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Kömür ve odun fiatları yllk· 

seli yor . 
Ekmekler on para indirildi . 
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Başvekilimi~ nutku Atatlrk diyor ki : E --- ! Habeşliler uluslar- kurumunu 
Yurd için emniyet ve - Her Adanalı._ derhal toplanmasını istediler 
cesaret kaynağıdır "Yüksek türk senin için,, 

__ Baldvinden zecri tedbirlerden müessi -Nevzad GOven-

lırke:v~el!:e~ünin!:~:·~ h~~~~:d~:ı·. yükseklik hududu yoktur. Halkevindeki .. Yerli bir netice alınıncaya kadar d~vamı isten 
BUıün ynrd, bütün ulus dinledi . 
Yurdun döt bucağı o 1aatte can ku- mallar sergisi,, ni 
l~ğını Ankaraya vermişti , Sanki ; 
••birli bir kuvvet bütün Türkiyeyi 
tııanen olduğu gibi madde halinde 

Biiyfik şefin sıyasal bilgiler okulu 
diplomalı/arına verdiği cevap de Ankaraya toplamıştı . 

Ba~vekiJ yurdun bütün bir se· 
llelik ekonomik ve endüstrie hare· 
ketleri , i nkişafları hakkında rakam· 
ita ve reMlitelere dayanan maliimatlor 
~ardı 

Ankara : 12 (A.A) - Siyasal 
bilgiler oku \unun Ankarada bulu· 
nan mezunları clün geCP okulları 
nın 59 unllcu yıldönümllnü kut 
lamı~lardır. 

mağa devem edeceğiz .• Eyi istik
bal, eyi netice Atatürkün etrafın 
da tek bir kiti gibi hep beraber 
bulunmaktır.• 

Gezmelidir 

~ilkuU:eıin ekonomik politikHını 
1Zlıh eııi . Bütün bunları dinlerken 
h.iç. tüphe etmiyoruz ki; her dinleyi
cının içi sevinç ve emniyeıle doldu. 

1 
Çünkü: yaptığının doğruluğuna 

d"•noıı_ş ve inandırmıı, yapacağın· 
an zıyade yaptığını söyliyen, ve 
be~Iekeıin istikbali içinde bir iman 
•lınde yaşayan bir devlet adamının 

~Özleri yurddaşlarının üzerinde bun
an buka bir intiba bırakamazdı . 

Sıyasal hadiselerin korkı:tnç birer 
Çehre ile dünyanın sulhuna , buzu· 
'~.na nasıl aırıtarak diı gösterdiğini 
gorüyoruz . Böyle bir ıamanda mem
leketin idare ve iıtikbalinin büyük 
tlleıuliyetini omuzlarına yüklemiş 
leflerimizden birisinin bugünden , 
Yarından bu kadar derin bir emni· 
Yctle bahs edişi yurt için büyük bir 
Cesaret ve emniyet kaynağı olacak· 
tır 

Atatürk Türkiyesiniıı yıllardan· 
beri takip elliği ve edeceği dış ve iç 
ı;oliıilı:a~ının tek bir formülü vardır. 

ış ve ıçıe ıaraılmaz bir emniyet 
Ve bu emniyet içinde müt~madi bir 
Çalııoıa ve ilerleme .. Şimdiye kadar 
bu politikanın bir çok zaferlerini 
gördük .. Cumuriyet rejiminin kuru
ltı§una gelinceye kadar bu ıııemle· 
keııe ekonomik ve finansal haua ıi· 
Yasal istiklal bir ıüa bir yalandan 
ibaretti . 

Cuoıhııriyeı bizim için tam ve 
bütün bir istiklalin ifadesi oldu. Bu 
gün diinyada arkamıza bakHk hare· 
lı:eı ettiğimiz noktayı görmemize im· 
kan yoktur.J 

Baş döndürücü bir suratle, başı· 
llıız dönmeden refaha. ••adete koşu· 
Yoruz. Fakat Başvekilimizin de iıartt 
~iliği gibi, aldığımız büyük neticeler 
~•rşıaında yumuşamılıyız. Zaferlerin 
:."'•ııları rtbavete sevk ettiği nıubık· 
"•ktır. 

Yapılacak daha bir çok, yaptıkla· 
~•tııızın beş, on misli yapacağımız şey· 
er Vardır. Yürüytceğimiz yol daha 
:~k uzundur. Bu yolda yorulmamak 
;Çın dizlerimizin kuvveti büyiik olma· 
•dır. 

i Bize bu kuvveti istikbalimize olan 
~?•ııımız , bu inan etrafındaki birli· 
d'IDiz ve şeflerimize karşı olan itima 
•tııız verecektir. 

~I Biz istikbalimize inanıyoruz . 
~ Ctnleketin birliği bir çok büyük 
~:le olgun milleılne bile gıpte vere· 
le derecede büıündür. Şeflerimize 
o'~· dnyduğuoıuz itimat sonsuzdur. 
j; ~ldc refaha giden yoluoıuzun 
zerınd .. .. .. k k g•li e onumuze çı . aca her en-

la Y•ka,•ak ve daha hır çok rüya
rı hakikaılaştıraceğız. 

._____ ·-------~~~ 
Ankara -Adana 

telefon hattı 
Yakında işllyecek 

~ Aııkıra : 12 (Özel aytarımız-

Başbakan İsmet İnönü, verdiıfıi 
bir söylnde 11yesal bılgiler oku
luının yurda olan hizmetinden ve 
bu ~bakımdan okulaya Cumburi 
yet idareıince verilen deierdeo 
bahıP.derek demittir ki: 

«Yeni ftürkiyeyi kurmak için 
vatansever gayretleria eusı dahil 
ve hariçte esulı ve sağlam bir po· 
litikadır. 

Her ~eyden evvel ideale mü 
111id olan dahildeki açık bir poli 
likanın hedefi lllrkiyeyi az zaman· 
da ileri bir memleket ve vatnn. 
daıları yüksek refah ve kültllre i
riımiş vatanseverler görmektir. 

Hariri ıiyaaet anlayışımız mem. 
lııketlerin birbirine emniyet ve· 
rerek ve biribirinin refahını boz 
mıyacak bir sulh siyuetidir, 

Milletler aruında sulbu te.iı 
için bulunabilen kimeıli vuita 
Cemiyetiakvamdlr. Bır çok eksik· 
lerine rağmen mevcut vuitaların 
co eyiıi budur. 

Beynelmilel Pulh davaeinda 
1amimiyiz. taahhütlerimize riaye· 
te ve bunlırı !cemiyetiakvama o
lıa Teabhutlarımızla telife mec
buruz. Areiuluıal sahadaki rahat· 
sızlıkların giderilmesi için Türki· 
ye her türlü fuliyeıi urfedecek 
ve huınüniyetle çalışacaktır.» 

İsmet İnönll ıöylevini §u cüm
lelerle bitirmiştir. 

"Atatürklln etrııfında ·dahili 
ve harici politikada tek bir adam 
gibi beraber ve elbirliğile çalıı 

Ba toplantıdlı İımet İnönü de
laletiyle Cıımur Baokanına çektik 
leri tazim telgrafına Atatttrk; Is· 
met İnönllne ıu cevabı göndermiı · 
tir : • 

" Yıldönllmlerini kutlamak için 
beni anarak toplantılarına bııla
mış bulunduklarıoı bildiren tele
fonunuzu aldım . Bana içten sev
gilerini haykıranlar yarım asırdan· 
beri büyük Türk ulusunun tam 
aolamile millet olmasıaa çalııan 

onunla modern bir Türk devleti 
kurmak için insanlık fedakarlıkla
rının hiç birini kendileriııdeo eeir 
gemlyeo killtllr, idare, intilam , 
devlet anlamlarını en ıon ilmi&', 
telakkilere göre tebellllr ettirme
ğe çalışmış ve çalışan yüksek ar
kadaılaumdır . ,: Diye baılıyan 
karşılığın da bu toplantıda manen 
değilse bile mıddeten'uzakta ka
lışından dolayı duyduiu teesıürü 
kaydederek demiştir ki : 

Onun için reca ederim söyle
yiniz . O arkadaılııra ki hu dev· 
!etin en ııağı 70 sene evvelki hı· 
!ini bilenleri içlerinde bulundur· 
mııktadırlar ve ııene İnönllnde , 
Sakaryada , Dumlupınardı ço . 
cuk olarak yaıamıt ve o yüksek 
manalı kafileye devlet ve millet 
mefhumunu anlıyarak karıımıı· 
!ardır . 

İıte onların hepıine ıöyleyiniz 
ki §İmdiye kadar yaptıkları temiz 
Türklüğe layık olabilen işlerine 
-· Gerisi üçüncü sayfada -

Mısırda büyük bayram 
Yesanın iadesi hakkındaki kralın karar

namesi büyük sevinç uyandırdı 

Kahire : 13 (Radyo) - Kra· 
lın 1923 temel yasasının iadesine 

dair olan kararnamui blltüıı Mı 
sırda büyük bir SPVİ ç uyandır 

mıştır. sükunet temamen iade edil 
miıtir . bütün Mısırlılar büyük bir 
bayrauı y a pmaktadır. 

