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-- •• 1 Pamuk fiatlar1 
Bir miiıldı-ttenheri bir durgunluk 

gö tererı pnınuk piya ııQı ylikseloıt'~C 
başlamış ve dün kilosu 44 kuruşa sn· ı 
tal mıştır . 

•• _ ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3153 

llYük önder Afatiirk -AntalY&;yı Şereflendil-di 
Atatürk Antalyada 

8~6k~ .. ------------=---
4,,ı 0 nderimiz binlerce halkın al-

arı ar d 
asın a Antalyaya çıktılar. 

• 

l J 

~ "' ----..;..........____ ...... atıırkc • 
ı~'-ly,. 

1 
uı, Yllrdda yapltğl bir ge:lullye aid bir lnliba 

l ,..il ı--_ • 8 <A A ) 1 
tı'!ıııd ""gt "•Pur · · - !itan- Antalya: 18 (A. A.) - Yüce 

~11' hıre~et ~yle ayan on- Cumhur Heiıimiz Kemal Atatük l,, ~tat&ek uy~~an Heisi- bugün saat ondörtte Alanyadan 
"PidOetı '•at ~ du.n Çeşme kentimizi ünlendirmişlerdir. Sa-
'll y Ilı g,ç n~elcızd! Zafer yın konuğumuz ref ıkatinde bü 

it, 011arı111 .... ere Alanya'ya yük ulus kurultayı Başkanı Ge-
) '•evını t • 1 lot ~fe, · c nıış er- neral Kazım Özalp, kentimizde 

~idoltJ to'Pid0800 hulunın Sıylıvlar, ihtiram tabu 
-- tı'•'ya da tıkib u e~·datepe ru, okullar ve binlerce Bayan, 
,, ••••lıt b~ sabah ıyor~u. Bay tarafından sevinçle karşalan· 
!• ç1~8 "fl1111iı At sa~tkyedıde dı. Denizde tertibli durmuş olın 
('- r,~ .. ' •tur Alan 
ı, '1 la'Q, u't saat kad k l kay•klarda da karşılayıcılar bek-
~ te§ti~ 8Ylli vasıta} ·~ ~ _ liyordu. Atatürk halkıo yaıa 

· taı,,11 etnıi§lerdi ar a n etsleri ve ardı ktsilmiyea alkış-
b· 1'ıabu 1 

ar AtıtiirkQr. l ları arasınrla rıhtıma çıktılar. As· 
, ır ~a '•tla k emsa • 
)~~ L.!t•abah ldl'§ılanııılardır. ker ukullülar, kent muzikası ve 
et ~r sev· onanrnı~ halk halk tarafından candan selam-

tı ~11~•yı Ya~i içindt-dir.' Bir ]anarak dilekleriyle faytona bin-
tte~ tıd, nın'1 .nıış ilcanıetgah·· diler ve köşklerine konukladılar. 
s .. ~•çnıiıtir. 1 llınşlar söyli Antalya: 18 (A. A.) - Yüce 

teu . 19 d Reisicumhur Atatürk, köşklerin· 
li~1 htıa.n '1 tiyaseticunıhur de istir1hat etmf'ktedir, halk fe. 

•ııaı o •n E tirat •ıı geldi ge .vtııpuru ner ılaylara ve ttzahurat yapmak-
dev,11:1 · Sevınç ve tadır. Saat 17 de İç işleri baka-

et11ıektedir. na Şükrü Kaya gelmiştir. 

A As~anın isviçresi 
fga . ...... --:---------nıstan h . 

~erı . em Latif bir yurd, hem de 
~h· Qın bir maden yatag" ıdır. 

'tıı'1 ıı : ı a 
1 t tiırıaı ıaauai]':j----- • -----

~~._ v l>doiusu k rııı yay- etrrfını çeviren çöllerin ortasın· 
·,
1
d•ya11t •ıtıir y 

1~~ını teş. da inziva lıalindtJ ve uıedeniyet· 
'r 'rd•ktıı afg1n ü~'lkasına ka- ten uzak kalmış bulunuyordu. 

Ptıı· iilk esioi s · 1\1 1 k f d b ~f . •~ l\v el~rıe aır em e ette son asır zar ıo a ü-
t e;.1k111'da rup,' da " iu~ay~se yük bir faaliyet ğörülmüş ve Af-
~ 1lebilir llabt§istao~vıçre ye gan ulusu medr.niyetin bütüıı 

tcıtı 'ıııı,k ·. a " nıs eser le rİDe karşı büyük bir alaka 
r·ı etıu C - .. . b ı Ilı' () U v eııub k gostermıye aş amıştır. 

~~'1.baıak~,! uzlu çoı~:rnı R~- Afganlılarda görülen me.deni 
l,r ~lllıiır I• Ve D . garbı faali)'et iktisad sahasında da bü-
~· ~irıdır. lı"akat 't• ~~vid üük adımlarıoa yol açmaktadır. 

' 
0ta kıtllke§ Silsiile ? ~olJcr Ticaret günden güne memle-

tlı~~~ince ~lliği dagı1~
1Qın boy- ~etin lı hine inkişaf ediyor, 1932 

a11~'c ka fganiat
101 

nıınta- ıstatistiklerindc ithalat 2,738,000 
tı~~ ta ilerfılaş11 1r. n olanca İngiliz lirası, ihracat ise 8,280,000 

~._ ~ bi, h Afa-anhtarı İngiliz lirası olarak gösteriliyor. 
ltr1 ll·lrıı.ın~dudıuk va 

1.'r'5 '.n. <lu. Bu mikdar her sene milli 
b~t 1tıdu)c ''Ya'rıı0 ;z·.1 csını iktisd Jehioe tevazün etmek Ş'\r-
d,ıaoı,tl Sef. Silsihsiyl~r Çok tiyle ÇOğQfmaktadır. 
let~· kop, •dkııb Ve s· ona Afgaoiıtaoın en büyük ithalat 
i, l) tcfit nehirler t ıyan - ve ihracat mahalli Hindistandır. 
}'"lov,,,h llltktedir ş·•rafm- Hindiıtandan sonra sırasiyle Rus-

ııı. l a .... d . 1oıald 
~ttli 81 Cak· aya12a0 B d l e ya ve İran gelir. İhracat, beygir, 
-ı ta ı ı a a ı . .. d . h l . 
-.,,l §lari l 'lll•nlırdanb . yuo, erı, a ı, tpek, meyveler. 

~fg ~r. } e bOtt.in 
1 

erı nebati kumaşlar, tütün ve emsali 
~....... cuııda şeylerdir. 

•oQ •ıra k 1 Son zamaolarda memlekttin 
•dar -Gerisi dördüncti firilkde-

Kurultay başkanımız 
Kara bulut mu çöküyor? 

Halkevinde 
Antalyada lise ve ilk 

mektebleri gezdi 

Antalya : 18 (A.A) - konu
gumuz General Kazım Özalp bu 
gün vılayet makamında bir ka
bul resmi yaptıktan eonra liva 
kumanclanlığıoı , fırkayı ziyaret 
etmişler lise ve Gazi ilk mekteb 
leriode dersleri tıkib eylemişler· 
dir • Lisenin ve hu ilk mektebin 
ıaltbesinden aldıkları cevııplua 

çok duygulanarak takdir etmiş'erdir· 
General başkanın şer~flerine 

düo gece Lelediyede bir süvare 
verilmiştir . 

Ökonomi bakanhği 

Kok kömürleri satışı hak
kında 't'İlayetlrJe başka bir 

buyruk gö••derdi 
Ankara : 18 (AA) - Ôkono

mi bakınlılu )ıtanhul ve İzmir 
valilerine telgrafla birer tebliğ 

göndererek kok fiatlarıoda !hti· 
kir yapıldığı hakkında kuşılaı 
tığı şikayetler üzerine yaptırdığı 
tetkikat neticesine göre yerli kok
lann fıbrika teslimi toptan tonu 
azımi 16 buçuk ve perakende 18 
buçuk ve muayyen evsafı haiz 
Alman koklııınıa da İıtanbul An
trepo tulimi tonu 21 buçuk lira. 
dan f1Zlıya satılmımısı, beş ton 
ve daha yukarı ahş\·ari§lerin top· 
tan ve daha aıığııının perakende 
sayılması Uizumuou ve memurlar 
kooperatifin de lstanbulda Alman 
koklannı yukardıki fiatla satma· 
ğa baıladığrnı bildirmiştir . 

Ôkooomi vekileti bu tebliğde 
aksi ıuı ette ~hareket edecekler 
hakkında 1913 'numaralı kanun . 

Almanya ile İtalya, Avusturya 
hududuna asker yığıyorlar •• 

Parls : 18 ( A.A )]- " Deyi telgraf,, w Viyana muhabiri bil 
dlrmef\·tedlr : 

Almanyamn Ct!nub /rn duclımda endişe v~rlci /ıaızrll klarda bu
lıirıdu5/tmu zannellirecek sebebler vardır . Bavyeradald ilk ı1ç fır·: 
kanm Jıarekcl halinde bulundur/u bildiriliyor Buna mukabil ita/ya 
mn da ltalya - Avrıslurya hududunda ve bilhassa f.Jrerırıcr ıi:e· 
rinde iki kolordu seferber ellf.</inl de il<ive etmektedir : 

Musolinlrıirı bu ani emrine scbtb. şimali Afrikaya llulyan J>·ıla
aluwı göndailmcslnin Avuslllryada bir Nazi isyamm teşci dmek 
ilıllmali korlrnsudur . 

