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DÜN HALKIMIZ COŞKUN SEVİNÇLİ BİR BAYRAM YAŞADI 

o 

Boğazlar işi istediğimiz 
gibi başarılınca .. 

Adanalılar dün, en özlü ve en manalı 
bir bayram günü yaşadılar ve büyük 

lerimize saygı ve bağlılıklarını bir 
kerre daha teyid ettiler 

Bize §imdiye kadar kazandırdığı binbir zaf~re boğazlar zaferını 
de ekleyen büyük şefimız 

Atatürk 

e ııı Boğazlar mukavelasinin imzalan-

s ası üzerine halkımızın büyu-k bir 
zel birçok çelenkler getirilerek Ata· 
türk heykeline konmağ başladı. 

C\>j • • 
d h! ıçınde bu zaferi kutlamakta, 

e di;. bir gün önceden •. göster· 
b 1 

tehalük' dün, şehrin baştan başa 
b~~raklarla donanması ve herkesin 

ltı b• .• b . ınnı tebrik etmesiyle çok daha 
arız bir sekil almıştı. 

Vi ~~Ikın bu duygulu al~ka ve se. 
llcırıı bütün dünnanın gözü önünde 

canı. b· . d b .. et . ır tezahur halın e te aruz 
ııı~ırıııek İçin bir miting tertip edil· 
~1~ Ve dün saat 18 de bu te
ne ~r . ~tatürk parkında, Atatürk 

y elının önünde yapılmıştır. 
de ~n Öğleden sonra havanın hir· 
sa 

11 ~re bozulmasına ve şehrin bilhas 
hal~ııııaı taraflarına adeta sağanak 
halk de. ~ağmur yağmasına rağmen 
"akb ınıtınğ programına göre, daha 
d<i rıdan eve! Atatürk parkına 
lun ru asfalt caddeye dökülmüş bu· 

Uyordu. 

don Atatürk parkında bayraklarla 
~- atılınış bir hitabet kürsüsü göze 
lerj'llJordu. Parktaki bandıra direk 

1 
}ıor~u~ fanlı bayrağımız dalgalanı. 

"e .Merasim başlamadan önçe polis 
r içj Jaııdarmalar intizamı muhafaza 

n tertibat almışlardı. 
b;ı ~aat 18 den önce •ahaya askeri 
•-.~ 0 Ve onu takiben de Erkek li
"'•ırıi 
ke • n kamp yapan talebeleri as· 

rı t h" 1 k ~ ec ızat arıyle ve ço munta-
fıa ın ~İr yürüyüşle gelip miting sa
~5111111 Şimal cephesinde yer aldı. 
kıt. 8unuu müteakip tehrimizdelci 

ruııııar adına birbirinden daha gü-

Artık vakıt gelmişti. Başta Vali 
ve Parti Başkanı Tevfik Hadi Bay
sal olduğu halde Belediye Reisi, 
Tümen Komutan Vekili ve birçok 
mülki ve askeri zevat hitabet kürsü
sünün etrafında durdular. ilik önre 
kürsüye Niğde saylavı Cavid Oral 
çıktı ve şu nutku söyledii: 

Cavit Oralın nutku 

Sayın dinleyicilerim: 
Bu gün burada dün Montröde 

imzalanmış ve tanınmış olan boğaz· 
)ardaki hak ve hakiyetimizin diplo· 
masi zaferini tesit etmek, muvaf. 
fakiyeti kutlulamak için toplan -
mış bulunuyoıuz. 

Hiç şüphe yok ki bu eserle he
pimiz heyecanlıyız, hepimiz ölçüsüz 
ve sonsuz bir sevinç ve neş'e coşkun· 
luğu içinde yaşıyoruz. . .. 

Çünki çetin bir mücadelerun, gun· 
)erce süren yorucu fikir çarpışmala· 
rının muvaffakiyetli devrimli bir so· 
nuncu olan bu eser bizi heyecanlan· 
dıracak, sevindirecek ve öğündüre· 
cek kadar büyük olduğu kadar da 

şümüllüdür. . .. 
Biz bu hakikatı anlıyabılmek ıçın 

biran hafizalarımızı yoklayalım, geç
mişteki tarihimizin sahifelerini karış
tıralım. o zaman görecek ve anlaya
cağız ki Türk diplomatlarının Mont
röde günlerdenberi büyük bir cesa· 
ret, olğun ve dolgun fikirlerile giriş
tikleri bu hak mücadelesi asırların 

- Gerisi ikinci sahifede -

1 

Boğazlar mukavelesi imzalanırken bütün murah 
haslar, cumhuriyetimizden ve onun büyük şefin 

den sitayişle bahsettiler 
Titülesko nutkunda dedi ki : Onaltıncı asırda ölüm döşeğindeki büyük Eti 
yen '' eğer muhasımlarımızdan biri ile anlaşacaksanız en mert milet olan Türklerle 

anlaşınız ,, demişti . Biz şimdi bu vaziyeti yerine getiriyoruz 
/ Nasıl imzalandı ? 
1 Ankara : 20 (A.A.) - Saat tam 1 • lyirmi iki de herkes salonda yerıni 

almış ve salona derin bir sükun ha. 
kim olınağa başlamıştı. 

Konferans başkanı Burus uzun 
müzakerelerden sonra bütün heyeti 
murahhasa tarafından kabul edilmı~ 
olan mukavelenaınenin ne suretle 
imzalanacağını an attı ve reısın tale 
bı üzerin'' u n:ı nl :au.,, .ı da a u 
kavelen.ı.ıı.,,. l ı , ı • a a ı 

takdi.n etti. uul6M .ıa .• "" 1ı11 ~, ı 
zasını aldıktan sonra sıra ıle bütün 
heyeti murahhaslara birer birer gö. 
türü p imzalattı. Son olarak Yugos
lavya murahhası, saat yirmi ikiyi on 
yedi geçe imza koydu. Bu suretle bi
rinci nushasının imzası bitti. Ayni su. 
retle diğer nushaları da umumi katip 
dolaştırmağa başladı. 

Şchrim ızde yapıları nıııuıgden ıkı giiriiniiş 

Muahedeleri murahhaslar, heyeti. 
murahhasamız tarafından Paristen 
getirilmiş olan altın kalemlerle imza 
etmekte idiler: 

telif sebeplerden dolayı imzada ha
zır bulunamayan üç murahhasa 
konferansın sempatisini gönderme· 
sini teklif etti. Başkan ve müteakiben 
bütün mürahhaslar bu teklife de iş- 1 

tirak ettik erini bildirdiler. 1 

ve takdir nazarları arasında ayağa 
kalkarak nutkunu söyledi: 

Tevıik Rüştü Azası lngiliz mu· 
rahhası Stanely takibetti. 