Mısır hükumeti başv, kili Meh· 
mel .L eaim paşa uluu bir beyan· 
name neırederek hükumetin e
mir !erine karşı gösterdikleri hare-

kat ve görüşme unasında İn T 
h ··k· . . gı ız 

u umetının ve biJb81se İngiliz 

inin Muırd ki büylik kom· . 
ıscrı. 

nin gösterdiği kolaylıklara teıek· 
kür etmiıtir. 

Ka~ire : 13 (Radyo) _ Buglln 
Başvekıl Mehmet Nesim paş 1 sa

raya giderek kral biriocı Fuadı zi 
yaret etmiştir· 

Kültür Bakanlığı 
iyi eserleri nasıl 
mükifatlandıracak 

Ankara : 12 (Özel) - Kültür 
Bakanlığı kitap yazanları teıvik 
için netrcdilen muhtelıf mevzu
d~ki eserl~ri Talim Terbiye hey'. 
etme tetkık ettirmekte ve beğe
nilenlerinden muayyen bir mik
tar ıatın almakta idi . Bu U•ulden 
~ir müddettenberi vazgeçilmiş
tır . 

Kültür Bakanbğı, kitap yazan· 
!arı daha ziyade le§vik edeceii 
tahmin edileceği bir karar almak 
llzerodir . Alınacak olan bu kara· 
ra giSre; her sıınenin sonunda, 
o sene içinde neşredilen tarih , 
edebiyat, içtimaiyat, , fizık, kim. 
ya mevzolırı llzerine yazılın en ' 
gttzel ve faydalı eserlerin muhar
rirlerine mllklfatlar verilecektir. 
En güzel ve faydalı eseri İıtın
bnl Qqiversitesi "profesörlerinden 
milteşekkil bir komı•yon seçecek 
Kültür Bakanlığı bütçesinde hu 
beğenilen kitaplara ayırdığı tah. 
Hiıaıla muharrirleri mükôfıtlan· 
dır1caktır . 

Adananın içme suyu 
Ankarada halledildi 

Ankara : 12 (Özel aytarımız
dan ) : 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Adana Ur bayı Turhan Becıkeri 
Lozanpala.ta ziyaret ettim . Beni 
çok iyi karşılayın Urbay, ıu işle· 
ri hakkında ıordoğum ıorğuya fU 
karıılığı vHmek lutfunde bulun
du : 

- Adana, Tarsus, Menin ıu 
i~leri münakasasına Sayid Ömer 
ve Sayid Arif ve ortakları firma
ıile Galip Sinaplı ve milli men· 
aucat fabrikası ıılnipleri ve Niya· 
zi Ramaz.n ğirmişler vıı neticede 
Said Ömer ve Said Arif ve or
takları firması namına yüzde t 4 
ve 26 tenzilatla ibaleei yapılmış
t ır . 

Said Ömtr ve Said Arif ve 
ortakları fırmuının merkezleri 
Mersindir . 

Belediye Reisleri, belediyeler 
lıanlusile bu işe aid istikraz mu· 
kıvelenımesiı>i bızulamsktadır 
!ar . 

•b ) : 
ı. Ş • hider arası tt:lefoıı şch•  r w ' Piyangoda kazanan 

Yen' evkaf kanunu 

fç işl.,ri Bakaoı Şıikrü Kay• · 
nın göste ı diği arzu üzerine su iş· 
leri için baoka faizı<ıin yüzde altı 
olma~ı ka · arlaşhrılmışt ı r . 

"f!a' 
dar' " ııı cenup çevrrltrimize ka 
ııı,,_uzıtılmuı içio teıtibat alın· 

"'adır y . 
~at •kında Ankara - Adana 
l~t 11 

da açılacaktır . Karadeniz 
Qırle . . . 

ıı. 8 k " ıçın de hazırlıklar yapıl 
ladır 

numaralar 
İstmbul : 12 (Radyo) 

Türk tayyar~ piyanğosunun ikin· 
ci günkü çekilişinde şu numara· 
Jar kazanmışlardır: 

Yeni evkaf kanununun tatbi
kine bugünden itibaren bsşlana- Hariciye vekilimiz 

Cenevreye gitmek ÜZE./ 

re Ankaradan ayrıldı 1 

'• ~ldığı~ malumata göre; Ada
d~ t terinden Suriye fehirleri ile 

elef . k ~Qtıık on mubabcrelerı yapma 
lln olacaktır . 

25351 numara 12000, 955 ve 1 
2465 numaralar 2500, 2722 ve 
16836 numaralar 1000 r lira ka 

i-==ışlardır. _I 

caktır. Bu kanun, ötedenberi •Ü 

rüp gelm•He olan Evkaf ve mlil
kiyet meselesini kökünden halle 

decektir. Bu kanun mucibince 
mukataalı topraklarla gayrimen

kuller icare ve mukataalarının 20 
m11li mukabilinde bedelleıi 10 se· 

nede ödenmek şartile mutasarrıf· 
larına trmlik edecektir. 

İstanlml: 13 (Rodyo) -Ulus ' 
laıarası konıeyiude bulunmak ü
zere Ankarıdan hareket etmİ§ o 
lan dıı itleri hakanımız doktor 
Tevfik Ruştu Araı huglln lstanbu
gclmiş ve Akıam trenile Ccnev
reye hareket etmi§tir 

İtalyanlar projeyi tedkik ediyorla 
Ankara : 12 (A.A) - İtafya

Ha beı davuının halli için İngil
tere ve Fransa tarafından Paris
de hazırlanan ıulh teklifleri dün 
lıalye hükumetine verilmit ve 
bir aynıda Habeş hükümetine ve
rilmek üzere Adisababadaki 1n
ııiliz ve Fransız elçilerine ııön· 
derilmiştir . 

Bu tekliflerin akisleri etra 
fında alınan haberler tunlar -
dır : 

Teklifler on sekizler komite 
sine bildirilecektir . Petrola ko 
nacak ambargo hakkındaki mü
zakereler talik olunmuştur . 

Ankau : 12 (A.A) - Habeş 
imparatoru, Havas ajansına katiyen 
tahrik etmemi§ olduğumuz kuv
vet kar§ııında boyun eğmeyiz . 
Zira böyle bir bal şiddette mü· 
kifat vermek demek olur , de· 
miıtir . 

Ankara : 12 (A A) - "Tay. 
mis,, gazetesinin V aılngton ay
ları , projenin Amerikada earib 
surette fena bir tesir yaptığını 
bildirmektedir . 

En hüyllk lranıuvel maden 
leri ıabiplerinden biri "Taymiı,, 
gazetuine gönderdiği bir mek 
tupta bu teklifleri tiddetle teo 
kit etmekte ve baya! ınki11rını 
ağramı§ olao cenup Afrik11ı Be
ritaoya im par at orluğu dahilinde 
ki muhtariyet aleyhine levçih e
dilmiı bir tehlike karııaında bu 
lunuyor; demektedir . 

"Sta adli,, lngiliz gazeteıi ıun· 
ları yazmaktadır : 

İoırilterenin meydana getir · 
diği bu hareket adalet bi11i ile 
mlltaba11is bütlln ineanlar üze
rinde büyük bir nefret uyandı· 
racaktır . Habet haritaeı üzerin· 
de yapılaeak tavizleri göıteren 
siyah lekeler hükumetin ıerefi 
üzerinde de birer lekedir . 

Kahire : 13 ( Radyo ) - Pa
risten bildirildiğine göre lngiltere 
hükOmeti; Paris muhtrası üzerinJe 
şu suretle tadilıı.t zııpılmasını iste
miştir : 

1 - İtalyan ve Habeşistan hü· 
kQmetleri ara ,i müb&deleei yapa
caklardır . 

2 - lta lyaolar; Oğaden ve 
re eyaletlerile Aduva ve Makalla 
ala caklıır ve mukaddes şehir ol 
rak t anın a n Aksumu Habeşlere 
rııkacıı.klar ve Eritrenio güneyi 
bir parça arazi ile Kızıl deni 
mahreç olmak üzere yine Habe 
lilere Asabı vereceklerdir. 

3- ltalya; Habeşietaoın gün 
yindeki arazi ile belli başlı şehi 
ı~rden Bale, Boran ve Kalla is 
mar hareketinde muhtar olacakt 

Kahire : 13 ( Radyo ) - A 
sababadan bildiriliyor : 

Habeşistandeki İngiliz "e Fr 
sız büyük elçileri , Pariı muhtır 
ıını Habeıislan dış itleri baka 
lığına vermişlerdir . 