Amerika ve altın esası 
Yüksek mahkeme verdiği iki mad. 
delik kararla vaziyeti tesbit etti 

~-----------·--------~-Vaşington : 18 (A.A) - Ruy 
ter bildiriyor : 

yüksek mahkeme mukavele· 
larde münderiç altun kaydıum 
nazarı itibara alınıb alınmıyaca- 1 

ğı hakkındaki kararını bugün 
vermiştir . Bu karar iki k111m 
dar . 

1 - Hususi senedlerde altun 
~aydinin hiç bir bükmü yoktur . 
Kararın bir kısmı hiikumetin 
neşretmiş olduğu kanunu tasvib 
mahiyetindedir . 

2 - Federal hükumeti bo
nolarında eğer mevcud ise altın 
kaydi muteberdir . Bu kısım hü
kumet aleyhiocledir . 

lln vaziyete karşı koyabilmek 
için lıükfımetin derhal icabeden 
tedbirlrri ittihaz edeceği şübhe
sizdir . Baş hakim Hugeş şu he
yaaatta bulunmuştur : 

l\lalıkemc altın tediyata mene
den kanunun makul bir kanun 
olub olmadığı noktaı:ıınan tetki
kile meçğul bile olmamı~tır . 
Çünkü mesele müngasıran hü
kumetin boyle bir kanunu neşr
etmeye ıeJabiyeti olub olmama
dığı meselesidir . Buna ise sıya
set karışmaz . 

Vaşington : 18 (A.A) - ha
vas ajansı bildiriyor : 

Dün bir kısım komite
lerde yeni üye,er 
seçimi yapıldı .. 

Dün saat onda Halke' inde 
köycülük komitcsininin seçimi 
y11pılmış ve ekseriyet.le komite 
azalığına Ziraat Mektebi Müdü
rü Rahmi, çifçi Tedik Kadri, 
Belediye emrazı zölıreviyc dok
tnru Cevad, çifçi Ekrem A' ni, 
Ömer ağa oğlu İsmail Bordur 
seçilmişlerdir. 

Akşam üzeri saat 18 de yapı· 
lan <lil , edebiyat, tarih ko-
mitesine de Müze Niidürii Yalman 
Yalgın, Lise İngilizce Muallimi 
Hnsim , 23 .Nisan Mektebi mual· 
linıi Vasıf, Sulh haldmi Hadi 
Okan, Çınarlı mektebi muallim 
Jerirıden Cecmeddin seçilmişler
dir. 

aat 19 da yapılan güzel sı
ııatlar komitesine de Lise resim 
muallımi Kruao, Mustafa Sün· 
büli, Lise H iyazi) e muallimi 
.Muhiddin, Kız lisesi terbiye ve 
ruhiyat muallimi Hidayet, Nec
meddin seçilmişlerdir. 

Yeni komite azalarını muvaf. 
f akiydler dileriz. 

Bugün de saat 16 da kü · 
tübbıac ve neşriyat , 17 de iç
timi yardım ve 19 da halk dersba· 
neleri ve kursları komitesi üye
lt-ri s t çilecek\ir . ----------·------

Havadueumu 
Karsda yağan karın yük
sekliği bir metroyu geçti •. 

cezası hükumlerinin tatbik ve yer j 
li kok üzerine mevzu himayenin 
kaldırılıcağrnt da ilave etmekte
dir . 

Karadan şimdilik anlaşıldığı
na göre şirketler~altan kaydile çı
karmış :olduklRrr kağıd dolar 
olarak tediye edebileceklerse de 
federal hükiimdti bonoları altıo 
ka ydini ihtiva ettikleri tek tirde 
gerek sermaye gerek faiz itibari . 
le yüz dolara mukabil 169 dolar 
üzerinden tediye edilt ceklerdir . 

Yüksek mahkeme altıa lca
yitleri hıkkmdaki kararıoda par· 
lemeotonun hususi mukavdeler
de altın kaydini bükümsüz kıl
maya t~ıkiliitı esasiye kanunu 
mucibince selahiyetleri olduğu 
fakat devletin akdetmiş olduğn 
istikrazlarda ve hazinenin giriş
miş bulunduğu tealıhütlerde al 

Ankara: 18 (A. A.) - Ziraat 
Vekaleti metroloji costit:isünr.lea 
alman maliimatA göre soa 24 sa
at içinde Ceoob Anadohısu ile 
Orta Anadolunun Konya çevresi 
ve doğu Anadolusunun Erzurum 
çevresi yağışlı geçmiştir. 

Yağıı Cenub Anadolusunda 
yağmur, diğer yerlerde kar şek
lindedir. Erı fazla yağmur Sive
rekde 33 milimetre ölçülmiiıtür. 
Diğer yerlerde yağış mikdarı 

Sar meselesi 

Hakkındaki muhtelif vesi
kalar Napolide imza edildi 

Napoli 18 ( A.A ) - Sar için 
yapılan muhtelif anlıımalar dün 
im:ıalanmııtır . 

Roma 18 ( A.A ) - Resmi 
bir tebliğe göre bu sabah Sar bak 
krnda Napolide imZI edilen vesi 
kılar ıunlardır : 

Fıansanrn Sardı madenler , 
demiryolları ve diğer gayri men
kul mallar üzerindeki haklarının 
Almanyaya devredilmesi hıkkıo
daki anlaıma . 

Sosyel sigortalaR" hakkında 
muvakkat anlaşma , hususi Fran
sız~sigortılan hakkında anlaşma , 
Sar idaresinio devri hakkında 
hükumet komisyonuyla Almanya 
arasında anlaşma . 

ltalyan milisleri 

Vapura bindirilerek Afrika- 1 

ya gönderildiler 

Nıpoli : 18 (AA) - ''Reutt-,, 
ajanıı muhabirinden : 

2 000 hılyan askeri Somalı
ya gitmek üzere vapura hiamiş
lerdir • 

Nopoli : 18 (AA) - Bugün 
saat 12 de 200 ton harb malze· 
meai ve kıtır yüklü Ganj vapuıu 
ile Eritreye hareket eden Milis 
liler hılk tnafındın alkıılaamıı· 
tır. 

--Gerisi dördüncü firlikde-

Sovyef Rusya gazeteleri 
Almanyanın karşilık notasının küçük 
anlaşma emniyeti için hiç bir teminat 

elde etmiyeceğini yazıyorlar ---------··--------
Moskova : 18 (A.A) - İngil· 

tre ile Fraasanın tekliflerine Al
mAnya trırafından verilen cevab 
hakkında tefsiratta bulunan İz
vestiya gızctesi neşredilrn belge 
nin her türlü bedhio tahminle
rinden de ileri gittiğini yazıyor .' 

edenler Alman faşizminin Bit
lerin Mayıı Kampf isimli kita
bında cçakca izah · edilen ilbak 
t~mayülünü hşvik dmekt~dir 

ler . İngilterenia bu durumu 
Fransayı da aynı kuvvetle mü· 
teessir etmektedir . ,Barış taksim 
kabul etmez . Bu herkes için 
ııikardır ve bugün Almanyaya 
doğu Avrupası için haraket ser· 

- Gerisi dördıincü firtikde -

17 ila 127 milimetre uasıodadır. 
Trakya ve Ege mıntakalariyle 
Cenob Anadolusunda ve Karede· 
niz kıyıleundn en düşük gece su
hunet derecrleri sıfırın iistüocle 
14 ila 8 derece arasında kayde
dilmiştir. 

En düşük suhunet sıfıran al -
tında olmak üzere Karsta 13 Af
yonda 9, Çorumda 5 derec~dir. 
Eo yiiksek sıcaklık AD tal ya, Ada
na ve Dörtyolda sıf arın üstünde 
16 derece kaydedimiştir. 

Aokarada bugün saat 14 de 
hava sıcaklığı sıfınn üstünde 4 
derece kaydedilmiştir. 