İnhiliz murahhasının nutku 
Stanely nutkunda şöyle demiştir: 

İmzalama ne kadar sürdü ? 
Ankara : 21 (A.A.) - Bu imza 

işi saat yirmi ikiyi otuz beş geçeye 
kadar yani tam otuz beş dakika sür· 

dü. 1 b .. 1 b·tı· b k B 1 
ş oy e ı nce aş an urus 

ayağa kalkarak imzalanmış olan mu. 
kavelenamenin, imza etmiş bulunan 
diğer heyeti murahhasalara tevdi e
dileceğini söyleyerek sözü Türkiye 
ikinci murahhası Numan Menemenci 
oğluna verdi. 

ı Menemenci oğlunun sözleri 
Menemenci oğlu konferansın muh· 

Başkan, konferansın bu sempati-
sinin murahhaslara ayn ayrı bildiri. 
leceğini tebliğ ettikten sonra sözü 
baş murahhasımız ve dışişleri baka· 
nımız Tevfik Rüştü Arasa verdi. 

T. Aras'ın nutku 

Ankara: 21 (A. A.) - Beynel
milel siyasi münasebetlerimizde oka· 
dar sempati uyandırmış olan dışişleri 
bekanımız başlangıçta o kapar iyi 
bir hava içinde başlamış olmasına 
rağmen zaman zaman müşkiil anlar 
geçiren bı• beynelmilel konferansı 
muvaffakiyetle bitirmek mazhariye
tine nail olmuş olan şahsiyetine kar
şı bütün hazırunun duyduğu gıpta 

Alman - Avusturya an
i laşmasının gizli tarafları 

" Bu anlaşma Fransız ve lngiliz presti 
jine mühim bir darbe olmuştur ,, ------ -
Amerikan matbuatının fikirleri 

Ekseriya doğru ve iyi haberler 
almakla maruf [ Nev-york • Times ] 
in Londradaki siyasi muhabiri Avus· 
turya - Alman anlaşmasının iki giz· 
li zeyli olduğunu haber vermekte. 
dir . 

Bu zeyllerden birincisi iki mem· 
leket arasında bir ittifakı, ikincisi 
ise Habsburgların Avusturyaya ye
niden avdetlerini ihtiva etmekte
dir . 

Yine bu .,eyillerden birincisinin 
bir şartına göre, Avusturya hüku
meti, [ herkes ] e karşı [ bu herkes
ten maksad küçük Antantdır ] Mil· 
il müdafaasını temin için ordusunu 
300,000 kişilik yeni bir kuvvetle 
takviyeyi taahhüd etmektedir • 

ikinci zeyle göre de, Hitlerin ta
lebi üzerine Avusturya Habsburg· • 
!arın avdet meselesini şimdilik orta
ya koymamağı da aynca taahhüd 
etmiştir . 

Bütün Amerikan gazeteleri ta· 
hakkuk eden bu anlaşmayı aşağı yu· 
karı bedbin bir tefsirle Jcarşılamak· 
tadır . 

Hepsinin Avrupada bulunan mu· 
habirleri bu nokta üzerinde mutabık
tırlar . 

Filhakika bu anlaşma, harp so· 
nundanberi diktatörlerin kazandığı 
en büyük şiyasi zaferdir . 

Karanlık kalan bir tek nokta 
vardır : 

- Gerisi üçüncü sahifede -

' 

Bugün konferansın muvaffaki 
yetle neticelendıği için mesuduz. Bu 
konferans. beyne !milel mesele
lerinin müteamil beynelmilel usuller· 
le muvaffakiyetle ve sayanı memnu· 
niyet bir surette intac edileceğini 
göstermiştir. 

Kralımızın dediği gibi, ben de 
harbin bin türlü mezahimini iktiham 
etmiş olan bir nesil namına hep böy· 
le bir felaket görmemesini temeneni 
ederim. 

Beşeriyet sulh istiyor. Burada 
beynlmilel teşriki mesai ve beyne). 
milel vifakın parlak bir misalini ver
miş olduk. Bundan dolayı mesuduz. 

• 

Ceyhanda 
İş Bankası bir şube açtı 

Ceyhan : 21 ( Hususi ) - lkti· 
sadl ve zirai vaziyeti ile Çukurova. 
nın en mühim merkezlerinden biri 
olan kasabamızda bugün çok hayırlı 
bir adım daha atılmış bulunuyor ki 

ı o da iş bankasının burada bir şube · 
açmış olmasıdır.Bilhassa tüccarları· 
mız arasında büyük sevinç uyandıran 
bu hadise , Ceyhanın iktisadi haya· 
tında her halde mühim inkişaflara 
yol açacaktır . 

Filhakika halkımızın alaka ~ e 
sempati ile iştirak ettiği açış töre· 
ninden sonra banka derhal faaliye· 
te geçmiş ve bazı muameleler yap
mıştır . 

iş bankasının Ceyhanda bir şu. 
be açmaya karar verişi ve bu kara· 
rını bu gün fiil sahasına çıkarmış 
oluşu Ceyhanın yeni bir ihtiyaa 
üzerinde söz söylemek fırsatını bana 
vermiş bulunuyor . Bu ihtiyaç bor 
sa ihtiyacıdır . ' 

Büyük bir İstihsal sahasının mer
kezinde bulunan kasabamızda bor
sanın bulunmayışı ş mdiye kadar 
hem müstahsilin ıararını , hem de 

Litvinof'un nutku 

Ankara; 21 (AA.)- Stanley 
den sonra Sovyet dış işleri komiseri 
Litvinof söylediği nutkunda şöyle 
demiştir: 

Bu konferans beynelmilel konfe· 
ranslar tarihinde müstesna bir yer 
tutacaktır. 

Lozan mukavelesinin Boğazlar 
hakkındaki hükümleri, Türkiyeye 
tam bir emniyet bahşetmedigini 

konferans idrak ile kalmamış, e.ski 
- Gerisi üçüncü sahifede -

İspanyadaki isyan 
Cebelüttarik : 21 ( A.A. ) -

Dört İspanyol harb gemisi öğleden 
sonra Cebelüttarik önlerinde görül· 
müş • bunların asi İspanyol sahil şe· 
hirlerini bombardıman etmek vazi· 
fesini aldığı sanılmaktadır . 

Dansigde Naziler 
nasıl bir vaziyette? 

Danzig: 20 (Radyo) - Cemi· 
yeti Akvam tarafından tayin edilen 
Danzig Fevkalade Komiseri , yeni 
kanun ve emirnameler neşrederek 
bazı icraata girişmek istemiş ise de 
Nazilerin aldıkları menfi hareket 
karşısında hiç bir şey yapmağa mu· 
vaffak olamamıştır. Danzigde Nazi· 
!er, her şeye hakim bir vaziyette bu
lunmaktadırlar . 

alış veriş işlerinde büyük karışıklık 
ve münazaayı mucip olmaktadır. Her 
yıl yüz binlerce tonluk toprak mah· 
sulü üzerinde muamele yapılan ka · 
sahamızda borsanın bulunmayışı bil
hassa bu bakımdan ciddi bir eksik· 
liktir. Vakıa Ticaret Odamız vardır. 
Fakat bu teşekkül , ayni zamanda 
borsadan beklediğimiz faydaları da 
temin edecek mevkide değildir. Bi
naenaleyh, bütün bu noktalar göz 
önüne alınınca Ceyhanda bir borsa 
açılmasının ne kadar zaruri bir iş 
olduğu daha ıyi anlaşılır . Alakalı 
makamların bu ihtiyaca bigane kal· 
mıyacakları ümidiledir ki şu satır. 