Kabirç : 13 ( Radyo) -UI 
lar korumu betler komitesi gel 
cek hafta toplanarak durum ha 
kında görüıeceklerdir . 

Kahire : 13 ( Radyo ) - UI 
)ar kuruma ayın 18 inde top! 
naraktır . 

Ankara : (Radyo) - Maraş 
Badoğlo bu gün cepheleri tefti 
etmiştir . 

Ankara : ( Radyo ) - Bi 
Hahtt müfrezui ltalyan • 
lara hllcum etmiş ve yapılan m 
sademede İtalyınlardaa yıdi ki 
nin ölümüne sebebiyet vermi9ti 

A ... kara: 13 (Radyo) - Muı 
ıolini ; Paris muhıirasına ceva 
vermekle meıgul olmaklı berabe 
harekete devam edileceğini v 
H beş İmparatoru da bir kırı 
toprağını veı memek ıçın savaş 
devam edeceklerini ıöylemekte 
dirler . 

lstıuhul : (Radyo) - Lond 
radan bildirildiğine göre, Bal 
vin Milletler cemiyetine muza 
here! birliğinin bir heyetini ka 
bul etmiştir . 

Heyet arasında Üsten Çem 
berlayn, Lorrl Seail de hulun 
makta idi . Heyet büki\mette 
Z•Cri tedbirlere, bundan mllesair 
bir netice alıncaya kadar devam 
ctmrsini ve İtalyan - Ha be§ ih 
tilôfına müteallik bu hangi bir 
itilaf mütecavüzün muvaffak ol 

-Sonu ıiçüncıi sayfada-

Çukurovanın Anıtları .. 

1 AnavarzaJkalesi 
~ -n:::ı 

--~sıjiklncl sııhifemi=de -



Sayfa : 2 (Türk Sözü) 

Gıiney yıırdda anıtlar : 1 

• ARZAVA Şehir Duyukları 1 

Anazarba, Anavarza varsak Haftanın dör- Kömür ve odunlar Musadere edilen 

.. 

"" Çukurovada , Toroslarda "yaptıltz 

bir çok tarihsel ue etnoğrafik deterli 
etüdlerıUı tanınmı§ Y. Y algı,. bu def
ada mıntakamızın anıtları üzerinde 
çok güzel bir etüd yapmıştır • Uzun 

bir çııl!§manın ve yortunlutun es•ri 
olan faydalı yarıları resimleri ile be
raber bir makale silsilesi olarak bu 
günden itibaren neşre başlıyoruz . 

İıanın dojumunden ( 2000 ) 
ıl önce Aoav&rzada doğmoa bll

,yiimllt Diyoıkozit ve Apyan adın· 
daki llnlü şıirltrı , Yıınao kitap 
yazanluı bu iki öz Tllrkü - Yu
nın ırkını mal eder lor . 

Halbuki : o çağluda Yuran
lılır Aaadolunun deniz kıyılarına 
bile yınafmış değillerdi . 

( Vakia Yunanlılardı yine Yu
nanıstını Aaadoludao göçerek 
kurdukları bizce belli aeyler
:lendir ) . 

Ben bu yızımdı böyle bir de 
di kodu yarııı yapacak değilim ; 
bu yaz·mdı ; Çukurovanıo orta · 
11oda " Aoavarza ,, kalt:sinio adı 
üzeriı:.de ufak bir araıtırma ve 
inceleme yapmak iıtiyorum . 

Halkın : Anavarza adını ver 
diği bu kaleyi : Şarl Teksiye , 
Langloa ve Heredot ( Anezarba ) 
biçiminde kullanır !ar . Bu adı ilk 
böyle kullanan oüpbeaiz Heredot-
tor . Belki Heıedot seyahati 11ra-
11nda bunu böyle kullanmıa ve 
belki de dili böyle dönmllı ve ea
ld Yunanca harflerle k aydattlifi 
not sonraları bu ıekli almıılır , 

r ne olursa olıun bize bu ikinci 
ad da incelemeye 
neıne oluyor . 
Anavarza : 

yarayan bir 

Bütün tarih yazanlar , seya
hatnameler dolduranlar , aıkeo 
loji araıtırmaları yapanlar bu ka 
leaia aldıifı ada " Turanı ve arı., 
yer addır derler . 

11 Adı öz Türkçe köklerden doğ-
muo olall bu lıaleoia yapıaı da bir 
Türk yapıaı olduğunu gene Avru· 
pa llimleriodeo duyarız ve bu 
ilimlerin çoğu Aoavarza kale~inia 
yıpı duruaıunn Yandaki ilhan ya
pılarına benzetirler . 

Bu:ı Avrupalı bilginlerin bu 
lıaleyi Aıuıilerin yaptığını ortayı 

koyuılaıı eski günlerde " Hitit ,, 
leri iyice tanımamıı olmaların · 

• dan ileri gelir . 
Anavıııa kalrıioi Hititler yap 

mıı ve adına " Arzava ,, demiı· 

!erdir . [ • J 
Şimdiye kadar yapdığımız u

fak bir fikir dolaımuı, bize bu 
kalenin ve içinde bulunduğu ova
nıo ti ilk günücdenberi Türk ola 
rak kurulmua ve yine öylece yaıa
mıo olduğunu göıleıir . 

Avrupa ilimleri bu kale ve 
ovaaıo adını iacelerlerki mana
sını aalamadıklaııuı itiraf eder 
ler . İıte biz bu anlamın üıtüade 
biraz dururaak bu ilimlerin anla
madıkları bu adın manasını dili 
m;zde kolayca bulur ve çok nazik 
bir cevap ile mukabele etmiı o
luruz. 

Elimize önce Hititlerin ver
diği " Arzavı ,, adını alarak bi
HZ inceliyelim : 

·• Ar ., ıöz ve; Türkçede : AIA 
mavra, meaakkat [ 0 ) anlamın
dadır . 

[ • J İıtanbulda çıkan Türkişe 
Post gazetesinde Doktor For.,'iu 
buna dair vazdığı makale çok değer
lidir . 

[ .. ] Felek namei gül şehri ki
tabilr Radlofnn cilt 1 Uygur Lehce
leriue bak . [ ... J lrgılata, lrkılata 

- Reşideuiu tarihi, Şecerei Tl!rk 
Pekareskinin Yakutlar hakkındaki 
kitaplarına belı: , 

Y. Yalgın düncü günü kömürler 
Bu ıöz Hititlerin dılinde ve 

dininde ise, Baturluk tanrısının 

9dıdır . Ayrıca Türk efsaneleri 
arasında bu adı " lrkıl , Arkı! ., 
olarak buluruz Bu adlarda da 
gene Türkler arasında Baturluk 
ve l.ilginlık ulucalarından biri 
olan " lrkıl Ata ., adile birleşir · 

Irkıl Ata yahut ırkıl ana Türkle
rin arasında tıpkı Hititlerde ol
duğu gibi Baturluk piri olarak ta
nılmıştır . [ *** J 

Öğreniciler yarın 
şehır içinde bir göste-

) ride bulunacaklar 

1 

Hanlarda satıldığından 
dolayı pahalı olduğu 

söyleniyor 

İlbaylık katının ilçelerden ve 
köylerden şebrimize getirilen 
odun ve kömürlerin doğrudan 

doğruya Pazar yerine getirilip 
satılması hakkında buyruklar ver 
diği halde yine kömürlerin banla -
ıa getirilip yüksek fıaıla 11tıl 

dığı görülmektedir . 

Bakanlığın emrile res
mi dairelere 

verilecek 

" Arzava ', Çukurova, Kumo
v., l\loravova, Frrıtova adları 
gibi - arz -ova-dan meydana 
gelmiı olduğu or !adadır . 

Bunun Türkçe ve Hitit dıliy
le manası : 

( Yiğit ovell ) ve yahut ( pi· 
riaç ) ovasıdır . 

( Ar ı kökünü şurada bıraka 
rak biraz da öbür adlıırı inceli
yelim : 

Anavarza, Ana.urba - ( A· 
na-var - ıa ) adı güç brceli üç 
köke bağlı olan bir kelimedir ki: 
Bu üç kök te Türkçrdir . 

( Ana ) Türkçede ( an ) kökün 
den dalda demek ve niıın, batıra, 
armağan . 

(Var) Türkçede; mecmu , za
man, mülk mal demektir . 

(Za) sözü ise Türkçede: (zan) 
olmuş ise : urf ve adet (san) ol 
muş olıa gene : şöhret ve adet 
manalarını yaıatır . 