Kars: 18 (A. A.) - İki gün 
evvel yağan şiddetli kar yüzün
den üç bionoıu çatısı karın ağır
lığından çökmüştür. Belediye bü
tün çatılarm temizlenm~sini ilin 
etmiştir · Evlerin üzüriodeki ka
rın kalınlığı bir metreye yakın
dır· 

Gazete Almın ceyabmın Fran· 
sız ve İngiİiz matbuati tarafın
dan nasıl :karşılındığını göster
dikten sonra Almanyanın c~va
bıoda aldığı vaziyetile hükumet 
mahafilioin görüşüşüoe tercüman 
olan İngiliz matbuatının bu hu
sustaki telakki ve tefsir atı ara 
sında her halde bazı rabıtalar 

----~---------------------------------------------
Türk , 
~~-------·---------~-mevcud olduğunu bildirerek di Ş d f "' b arımız a çarşa ve peçe yasagınırı aşlamasına yor ki : 

logiltere hükumetinin zimam tam 25 giln kaldı. 
darları Almaoyaya aynı zaman- Kötü ve manasız bir alışkanlıkla bugüne kadar sü-
dı silah müsaviliği yani silah rUklediğin bu manasız kılıktan seni kurtaracak olan bu 
lınmak hakkı ve doğu Avrupa· k b 
ımdı baraket serbestiıi verme- 1 yasa aşlamadan önce çarşaf ve peçeni at, kendini 
ve amadedirler . Başka tabirle ~ soysal kılığa sok .. 
~uat İn~liz ~~~~nı Wıu l·-~~~~--~~~~~~~~~~----~~~--~~~~ 



Firtik : 2 Türk Sözii 

Kilikya 
-Öz Türkçedir-

' l ( AR SAVALARI J 
Ana ve babalar okusun Yazan : Y. Yalgm 

" Tanrı ulusları , urukları , budunları kötü başbuğların 

eline bıraksın,, Zavaliı bir yavru , ete~leri mangalda 
Türk ulusları : bölük , bölük ; hatta dayak yedikleri için bu öz f f k d 

b b 
. oyınak oymnk bata Türkçe olaa kelimeyi onlara kor· U UŞara yan 1 Ve öfdü .. 

o a ' 0 8 
' • • •- 1 k ille dağılarkeo girdıkler yenı 11utan ara inaya olarak "Kabe" 

tı a . eski yurtıakıarının ad· de~ckıe ~c1erioi. ~ıaıkıan hatıra Zabıta bu feci hadised k c/ı k ı 
Y
1 
ur ar. y'urtlaklarıodaki ırmakla- gelır .) Zıra "Kılık,, sözü bütün en anca O UZ 

r~:1~:~ıarını verir. Ve girdi~leri gAö~.ünü!ü ve .bütiin yeşayışile bs- gün sonra haberdar ol b ·ıd. 
ili yabaı:ısımezlardı . Bu un . la Ol Tur kçedır. Bunu Türk SÖZ· a l l •• 

ı .. idiş '' ~ Türk boyları ,, nın lerirıin gökleriade görüyoruz: Alidede mahallesinde oturan ' ta olan mangalıo alevinden tutu-
u g l · d b' · t d H en kıvançlı görenek enn en lfl · /(ili - Türkçede duvar mana· pos a seyyar memurların an il- şuyor. Nazire fecyad ehtıiye bsŞ-

dir . sındadır . Kuzayı Buğa dağlarile minin dokuz yaşlanodaki kızı lıyor. Başka bir işle mesgul bu-
Buou burada bırakalım . Gele çevrilmiş böyle bir ovaya biz ol Nazire bir kaza neticesinde vü- 1uoan ablası Zübeyde feci man-

lim bizim bugün listünde yaşadı - sak da yine duvar manasında ev- cudunun muhtelif yer !erinden yarayı görüyor ve telaşından ne 
ğımız " Kilikya ., yurduna . onun vela "Kili,, kökile bir ad takar yanmış ve nihayet feci ıztırablar yapacağını şaşırıyor. Neden son 
sözlüğünii bir gözden geçirelim : ve meseld : ( Kiliyer : Kiliyurd içinde ölmüştür. Bu müessif ka ra aklı biraz başına ge\iyor ve 

Bizanslı , Romalı , Yunanlı Kiliil) deriz . ' za hakkinda edindiğimiz malfi- hemen su yetiştirerek kardeşini 
d 

' K'l'k d matı ıı::ag" ıya yazıyoruz: bacakları ve vücudunun arka 
yazıcılar hu yur a ' ı ı ya ,. a ı- Halbuki · "Kili T" k d :5 k 

l b 
. " ur çe e Bundan dokuz gün önce Hil ısımları yandığı halde güç halle 

nı vermiş er ve unun manasına duvar manasında olmakl h b k 
b 

d • l d' a era er mi ve eşi evde bulunmadıkları urtarmağe muvaffak oluyor. Fa 
" kaba , sa 8 " emış er ır · havan, hudud) manalar d ı· kat zavallı yavru bu"tu··n ihtimamlı 

k Z 
ıoa a ge ır. sırada onüç yaşlarındaki kızları 

«Seyhun ve Ceyb"un_» ırma - aten Çukurova bı'r tayyar• ı'le tedaviler rağme kurt l ıy - .. Zübeyde mangalı yakarak sofaya e 0 arı am or 
larının adını , ta Turku8tandan görülürse sanki b' b d b ve dün ölüyor. · . .. ır avın an aş· koyuyor. Nazire de kendinden 
a~ıp gelıren ve bu guney .. yurdda· ka neye benzer ? Hele "Hudud, Cenaze gömülmek üzere dün 
kı ırmakların adına armagan eden manasını yaşat n k "k · ·küçük kardeşini mangalı o yanı Karşıyaka ya gütürülürken polisin 
soylarımız , eski Mogollar, acaba riode bir add 

1 ç?. k:a~et ~~.· na oturtarak saçlarını tararoağa bir şüphesini celbetmi~ ve cena· 

A d·ı·d· d" 1 ır ' . un u YU.l\.• haşlıyor ve biraz sonra ayağa kal· ze hükumet tabahetı'ne getı'rı'lerek 
şu vrupa ı ı ır ıye umu an sek dağlar ltı d k 1 S h 

K'l'k d k d'l . t k a o a a an ey an kıyor ve arkası manğala dönük muayene ettı'rı'lmı·ı;ı ve Cumhurı'yet 
« ı ı ya » a ıoı ·en ı erı a ma- ovası en tabii bir bududdan baş· :ı 

1 d ? bir y:ıziyette dalgınlıkla dururken Müddciumumilig"inin müsaad~ıi 
mış ar mı ır ka ne olabilir ? 

1 h
. · · . k ki entarisinin etekleri henüz} anmak- üzerin~ gö,mülmü•tür. 

----------------------------------------------------
şte ızım ıçıo ço açı ı ve Ki . . .. ., 

gerekli bir sorgn : .. . lldl [ ••• ]- Kelımesı Tark 
,, KTk T. k dTI l~gatınde "Adet,, karşıhğıdır . 

• • l 1 ya ,, . Ur. 1 ı e. ~tedenbui Türk akınları içinde 
mıdır, yabancı bır dılden mı bır hudııd bir havan gibi yaşıyan 
g~lmiştir ?.. bu yurda türeyordu demek uy· 

Yahancılar her gördüklerini guu değil midir? İşte onun için 
kendi gözlüklerile görürler. Hele dedelerimiz bu yurda ''Kilkityer,, 
eski Yunanlılar bu görgülerine demiş ve mutlaka bu kdime dün. 
bir de masal katarak gördükleri ya dillerine yayılırken (Kilikye) 
ni kendileriue pay ederler . Bu , yordamına girmiştir • 
oo\arın özelden kuıulagelen kılık. Bu düşüncelere göre bugün 
larmm açık bir örneğidir . Bunun bir ecnebi adı olduğunu zannet. 
doğruluğunu size hin ötkünüo yüz tiğimiz "Kilikys,. her halde öz 
bin masallarile gösterebilirim . Türkçe bir kelimedir . Çünkü : 

Ö l Ö 
hu yuidun Ermeııiler de dahil ol-> eyse s zümüzüu yordamına 

geçelim ve bu/' Kilikya ,, sözlü· duğu halde bütün yaşıyaolarım 
ğlinlln kökünü araştıralım: • tarih karşısında Türk olarak gör-

ç mü~tür. 
ukurovayı ; Oğuz boyları o. 

dan önce , Mogol Türkleri almış · İçinde yaloız Türk yaşamtş 
lardır • Mogol boyları baralaruu ve yalnız Türklük hakim kalmış 
elde eder etmClz kaışılarında "Sü olan bir ülkür,üo adı hiç bir çağ
mer, Eti , Ak at ,, uruklarını bul- da ecnebi söz köklerinden mey
muşlar VE' onlarla birdenbire-kan dana gelemez . Çünkü huna ilmi 
kardeşi olduklarından ötürü _ imkan yoktur • 

kaynaşmışlar ve kendi soy adları Şu halde; bizim şu sevgili "Ki-
olan " KILKİT ,, adını bu yurda likyer,, yine bizim öz dilimiz ve 
yaymışlardır. c Türk şeceresiode• öz buluşumuzla ana yurdun öz 
Hive hanı ' Ebülgazi , Behadırbao topraklarmdan birinin kendi adı· 
bu .sözlük için. i " t ,,yi Mogolca dır . Ne çal'e ki : Yalnız, duygusuz 
[ nısbet cıtiatıdır . Türkçede " l eski haşbuglnrımızın aykırı dil-
yerine lrnllnnıhrdı ] der . " lere s&pmış olmalarile unutulmuş 

Oğuz boylarından çok önce ve gün geçtikce ötekinin beriki· 
Çukuıovayı gören hu Mogollar nin dilende özlüğünü yitirmiş 
bu yerlere kendi uruklarının adı· tir . ı 
oı verdiklerinde düşünmek için "Tanrı hiç bir ulusu öyle kay-
d\Jrmak bile boştur . pak başbuğların elinde koyma -
.. 1\~ogollardnn "Ormavut ,,[.)un sın ... ,, 
uç oglu vardı. Bunun biri" Kon ------------
Kumar ,, [.,.] , biri " Kilkit ' r ... ] MukadJemetiilledep , lfa-
üçüncü oğlu da " Erlat dı " , dolf liigotı cil<l .. 2,, • Bygur ıoetiu· 

" · !eri kitnblarınn bak .. 