!arı yazıyorum . 



Sahife : 2 Türk sözü 

Boğazlar işi istediğimiz gibi başarılınca .. Adana 
lılar dün, en özlü ve en manalı bir bayram 

- Briinci sahifeden artan -

çözemediği bir iştir, halledemediği 
bir meseledir. 

Bu dava bu güne kadar yalnız 
Türk tarihini değil, bütün dünya ta
rihini asırlarca meşğul eden, bir çok 
emperyalist devletlerin ihtiraslarını 
kabartan bir mesele halinde sürük
lemiştir. 

Kaç dafalar bu yüzden harp 
katlamış, kaç dafalar boğazlar için 
Osmanlı imparatorluğu ile Çarlık Rus 
ya ve gene Osmanlı imparatorluğu 

ile Avusturya arasında lıarp olunmuş 
ve bu harplere maddeten ve ma
nen lngiltere Fransa iş~irak etmiştir 

Çünkü meselenin büyük ehemmi
yeti vardır. 

Boğazlar iki dünyayı biribirinc 
birleştiren coğrafi, siyasi tarihi ve 
iktisadi rolü olan bir geçittir. 

O halde bu geçidin bekçiligini 
yapan, sahibi olan bir milletin de ta
rihi ve siyasi rolü o nisbette artmak
ta ve büyümektedir. 

Onun içindir ki Türk milletinin 
dünya tarihindeki bu rolü bir çok 
dafalar elinden almak için bu kapu 
yıllarca tehdit ~edilmiş ve menfaat ve 
ihtirası mütadelelerine sebebiyet 
vermiştir. 

Ve beceriksiz,, zaif, manen mad
deten çökmüş bir vaziyette olan Os
manlı imparatorluğu bu tarıhi rolü 
son gününe kadar ancak kah lngil
terenin, kah Fransanın himayesi ve 

kölgesi altında muhafaza edegelmiş
tir. 

Arkadaşlarım; 

Biliyorsunuz ki büyük harpteki 
mağlubiyetle gaybettiğimiz istiklal 
ve hakimiyetimizle birlikte parçala
nan yurdumuzun bu kısmı da itilaf 
devletlerinin kontrolü ve himayesi 
altına girmişti. 1 

Artık yurdumuzun bu parçasında 
da hakimiyetimiz kalmamış, boğazla- 1 

ra beynelmilel bir vaziyet verilerek 1 

ticaret ve harp gemilerine serbet ve 
açık bulundurmak kararı alınmıştı. 

işte arkadaşlanm, bir milletin 
istiklal aşkının, yurdseverliğinin: ben
lik ve egemenliğinin en büyük ölçi.:de 
bir örneği olan milli mücadele baş· 
ladığı ve bittiği gün boğazlar böyle 
açık ve serbest bir vaziyette bulunu
yordu. 

Dumlupınarın, İnönünün, Sakar
yanın, 30 ağustos meydan muhare- 1 
helerinin parlak, şerefli bir sonuncu 
olan Lozana gittiğimiz zaman da va
ziyet böyle idi . 

Türk istiklalini ve hakimiyetini 
temin eden Lozan konferansında bü
yük bir barış isteğile yurdumuzun 
hu parçası için devletlerin karşılıklı 
emniyet vaidlerile bazı hususi şart· 
lara r.ıuvafakat ettik . 

Boğazlarda muhtelit bir komis
yonun kontrolünü dünya sulhu namı-
na kabul ettik . 1 

Fakat siyasi hadiseler, devletler 
arasındaki haris menfaat Çarpışma

ları, boğazların emniyetini tekeffül 
eden devletlerin anlaşamamazlıkları 
Türk yurdu ve Türk istiklfıli için çok 
ehemmiyetli olan bu geçitte sürekli 
ve güvenli bir durum olmadığ.na bi
ze kanaat verdi . 

Ve biz bu kanaatle yurdumuzun 
en küçük bir taş parçasına bile olan 
titizlik ve kıskançlıkla emniyetimizi 
tehdit eden bu vaziyeti gerekli bir 
surette halletmek istedık . 

Arkadaşlarım; 
Bu durumu değiştirmek, hak ve 

hakimiyetimizi bu yurt parçasında da 
esaslandırmak için gidilecek iki yol 

1 
vardı . ya yurdu ve istiklali için hiç 
bir şeyden korkmıyan, hiç bir şeyden 
yılmıyan; havada, yerde , denizde , 
kuvvetin, kudretin mücessem bir tim~ 

yaşadılar •• •• gunu 
sali olan Türk ordusunu yörütmek 
ve boğazlan işgal etmek veya da işi 
beynelmilel bir dava yaparak tatlı
lıkla barış ve anlaşma yoluna gitmek
ti. 

Arkadaşlarım ; 
Beynelmilel muahedelere, sözlere 

pek de kıymet verilmiyen bu zaman 
da şüphe yok ki tatbik kabiliyeti 
yönünden birinci şık daha kolay, 
daha piratik ve daha -çabuk yapıla
bilir bir hal çaresi idi . 

lkinci şıkkın birinciye nazaran 
daha güç, daha çetin olduğu bu şık
kın emperyalist ihtiraslara, gizli ve 
akademik diplomasi usullerine, mü. I 
nakaşalarına yol açmak imkan ve 
ihtimalleri bulunduğu muhakkak gibi 
görünüyordu . 

Buna rağmen biz bu hakikatleri ı 

bilerek ikinciyi tercih ettik . 
1kı dünyayı birbirıne birleştiren, 

garpla şarkı bi;bir ne yakl şlıran 
bir geçidin sahil · larak tarihı v 
medeni rolumuzu ··z önünde tut. -
rak ve dün}a için her 1 angi bir z 
man en büyük bir hadise olacak 
olan bu gayri tabii vaziyeti ve teh
likeyi bertaraf etmek için anlaşma 

yolundan gittık . 
Ve bununla beynelmilel muahe

delerde sözümüzün, imzamızın kıy 
' metini, Türk faziletinin yüksekliğini, 
barış severliğimizi bütün dünyaya 
ilan ettik . 

Şiiph..: yok ki bu hareketimiz 
ufukları kararan Avrupa ve dünya ! 
milletleri üzerinde büyiik bir sempati 1 

uyaneırdı . 1 
Biz hakkından emin, kendine inan- il 

mış ve güvenmiş bir vaziyette bu 
konferansa alakalı milletleri davet 
ettik . 