Bea bu (za, ıözünüo (sak) ol· 
duğunu umuyorum, zaten bugün 
Anavarzı kaleıi •trafı ve . Ana
vaıza ousıada yaşıyan balkı da 
(varaak) adı verilmia ve bunlara 
(V arsıkl) denmiştir . [ •••• ] 

(Sa) kelimesi ise Türkçede 
ayni zamanda şehir anlamına da 
gelir ki : Zaten Anavar:ıa Cey
han nehri kenarında ve bu ova 
baştan aşağı Ceyhan nehrile 11-

rılmış bir haldedir . 
(Anı - zar, hı) adına geçe 

lım ; 
(Ana) sözünü demin incrle 

miştik . 
(Zar) sözü r ski Türkçedr saz, 

kamiş, kalamııt demektir . 
Bu adın manası Anavarza 

ovasında bugün bile yaıamakta
dır. 

Şu halde bu ovaya ve bu ka 
leye Vf'rilmiş bütün bu adlar 
Avrupa alimlerinin tahmin ettık
leri gibi temamen Türkçe kök
lerden meydana gelmiş vr: yapı
sı da bu özlü milletin anadolu 
da ilk anıdlanoo kuran Hitıtler 
tarafından yapılmış olıluğu mey· 
dandadır . 

Arzava, Anazaıbn, Anavarza ad 
ları görüyoruz ki · En son ç•ğ
larda (Anavareak) olmuş ve son· 
ra da (Aua) •ılı çıkmıa (Varsak) 
halinde kümelrterek bugünkii 
durumunu göstermiştir . 

[ .... ) Varsak aşirrıiuin Oğuz boy· 
larıudao önceleri de malum olan 
bu aşiret olduğu batıra ır;elir. esasrn 
Oğuz boyları arasıoda Varsak adlı 
boy da yoktur , 

Ecelile öldüğü 
anlaşıldı 

Artırım ve biriktirim bafıası 
nıu dördüncü günü olan yıırın or· 
ta öğretim izcilt"rile ilk okulların 
dördüncü ve b r şiuci sınıf öğ eııi

cileri saat dokuzda Namık 

Kemal ilk okulunda toplGnacak
lardır . Bunlar ellerinde bayrak, 
döviz ve kumbaralarla önleri nde 
sür] bando olduğu halde tam saat 
onda buradan hareketle ş• bir 
içinde bir göıteride bulunacaklar
dır . 

Halbuki urııy encümeninin , 
bu gibi yakılacak maddelerin 

hanlarda satılmamasına dair bir ka· 
rarı da vardır . 

Dün de sergiyi havanın yağ · 

murlu bulunması"a rağmen yüz· 
!erce halk ve öğrenici ziyaret .t 
miştir . 

Sergide baklavacı Şabin ve 
Yetil Bursa pazarı iyi satışlar yap 
mıılardıı . 

Sebze pazarı 

G.ael sebze peuııoıa yağmur 
ve çamurdan geçilmez bir halde 
bulunduğu ve burada alış veritin 
gilclülderinden ıikiiytt edilmek
tedir . 

Urayın burasına fazla miktar 
da çakıl döktürerek halkı ve satı 
cılerı bu zorluktan kurtuması li 
zımdır . 

Ekmek fiatı indirildi 

Uray Encümenince buğday ve 
uo fiatları gözöoüode tutularak 
muadele ~onucunda her iki ek
meğin kilosundan onar para indi
rilmek ıurttile birinci türlü ek 
mcğin kilosunun on kuıuş on pa· 
radan ve ikinci türlü ellm•ğin ki
losunun dokuz kuruş otuz para· 
dan 11tılmasıaa karar verilmi~ 

tir . 

Tarım okulu 
Mezunları hakkında 
Bakanlık bir bildirik 

gönderdi 

932 - 933 dt!rs yılından iti
baren ıebrimız T11rım okulundaı:ı 
mezun olanlar birinci derecede 
orta ibtisa& okulu dercceıinde tab 
sil görmüş olup bir işyarlığa atın· 
mak hususunda lise mezunları 

hakkından iıtifade rdebilecekleri I 
Kültür Bakanlığından Kültür Di· 
rektöılüğüue bildiıilmiştir . 

Hava kurumunda 
Hava tehlikesini bilen 

üyeler 
Tecirmerleıdeo Abdulkadir 

Melek, kah•ıeci Ömer oğlu Adem 
•~•tcı di laver, bakk• I Alber İlya, 
balı.kal Cercisi, komisyoncu Ha
san Nadir, çerçi Yunus, çerçi Ke
mal, çerçi Hacı yusuf, sarraf Meb 
met Tevfik, bakkal Mehmet De 
oıiıel ve hıncı Azmi hava ku ·u. 
muna yirmişer lira vermek auretile 
hava tehlikesini bilen üye yazıl-

Söylendiğine göre kömür ve 
odunlar yal .. ız kömilr pazarında 
satılacak olursıı rekabet yüzünden 
kömür ve odun fiatları yarı yarı
yı düşecektir . 

İlbaylık katının kömllr ve odun 
derdine artık bir son vermeıi için 
ilgililere tekrar buyruklar verme
sini bekliyoruz . 

Yağmur 

Şehrimize ve köylere fB11lalı 
ve sürekli yağmurlar yajımakta 
devim ediyor . Dün de öile
den sonra baolayao _Y•ğmıır bü- \ 
tün gün ve gece yag.oıkta devam , 
etmiıtir . 1 

Cavit Oral 

Niğde uylıvı hemıebrimiz 
Cavit Oral , dünkü ekıp f'&!e Ao
karadan aehrimize gelmiştir . 

14 üncü Liste 
Urayca para cezasile 

cezalandırılanlar 

mıştır. 
Kaıaisıh ilçesinin Aladağlı 

köyünde Yus•ıf kızı Esmaoııı bun· I" 
dan kırk gün· evvel döğüldüğü 
ve altı gün önce de öldüğünden 
şikayet edılmiş ve buradan hü 
kiımet doktoru iştenmişti, 

---, 
Tecim okulunun 

sergisi 

B.lıkcı Ömer Selçuk kolımuı 
balık sattığından 300 , Balyacı 
Faik oğlu Bekir , Balcı Ali oğlu 
Bekir , duvar dibine ittdiklerio· 
den 100 er , Seyyar Mustafa oğ 
lu Durmuı , Bakkal Hacı Meh
met oğla Mebmel , Bııklıal Hüse
yin oğlu Mehmet Dursun , Manav 
Süleyman oğlu Selim açıkta üzüm 
ıattıklırıodan 100 , Bakkal Salih 
oğlu Osman , ,Bakkal Mehmet oğ
lu Hamit , Bakkal Mebmııt oğlu 
Demirdal, Bakkal Mehmet Cerciı 
Şanlı , açıkta üzüm sattıkların 
dan 200 er , caddeyi işgal eden 
yağcı Osman oğlu Mf'bmet , 100, 
Lagamcı Ahmet oğlu Şerif , Bak
kal İbrahim oğlu Selam 200 er 
Hüseyin oğlu Ali açıkta ekmek 
1Rttığından :.oo , Simsar H•san , 
H•mıllKeke Mehmet caddeye 
pis,su akıtııklarıodaa 200 , Ciğer 
kebabcııı Hasan oğlu Kel Huan 
muayeneye ' gitmediğinden 200 , 
Bakkal İbrahim Katar yenilecek 
eşyanın üz~rinrı etiket koymadı· 
ğından 200 , Mıoav Ahmet oiflu 
Mahmut rubsats•z bakkaliye eş· 
yası sattığıodan 200 , Bıklııl 
Mehmet oğlu İb rabim dükkanın· 
da yemek yedirdiğinden 100 ve 
kamış sattığından 100 , Bakkal 
İbrahim oğlu Selim dükkiinıııı 
l'ıımakao koymadığından 100 , 
Sebzeci Süleyman oğlu Şahin ve 
ciğer kebapcısı tsmail oğlu Dede 
dükkanlarını pis tuttuklarından 

100, Ciğer kebabcısı İımıil oğ
lu Dede dükkanında ıeker kamııı 
sattığından 100 kuru§ para ceza 
shle cezalandırılmışlardır . 

Hükumet doktoru Mazhar Ce 
mil oraya gitmiş ve K.raisalı 

müddeiumumisi Ömer Güncünün 
önünde bu kadının otöpsüsünü 
yapını, ve bunun bel' hangi bir 
haatılıktan öldüğünü saptayarak 
gebrimıze dönmüştür . 

iktisat ve tasarruf baftası mı· 
nasebetile teciın okulunun açtığı 
sergi bütün balka açıktır . 

Sergi her güo öğleden sonra 
saat üçten altıya kadar geıi ,j 

lebilir . 

Atanmalar 

Mercimt!kayğır deposu baytarı 
Enver 120 li:a ücreti.: Tekir dağın 
inanlı ayğır depn~u baytarlığınft 

ve İstanbul kadastro katiplerindtn 
Refik de ilimiz kadastrosu kitip
liğir.e atanmişlardır. 