Dünkü yağmur 934 Yılında 
Şimdiye kadar şarımıza 54 ,Belediye dispanserine 
milimetre yağmur yağdı 20097 hasta 

Dün saat ~te bava birdcn-ı müracaat etti 
b~re kararmıı ve barvdaktan bo!a Geçen 934yıh içiade Belediye 
nırcasına yağmur yagmış ve. h~r I dispanserine 20097 hıeta tnÜracıat 
çey~ek saat kadar devam ~tmıştır. etmi§ bunlardan 6383 ne reçete ve 
Yagmurciao şarın muhtehf yerle· 9649 nın ilaçları bedav ·ı · 

.. , ··kı d l a ven mış, 
rinde go.cu.. er pey a 0 mu§ ~e 2447 si memleket hastahanc8ine 
lagımlar ag.zına beraber su ıle ve 14 hasta da Adanı mıntakası 
dolmuş ve bır çok yerlerde suların dı§ı bastahıneye yatı ılm t • 

b .. dd . . d ı ış ır 
fazlalığından u mu et ıçın e Yine b ı · · d 609 d · · k U yı l ÇID e O· 
hır yerden d1ğer ytre grçme x.um 1060 "l" kl k 

Y 
.. ~ ' o um \ta ası ayde-

mümkün olamamıştrr. agmurun dilmiş 471 ki i l • 
devam ettiği müddetçe belediye aceze memlekc§tl e.v enm!ş,d 51315 

1 · l lA ı erıne goo er . 
tanzifat ame esı su arı agam ara . miş ve 2189 kf} ek "ld" "l .. 
sürüklemekle meşgul olmuştur . tür P 0 uru muş-

Dün şarımıza yağao yağmurun · 
mikdarı 8 ve şubat ayından düne Pamuk fiatı 
kadar da 54 milimetreyi hulmuı· 
tur • 

Seyhan ırmağı da yağan yağ· 
murlardao bir az yüksclmi§ ise de 
etrafına bir !arar yapmamıştır • 

Belediye Başkanı 
Mersine gitti 

Belediye Başkanı Turhan 
Berikur l\lcrsio limanı şiıketi ge. 
nel toplanhsıoda Adaııa Beledi. 
yesioi temsil etmf!k içiu dün 
.Mersine gitmiştir · 

Ziraat Bakanhğı 
Müfettişi 

Ziraat Bakanlığı Müfetti~le
rinden Hahmi Aukaradan Şan 
mıza gelmlştir 

. Birkaç gündenberi durgun, istek· 
sız ve_ düş~ün giden i}amiık tiyatları 
eon hır ikı gündür biraz kım ld .. . . ı anış 
gostermıştır • 

Evvelk~ ve dü~ borrada \)amuk
larımısıo kılosu 41 kuruşdao başlı· 
yarak 42 ve 43 kuruşa çıkınış ' dün 
<le ıl4 kuruşa kadar yükıelmiştir. 

Daimi encümen 

.. Umumi Meclisin evvelki gün· 
ku toplantısında daimi entütne
ae eeçilen üyeler dün öğleden 
sonra Vali Tevfık Hadi Baysalın 
başl<anlığıuda ilk toplantısını ya
parflk encümene gelen k" v ti .. . d agı ar 
uzerın e koouQmuı;ı ve '- 1 

• :5 :ı 11arar ar 
vermıştir. 

Moğollarda c T >~ oishet gös-
t!rdiğine göre hunu bizim Tiirkç. ------~-------_,,, _____ , ______ _ 

ye çevirirsek,, T,, nin yerine'' le Avusı r ly da cek. afeti 

Vicdani Ataseven 

. ~nkara Eı kek Lisesi baş mu
avını ve kimya muilli . v· d sözlüğünü koruz ve bemeo Kilki~ a , ırge 

adınıo " Kilkil ,, olduğunu görü. 
rüz • 

[Bak Türk şeceresi sahife 56 
57 ] . 

Bu el gölgesi az gelirse bu yurd 
adının öz Türkçe ol<luğunu bir 
başka bakışla da ortaya koyabili -
riz • 

'' Kedi yetişemediği cıgere 
mundar dermiş ,, ( Eski araştırı· 
cılar karşılarına çıkan Türk mo· 
ğollarmdao yüz bulamadıkları; 

{ ,... J - Ormavut kelimesinin, 
dikkat edersek " Arnavut ,, ismiyle 
çok Jııkrnhğıuı görürüz • _ _..,.,._,...,.___,~~--=-:..ı-.a..r...,ı.j 

. mt lC a· 
nı . Ata.~even ' Gazi Atıteb li
ıesı mudürlüğüne terfian t • 
d ·ı . ayın 

e 1 mış ve düukü trenle d · 
mıza gelmiıtir . 

e şıra . 

~ıcdani AtasP;veo bundan iki 
yıl or.ce Erkek ve l Kız muallim 
mekteblerinde Fizik ve Ki 
m ıı· 1.... mya ua ım ıgı de yapmıAt y . . f . ~ ı. enı va 
zı ~sınde nıuvaffakiyetlerini di· 
lerız . 

Nureddin Sarğud 

Tarsus Sakarya mekteb· . 
aıı· l . d ı mu 

ım eıın eo Nureddin Sargud 
~az.i .... ~nteb Lisesi Türkce mual: 
lımlıgıne terfian tayin cdı'l . 
t
. mış-
ır . 

Dr. Hugo Ekener 
Hava gemileri ile umumi n~~li~ 
meselesine dair ne düşünuY0 

Bir kaç sene ~vvel Graf Zep;. 
pelin He 6teye beriye uçtuktan 
sonra cenubl Amerikaya muntazam 
posta S6ferleri 1apmağa karar vtır· 
d~ın . au kararım ortaya atıldığl 
zaman cenubi Amerikanın havası 

güıtl ol<luğundan _bu !'eferlerin nis. 
beton kolay olacağı söylendi • Hal-
buki hu iddia doğru JeğilJir . Biz 
ilk muntazam seferleri cenubt Ame:. 
rikaya yapmlı~a karar vermiş isek 

4

1 
bunun sebebi şimali Amerikadan 
istasyon yapabilmemiz için bize bir 
llnngar verilememesi, halbuki Per
nambuconun havası müsait oldu
ğundan böyle bir Hangara ihtiyaç 
olmadan alel!de bir <lura·k direği 
vosıtasilo gemimizin ihtiyaçlarını 
tatmin etlobilmemiz mümkün ol
masındanJır. Yoksa şimnll Amerİ· 
kaya seyahat bizim daha ziyade 
işimize gelen bir şoy<lir. 

Hava gemileri ile dt1flya seya· 
lıatlarz : 

Halk evimizde 
Komita seçimleri başhyor 

,~ı 
Halkavi Başkanlığından : iı1e 

'tıt ( 
IJalkevi talimatnamesinin J7 inci ma<ld-Jsine göre k07

1

110 ııd9~'~ 
secimi aşağıda gösterilen gün ve saatlerde IJalkovi sn ~ııı gıJ 
lacaktır. Şubelerde kayitli üyelerin şubelerine ayrılım sev• 
atlerio<le bulunmalJırı bildirilir . '!fi'' 

seç• 
l<omito. adı 

Halk dersaneleri v~ kuriları 
İçtimai yardım 
Kütüphane ve neşriyat 
Temsil 

Seçim günü 

20-Şubot- » 
20 
20 
21 
21 

19 
ı1 
16 
ıs 
ı1 
16 

Spor 
Müze ve sergi 21 be~ 

f. se~ı~,ı 
Adana IJalkevi Başkanı namına C. ıı. y Sil) 

r.,..J Kon - Komar . K_o~ . ma· 
Jfımdur . " Komar ,, ınuhıhmız<le 
bir aşiretin baJa adıdır " Kamarli ,, 

aşiretini herkes bilir · 

b ~on zamanlarda Avusluralyaya ddışelll bir çekirge /uicumıı 

1 
aş f mıştl~ · Bvnlardaıı mllyarlarcast Mal don clvarmda bir yere 

~ı~~ş ' ~· d~ı ve orman namwa hiç bir yeşillik bzralmmımşlır 
e ur11 a ıa çekirge lıı1cunmndan J<.arlwluyor . 