Konferansın ne kadar uzadığını, 
ihtiras ve menfaat çarpışmalarına 

kadar gittiğini bilmem ki anlatmağa I 
lüzum varmıdır '? j 

Bazan dağılmak tehlikesile kar-

1

, 

şılanan bu konferansta biz sükunla, 

vekarla sabrettik . ı' 
isteğimiz olan en tabii bir hak 

kın tatlılıkla bize verilmesi için dip- 1 

lomasi. t~ri~inin şimdiye ~ad~r k~rd-ı 
etmedığı hır nezaket ve mcelık gos-

terdik . 1 
Binlerce Türk çocuklarının mu- 1 

kaddes ve aziz ölülerinin, dul kalan 
Türk ~malannın, kocasız kalan yos- 1 
ma gelinlerin ve nihayet yakılan yı· 
kılan Türk yurdunun bir mahsulü ve 
bir esen olan bir hakkı beynelmilel 
hak ve adalet masasına koyduk . 

Bu talebimiz nihayet haklı gö
rüldü0. 

Boğazlarda hak ve hakimiyetimiz 
bütün milletler tarafından tanındı. 

Ve dündenberi yurdun bu parça
sında Türk istiklalinin remzi oian ı 
Türk bayrağı yine dalgalanmağa baş 
ladı . 1 

Dün akşam bütün radyolar tel 
graf havadisleri bu büyük sulh müj
desini dünyaya yaydılar . 

Bütün dünya bu gün bizim gibi 
bu zaferin ve tarihi hadisenin neş'e
si He çalkalanıyor . 
fşte arkadaşlar bu yolda hareketi~ 

mizlc ve bu zaferimizle biz ban, cı ol 
duğumuzu, be~eriyef n sulh ve saa
det yolunda, medeniyetin s vgi ve 

anlaşma içinde yuk lme ine çalı an 
bir millet olduğumuzu bü un dün a
ya ilan ve bir daha tasdı ' ettim ·., 
olduk. 

Ve biz bu banş severliğ. mizle 
dün Türk geliyor diye çocuklarını 
korkutan garpli ann~lere bu giin 
sulh ve .ııaadet tesellisi veren bit 1 

unsur olduk 
Dün Türk milletini bir dehşetin 

ve korkunun timsali olarak çocukJa
nna telkin eden anneler, bu gün bizi 
kararan Avrupa ufuklannda barışı 

temine çalışan bir sulh perisi gibi, 
sızılı kalplerine ümit ve teselli veren, 
dünyanın saadeti yolunda yol göste
ren S-!vımli ve :sempatik bir millet 
olarak anıyorlar . 

işte biz bununla öğünüyor ve se
viniyoruz . Ne mutlu bize ki Türk'
üz , Ne mutlu bize ki Atatürk gibi 
bir Başımız, bir Reisimiz vardır . 

* 

1 

1 
' 

Temiz bir ifade ve heyecan verici 1 
jestlerle söylenen ve bir çok yerlerinde 
alkışlanan bu nutuktan sonra hitabet 
kürsüsüne, Gazetemiz iT ahrir Şefi 

Nevzad Giiven çıktı ve o da büyük 
bir alaka ile dinlenip alkışlanan şu 
nutku söyledi : . 

1 
1 

Nevzad Güvenin nutku l 
Değerli heşerilerim ! 
Dün gece Montröde yeni boğaz-

lar mua . i imzalandı . Lozandan 
sonra Tu . y n'n ikinci cihanşümul 
zaferi re' ı i bir meras"m ve vesika 
ile t d e<l idi demektır . 

Bu gtin başka milletleri çileden 
çık. rtacn1 , coştur~cak mahiyette 
olan bu za r· b"z, milli l arektcri
mizin yarattığı asil bir temkin ve 
heyecanla kutluyoruz . 

Hemşerilerim ! 
Halbuki bu zaferin manası, ma

hiyeti hakikaten her hangi bir mil· 
Jeti en büyük gurura, ... en derin he
yecana ·sevk edecek kadar büyük
tür . 

Denilebilir ki. Anadolunun bü
yük istiklal mücadelesi dün gece so
na ermiş, Anaf ar talar kahramanı 
Mustafa Kemalin Samsuna ayak bas
tığı gün başladığı mukaddes vatan 
savaşını büyük Türkiye Cumhuriye
tinin Reisi Atatürk dün gece Mon-
tröde bitirmiştir . 

Arkadaşlar, 

inmiştir . Politika ahlaki beşeriyetin 
şimdiye kadar görmediği bir zafa 
uğramıştır . 

Böyle bir zamanda Türkiye , ı A l d b . Ad . h r sinde 
kapılarının emniyetini şüphesiz, dev· y ar an erı ana ve ava 1 

ı~.tleri~ ancavk kağat üze~i~~-e. k~!an 1 ı· k uhtelif hırsızlıklar yapan sozlerınc baglamak safdıllıgını goste- ı ye ya ın m 
remezdi . b k l ·hayet tevkif edildiler Bunun içindir ki , boğazlarnııızın Sa l a l Ill 
tahkimi için Lozan muahedesini imza 
etmiş devletlere müracaat ettik . 

Arkadaşlar ; 
Türkiyenin bu hareketi , insan

lık tarihinde , yarınki insanların tak
dirle , takdisle ve bilhassa hayretle 
mütalaa edeçeği derin manalı bir 
hadisedir. 

Türkiye bu teklifi yaparken , bu 
işi kendi kendine hallediverecek ve 
kimseye hesap vermiyecek derecede 
kuvvetli id~. 

Beynelmilel ihtilafların , pürüzlü 
meselelerin emrivakiler , zorbalık
larla halled~<liği bir zamanda yaşı 
yorduk . Pekala biz de hodbin bir 
politika takip ederek önümüzde açı 
lan bu kötü yola girer ve meseleyi 
emrivakiyle hallediverirdik . 

Muhtelif tarihlerde mahalle, bağ 
ve köylerde eşya ve hayvan hırsız
lığı yapan şebekenin peşinde jandar
mamız epeyce bir zanıandanberi ta
kipte idi . 

içlerinde. sabıkalı sürü hırsızları 
bile bulunan bu on kişilik teşekkül 
nihayet şehrimiz jandarmalarının ve 
jandarma Yiizbaşısı [Ziyanın esrarlı 
çalışması sayesinde yakayı ele ver
mişlerdir . 

Hırsızların, bütün çaldıkları eş
yalar da kamilen müsadere edilmiş 
ve sahipleri de öğrenilnıiştir . 

Bunların çaldıkları eşyalar ara
sında hemen her cins eşya mevcut· 
tur. 

Fakat Türkiye , sulh davasına Yakalanan sabıkalılar şunlar -
bel bağlamış Türkiye , insanlığın , 
medeniyetin kurtuluşu uğrundaki 
mücadelenin ön safında bulunan 
Türkiye sağda solda vukua gelmek
te olan bu zorbalık hareketi karşısına 
yepyeni ve milletlere örnek olacak 
bir sistemle çıktı . 

Arkadaşlar 1 
Kuvvetin hakkı en çok ezdiği 

böyle bir zamanda Ankaranın bu 
dürüst hareketi , bütün dünyada 
yepyeni bir diplomasi mektebi aç
ınıstır . 

Binaenaleyh mubalağa etmeden 
diyebiliriz ki , dün gece Montröde 
kazandığımız zafer, Avrupayı saran 
korkunç endişenin üzerinde serin bir 
hava gibi esmiş ve dünyayı ferah
landırmıştır . 