Resmiğ dairelerin bu yılki 
ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 

orman dayrelerinde mevcud bu 
lunan odun ve kömürlııdu be 
delleri tutarından verilmesi tarım 

bakanlığından ilbaylığa bildiril

miş ve ilbayhkta orman dayre· 
sinde mevcud on iki bin kilo kö 

mürle kırk iki bin kilo odunun rea

miğ dayrelere veıilmeaini emret
miştir . 

Bu suretle şehrimizdeki kö
mür ve odun bubranı tamamen 

izale tdilmiş olacak ve balk da 
bunları dııardan çok ucuza t•darik 

etmek imkanını elde etmiş ola
caklardır . 

Hava kurumu için bir 
toplantı 

Dün Bava kurumu, için İlbayı
mııı: Tevfık Hadi Bayaalıa batkan

lığında bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda memleketin tanın· 

mıı şahıiyetleri de bızır bulun
muştur • 

Toplantıda hava tehlikeaine 
karfı korunma İşinin daha faal 

bir 2ekilde takip edilmesi ve 
[Hava tehlikesini bilenler) in 

ıay111nı artırmak için tedbirler 
alınması koauıulmuştur . 

Bunun için bir komite kurul
mua ve bu komiteye Safa, Fah 
ri , İzzet , İbrahim Hakkı, Ca 
mili Rifat seçilmi§tir . 

Dörtyol ilçesinde 
.• 

Tarla farelerinden te· 
mizlenen arazi mikdarı 

Bu ·•yıo ilk haftasında Dört 
yol ilçemizin Külücaı ve kapu 

lu köyleri araziıinde ekinlere çok 
zarar veren tarla fareleriyle tarım 
direktörlüğü tarafıodan yaptırılan 

mücadelede dörtyüz yetmişbeş 
hektar temameo bunlardan temiz· 
leodirilmittir. 

Mücadele fosfor tlltyı, arıiniki 
yei dösud nacar aletleriyle yapıl
mıştır. 

yakılan arıatırmada bunların 

Gavudağından ve Suıiyedea gel
dikleri anlaşılmıştır. 

r·--------------, 
1 Zekat ve fitreleri 

Hava kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
ıün Müslümanlar z•kit ve fit· 
relerinin şohsi düşüncelere ka· 
pılarak şuna buna vermekle dı 
ni vazifelerioi yap;nış oldukla 
rını sanırlar . Halbuki verilen 
bu gibi paralar maksadı temin 
etmez . 

Bunun için zekat ve fitrele
rinizi vatanımızı havadan gele
cek düşman hücumuna karıı 
korumak için her yıl bir çok u
çaklar alarak ordumuza arma· 
ğın eden hava kurumuoa Yere 
cek olursanız hem dini ve hem 
de vatani ödevinizi :,pmış olur· 
sunu:ı:. 

14 ilk kanun 

Finans bakanlığı 

llbaylığa iki önemli 
bildirik gönderdi 

Anı merkezlerinin genel ma 
raflarına katışacak olan, ayni 
tirk.et şuLelerinio buna ne su 
retle iıtırik , belediye ve idare 
bususiyelere bağlı ticari gaye ta 
kip eden müeseeselerın ticari yıl 
!arı ve beyanname yermeleri bale· 
kında finans bakanlığından ilbay 
lığa gönderilen bildiılkl ... ri ıfa• 

ğıya yazıyoıu:ı : 
Ana merknleri ecnebi mem 

leketlerde bulunan §İrketlerin 
Türkiye ıubelerinia 2395 nci ka
zanç vergi11İ kanununun maddo
sinio 6 ıncı 13 üncü bendindeki 
müsaade ve ceveza müst~niden 
merkezlerinin umumi masraf· 
larıaa iştirak suretile zarar kay· 
dedebilecekleri mebalığ bıkkın 
da her hangi bir yanlışlığa ma 
bal kalmamak üıere aşagıdaki 
husuaatın nuarı dikkate alınma 
icabeder . 

1 - 2395 o : kanunun 13 
üncü maddesıude kilr ve zarar 
hesabıma zarar kısmına gc!;iril· 
mesi kabul cdilm masraflar bire 
birer sayılmıştır. Kanunun bu hO 
kümlerine göre unıumi masrafl•r 
müeuesenin senelık cirosile ala
kadar olmayan va ışoğı yukarı 
sabit kalAn maaş , llcreı, ııgortar 

kira, muhabere, ilin, tımir, ten· 
vir, teshin ve buııa benzer m•S 
raflardan ibaretıir ki bu cihet 12 
seri No: genr 1 yazıda da izah rdil 
miıtir. 

Bu itibarla ecnebi ~irkeıl.riıı 
ana merkezleri ümumi masrafları 
meyanıoda 2395 No: kanun bük
müoe ğöre şayanı kabul olmayan' 
lar varsa bunların ( umumi mas 
rlf) btaabı yekftnundao indiril· 
dikten sonra geri kalanın ~su ıu· 
tulması ; 

2 - Eecnebı ıirketlerie Tür· 
lr.iye şubelerinin iştıralı: edecekler 
merkez masrafiarı, kanunun me 
ninde de tısrib edilmiş olduğu 

veçhilıı ( ana merkezin umumi 
masrafı ) o!maaı liumdn . 

Ecnebi müesseıenin gerek Tül 
kiye ve gerek diger maball.rdekl 
şubelerinin umumi masraflınnl 
işririk etmek mevzunbabs olam• 
Bu itibarla, şubelerin yaptıkları 

umumi mııınflar ana merkezi~ 

masarifi umumiyeıile birlfftİril· 
mişıe bunlu ayırt edilerek ka1ıı1 

nuo 13 üncü mad:ieainin tatbik•~ 
da yalnız ana merkezin yuakarıki 
fıkrada zikredilen umumi murJ 
laıı nazarı itıbare alınmalı lizıııı 

dır. 
3 - Kanunda; ecnebi şirkrti1 

Türkiye şube~inio umumi merk1' 

zin m&sarifine iştirak için karııı 

dan ayıracağı bisse, an• merkeziO 
tediye edilmiş serı11ayt1ine nızB" 
ısa Türkiyedeki teştlıküllio ınO' 
secccl sermayesile mütenasip 011 

cağı beyan edılmesine nazanO• 
Türkiyede tescil edilmiş bir acı' 
may•si bulunmayan ecnelıı şirlı~: 
şubeleri içiı., sermayelerı t• '.c~ 1 

edilinceye kadar böyle bir iştı 
mevzuubahs olamaz . 

4 - Yukarıda birinci ve ilı~ 
·ı· 

ci fıkradaki bususatın tatbikı iÇ' 

umumi masrafların mahiyet f
1 

müfredatı onl•şılarak, kanur:ı~~ 
1 

iıtibda! ettiği masraflardan o1°P 
olmadığıni araşıırmak lazıuıd'.'' 
B . . . k ıı~ unu temın ıçın , ana mer • 
blanço ve kar ve zora. hr sab111 ' 

b'' dan baka, ( umumi muarıf .. f 
) ,. .. b' · ı ıJI~ sıbı nın yalnı·ı nev ı ııı arı e f' 

d .. . b" t ı· ıl< re atını gosırrır ır Cc ve ın 
k il• ııO' terlerine mutaba atı maba ı 

teıliğince tesdik ve Türk kor·~0 ~ 
losluğuııca da vize .ııirıldikte 
sonra ibraz edilmesi ic~bedeC· 

* • • ,ıe· 
Belediye ve idarei busn~ Y dell 

re bağlı ve ı.caıi g•ye takıp " 



n .!!_k kdmın 1935 { Türk Sözii ) Sayfa : :J - ''13;-mlllet yükseliyor.,, lığı Atatürk diyor ki: 
- Birinci sayfadan artan -

kar§ı k•ndil.rio• minnetle mü ta· 

baeaiıim . Fakat ; gene o arkadat· 
lar• söyleyiniz ki ; Türl< mille· 
tioe, Türk Cumuri1eti devletine 

emli • 
rdl ~ Viyana ga7;etesinin memlekett"' 
·ueı aıa•· :hakkında şayanı dikkat makalesi 
o, ayni 

ne su· 
c idarei 

1 

karşı yapmaj'a mecbur oldntu-
- Dünkü sayıdan artan - muz &devler bitmemittir. Ve bit-

gıye tı· lle Ankara havalisi bir cen 
cari yıl be getirilmtkle kalınmamıf, 
leri bıık· ~•ıııanda Buna ve Konya 
ın ilbay· neıııli ve modern aehirler 
ri afa• lblandırılmııtır , 

ki lcaybolen zamanları ge 
,j mem· •anıak istiyormuşcasına ça
;etlerin r, berku hümmalı bir fa 
uci ka· •t· lıyor ve heyecanla uğ 
nadde· 

1
'du . Su yolları, bendler, 

indeki ' llıekıt bltr, basta evleri , 
; 0 iden •r br p Avrupa da ancak tüz 
ıııasraf· İçinde vücuda getirileb ı l r n 
~ r l<ay. 'tler, Türl<iyede sanki bir 
lakkın Y•pılıyordu . 