Yarınki treni .. memuriyeti ba
şına gidecektir . Nureddin Sargu· ' 
da hu yeni vazifesinde lle muvaf-~L 
fak olmasını dileriz • • 

Vildyeti İdare Heyeti reisi ve Aksoro 

Örge Evren 

~~ ..... ---~----------' 



•Uerci gene kızlarla 
beraber sekiz gün [*1 

--------.-.··--------~-
Yazan : Claudille Clwnez 

Şo - Dünkü ml.shaclan arlan -
L". frarıe bi 
'lllaıo IJJ~u{ uyamş ve banyo 1 nünde ienç 9Ücutlar ve teze etler 

o 8ert t •o uyanırken , ot var . Y albıf Rilbenı bunları bir 
cttın enıııiyle ensesinin stada değil, bir hareme yerleıti-

LI, ll!~jt~~ llbmıyor , fakat ı;rdi. Fakat spor yapmalarına rağ-
t'Çınekı de ıüyadan hakiki men , bu luzfarda güzellik yok . 

• dıb4 ne tatlı şey 1 O sa İşte genç oazi kızlaıımn farkına 
'la he, de :~tı1lik kaplcaratılık varmıdıklın , fakat bir yaban · 

dıra0 oy.e uyandım· Beni tınan g8ıüne batan estetik hata 
...,,,., sed BAier 1 horu ıeal~ri ve - .Si bu .. 
it e ıld· ı ı ı_.in, 1 

; tatlı yumuşak Yandaki odaCJa otuz tene e • 
~; Elek~i~e 0Y~ak bir pasto · ğenle otuz tane diş yıkamak için 

e,q~ göll!lekı~anaı ; liç taiıe bardak var . Soğuk :su bol . Ga · 
ffGt old .. 

1 
lbclek , ellerinde lihs bir sı cak su dUşu yapmak i 

'doı,,, uau hı.ide yatakha çin hasta olmak lazım . Bizim 
Gat11ııJ0'~•rdı . Ot nıinder- meşhur ;ıtriynt tacirlerimiz hala 

~Qj '-b ldar gerioiyorlar Berlirıde şubeleı açsınlar . Alman 
• b,.,,rt:~JorJardı . Bir~ kad ı nı cildioe itina :etmeği kolay-

.. ; . aAızdın bığu. öğreneceğe benzemiyor . Bütün 
.ı... l.ii1tfotteu tübler diş mascuoile dolu . Ara-
-~ 1,, 11 

Yit günü kut- larında krem tüpü yok. Podıa ve 

...._r d boya yasak mı, deail mi , bilmi · ~ • •n i . o 
1''1aai fı Btrendim 0 yorum . Fakat burada podra ve 

~tt. iı~:::. rirmiı olan boya kullanmak 1 bir maden iş • 
lttıı h· 1 arlrıdaılarmı ciıinin oeağin dıhiude aynaya bak 

dGftınr:.'a iiıqelki ile uyandır· mık kadar münasebetsiz bir ş ey o 
h~Qa Yfiıii,~tO · Halbuki ben luf. Bir defi; nasıl hir tesir bd l 

ld, llJ erı her sabah ay- olacağını gÖJmek için, hafıf tertib 
..... "nı.1'ah • •ld1,111d1tdac11Aınıt san· boyanayım dedim . Podra kutu 

,_ ~~ t lbbııtı111 •. Baıka gün· mu görünce yatakbaoenio öbür 
.. r..ı • '' or d d ı ~~ "''' •tıra) ueu ı•tt ta'h. urunııi kcdar du akler .. müste ı 

•r ki, ta •rılr çalınıyor , ıi bir tehesailıtı dolaıtı . Ben hu-
d "ltnrla ••nın dibi vurula nu görmtmezlikteo geİeıek ruju 
,~-._k iç/:lf · Zaten , Lizi mu da çıkardım . Onun üzerine 

•t ' ktı) erkenci olan be- hepsi afalladılar ve hayutle ba-
11lıu .. .ı~ •rua ''•leri ı_.. na baktilar . ı,ıerindea biri da -
• .1 "lll ll1r lü .. ' KOY • de9\'-a, it. iUrlHtüsü vu. yanamadı vo n .. zikane , ayni h· 

flGi lla1ıli~i al~rı libi.hurada- manda müıtebzi bir tavuria ~'F • 
'ij'-iıi Y_e 

1•tidadlı ,, kimi_ raosıt kadınlarıaın fıü· zle_rioe bir 
L Wı.. R•tara •- · · · d Jı:d ki Qb ·ıOt ~ ' ııumısı akor- şey sürme en < ura mu 1 a · 

hl.. · ' llfık b' · h · ı l dıg" ra d•l.ı ••tı llleJe(ı) ır vesıle rıoın ıa ı o up o mı ı ,, 
tllr '-tab ~b er , yatakha- sordu . Zavallıcığın burnu ayle 
d'tı •tile içt 

1
•tre bıtlıyorlar. parlıyordu 'ki cevap , Yer mtie ce 

ı_,'trıt,,ta ~ • liit dudakla· satt t edemedim . 
d'-te' '-t~ ~:n ı;irkinle- ile** 

ti ,, olu~ . rini kaybedip Nihayet hat ytdi buçukta taa 
~ erıyorlar ? yeri ağarmağa başladı . Gece ya-
.1tloıt. 4

\ pıldıiı gibi sabahleyin de çalış 
i k 'Y•lıkb it 'Pttt1 •nenin pencc; maya , yeni Almanyayı inan ve 
t6.._le~ı· ~lılar kalkarak güven h§ıyan bir meruimİe baş· 

ç,~. ''•ili b k , d '11> lbıy 
1 

Vtya pijama- laoıyor. BUtün kızlar gene ayra 
Gttıı ~o 0 •rını giyerek direğinin etrafında toplandılar . 

l lta.L tuotuıa t> A · · · k larla - tGa .... ,, ir~·l· r. l\.apının ynı meıasım ve ayuı ıar ı 
ti~~ti der· ~ 1Yor. Gecenin bitler bayrağı direğe çekildi . 

'y0, 1 do1,,1;ll 0 üstünde bir Sonra ıd yükıek bir sesle günün 
ot, t, diıltrlo~.' _lliyleri ür- parolesini s3yledi . Bu .. ce1aret-
t,~ •tıbirine çarp li ve kuvvetli ol ,, yahut " sadık 

te t ~'lllp f' kal ,, yahut " kendini tamamen 
~l f l h•g.rıy '' ~ dıtarıya a· ynrda baıret ,. gibi bir cümledir. 
'ttıııı otı,,1 or · - Bir, iki ı Merasim bittikten ıonra kızlar 
i4-lı~[etrıfa11~:na. ~ç t her " bonjur ,, diyerek değil , fakat 
'a Boa,. ı. dızıliyor \'e bütün kuvvetleriyle " Sieg heil " 
t L ''etli Jlnınastilc bara- yani " zafer , hurra ,. diye b•ğıra ~ '•t!a de"aoı .1 • 

-,~,-._ Gıüdiiı . tuıyor . rak ayrıldılar . Güoiln çetio ça -
~İti iı b,§1 tt mı , birdir- lışmasına başlamadan önce gu • 
·"- 'i'iliy0 r ıyorıar , yıbud ruru ve c~ıareti tazelemesi fay -

~ııı )•Yor ' tl)~•İtai d' l dasız olmasa gerek . ı ~. ' ' ltkad •z e 
'' ~ '-J Ya aşı da on 6 - Ülkü için , yurt için b. -,q, l>11or un 
~, ~ 0r . ' ve hacalc- Bir sabah alh buçukta Elza· 
'tltd,11 "ek •••llılc bet , geyil!miş oldugu h•lde ya-
,,, •o,,, böyle bir takhaneye girdi. 

>•rh .. 
011 de,,~ ••fırdao aşaiı Gülerek ona dedim ki : 

d ""8k e ıoö le k Ik 'ti h· Çocuk .u su ile - Galiba Lizim çok geç a 
b~ 1

' '"' b 
0Yuncığı ka- tığımızt sanıyorum . Yoksa , aç ~I h~·ı ı. Qcr k 

'' g() 
1 
d, ılci tı lbunta - karnını gezmege gitmek ho~una 

t~tıı ~le y,:t'lloluyo, ve mı gidiyor . 
'lı içi11de1Çeıi tir' ayboloıağa - Ne o, ne ~ öteki , de<li . Bu 
• t,, ~1dırı11 '~:rl~r · Bir hafta çamaşır Eırası benim . O -

, lir'."d•111 dö P•ı ıoyu nun için sabah sut J)eıte kalkı -
1 
~ı),, 'Yoılar ~len suların yorum . 