Ankara diplomasisi hüsnü niyt;t· 
le ve sulh yoluyla da ihtilafların hal
ledilebileceğini isbat etmekle mil
letler nazarında kredisini tamamiyle 
kaybetmiş olan sulh müessesine , 
milletler sosyetesine haysiyetini iade 

dır: 
Adanalı Halil oğlu Bedir, Ab

dullah oğlu Haşim, Mustafa oğlu 

Çolak Sait, Adanalı Mehmed oğlu 
Süleyman,Çıplak Ce:ual, Mirza, Os-

:w = ::::;m:www = 
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Ağır ceza n1a *{enıesı 

Şehrimiz ağır ceza ınalıkemesi 
bir kaç gündenberi, eşyasını yeni 
isticar edilen binaye nakletmekte 
idi. 

Taşıma ve yerleşme işi dün te 
rnarnile bitmiş ve memurlar munta
zam ve rahatçe mesaiye başlamış
lardır. 

ikinci binanın tesisat işleri bi
ter bitmez diğer kısımlar da eski bi
nadan taşınac!klardır. 

man o<Tlu Tarsuslu Ahmed, sabı~ o 

hayvan hırsızlarınclan Albustanlı 
man oğlu Müslüm, Mustafa 
Konyalı Kazını ve Mustafa oğlu 
latyalı Ömerdir . 

Bu hırsizlardan Bedir, Ha; 
Çolak Sait, Süleyman, Kazım ve 
mer çaldıkları -eşyalarla birlikte 
rimiz Adliyesine teslim edilmİ 
dir. 

1 Bunlardan hırsız Ahmedin 
susta daha bir 'ok vukuatı old 
anlaşıldığından oradaki lursızlı~ 
da meydana çıkarılmak üzere 1 
sus adliyesine teslim ve o 
tevkif edilmiştir . 

Hayvan hırsızı Müslümün de 
handa sayısız vukuatı olduğıil1 
o da Ceyhana mahfuzen sevk 
miştir . 

Artık şehir ve bağlarla, kö, 
deki hırsızlıkların böylece önü 
mış denilebilir . 

SJX:Z x:n:::ı::e :CAY 

Hava vaziyeti 

Dün yağmur yağdı ve 
cak biraz hafifledi 

Dün öğleden sonra ~yağan 
mur üzerine sıcaklar nisb~ten 
mıştır. 

Hava rasattan aldığımız mal 
mata göre: 

Dün en az sıcak 23, en ço~ 
cak 33,5 santigrattı . 

Tazyiki nesi mi 7 51,6, rutİJ 
57 ve ruzkar ekseriya garbi c 
den saniyede üç metre sürat~e 
mekte ridi. 

Montröde ~,kazanılan bu zafer, 
tesiri ve neticeleri geçici :bir diplo 
masi zaferi değildir . Avrupanın po
litika aleminde bu gün çok sayılı ve 
yarın daha çok mühim roller oyna
mağa namzed Türk diplomasisinin 
kazandığı bu zafer, bizim için neti· 
celeri ebedi, ve istiklalimizi, toprak
larımıza hakimiye~irnizi kat'iyen ta
mamlayan büyük bir zaferdir . 

' etmiştir · 

bize aleme gıpta verecek hir istik
bal hazırlayan dünyada <la, tar hte 
de bir tek olan Büyük Atatürke, onun 
yılmaz yorulmaz iş ve iyınan arka
daşlarina, gök.sünü yurduna çelikten 
bir dvvar yapan Tiirk ordusuna min
netlerinizi. şükranlarınızı ıunmak 

Öğleden sonra hava bulutl 

Dün gece Montröde imzaladığı
m;z bu muahede ile Türkiye iki bü
yük kapısına çelik Türk ~umruğu 
nun sıkdığı iki kilit vurdu . 

Arkadaşlar; 

Bütün dünya emin· olsun ki: ·Meh
mctciğin çelik göksünden yapılmış 

bu kilitleri artık ne kuvvet ve ne de 
siyaset maymuncukları açamıyacak
tır . 

Lozan muahedesi Türkiye ıçın 
bir zafer muahedesi idi . Lozan mu· 
ahedesinde boğazlarin beynelmilel 
vaziyetini tesbit eden sistemi kabul 
edişimizde bir çok amiller olmuştur. 

Montröde imzaladığımız bu mu
ahede Cenevrenin nadir/ muvaffakı
yetleri arasına iftiharla koyabileceği 
bir eserdir. 

Elhasıl hemşerilerirn 1 
Türkiye , cebir ve emrivakiler

den gözü yılan ve bu yüzden başın-
da büyük bir fırtına kopmak tehli
kesi içinde bulunan Avrupa millet
lerine yeni bir yol açmıştır . 

Milletlerin bu aklıselim ve insani 
yolu takip edip etmiyeceklerini bil· 
miyonız. Fakat Türkiye biiyük va
zifelerini yapmışlara mahsus bir vic-
dan rahatlığı ile alnı açık ve mesuli· ı 
yetsiz bir halde tarihin karşısına çı· 
kacaktır. 

Arkadaşlar! Evvela zamanın siyasi icabları 
hususta sabırlı olmamızı emredi 
yordu . 

Teessüs etmeye başlayan yeni 
Türk diplomasisinin uzağı görüş husu
sunda gösterdigi şayanı hayret kud 
retten doğan bir e:nniyet ve rnnra 
ve bilha a ulh dava ına olan bağ
lılığımız L' an r jim · ni kabulde mü
es ir olı ı . oz n muahed i 

Bütün bu siyasi mülalıaza]arı ve 
politkayı bir lar.afa bırakarak düşü-

1 necek olursak Montö'de kazandığı
mız bu muazzam zaferin sebebini, 
ordusu ile, maddi manevi gücüyle 
Tiirkiyenin bugün millet]erarasında 

· n za c · d ; z ı l n n uahedelerin , 
b yn 1 , l rı. 1 r b" r dev ri 
vard , B ·na nal yh b zların ( m 
ı iyefı'li ga anti den re imi muzaf
fer bir d vl t sıfatiyle ve kendi rıza-! 
m zla kabul etmistik . Türkiyenin 
isf klfıli için bir g di'' olan bu vazi
yete yıllarca katlanm.,mıza işte şu 

yukarıda saydığımız amıller saik o!- 1 
muştur. j 

Fakat bu gün artık öyle bir za- ı· 
mana geldik ki , beynelmilel garanti 
lerin , verilmiş sözlerin değeri sıfra 

kazandığı büyük mevkide aramak 
lazımdır. 

Bunun açıkça ifadesi şudur: 
Politika sahasında kazandığımız 

bu zafer, ordumuzun etrafına korku 
veren sarsılmaz kuvveti, Türk mil
letinin emsalsiz bir şef etrafında çe· 
lik gibi kaynaşmış bir mmızara gös
termeşidir. 

Dünya bu manzara ı gördükçe 
Türk milleti daha hir çok ımıyaffll
kiyetlere, medeniyet ve refah sava,-
Jannda kazanılan daha bir çok za
ferlere kavuşaçakbr. 