l _ O ana kadar atfalet içio- miyecektir . Bu dünyadan g6çer~k 
de yııayarı milyonlarca "ay_l~ , Türk milletine veda ed•ceklerin 
yeni iokişıfa kaı§ı gelmek ıçıo çoculdarrna kendinden sonra yı-
b;r sebep görmllyor, bilakis onu şıyacal<lara son alizü hu olmalı-
kendilerini ilk defa " İD8ın I• ya· dır : 

b · · "9eoim Tüı 1' milletine, Tür lı: patok bir hürriyetin mü e§lırl le· 
liikkt ediyorlardı . Cumuriyetinıı, Türklüğün iııik 

2 _ Fedakiılık yapması lii haline ait ödevledm bitm~mİftir. 
z•mgelen yegane ııoıf yani orta Siz onları tımamlıyacaksınız , 
tabaka ise, laliimiyetio en karık· sizde ıizdeo ıoorakilere benim 
triıtil:ı :t·hniyetle, bütün y~oilil<· ıözümü tekrar ediniz . 
leri büyük likıyrfi ile kabul edi· Bu sözler bir ferdin değil bir 
yordu . Tüılı ulrıau duygusunun ifadesi-

Tar/h ve terbiye I dir . Bunu hd Türk bir parola 
Bir şehir ne derecede birle· gibi kendınden sonukilerine mü-

Habeşliler uluslar 

kurumunun toplan
masını istediler 

14 Kanunu e'<:vel cumart~si akşamından itibaren 

..-Asri Sinemanın-, su 
- Birirıc sayfadan arian -
madığmı açıkca gösteı medikçe 
müzaheret etmemesini istemiş
lerdir . 

Zeııgin ve fevkalAde proğramı Büyük Edip (KLOT FARE ) rin eserinden 
iktibas . 

Birlil< bu Hbabki toplantııın 
da heyetin dileğine uygun bir 
karar ıurelini ittifakla l<abul et 
mittir . 

lıtıobul : 13 (Radyo) - Bu 
sabahki Paris gazetelerı, bilbat 1 
aı •ol canıha mensup olanlar 
sulh ıeklifleri projelfini utandı-
rıcı we aıilleller cemiyetinin mev· 
cııdiyetini öldürücü bir hareket 
olarak t~fsir ediyorlar. 

Blıım Popülerde diyor ki : 
" Y alnıt tecavD:ııün mefru kı· 

lıom111 ve mükafallaodırılmuile 

lstanbulda : Saltanat devrinde sarayda geçen bir vak'ai mensur .. 
O/düren adam! 
Oyoıyanlar : üç büyük artist 

Marie Bell-Jan an~elo·maksudien 
Ayrıca : Ratejurııal . ietifııdeli dünya havadisi 

Bugün gündüz 2,5 da 

33 Casus 
,'J'latine 

Pek yakında : Sinema dünyaaının en büyük harikası 

makineli adam 
6229 

1 

ığa mı· tk, dil ve lıukuk : 
gıdaki 1 itlerin muayy"n bir pli 

şikliğin ıembolü ise, o derecede temadiyen tekrar etmrl<le son 
ve belki de daba fazla ulusal la nefesini verecektir . Her Türk 

il.tifo edilmiyor, mi!teca•iz eertf· 
!ere gark edıliyor . --~------,~------------------

rJınmaJl are bezır iP nmB.81 ve tatbik 
1
' 81 İçin yabancı uzmanlar 

l
un 13 ~diel., getirıldi 1 bunların va 

Zarar 
1 Öğretmen ve daoıımao ol- 1 

~tir~l- 1. İbaretti . 
r bıreı llılekeıio teknık bakımın· 
bu hO •çiıdiği büyük istıbıle, y~· 
sraflır,l•bı,f vasıt11ları ve bu v&11 

le ali· değiıtirdıkleri bir takım 
yukaı ı ' labiatile insanların dabi
ıgorta, b•ıici vuıfları üzerinde de 
ır, ten· 1tıh•vvüller meydanı getiri 
r mu . . 
lbet 12 [)81lıanlı imparatorluğunun 
ab rdil• ili ıembolleri olan fes ve 

Yerine Avrupalının tatsız 
ttlrrin :~n~sız şapkası geldi . Hatıl 

lsraflarJ '~ı " irtica,, addolunuak r bük· i'•yilmuini mrnedtn huıusi 

(
ayao' ~:::~~~ ç~~:~ı1:r1a0 

o kadar 
mas ~ 1 • • 

diril. ''.en k.,ışık Oeı11&nlı dilı bı-
ıu· lbıfenme harr~eti önünde ge-

sas ilerek yerini Latin harfleri 
T.. llır~e mecbur kaldı : 

kul r· · •uretle yeni bir yazı öğre
Ce eı 

t batlandı . Buna hukuk 
n me daki büyük değitiklik le 
lduğu ııı etti . Artık hakimin ada 
mumi ~ıi etmek için baıvurdu 

~nak kuran drğil adıple 
k TiiC İtalyan Ceza kanunile İe
rdeki kanunlarının hükumleriydi. 

•ten mevcudun en mükem 
telakki olunmak, İuiçre ka
•ı için bir §ereftir . 

kezi~ 'leldm orbert V. Biscboff 
lb 

ıtiril· lj Uı:ı en ziyade ulun) ve ıoe· 
'Uğunu temin ediyor · 

arııı 

ı keziO 
oaz:ı' 

mil' 
ip oll 
anll• 

r seı' 

§irlıt~ 
tesC'·ı 
işti ı 

ilı~ 
~· ı ıg• 

t ,.ı 

unO~ 

0 JoP 

wd1
'' 

k•ıi~ 
abııı· 

ıı·· 
f "f 
e ıııO 
ıJc { • 
ııO' 

f' 50. 

j(ı•0 

r. 

k '.'1uazzım ıleği§ikliğio hiç 
•ı leeir yapmadan muvaffak 
'tıı, ikı biidiee ile izah ede 

'! . 

'••lerin; tic·.,i yılları ve be 
llıe Verme müddetleri bak
Yııpılın tetkil<at netice· 

i bu ı b ·· t i . n arın hesap! a rınıve u ,, b 
ağı. oldukları müusese

~•z· 
i~d ·•yetine uydurmak mecbu-

e bulundukları anlaşılmı§· 

İtibarla: 
'Belediye ve idııei hııeu· 
r, b 
ı{ ağlı olan ticari gaye ta-
ıı'n llıüe 8•ıelrrin tic•ri yıl
ıı· 
~ lran bidaydinden Mlyıs 
~ı' kadar gPç•cek devre ,,)_ 
1 ''• kıbuı edilmiştir. 
~, 

,, nazaran beyanname ve 
·~I 

•q 9-rıııı 23r 5 numaralı ka 

ı1 ~duo~ıı maddesinin 4 üncü 
1 hltkı urahate tevfikan 
~ .. •rının sonundan itıb.ren 
tıı. ''d 1 ~~ qy ıçın I" verme erı 

t 

ı19~u gibi mÜ•sıesat veıgi-
11\. d 0uarnralı kanunun 74 
~~ desinin A f,krası muci 
ı YQnnoaıe ve bııançolarıoı " . '~it •çıo tayin oluııan müd · 

'li •ııııııdan itibaren oo bet 
~d~ '•d 
ı, o eıneğe ı.uecbur bu-

'!t;111dan br sap devrelerinin 
lla~ ~. tayini kanunen muay
i~i Odeınr. şartlarını ve te· 

d,~işıirmeı . 

rih ihtiyacının iimilidir . ferdinin son nefesi Türk ulusunun 
Bu ihtiyaç bütün halk taba· l nefesinin ıöomiyecoğini onun ebe 

palarında mevcut olduğu gibi, dıl dfıi olduJiuna ııöştermelidir . 
inkişafı da bu gibi ibtıyaÇlırıo tat YükePI Türl< 1 8P.nin için yük-
mioi için Jizımgelen bütün teıeb sel<liğin hududu yektur . İıte pa· 
hüaleri kolaylaıtırır , rola budur . 

İşte bu suretle bu günkü Tüı k Atatllrküo kartı lığında ki son 
" kendi t.rıbinİ yazm•y• •1 baş- sözü toklaolıda bulunanlar üç defa 

ladı · k tckrarlıyarak ant İimişlerdir · Avrupolılaıma arzusu, bıtı 

r Oruçta vakıt l 
bildiren 

1 
Bugün güneş 6,40 de doğa

cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,17 de, akşam 16,31 de, yat 
sı 18,3 de İmsak 4,57 de ola· 
cak . 