~-~ • ltj ~r,.11~1 ber !•rafı an Bunları lakayd bir sı-sl~ söy -
~~'\at latib)jk eldıye1>lere lerken , kızarmış , ve .mısırlı par-
lt •~ •ıı._. Yapanlar var maklar1Dı sobada ısıhyordu · Eli· 
hı,,~ Yoft. S Çelcinıne namı~ zabet , sarışın uzun boylu ve be-
lllıı_ t h, Por ve b· k 
"t; il libi d ıı ara - meu hemen ince endamlı dir ız· 
~ d~ kııla, \'~Yg•ılıuı öl- dır. Renği çok uçuk, yüıüoiıo 
~)'tlal' I ' iyi hir ucudu güzd çizğileri pek sabit ve bakışları 
, 

1 f · l<i18 alet telak- dııima ciddi olmasa , ona güzel 
~, h:~•t he11 ·~ bana hale. hile deuebilir. Vaziyeti çok iyi i · 
~ .. hiııe b, 

1111İ)8ki bir- ken h•rbden ıonıa fakir d6şm6ş 
'• )aPıb b&~Yorunı . Mu- bir ıilecin kızı imiş . Üniveraite-
b linırtr veti de bir k•ç sömester okumuı . Bo-'\Gb • 
' ''-he._! • iaz tokluğuoa yarı bizmetcilik , 

-~.... •ıı. Yer· \ yarı talebelik edere İnğilterede 
• ~ijll~.. imde olma· de F raosada da bulunmuı • 

u IÖ2"iiaınu ö 
.. 

1 
Bitmedi 

( Türk8ktl) 141rdk : 3 

(SON SAVA)/ 
F,rtına ve zelzele 

Halkevi bayramı 

Cuma günü büyük 
şenlikle yapllacak 

Asrt sinemada 
Avrupanın bir kısım ye:·le
rinde mühim tahribat yaptı 

__,~ 

Londra ; 19 (AA) - Hafta 
tatilinde İogilterede pek şiddetli 
bir fırtını olmuştur . Rüzgar bJ
zı yerlerde 11atta 70 milden faz
la bir süratle eımiştir · Fırlına 
ile beraber tut•ti• andırır yağ
murlar yağmıştır . Uı.ıı Oi;:Jarı 
su basmıştır . Y eğmur ve fırtına 
detlizde yP. ka.-adı zararlara se 
beb olmuştü; • 

Berlin : 19 (AA) - Alman is
tib barat bürosundan : 

Düo Almaayada hüküm sürea 
şiddetli fırtıoa mUbim zararlara 
sebeb olmuştut. Brtelıvdan bil
birildiğine görl", pazar ye.riode 
bil kadın yıkılın bir divar altıo · 
da kalarak ölmilştür . Müelbeim 
dış mabaJJesiade 36 ailenin ev· 
leri yJkılmı§ yerıiz yurdsuz kıl· 
mışlardır. Bir çolı yollar devrilen 
ağaçlarla kıpanmr§tır . 

Varşova : 19 (AA) - Geçen 
gece tehfstanra büyük bir krıı · 
mıoda şiddetli fırtına olmuştur . 
Bir çok evlerin damları uçmuş, 
camları kırılmışltr . Pvvoznan ya· 
kınında kain Szamotulide bir ev 
yıkılmıt iki kitinin ölmesine. ve 
b~ş kişinin y araİaamdıne sebe · 
biyel vermi~tir . 

Berlin : 19 (AA) - Dehşetli ı 
bir lırtına Beı liod.: bir çok h111r-

1 
la ra sebebiyet ver~işt~ · A.i•r,lar j 
devrilm!Ş ye hıtta koklerıaden 
sökülmüş ve bir çok dımlar uç 1 
muştur , Fırtını diğer bir takım 
·~birlerde d~ m6bim haHrlar ika .,. 
etmiıtir . 

Selinik : 19 (AA) - Bu sa
bah .Hılk?dik ıipicrziresiade 12 
saniye süren tiddetlİ bit !elıele 
olmuş ve iki ev yıkılmıştır . in. 
sanca zaiyat oldağuna dair bir ı 
haber yoktur . Halk 1932 de ·ol 
duğu gibi evlerin yılıdmaaıadan j 
korkarak kırlarda oturmaktadır. 1 

Sofya : 19 (AA) - Bu sabah 
saat 8,40 da merkezi Sofyayı 220 
kilometre uzaklıkta bir zelzele ce- 1 

oub Bul14uistaadaki Rodoplar 
mıDtakasında ciaba ku•velli hiı 
sedilmiştir . 

Vapurculuk şirketinin 
ilk vapurn Zonguldakda 

Zonjuldak: 19 ( A. A. ) -
Vapurculuk ıirkrtinin Güneysu 
vapurunun limanımızı ilk geliti te· ı 
rdine seksen kişilik bir çay zi· 
yafeti verildi. 

Japonya da 
Deniz komiflyonu toplantıya ı 

çağırıldı 

Tokyo 19 (AA) -- Asahis· 
himbuo gazetesine göre ., bahriye 
bakanı parlemeato deniz komis
yonunu mart bidayetinde toplan-
maya davet etmiı•ir . Kom;syon 
amiral Yamomoto ile beraber 
Japonyının müııavat talebile 101ıi 
liz ve Amerikalılarrn metalibini 
telif etmek imkiolarını araştıracak 

ve ayni zamanda İngiltere ile Ame· 
rikaııın taarruzu deniz ailihlarının 
ilgası alcyhindrki delillerini tetkik 
cdece1ctir. Komisyon büyük Ok 
yanos tahkimatına ait itilafname· 
Din tecdidi mi yoksa ilgası mı la
zım gtleceği bususuoda üç mem- ı 
leketin beslemekte olduğu fakir
leri de mukayeae edecektir . 

Macar kültür bakanı 
Paragovayda 

Ônümilzdeki Cuma günü A- J 

dana H•lkevi bahçesinde yapıla· ~ 
cak Halkevlerinin açıbş yıldönü- 1 
mü kutlanac•ktır , 

Buna aid Hılkevi başkaohgı
nıa tesbit ettigi proğram şudur: 

1 - Halkevi bandosu saat 
( 12,30) <fan itibaren HalktYi 
bıhçeaiode çalmağa bışlıyacak- • 
tır . 

18 Şubat pazartesi günü Akşamınd<tn itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

Amerikanın meşhur kaçakçılar kralı Alkaponun ilk ma<'eralnrı 

Filme ilaveten: En yeni dünya havadisi 
Pek yakında : Hayatı lsa 

2 - Saat ( 13 ) tle bütün ku
rumlar ve Halk , bığh krokiye 
göre krrıdılerine eyrılaa yerle r 

5024 

rini almıı olacaklırdar . 1 
l 3- Saat ( 13 ) de bandonun, 

kıı ve erkek lisesi t•lebelerinin 
İftirakile İstiklal marşı ı6ylenerek 
meraaime bışlonacaktır . 

4- Muştan sonra bir Hal 
kevli tanfından bir söylev söyle· 
necek , bir ilk tahsil ve iki orta 
tahsil talebesi neşideler okuya
caktır . 

5 - Bundan sonra IAnkara 
Halkeviain Radyo neıriyatı din· 
lenecektir . Bugün hellcevinden 
baıka ; Belediye balkonunda , Ye· 
ni otel balkonunda ve Ziraat ban · 
kası Balkonunda ~birer radyo bu 
lunıcakhr. 

6 - Saat ( 15,30) da şehir 
stadyomunda Halkevi 8por komi 
lcsinia tertip eıtiği parasız spor 
eğlenceleri bışlıyscaktır . Günün 
futbol galibi.için Halkevi bir( Hılk 
evi kupaaı ) koymuıtur . 

7 - Saat 16 ile ] 7 arasında 
Yıldız kahvesi ve Camlı kahveler· 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldeğın yıkanmış LAVE MARIN 

" " 
)) 

··--·-- ... » 

Döküm ocakları ve )) 

Salamandra )) 

Kömürlerimizi 

o A 

ımı hararet ve 

)) )) KRIPLE 

y e r 1 i KOK 

Alm a n KOK 

1 n g i 1 i z ANTRASiT 

ederiz . Size da-tavsiye 

tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada Salanik Bankast sırasında 

de Hılkevinin Halk dersaoesi ve 

1 
1 

1 
kaulor komiıeıi ıaraf ından Halk · 4981 

evlerioin gayed hıkkiada birer !.------~·-~,-----------~--~~-~. konferans verilecektir . 

5-20 Muharrem Hilmi 

8- Sa.t ( 19) da HalkP.vi baa 
doıunuo , sporcuların ve balkın 
iştirakiyle Lirer fC'ner alkyr yapıla
caktır . Fentr alı) ı saat , < 20 ) de ı 
bitecektir . 

9 - Saat ( 20 ) de Ilalkevi- 1 
nin halk dt!rsaneleri . ve kurslar 
komitesi taıafıudan Alsaray sina
masında , Asri 5foemada Halk· 
evininin gayui hakkında biıer 
konferans verilecektir . 

10 - Saat ( 20 ) de Halkevi 
sılonunda Hılke\•i temeil komi
tesi tarafıadan bir temsil verile 
cektir . 

11 - Bu ıenlikler için kim· 
ıeye davetiye gönderilmemiştir. 
Herkes parasız gelebilir. 

Ek: 
Bu proğramın 1,2,3,4,6,8 inci 

maddeleri hava müsııit oldugu 
takdirde tatbik edilecektir. 