:-Iernşehrileriml 

Bizi ayak attığımız her yolda 
mütemadi zaferlere kavu~turan ve 

hususunda asil .duygularınıza şu da
kikada tercüman olabildimsc ne mut
lu bana .. 

* 
Nev~at Güven sözlerini b:tirip 

kürsüden inince yerini, Erkek lisesi
nin bu Y.ılki mezunlarıçıdan Kemal 
aldı ve güzel' bir şiir okuyarak al
kışlandı. Bundan sonra, askeri bando 
istiklal marşını çaldı ve merasime 
son verildi. 

Atatürk parkındaki bu merasim 
bittikten sonra akşam saat 20 "de 
Halkevinde , Boğazlar hakkındaki 
son anlaşmanın enemmiyeti hak
kında konferans verilmiş ve bu kon-
ferans Hoparlörlerle şehrimizin mu
ayyen yerlerinde toplanan halka 
yayılmıştır . 

ve ruzgar artmıştı. 

Bir tehlike 
görülmüy 

Bölgeıniz pam .. ı darı od 
Helyotis haşeresini~ 

vaziyeti 
Çukurova bölgesinde ya 

tedkiklerde, pamuklarda .zö 
Helyotis haşeresinin endişe edil 
bir derece de olmadığı, v ... za!ll 
da haber verilen yerlerde ziraat 
kil~tmca mücadele yapıldığı ve 
cadelenin t~ liz bir surette hal.5 
vamda olduğu da anlaşılmıştıt'· 

Vilfıyet:n .her tarafında, g 
yerli ve gerek Klevland pamı.ı~ 
nın büyüme ve mahsuldarlığınıfl 
iyi olduğu görülmektedir. 

Dün gece şehrin resmi ve gayri 1 

resmi biitün müesseselerinde bol 
elektrik tenviratı yapıldığı gibi Ordu 1 B v l l\""ld ·· e 
Evi önünde ve Atatürk parkında da, ag anınız r.ıı yo v 
Belediye tarafmd:ın havai fişekler leme hastalı.darındarı 
atılarak gecenin neşesi artırılmıştır. müteessir oldu 

Saat 20 den sonra Halkevinde __ 

tertip edilen fener alayı , program 
mucibince şahri ba~tan başa dola
şarak yine Halkevinc geldi ve da-
ğıldı . 1 

Böylece Adanalılar dün,hükiimeti
mizin elde ettiği bu son siyasi za
ferin neşesi ile coşkun bir sevinç 
giinü yaşadılar ve başta Dahi Şefi
miz Atatürk olduğu halde bütün 

Bu } ıl havalann çok yağ 
ve rütubetli gitmesi neticesi ol# 
bağlar, külleme ve Mildyö ha ~ 
!arından çok zarar görmüşlerd 

Neşrolunan 2906 numaralı 
mucebince herkes kendi bağ ve 
sini hükumetin tarifatı dairesind 
lamağa mecbur olduğundan ~ 
deki ilkbahar mevsiminde halk 
hem bağlarını hastalıkt n 1'c 

biiyüklerimize içten saygJ , minnet 
ve bağlılıklarını teyit fırsatını elde 
etmiş oldular. ' lan, hem de cezaya çarpılma 
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Fatma Alı"ye imzalanırken 

ne düşünüyorlar ? _Birinci sahifeden artan - '----------------..:: 
Yazan : Taha foros Ceyhanın Yılan Kale mevkiinde Belediyeye ait : 

li:::=8 debi yat havasına kadın nağ· j 
~mesi karışalı çok oluyor; 

fakat hüriyet düşmanı bir 1 

teiiın altında bur bir kadın sesini 
ancak Fatma Aliyenin cesaret ve 
kudreti duyurabildi !.. 

Frankfurter Saytung gazetesi 
yazdığı bir başyazıda diyor ki : i 

Montrödeki Boğazlar konferansı-! 
çok yavaş ilerlemektedir . Bundan / 
bir kaç ay önce Türkiye hükumeti İ 
Cene~r.ed~ ~~ğa.ı:,I~rm yeniden tah: ı 
kiminı ılerı surdugu zaman , evvela 
bu teklifi her tarafta dostça karşı-

lan gemi adet ve büyüklüğü key
fiyeti kolayca halledilmiyecektir. 

Çünkü bu mesele yalnız İngilte
re İçin değil, Akdenizin diğı;r sahil 1 

devletleri ve hele konferansa katıl- 1 

maınış olan ltalya için, çok can ala. 
cak bir noktayı ifade etmektedir . 1 

Osmanlı İmparatorluğu yerinde bu
gün büyük şefi A tatürkün ver
diği veçhe ile en ileriye giden, sulh 
için en büyük amil olan genç bir 

Türkiye olduğunu da takdir etmiştir. 

Meşhur tarihci Cevdet Paşanın 
bu büyük kızı , küçük yaştanberi 
aaa dili gibi öğrendiği iki üç yabancı 
d:lden eserler okumağa ve tercüme 
tecrübeleri yapmağa başlamıştı . 
Müverrih bir babanın bu edip kızı 

en genç denilebilecek bir yaşta kuv· 
1 

Vetli eserler neşreretti ve elli yıl ev· 
b~lki muhitte onun satırları derin 

1 landı Bu suretle, esas mesele filen 
iyi bir çığıra girmiş gibi görünü

yordu. 
Türkiye Boğazlar antlaşmasını 

Boğazlar meselesinde bir İta!- ı 
yan - lnıriliz tesanüdü kırmak için 
apaçık olarak Londra ile Roma ara
sında bir diplomasi oyununu oyna
maktadır . 

Sovyet Rusyanın Türkiyc:ye karşı 
olan sarsılmaz dostluğundan bahse
den Litvinof diğer heyeti murahl-a
sa]ara te-şekkürden sonra bu konfe
ransın beynelmilel iştirakimesai ve 
meselelerin müsalemetkarane halli 
hakkındaki teamülüu zafa uğradığı ve 
haşin kuvvetin meşrü yollardan git
meğe lüzum görmediği zannolundu
ğu bir zamanda beynelmilel teşriki 
mesaiye ve ahda, vefaya inananların 
kalbine büyük bir ümid ve kuvvet 
verdiğini söylemirtir. 

ır hayret uyandırdı .. 
Fatma Aliye daha sonra 1895 

de intişar eden ( hanımlara mahsus 
tazete ) nin adeta baş muharriri idi. 
. e her nushasında zamana uygun , 
ıleriye uzanmış olgun yazıları bulu 
nurdu . 