Hem de bütün bunlar msli 
hane zecri tedbirinin adaleli ye· 
rioe getıreceğı günün eriftıiode 

yapılıyor . Ne utanılıcak şey ! ., 
İstanbul : 13 ( Radyo ) - Ce· 

, evreden bildırildiğioe göre ıulb 
ı ktiflerine ait olan rumi Habeı 
.lntası neşredilmiftir . Nota barıı 
tekliflerini ceffelkalem reddet 
memekte, ancal< hemen oıille&ler 
crmiyeti a11mble1inin toplanması 
nı istemektedir . içtima tarihi alel
usul Beııes ile anlaşılııı ık teabit 
edilecektir . 

lstanbul : 13 (Radyo ) - Ce· 
nevrrden bildirildiğine göre ita!· 
yanlarla Habeşlerin Vdrecekleri ce· 

vahı boklemek " Lavalı~ saylav · ı 
lıır kurulu müzokerelerınılo bu· 
lunınasıoı temin edebilmek için Mil· 
!etler Cemiyeti konseyi ayın 18 
inci çarşamba gününden evvel top 
lanmıyecektır . 

lstanbul : 13 ( Radyo) - Ro
maden bildiri!J;ğine göre Dış Ba· 

Bütün halkımızın sevdiği, fılmlerine hasret kaldığı en büyük 
ve "o kıymetli artist 

' ' Doğlas Fairbanks" 
En son ibdaı, seyredenlerin tHktırini kazanacak bir güzellik ve 

mükemmeliyette yapılmış fevkalAde filminde 

''Asri Robenson K~roize,, 
de lıütün seyircilerinin hayranlıklarını ve sonsuz alkışlarım toplıya

caktır . Bu müstesna filmin ilk gösterilmesi şıırefioe 

TAN 

Fevkalade 

Sinemasında 
Bu 

bir 

akşam 

Gala ·müsameresi 
Dikkat: Doğlas Fairbanks'ın filmleri şehrimizde yalnız ( TAN ) 

sinemasında gösterilecektir, Bu cihete halkımızın bilhassa nazarı dik
katlerini celbederiz. 

Bugün gündüz saat 2r5 da iki film birden 

Bir gün sana geleceğim 
Birde Kingkongun oğlu 

6224 

küllllrüne iıtiyerek ittirak, çok 
eski bir l.ıymet telakkisini orta· 
dan kaldırdı , Türkleri Avrupa 
kOltürüoün en büyfik düşmanı , 
V ıhtilığin en batlıca semboli o 
!arak ğllren eski telakki, arlık 

zamanı geçmi§ bir anlam tek 
linc girdi. Balkaoı, bütün kar: 
gışalıkla rın betiği ıdeden eskı 
zihniyet tarihe l<artflı . Bisc· 
hoff'uo çok haklı olarak söy 
[ediği gibi, kendi bealoğioi id
rak eden ve ıinnir Üfle vasıl o 
lan Türk ulusu, bu yeni l<al 
lunmasiyle, kendisine tarih bo 
yıınca giy:lirilen hükme karşı 

çok beliğ bir " müdafaaname ,. 
bazırlamıı oldu . 

Eusen ulueal terbıyenio ana 
batlaıı da bu tı1&1lara göre çi
zilmittir . Mrcburi tahsil, hıl
kıo kültür seviyesini pek ya 
kın bir zamanda Avrupa ıfev 
Jetlerinin l<ültür seviyesine Çl· 
karaca ktır i Öğretmeıılerin ye· 
tiştirilmeei ve ders mevzular, ı 
devlet kontorolü altındadır. Tek 
nık ihtisas okullarındaki ecne· 
bi uzmanlar br.riç bütün öğ 
retmen bey'eti, Türklerden mü

Esrar içerken 
yakalandı 

kanlığının söz söyl~meğe aal~h~- ! :..------·---
yetı brrüknü g~zetecılere fazla nık-f 
binlik zararlı bır şey olduğunu ve , 

rel<kebdir . 

logıliz, Fransız sefırleri terafın~a~ .---------
verilen tekliClerin sempatik ve ıtı· bu akşam narak •lınmı§ ve kentlisi ihtisas 

bakyerirıe teslim edılmittir. 

Uramlarda tifo aşisı 
yapıladak 

dal ile tetkik edileceğini s~ylemiş-

tir . Alsaray sineması 
1 

'111111111111mıurıı111111 lllt1111ll1111Ul1Ulnlll!IUIUl\IUllll 1llllllılllUlllUlllllllW)ltı' 

1
- bu gece nöbetçi ~ 

c Okul ve fabrikalarda yapıl- Eczane 1 
makta olau tifo aşıları pızaıte • 

si günü sona erecek ve bundan • Posta ne civarıııda R_ 

aonra eırasile Dramlarda oturan J yeni eczaııesidir i 
halka •§• yapılmağa başlanacak- i "'!i 
tar 

1 i lllllHIMlllllhllllllllllll~-dUlllll11UIWll'.llll.IUIU,llltl\llllUIUlllt11lllllllll 

Yeni bir muvaffokıy"t daha kazanıyor 

1-Macar Romansı 
Mıimessili : 

Marsel Şantal-F ernand grave Yüksek okul ve Üniversite 
tahsili de yeniden organiz~ .e
dilmiştir. Şimdiye kadar bızım 

anladığım'Z f41kilde bir Üniv~r , r'----------------------------•ı sıteyP malik olmıyan TOrkıye 

Büyük fedekArhkla getirilen bu şaheser film Fraosanıo en büyük 
Rod-Sazoreçıkao or kestresile MA VI TUNA YA yepyeni ve daha güzel 
bir manzara rlmuştur 

bıığün, batı örneklerine gör~ 
ulusal bir yüksek okul teşkıl 
etınek üzeredır. Avrupalı u~
manları bu kurumun esas oı 

zomnameıini hazırlamakla meş 
ğuldurlıır . Bundan ba~ka -~ir 
Türk akademesinin ve bır Turk 
ulusal ltütübbanesinio t•şkili mu
tasavverdir · 

Devlet ve Ekonomi 
Avrnp imperya[izmi, bu mem 

leketio tabii servet kıyorkla 

16 gün sonra 
• 

iki terterlekli öküz ve camus ara· 
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden 
edinmeli. 

dört tekerlekli araba 

2- ölüm vadisi son film 

ilave: dünya haberleri 

matineler 
Cumartesi : 2 ıle bir aşk böyle bitti- Ölüm vadisi 4 de Karagöz ve 

orta oyunu 

Pazar : 2 de Macar romansı - Ölüm vadisi 4 de Kukla ve Ofla 

rını çalıp çırpmış, bir çok ~~- ----------------------------~· -----------·------------------·ı laksıdıklar yapmıştı Ekserısı 
Fransız veYa logiliz olan 18 

yıeız " istismar ,, şirketlerinin 
kasalarını dolduran kazançlar 
~çlık ve sefalet i_~nde. bulunan 
yanlış i§letme etudle~ıle. top 
rakları gitiikçe verım11zleşen 
TürklerıD cebinden çıkıyordu . 

Fenni nasihat ve 

oyunu. 6228 

Şimdı Türkiye, ulusal bir 
ekooomi siyasasının maddi ve 
munevi yardım vasıtala ınıo sa
yesinde toprağını pi.~,' bir su
rette işi terek, buguoe kadar 1 

suistimale uğrayan tahıi ıer
v<t kayuuklarıııı doğru ve ma
kili bir ~ekılde çalıştıracak ve 
ulusal ekonomi yolunda kulla 

nacaktır . 

- Sonu Var -

bilgiler 
Tifodan ve bütün Mıkroplarla hu8talıklarılen kaçınmak için yağ

rı ır ı, ıv , ph ır hın~ bir şekıhl" bulunmıyan ve hakıkl kaynak 
olıluğunu daimA ·at eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarı ır f~nnen sabit olıluğu veçhila , ha
kiki ve derinden gelen pmar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kirlenır, bulanır, mıkroplanır, tehlikelidir 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu , sıhhatınız namına 
enmühim endişeı.iz olsun. 6171 8-30 

·- . 

Sağlığınız • • 
1cın • 

Bütün bar~nk , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları tifo dizanteri vesaiı e tuftıyltlt , yumurt.ılorından sakınmak 

ıçin :e sılıhatınızı korumak içinyalnız Kayadelen SU-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz vıı yosunlardan temem•n Ari , b·•rrak ve dünyanın en 
iyi menba euyu olduğu SELABET DERECESiNiN ( 1/5) bulunduğu 
tehlil İl• isbat edilmiştir. 

K d L suyunda bulunan feidtli mevad hiı: bir menba aya e en ımyunda yoktur. 
BENZERi EŞi YOKTUR . Bunan için yalnız Kayııılelen suyu iÇiNiZ . 