Katil Bayazid 

Dün ağır ceza mahkemesin
de 15 sene hapse mah

kum oldu 
Karısı Fazileti on iki yerinden 

bıçnklıyarak öldJrmek suçundan 
mevkuf Vauh B<tyazidiu agır :ce· 
za mahkemuinde devam ~den 
duruımasıoın bittiğini ve bakkıo 
daki kararın anlatılm•qrnm düne 
bırakıldığını yazmıştık. İddia ma-

Tarzaa ve eşi 
Bütüo dünyanın hayret ve rakrirle karşlladığı bu şaheser 

Bu akşamdan itibaren 

Alsaray sinemasında 
Bütün .\duna halkının taktir ve hayret ve alkışını toplıyılC:ıktır 

Tarzan ve eşi 

k · · d yaııatan en hakiki ve bc,,·t·ranh insanı her snoiyc ayrı bir zev ıçıo ~ :ı " 

bir hayat romcnı,lır 

1, . ı d am yokrur Akııamları izdilınoın meydan vermemek Dikkat : •ayal ar a z . :ı k 
i,_in bilet saat be~ten itiharen satılnıağ11 başlayaca tır. 

Gelecek pro~ram 

Niçin öldürdüm 

Nansi Karol Gari Grant 
Pek yakmda : 

Kedi Keman 
Mümf'ssill<'ri 

Ramonnuvaro Janet Makdonald 
5037 

kamı tarafından ölüm ctusiie ce 
ıalandı,,fması istenilen Bayazid-

baklnndald kanr dün verilmiş ve -------------------------
on bet sene ığır hapse mabküm 
edildiği kendisıne anlatalmışıır . 

Pos ormanı -fen 
Piyago bileti 

.. 
lzmir panayırı 

memuru Bu yıl çok güzel olacak Çocuk Eıi,geme ve ulusal Ö· 

l konomi kurumlan ıenel merkez Pos ormıJDı mukavt ~nıme-
sioio feshinden dolayı açıkta ka- terinin ortak olarak yıpmıı ol· 
lan fea memuru Said: Çoıum vili · dukları \'e çekiliş güou 25 Şubat 

Paragovay 19 ( A.A )-Macar yetinin Osmancık kazaaındaki Kun- 935 olan büyük yerli malı piyın-
mauif bakana Homan buraya gel 1 duz ormana fen memurluğuna ta- goıunun biletleri Ziraat bak şube · 

Uluslar uası İzmir panayırı hu 
yıl geçen yıllara nazaran daha par· 
lak ve geoiş ıckilda açılacakhr . 
Panayır komitesi başkanlığına 

timdiden gerelc ml'mleket içinden 
ve genk dışındın ba:ı.ı firmaların 
müracaat dlikleri haber alınmış 
tır . Şehrimizdeki koıısol<ıslardan 
baıılrırı komite başkanı doktor 
Bthcet Uz'u zi•·arct ederek pı:nı· 

mit ve mahalli memurlar tarafın-
1 

yin edılmittir . si i'e Çocuk Esirgeme kurumu 

dın iıtikbal edilmiıtir. Mumıi· Merkez sıhhat me- merkeziude satılmaktadır. llir 
leyh ıebriıı abidelerini ziy~ret ~t· ı mur luGu bilet elli kuruştur . Bunu almak-
miş ve bunlara karşı bilyuk bır ! la b~m yurdun bir çok kimsesiz 
alaka g6stermiıtir • Macar bakanı Adana merkez bıhbat memur· I'' 
öğle yemeğirıi ecaebilere mahsus Juguna Afyon kırabisuı muhaaebei ı yavrularına yardım beaı ~e e ·~ 
üniversitede yemiı ve llnivcrsite· 1 hususiye ııbhat memurl•raaden kuruş mukabilinde_ deierlı Yerlı 
· · · Maıbar tayin cdilmiıtir malı ttJaaını ıahab olacakımız · yı geım•ıtar. ' 

. -
yar hakkında muhtt-!if rr.aHimıt 

alm•ı!ardu • 
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Amerika ve altın esas' 

- Birinci flriiklen arlan -
tın knydini hükümsüz hırakmı
yacaklaranı tesbit etmiştir . Malı 
keme bu kararın .doların düşme· 

d .. t 
si üzerine zarara uğrıyan or 
hususi şahıs tarafından devlet 
aleyhine ikame olunan dava n~
tisinde vermiştir . Mabkemenıo 
bu kararı üzerine dolar yüks~l-

. s ve tahvilat iki puvan hır· 
mı,. 'k d den {ulamıştır . Amerı ·an . ev· 
let senednta üzerinde umumıyet· 
le muamele çoLt canlı olmuştur . 
Hususi esham üzerinde .ise mua· 
mele r;evşektir . .. 

Vaşington : 18 (A·A) - yuk· 
sek mahkeme hükumetin kendi 
bonolarını altın olarak tediye et 
mesi lazımgeldiğino karar ver· 
mekle beraber yüksek mahkeme
nin bu bahtaki kararının a<lli 
maoiyette olmadığını ilan etmiş· 
tir . Bu keyfiyet hük4met bono 
ları hamillerinin tediyatmı altın 
olarak yapılması için devlet aley
hinde adli takibatta buluomıya
cakları suretinde tefsir edilmek· 
tedir . 

Diğer taraftan yüks~k mah
keme hükumetin doları kıymet
ten düşürmekle teşkilah esasiye 
kanunuuı muhalif haraket etti
ğine ancak bu yüzden hazine bo 
noları hamillerinin biç bir zara
ra uğrama<lığına ve binaenaleyh 
prim olarak bonu hamillerine 
hiç bir para verilmiyeceğine 
hükmetmiştir . 

Vaşioğtou : 18.(A.A) - mah
kemenin kararını mevzobahis 
eden 'Saylav meclisinin adliye 
komisyonu reisi demiştir ki : 

Büyük ~müşkiJat hususi ma· 
kaveleler meselesinde idi . Dev· 
Jet bonoları işini tek bir Hntim 
vermeksizin bir kanunla hallede. 
riz . 

V ııinğton : 18 (A.A) - hü
kumet yüksek mahkeme tarafın· 
dan rnrileo hüküm üzerine yeni 
hiç bir teşrii :tedbir almaya lü· 
zum olmadığını kararlaştırmış· 
hr . Hükumet için ameli sabada 
bir muvaffakiyet trşkil eden 
mahkeme kararı dört muhalife 
karşı beş reyle verilmiştir . 

Asyanın lsviçresi 
- 13irlncl firlikden arlan -

en miihim servet menbaı olan 
madenler işletilmiy~ başlamıştır. 
Madenlerden bibakkin istifade 
olunduğu zaman bunların Afga
nistan için en miihim bir servet 
menbaı olacağı muhakkak görü
nüyor. 

Hindukeş'in henüz işlenme
miş olan yamaçlarında asırların 
devamınca gizlenmiş kalmış olan 
binlerce maden damarı Afgaois 
tan'a yakın hir istikhal:fe bir sa. 
nayi memleketi olmıya davet edi
yor. Bu madenler mütenev'i ve 
çok zengindir. 

Bedabaşan'ın Lil'i yanında 
~a~iristan'ın Ye~ern ve Serpen. 
tını Yek ut n ubis'i Sefitkiih'un 
petrol kuyuları mukabilinde Bin. 
dükeş'in maden kömür ocakları 
görülür. Denilebilir ki, kıt'anıu 
her karış toprağı birer altın de· 
finesidir. 

Hükumet muhtelif madenler· 
den işletilmesi (için büyük gay· 
ret sarfetmektedir . Rusyadan 
İnğiltercden .. getirilmiş olan ma· 
den mütebasııslnrı maiyetlerin
de yeni yetişen Afgan maden 
mühendisleri olduğu halde Hin· 
dikes in esrarını meydana çıkar
mağa ~çalışıyorlar • Gösterilen 
hikmet o kadar büyüktür ki , 
pek kısa bir müddet zarfında 

57ı ınadeo ocağı tetkik edilmiş 
buoJardan 299 u raudımınJa-

deıer arasında 24 kömür made· 
ni vardır . Sefitkün un şimalin . 
deki petrol madeni Kafkas pet
rol madenleri derecesinde kıy
metli ve zengin bir maden sa -
yılmaktadır • Kafiristan mınta· 
kasında iki altın madeni ve iki 
gümüş madeni 'vardır . Bunlar
dan başka 46 demir , 63 bakır 
medeni mUhim randıman ver
mekle marufturlar • Ayrıca on 
kalay madeni mevcuttur. 

Hindükeşlerin eteklerinde se
kiz kranit , üç ıif t , 16 kükürt 
ve oo iki mika madeni mevcut -
tur . Bu saydığımız servet men
~alrnına 15 asbest, dört somaki 
taşı , 12 mermer , 6 alçı , 2 çin· 
ko , 6 şap , 3 nişadır • 1 alimin 
yum mürekkebatı , 1 nikel , 1 
manganez , 1 serpantin , 4 ya · 
kut , 1 lapis Iazulit • 41acİ\'ert taş 
ve yirmi altı çakmak taşı made
ni ila\'e etmek lazım geliyor . 