* 
Ü ** l 

1 
• ç. yıl evvel ( Türk kadın şair 

hrı ~ nı yazarken bu kıymetli mu· , 
arrır hakkında kitabıında daha 1 

~az~a satırlar bulunabilmesi için ken - 1 
Pısıyle görüşmek istemiştim , Atıf 1 

~Şanın refikası ve en yaşlı kadın 
Ş~ırlerimizden olan Fahriye Atıf bi 
zı ~anıştıracağı sırada Fatma Aliye 
evınden çıkmıştı .. 
. Fakat tes:ıdüf buya , koca ta· 

r'.hcinin bu asıl kızıyle bir gün tak· 
~ıınde tanıştık . Yanında çok sevdi-

' gıın bir arkadaş vardı .. Fatma Ali · t .0 günkü çehresiyle hiç de resim-
1:rıne berıze:niyordu! Yorgun ve te
aş)ı idi . :Y amndakilcr kendisini te

selli ediyorlardı .. _ . · 

h O gün ne edebiyattan ve ne de 
k~Yattan konuşulmadı .. Esasen ha-

ı, ırıı olan hava böyle mevzuların es· 
ıne· ~ 

sıne mani oluyordu ı 

Uzun bir körüşmeye ·fırsat ver
~llek Üzere biı- hafta sonra ( Opİıao 
"-9') .de bir apartmana- çağırılmıştık! 

* * * Gerek Fatma Ali~eye ve gerek-
~t:~emşiresi şair Emine· Semiyeye(X) 
;ıııat edilecek yegane kusur , lisan· 
t11nın dağdağlı olmasıdır . Yoksa 
llıevzu ) ve ( fikir ) itibariyle -

z~.:ııanlarında ~ az çok orijinalite 
~ostermişlerdir . Hatta Emine Se· 
ıniyenin Selanikte ittihat ve terakki 
c~?Jıiyetinin siyasi ve hafi bir unsuru 

r ; ~Uğunu ve bundaki muvaffakıye· 
/~ • lstanbulda tevkif edileceği sı
fa a rnahirane bir surette Parise 
~r~:ını da hususi hayatlarındaki 
/d'Jına llığı göstermesi itibariyle zik
.e ebiliriz . 

* * * . F atına Aliye denebilirki istibdat 
ctev . d h tın e yazdı , meşrutiyet ve cum· 
Uriyet devrinde susdu .. 

72 O , en yaşlı kadın edibimizdi . 
1 Yaşında olduğu halde bu hafta 
stanbuld ··1d·· a o u . 

M Mümaharat , Refet , Enin , Udi 
d erarn , isvanı lslam , Ahmet Cev
v :t! P~şa ve Zamani , İstilayıislam, 
le . slam kadınları namındaki eser
ler'. neşretti .. Bazı eserleri garp dil-
rıne de ·ı . . 1 ; .... çevrı mıştı . 

/. 1 , [ • / 927- 928 yılında Adana 
- nıu ıc ''Ilı " ım nıektı•birıde edebiıaı hoca· 

/•ek Yapnıı§tı Mulıitırrıız hendısıni 
..,,._ 'Yt. tanır 

~---
İçi1 . . 

•kŞınıdıden hazırlanmaları icab et-
- tedir. • 

•. Her bağcı bir Pülverizatör ve dö- ı 
Q 111

. başına 5 - 6 kilo göztaşı ve 1 

~ ını .dar kükürt tedarik etmelidir. 

ıı-aa'- nıektebi mezunlan 
kurumu 

l~rı ~ehriıniz Ziraat mektebi mezun
s •. •Urumunun senelik idare heyeti 
·Çıın1 . k<ıç .~rıni yapmış olduklarım bir 

&"tin evvel yazmıştık . 

imzalıyanlardan ltalya gibi ehem· 
miyetli bir devletin henüz henüz gö
rüşmelere katılmamış olmasına rağ
men meselenin halledilmiş olduğu 
telakkisindedir. 

Ankaradan gelen resmi ve yarı 
resmi akisler bu hususta hiç bir şüp 
he bırakmamaktadır . 

Roma gazeteleri böyle bir tesa
nüdün .meydana gelmesi için lazım 
ohm şartları gizlememektedirler. , 

Bu şartlar ise, lngiliz ltalyan ' 
, gerginliği en büyük bir ölçüyü bul J 

duğu bir sırada, Akdeniz ınemle- İ 
ketleri ile yapılan yardım paktları
nın bozulmasıdır . 

ltalyan gazeteleri, bu paktların 

Titüles\orıun nuiku : 
Litvinfotan sonra söz alan Ro

manya baş murahhası Titülesko , 
şöyle demiştir : 

Romanyanın bu mukaveleyi 
kabulüne saik olan başlıca se -

Tahkim edilmemis Boğazlar,Tür
kiyenin müdafaa sisteminde büyük 
bir gedik teşkil etmektedir . Bu ge
diği kapatmak ise, '.~rk inisiyatifi-. j 
nin belli başlı gayesını teşkıl etmıştı. 

zecri tedbirler politikasının bir un
surundan başka bir şey olmadıkla
nı, bu itibarla zaten kendiliğinden 
mer'ilikleri artık kalmadığını kayd
etmektedirler . 

' bebin, Romanyanın Türkiyenin hüs-

Türkiyenin 1923 Lozan antlaş i 

masındanberi Akdenizde politika : 
durumunun esaslı bir surı:~tte değiş- 1 

tiği mülahazasına dayanan iddiası 
sükı1tla yahut aynile kabu edildi. 

Londra, bu tarzdaki görüşmele
re durmadan ve mutlak bir surette ' 
itiraz edeceğe benzemiyor . 

nü niyetine hudutsuz bir emniyet 
taşımasıdır . Onaltıncı asırda ölüm 
döşeğinde: büyük Etiyen bize "eğer 
muhasımlarıınızdan biri ile anlaşa· 
caksınız en merd millet olan Türk- ' 
!erle anlaşınız ., demiştir . Biz bu 
vasiyeti yerine getiriyoruz . Fakat 
şimdi karşımızda anlaşacak bir ha
sım değil , en samimi bir dost var 
dır . Atatürk , ismet lnönüne , 
Tevfik Rüştü Arasa hörmetlerimi 

Zaten Montrödeki fikir ayrılık· 
lan da bununla alakadar değildir . 
Bugün Türkiye de bunu anlamakta

dır . 
Türkiyenin şimdi tuttuğu yol , 

her hangi bir başka sebepten do
layı konferans akamete uğrıyacak 

'olursa, Boğazları kendi askeri men
faatlerinin doğru bulduğu şekilde 
tahkim edebilmesidir. 

Bu hadiseler , Almanyada bir 
seyircinin gfistereceği dikkatle takip 
edilmektedir . Bizim , Boğazlardan 
geçiş etrafındaki anlaşmazlıktan Av 
rupa sükununu bozacak yeni bir 
faktörün ortaya çıkmasından hiç bir 
menfaatimiz yoktur. 

Ortay"a çıkan fikir anlaşmazhk
ları, Biiyük Britanya ile Rusya ara
sındaki eski tarihi rekabeti tekrar 
birdenbire ortaya atmış olması do
layısile ciddi bir mahiyet taşımak
tadır . 

Taymis gazetesi yazdığı bir ma
kaled.e " Şimdi Rusya çok daha teh
likeleşti ,, demektedir . 