9-15 6178 



Ad a.na B orsası Muameleleri 
1 PAMUK ve !'.~:lA'. 

r Kilo F'iyaıı 
CİNSİ Satılan Mikdar -

En az En çol 
ır.. s. ır.. s. /Wo 

11..apımah pamul:=-" ·-

Piyasa parlaltJ .. 36 
Piyasa temizi " 28,50 
lane 1 39 41 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beya11 

1 1 1 Siyah 
Ç 1 G 1 T 

Ekepreı 1 iane 2,37,5 
Ierli "Iemlik,, 2,25 

.. "Tob uıoluk,, 1,95 2 -- HUBUBAT - -
Buj!day Kıbns 

" 
Yerli 5,75 

.. Mentane 
Arpa . 3,62,5 -
rasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 14,25 1 - lJ N .... Salih 875 

825 .. 
~ ... " ·- "' "' .. Düz kırma ,. I · 

~~ Simit .. :ı 

:§ 5 ~----- 850 -• Cumhuriyet 
:.2~ - " 775 
c-ı :ı .... "" Düz krıma ,, 

Alfa 
" 

Liverpul Telgraflan K•mbiyo ve Para 
13 / 12 / 1935 İŞ Bankasından alınmışur. 

San'lm Pene 

Hazır 
1 

6 45 Liret 1 j-2! 
1 inci K. V Ydeli 6 21 Ranmark 9 88 

1 

Fraok°Fransız,, 
2 inci K. V edeli 6 18 Sterlin "logiliz" 618 25 
Hint hazır 5 75 Dolar "Amerikan" 79 65 
Nevyork 11 56 Frank: .. lıviısre,, 

1 Para biriktirme düşüncesinin gelişimine 

yardım etmek arzusunda bulun an Osmanlı 
Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe baş-

ladığını sayın halka bildirir. 

8u iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-

bilirler. 6222 3-8 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi 

..- Lüks bakkaliye kişesinden .._ 
Osmanlı Bankası altında 

-Alınız -
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin ve 300 bin mü 

kdfat . 
Ayrıca Notere lastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve 

satışa çıkarılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebiliminiz. 
ikinci liste 1/10 ıuk 30 numara 60 kişi ortaktır 
Üçüncü lrste 1 /20 tik 50 numara 50 kışi )) 

1 Dördüncü liste 1/20 tik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki~i 
ortaktır . 6223 

-
Halis Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 

20 

. 
l 

1 

(T ıırk :Sözü J 

-ıiiiWL1 
Yeni Eczane 

meri labutatuv 

Kimya!{er Ahm~ t 

zacı Sadi tarafından 

ve yakında satışa 

Par fU -: 
arından 

Kolonya , lavanta, Josy 

Rıza ve Ec
hazırlanan 

çıkarılacak 

on, kırem, 
m için en 
r,ince ruhlu 
an rakipsiz 
6232 

ve biryantinleri hayra 
eyi bir hediye ve kiba 
zevatın zeraCetini artır 

parfümeri eşyalarıdır. 
14-17-2 o 

----
Görüşülecek yerler 

1-- Yönetim kurum 
okunması ve kurumun 

2- Yeni yönetim k 
!erinin seçilmesi. 

3- Yeni yönetim ku 
rilecek direktifler. 

raporunun 
ibrası, 

urum üye-

rumuna ve 

4- Birliğin çalışmu sı hakkında 

yeni teklifler . 6231 

- 1 
Gelecek pro ğram 

Kücük a nne • 

Fransisko Gaal 

- - . 

,3 , ..... 

' . ' • 'ıi " 

14 ilk kanun 1 

1 

1 

1 

. 

--
Seyham liddeiu-C.m· 

mumiliğinden 
Açık bulunan ( 12 00 ) kuruş 

o, mesi baş· 

örü l e ıı l erin 
1 

e şe raiti ka
a h"lon iş 

0-kAnunu 

maaşlı Karaisalı mohk 
katipl ığhe ehliyeti g 
intihabı yapılmak üzer 
nuniyeyı haiz olanlar! 
başında lıulunonların 2 
evvel-935 cuma gün' 
Adana adliye encümen 
baka imtihanları yapı 

ıi saat 14 de 
inde müsa
lacağından 

taliplerin mezkO.r gün 
encümene müracaatları 
kattan gelecek marn 
müddet içinde mezun 
la rı iHln olunur . 6226 

-

ve saatta 
ve müllın
urların bu \ 
sayılac»k j 

t 

Doktor Ali Va sfi mus· 

an: tahzaratınd 

K ı niumolsempl , k iniumolar
nsplıo iode 
cıumgluco 

nt, calcıum· 
üle sırocal 
en A Hemo 
rupları ve 
nin umumi 

eıno-ferre, kiniumolph 
calcıum ampullori, cal 
not, colcıum e ff" rvesce 

çikolut, c.< lcc.umgrıı n 
cıumglokonut, Hemog 
gen B ampul ve şu 

selde karlsbadeffervese 
satış yeri : 

~Yeni Ecz ane 
Bu mustahzarlar m uka!.ıili bu

hzarlarının 

1 
hzar edil
rdan yüzde 

lunan Avrupa musta 
formülleri mucibince i 
miştir. Fiyatları onla 
50 nisbrtiode e hvıındr 

zanl'Je de bulunur 
r . ller Ec- 1 

14 
6233 1 

-18-21 --
Adana Çitçi bir liğinden 

24 üncü kA nun sol ı günü saat 
k1 toplant ı sı 

yeri Adana 
15 de b i rliğ i mize yıllı 

yapılacaktır. Toplantı 

kulübüdür. 

·DAoA· · 
BiRiKTiQEN, 
RAl-IAT ı;Ot;Q 

Mersin asliye hukuk mahkemesindan: [ 
Mersinin 0Smhniye malıa.lesin-

den Elbustanlı Hal•l oğlu Mehmet ---------------------
Ali tarafından ka rısı Yusuf kızı 

Belediye ilanları 

Pınarbaşlı Elife aleyhine açtığı bo· 1- ::ıiptilli selıze hali üzerinde bulıı'lan iki ev ile , sebze ~ 
şanma davasının yapılan muhake- bulunan bazı ııoksıınlıklar, belediye Fen işlerimle bulunan keşi 
mesinde müJdeialeyhıı mezbure E- cibince açık eksiltmeye konulmuştur. 
!itenin kocası davacı Mehm •t Ali· ı 2- Bu işin tutarı ( 920 ) liradır. 
nin rızası hilAfınıı tiyatroculuk ha-

1 

3- Bu işi almağıı istekli olanlar, işin keşfini parasız olara• 
yatına atılarak halen hanendelik işleri müdürlüğünden alabilirler. 
yapmakta olduğunu ve bu hayat- 4 _ Açık eksiltme, 26- kAnunu evvel - 935 perşemb' gıio' 
tan vaz geçmiyeceğini ve kocas ı- 1 on beşte. belPdiye daimi encümeninde yapılacakt ı r. 
nın da evine aönmiyeceğini boyan , 5 - Muvakkat teminat tutarı ( 69) liradır. 62:.!5 
ve ifade etmiş bulunmasına binaen -------------- _________ _. 
medeni kaııunun 142 iııci maddesi ~ 

hükümlerine tevfıkan iki tarafın Adana il ve ilce sayın halkt 
boş ı ınmalarına ve boşanmada hak- • 

1 b "'ı·r · h' caba o .. g.,u••t · sız görü en mez ure ı~ ı rln ın ır 

sene müddetle evlenmem r· sine tem· c~nını, kanını , midesin: , iyiliği ve ekonomiyi seven her sa1'' 
yizi knbil olmak iiıere 18-9- llayanlara günlük tereyağı: • ~ 
934 tarihinde kıırar verilmiş oldu· h 8" Sadtı yağı n arısını ve her çeşit peynirlerin y•ğlısını er 
ğunda n ilAn tarihinden itibaren nomik bir ~at · şla buyruğa h~zır olan Aılana Eski BuğdsY 
on lı ~ş gün z:ırfınrla temyiz etme- yolumla 144 s ayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahıb• 
<liği takdirde hükmün kespi kati- Uysaldan rılınız. 6143 9-15 
yet edeceği tebliğ makamına kaim 

olmak üzere iltın olunur 6 230 =-----,--·-----·----------,,... 
r-- Fo to Coşkun , DİŞ MACUNU 

\tf:" FIRÇAN.IZI 
Gerek Amat· ör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağra ndısman ve diğer biitün fotoğraf işle

şlı~· an Coşkun Güven, hrr gün sa

;ıdar açık bulunan atelyrsinde saat 14 
zat ç .ılışmaktadır. 

rmı yapmağa ha 
bahtan akşama k 

den 19 kadar biz 

Amatörler 

kola 

EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

' UCUZlıU1' ooe!llf~ 
5370 178 _.,,,, 

"ılilr~ 
Umumi nrşriyat ıııu 

e mümkün olan bütün 

ylıklar gösterilir. j _____________________________ _ M. Bakşı ti 
Adana Türk ~ii;ı;ii '' • 