Afganistan kaya tuzu itiba
rile de zengindir . Şimal dağla -
rında 8 kaya tuzu madeni mem
leketin tuz ihtiyacını tatmin et · 
mektedir . 

Afgan ~evlet adamları ma · 
denleria hakkiyle randmaa ver -
mesi ve memleketin en düstri· 
yalize olması için mufassal bir 
proğram hazırlamışlardır . Bu 
proğramın tatbikatı ilerledikce 
Afganistan Asyanm göbeğinde 
en zengin ve en faal bir fabrika 
olacaktır. 

ve ·r· . 1 k '-. fetaıe mesarı ını b.at at K& 
,. ış 'h J . 1 t'I v 

t aaı cı t!l e ış e ı mege açı pa ıc e 

Jmııtır • b' . . . 
S yapılan ır ıstatıstıge 

OD '}' d .. Afga1>istaa da §l ıyen ma • 

Yeni lfozaned~n yaptırınız Ucuz, t temiz il4ç yapar. 5032 

goıe 

(Tftrk Sözft) 
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Ölçüler kanununun 7 iaci maddesindeki sarahota göre : . ·ıeo 
J - Zeytin yağı • sisam yağı, sirke ve süt gibi yenilip ıçı 

deler . ıo• 
2 - Gaz yağı, benzin, motorin, maden yağları gibi yanıcı 
3 - Rakı. şarap, bira gibi ispirtolu içkiler. 
4 - Şira ve meyve suyu gibi serinletici şuruplar. 
5 - Kolonya ve tuvalet suları gibi akıcı maddeler. lııı'51 
Satışında ( Litre ) esasına göre yapılmış ölçülerin kullan• tıfe,j 

huri ve zaruridir. Bu gibi akıcı maddelerin dara alınmak su~e &8\JI".; 
tılarak veya metre sistemine uygun olmıyan ölçülerl(:j ölçere 

18 
~ 

yasak olup llksine hareket edenlerin ölçüler kanununun 2l ,sile 
tnaddeleri mucibince para ceıasile ve tekerrüründe hapis ceı 'fo 
1andırı1acakları alAkadarlara ehemmiyetle il6.n olunur. 5035 

. . ae'~~ 
Karşıyakada SeyhAn mahallesine giden yol iızerıode 80retı~ 

ait J 500 metro murabbaındukı yol fazlası açık artırma 

şartnamesi dairesinde satılığa çıkarılmıştır . 
1 09~~~ ihalesi Şubatın 24 üncü pazar günü -ıaat on beşte yap\ 
8 pur·"' 

isteklilerin o gün Belediye encümenine gelmeleri ilAn ° tJ 
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Hilaliahmeır civarında Selanik 

karşısında • 
~ 

D• b.b. Yusuf Hu··sııil ıştaıı 

Bulunduğu Seyyahattan dönmüş ve hastaıarııtl 
kabule başlamı~tır 

* · • * * • art" 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T t;Dl;Q 

Teşhislerimde yanılmamak ve hastalarımı müziç ve uzU~b:sı~11 
vilerdeo korumak maksadile muayenehaneme bir rontken cııııı tlb 
etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken masrafı na 1 
bir para alınmsmıştır ve alınmaz.4927 

Telefon numarası - 236 

ısr 
Sabun meraklıları dikkatle okusıl~ 

Sovyet gazeteleri 

- Birinci flrllkden arlan
hestisi bahşedilirse yarın Alman
ya batıda bu serheetiyi kendile
rinden alacaktır . Küçük anlaş 
ma emniyeti !çin hiç bir temi
nat elde etmiyecektir • Bu Fran. 
eaııın Avrupa kıt'ısındaki vazi
yetlerinin mühim :bir surette ın
yıflnmaıı demektir . Bundan bış
ka eğer Çekoslovıkya :Almanya. 
nın. t~arruzuna uğrar ... ve Franea. 
tla ıttıfak muahedesi_mucibince 
kendisine yardım etmek arzu 
ederse Londra tekliflerine göre 
yapılacak ha\ a mukavelesine tev
fikan logiltere Ftansaya hücum 
edecektir . Almanya hu cevabi
}~ m~ttefık ve dost memleketle
ı-ıu 11 ransaya karşı olan itimadı 
ııı baltalllmak 'emelindedir . Ber
tin bu cevabı hazırlarken İngiliz 
arzusuna uygun haraket ettiği 
ve fakat aynı zamaoda İngilteıe 
ile birlikte Almanyanın Fransayı 
işğal ettiği vaziyetten çıkarmaya 
\'e bu suretle onu zayıflatmaya 
muvaffak olacağı kanaatinden 
mülhem olmaktadır . 

Londra teklifleri Alman ce
vabına uygun olarak traş tdildi 
ği takdirde barış için olan sava 
şn en çdin bir zarbe İnmiş ola
caktır . Almarıya ; Fransa ve İn
giltere arasındaki bava mukave· 
lesi bir haı h önünde asla emni 

yet zımam teşkil ctmrmekte bilakis 
Alman emperyalizminin ellerini 
çözflüğü için Avrupa<la barışın 
kurtarılması mesuliycti tamanıt!n 
İngiliz siyasetini idare edenlere 
teıettüb etmektedir . Bunlar gü· 
ya barış içi? mücadele görünüşü 
altında hakılutta barış <lüşman-
larının mevkiini kuvvetlendirmek 
tedirler , 

HilAliahmer başkanlı
ğından: 

7 Mart 935 per~embe günb ak
şe mı verilecek llilAliahmer yıllık 
balosu hazırlıkları ile uğraşan Ba . 
lo heyetini ~ek nazik ve centilmen 
bir vaziyetle karşılayan ve ayni za
manda Hildliahmerc her sene ol
duğu gibi bu sene de kıymetli yar
dımlarda bulunan genç ve değerli 
manifatura tüccıırlarımızdan Hel
vacı oğlu Bay Akife HilAliahmer 
cemiyeti Seyhan Merkezinin aleni 
teşekkürlerini bildiririm. 

i 
Katkısız, hllesiz, (Melek ) markalı sabuoıarı"'ııtr 

"erııJ6 
müşterilerimize bazı eatıcıların snCiyeti şüpheli sabun 
tıklarını es~fio öğreniyoruz . ı.f 

sıb11 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiycnin en nefis ve en ff ~ 
nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dikkat 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ıl 

ssçl•'~ııı 
VücuJuouo sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, ( ~· 

pek yapmamasmı ve ciıdin boı:ulmıımasını arzu etleolor 

Jek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 .. ~14 
ı\bdU 

Toptan satış yeri AdanııJn ,;Jif 

' vııımıınııımınııııımımımnmmıııuınlDlllllHUU lllllllllltıııııwınıııımı' S-30 

! bu gece nöbetçi İ .._ _____ ,_. ---------
bııoe 

MaJek evlatları ticaret 

1 Eczane ~ Muhterem müşterilerirrıitİf1 
!Orozdibake civarında 1 na zan dikkatına 1 Merkez czanesidir , 
!-ınııınımuımnııınnnıuıınıııwıı.ııwııı:aıımıuuuuıııaıımıı.ı Pamukçu oğlu Aziz fabrikasınd~-~:slıfe~ ~ 

En mühim 
tahliller 

Kimyager ve kimya muallimi 
Ahmed Rızanın kimya lahuratuva
rmda en mühim tahliller en ye . . . nı 

vo ıyı usullerle ve büyük dikk tl 
yopılır. a e 

Kan tohlildtından : Kanda ·· 
A . il .k ure, 

sıt rı , şeker kloıür ve sai e 
1 r . 

. ı.~~.oti, gı<loi ticari ve sanayia 
oıd butun mevad tahlil olunur.5031 

Yitik mühür 
Zat möhrürnü yitirdim. Yeni· 

sini yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ildn e<lerim.SOJ4 

Yortan muhallesinden 
olup malilleyni askeri
yeden Mehmed oğh~ 

Hasan 

10 Şuhut 935 tarihinden itibaren fuhriknnıız tatılı 8 rılldll t f 
den anbarlaaımızda ç iğidi olun müşterilerimiz on gün z~ce~ be~ 
rini kaldırmalarını aksi takdirde yanık ve çürümeden ge g-ıı:ıi ilaıı 
znrar ve ziyandan fabrikamızın mesuliyet kabul otmiyecc 
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J pıif 
hurda ue ııl' Seyhan sulh H. hakimliğinden : 

Hazinel maliye ile Karahacılar 
köylü şahrıklı köyü ziraat muhn
birlorinden Duran ,· Osman oğlu 
Basan artısında mütehaddis alacak 
davasının cari duruşması sırasında 
m.aleyhin mabalh~ ikametinin mec 
hul bulunması dulayisile ilan :vaki 
tebliğatıı rağmen mahkemeye gPl
memi2 olduğundan lilanen ğiyab 
kararı tebliğine !vo 'muhakemenin 
4 3·935fttarihine talikin0 karar ve 
rilmiş olmakla müddeialeyhin mez· 
kür gün vekil göndermdigi takdir
de mühakemenin ğiyahen cereyan 
edecegi ilan olunur. 
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