahtı işga
lindedir.) Yesarı : HükOmet cad· 
desi ve kısmen mezktlr hamamın 
odunluk arsası arkası hilkilmatı 
seniyye harem dairesi ( şimdi ad-

liye dairesi ve kısme~ . jan<larma Dişçi M. Nedim 
dairesi ) Cephesi : TarıkıAm ve kıs. 
men mezkQr hamamın tarikinden 
mukaddf'ma kapının meydanlığı ile 
mahdut ve içinde C 15 ) kurna ile 
(8> loca (2) oda \'e ıoyunma yeri 
ve külhan koyu ve tulumba (3) ab
deıbane vo ıu depoau ile kazanı 
mevcut ve elektrik tesisatını havi 
bir bap ırmak hamamı ile müşte. 
milAtından olan iki oda bir tuluın
bıdan ibaret bir bap hanenin üçte 
bir hissesi ile diğer üçte bir hiHe
ıinin kırk dört aehimde otuı bir 
sehminin paraya çevrilmesine ka
rar verilmiştir . 

Artırma 31-3- 935 tarihine 
müıadif pazar günü ıaat 15 den 
16 ya kadar üçüncü icra dairesinde 
icra edilecek ve hamamın heyeti 
umumiyesine taktir edilen (75000) 
yetmiı bet bin liranın satılığa çı
karılan hisseye göre yüzde yetmiş 

~beşi niıbetinde alıcı çıkmadığı tak. 
tirde artırma on beı gün daha uza
tılacak ve 15-4- 935 tarihine 
müaadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar yapılacak ikinci ar
tlrmada iıbu hamam ve müıtemi
IAtı hissesi en fazla artıranın üze
rine - bırakılacaktır. 

Artırmaya iştirak için mubam. 
men kıymetin yüzde 7 buçuk nis 
betinde teminat ıkçaaı ve ya Milli 
bir banka mektubu verilecektir . 
ltbu gayri menkul üzerinde bir 
hak iddia edenlerin evrakı müıbi
telerile beraber ilAn tarihinden iti· 
b•ıren yirmi gün İçinde memuriye
timize müracaatla iıb~t eylemeleri 
IAzımdar. Aksi halJe hakları tapu 
sicilıle aabit olmıyan alacaklılarla 
diğer ılAkıdarlar aatıı bedeli pay
laımaıındao hariç bırakılacaldar
dır. Daha fazla maltmat almak 

Yeni Otel karşısında açtığım 
<liş muayenehanemde soat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö-terdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir . 

2 

Sayhan Daftardarlllından 
Misis nahiye tahsildarının (Tür

kiye Cumhuriyeti Seyhan Vılayeti 
Yedinci Süvari tahsildarhğt 1923 ) 
yazılı resmi muhrO 8-Şubat-935 
günü Herekli köyO ile kapılı köyü 
arasında düşürülerek bulunama -
mıştır . 

Bu tarihten sonra bu mühürle 
mühürlenmiş her hangi bir makbuz 
vesairenin hükümsüz olacağı ve 
bulanın defterdarhğa getirerek tes· 
lim etme&i ilAn olunur. 5047 

24-28 

Sayhaı DefterdarlPlan 
24-Şubat- 935 pazar günün 

den itibaren pazar ve çarıamba 
günleri ipekli, pamuklu, AUariye, 
tuhafiye, hurdevat ve aaire bir çok 
kaçak eşya açık artırma ile satı
lacaktır. isteklilerin her pa1ar ve 
çarşamba günleri Gaziantep güm
rüğündeki satış komiayonuna mcı~ 
racaatlan. 5057 

27-5-10-15 

iıteyenlerin her gtln ve alıcı olan 
lurın yukarda yazılı gün ve ıaat
lerde dairemin müracaatları il4n 
olunur • 5062 

113 üncü maddesi mucibinbe alınacak reıman hır kat ta 
2
z--Y •j• 

tahsili cihetine gidilecegi ildo olunur. 5029 19- Yor 

8' 

r . · ı . peçe ukıllll.; 
Belediye hududu dahilinde çarşa. g~yı. mesı ve ...al 

le<liye meclisi tarafmdan yı.sak edılmıştır. ,.. 
. 1 ceJI 

Martın on altısından sonra bu yasağı tutmayan ~ı-3 
ilAn olunur . 5063 

k'~ . . a ılıo• ' Atatürk parkı Asfalt cadde cephesındelu kısma 1 .Pde 1oık · d · sın lira bedeli keşini lağam yolu inşaatı şartnamosı aıre ..t'I 
me ile münakasaya konul~uştur · .. .. e te y•~""f 

lho.1esi marlın 14 ünci.ı perşembe gunu saat on b ! vı ıb ... 
İslek lilerin şartnameyi görmek üzere ~azı işleri kalero;;.~ 
do Belediye encümenine müracaatları ılAn olunur. 5 

21-25-29-4 

IJP'Ji 
Sabun meraklıları dikkatle okus 

Katkısız, hilesi•, (Melek ) markalı sab~ 
fı ' .. b l' sabdP müşterilerimize bazı satıcıların sa ıyeıı ıup e ı 

tıklarım esene öğreniyoruz . _.. 

·ı · · · T"" k' · en nefis ve eO ~ Sabun alan müşterı erımızın ur ıyenın fi 

nunu ıemsiı eden Me e markam••• ( l k ) dikk•' 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. _.. 

~"'· t ... 
Vücudunun sağlığını, kumaşlarınm yıpranmamasını,• ( ı ~ 

deol•' ~ pek yapmamasını ve ciıdfn boıulmamaaını arıu 8 ~ fı 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 , 

d ad•/. · 

12-30 

Toptan ıatıı yeri A an _.,;JI. 
. re\b Melek evlatları tıoa 

Adana Orman 

Aded 

80 
·76 
18 
27 
85 
14 
19 

202 
289 

45 
6 
4 

Kilo Cinı ve nevi 

Çam kereste 
ı Saban oku 
• Topak 
• Tahta 
» Dilme 
,, Salma 
,, ve Meıe ökçe 

Bel ve kazma sapı 
Çam mertek 
» 8&1kı 
» Çatal 
» Ekmek tahtası 

29115 » Odunu 
2350 Karııık odun 

410 Dut odunu 
400 Dardağan odunu 
350 Çam cıra 
110 Çalı 

7868 Karııık kömür 
600 Çam kömürü 

• 

Üç meıad varaka..tnda dahil ve yokarda yaıılı.!"21 İl! 
T 'fb8f11J .. mazbuta açık artırma ile 19 - 2 - 935 · 1 1 &dıl• 

11-3-935 T. pazlrtesi günü ıaat 15 ıe k~dar ':ıeri• 
Emvali görmek ve ihale ıeraiUoi 6pomek ••'?Y: &all 
muamelat memurluğuna mlN ... t eylemeler~ • ıop\I 
günü Adana hüktlmet konağında Orman idareeıoe 22_,16 
mi11onuoa gelmeleri ilin olunur.5044 