Makalede, Sovyetlerin iki yüzlü 
bir politika gütmekte oldnkları, ga
yelerini dünya ihtilalinini teşkil etti
ği izah edilerek, Stalin'in kurmağa 
muvffak oldnğu askeri mevkie işarei 

edilmektedir. 
Kısaca bundan çıkan netice: 
Sovyetlere, Boğazlardaa Akde

nize istedikleri kadar ğımi geçirme
lerine müsaade edilemez. 

Montrö'de görülen aykırılığın en 
büyüğünü de işin bu tarafı teşkil et

mektedir. 
Bu talebe İngilızlerin ihtirazda 

bulunmaları üzerine Litvinof'un kon
feransı terketmek tehltk~sinde bu
lunduğu yalanlandı. Fakat konferan
sın pazartesi gününe bırakılmış ol
ması hakikatı, mümessillerin salahi

zetlari tükendiğini ve hükumetleri 1 

ile görüsmek zorunda olduklarını 

göstermektedir. . • 1 
Bir anlaşma yolu bulmak ıınkam 

var mıdır? 
Bu yolun Karadeniz etrafında 

yapılan münakaşa sahasında olması 
ıhtimali vardır. 
. Bu sahaya gelince, Rus talebine 
göre, Karadeniz, ona kıyıları olan 
devletlere aid bir deniz olmalıdır. 

Bu denizde kıyıarı olınıyan dev
letlere aid harp gemilerinin Rusyaya 
tehlikesi dokunmıyacak, muayyen 
bir nisbette olmalaı lazımdır. 

Bürükselde toplauacak olan Lo
karno konferansına İtalyanın iştiraki 
için gönderilmiş olan çağın da bu· 
nu ispat etmektedir . 

Bu arada da M. Pol Bonkur 
Montröde Moskova ile Londra ara
sındaki anlaşmazlığı düzel tmeğe ça
lışıyor . 

İngiltere hükumeti 
ile münasebetimiz 
Sangsiyonların ilgasından 

sonra 
Ankara : 20 ( A.A.) - iyi ha· 

her alan mahafilde Sangsiyonlarm 
kaldırılmasından sonra Türkiye ile 
İngiltere arasında birinci kanun 1935 
te alınmış olan karşılıklı teminatın 
hitam bulduğu ve Sangsiyonların 

kalkmasını takip eden mübhemiyet 
devresinde Türkiyenin tek taraflı 
olarak lngiltereye karşı teminatı 
devam edeceği zannedilmektedir . 

Alman - Avusturya 
anlaşmasınıu gizli 

taraf lan 
- Birinci sahifeden arlan 

Acaba bu oyunu Hitler mi. yok
sa Mussolini mi idare etti ? 

[ Herald T ribune ] diyor ki : 
Şüphesiz ki; iki Diktatör bir pa

zarlık yaptı . Bu hadise yalnız başı· 
na onları Milletler sosyetesinin de 
mokrat varislerini tedhişe devam ede 
cek kadar kuvvetli .kılmıştır . 

Hitletle Mussolininin oyunlarını 
ne büyük bir maharetle oynadıkla
rım ve İngilizlerle, Fransızların tered
dütleri, istikametsiz siyasetleri ile 
onların bu oyunlarının~ kadar kolay
laştırmış olduklarım görmek hakika
ten tuhaf bir şey oluyor . 

İngilizlerle Fransızlar, hadisele
rin seyrini takib hususundaki iktidar
sızlıklarını göstermişlerdir . 

Bu iki millet siyasi hadiselerin 
seyri üzerindeki tesirlerini de artık 
kaybetmişlerdir. " 

ı ifade ettikten sonra buna size karşı 

olan şahsi muhabbetimi ilave ediniz; 
Romanyarun vaziyetini anlarsınız . 

Japon murahhasının nutku 
Ankara: 21 ( A.A. ) -Titülesko 

dan sonra.söz alan Japon murahhası 
Sato , demiştir ki : Ben ve refikim 
1923 de Lozanda da bulunduk . O 
tarihten beri ne kadar değişiklils)er 

oldu . Koca bir imparatorluk yıkıl· 
dıktan sonra yepyeni zinde bir Tür· 
kiye vücude geldi . Ve herkesin 
hayranlığım celbetti . İsmet İnönü
nün Lozanda hayranı olduğumuz 

meziyetlerini burada da doktor 
Arasta ve Numan Menemenci oğ

lunda1gördük . Türkiye böyJe rical 
ile iftihar etmelidir . 

Hükumetim imza etttiği muka· 
veleye harfiyen ve bu mukavelenin 
ruhuna tama:nen riayet edecektir . 
Temenni edelim ki garbin bir ucun· 
dan şarkın öbür ucuna gidecek im· 
zalı nusha, dünyanın bütün devletle· 

, rine emniyet , itimat ve müsalemet 
ruhunu anlatsın . 

Murahhaslar Montrödan 
ayrılıyorlar: 

Montrö : 21 (A.A.) - Hoğazlar 
konferansı delegeleri bir birini mü· 
teakip buradan hareket etmektedir
ler. Litvinof bu gün hareket etmiştir. 

Titülesko daha bir kaç gün bu· 
rada kalmak niyetindedir. 

İstanbulda şenlikler; 
İstanbul : 21 (AA.) - Montrö

da kazandığımız zafer, lstanbul hal
kının coşkun ve candan tezahürleri· 
ne vesile olmuştur. Dün geceden 
donanmaya başlayan şehir bugün bir 
bayram manzarası göstermektedir. 

Karadeniz boğazında ve Çanak
k le boğazında maııalı tezahürler 

' u·· ' k f yapııınıştır. niver>it.-ae on erans 
!ar verilmiştir. 

Fener alayları yapılmıştır. Hal· 
km tezahürü sabaha kadar deva:n 
edecektir. 

medi. Balkanlarda ayrılıklar var, İn
giltere daima hakem rolün~ oyna
mak arzusunda .. 

Hali dere ve keza dere ve nehir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 
metre (eski 100 dönüm. ) 

Yine Ceyhanın ayni m •v'.<iinde şır:.Can hali ve Kir ya 1. oğlu Cuma tar
lası, garben n Şimalen tarikiiirn, cenuben dere ile mıhdut (9) hektar (2) 
bin metre ( eski 100 dönüm ) ki cer.ıan ( 1 S ) hektar (4) bin metre (eski 
200 donüm ) ve muhammen bedeli ( 1000) lira olan iki parça tarla şart
namesi mucibince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

İhabsi Ağustosnn üçüncü pazartt si günü saat 15 te Belediye Encü
meninde yapılacaktır . 

Satış bedeli peşindir. Muvak!Gıt teminatı ( 7 5 liradır. 
Bu tarlaya alıcı çıkmadığı takdirde ayni günde ve ~artnamesi muci

bince iki sene mii ::Lletle ki ray l veril~: ·~ 1dir. K:ra b~d~li peşindir. Mu ham 
men senelik kira bedeli (100) , iki seneliği (200) liradır. 

Muvakkat teminatı (15) liradır . 
Gerek satın almak ve gerek kira ile tJtmak istiyenler ihale gün:i mu 

vakkat teminat akçalar;le Adana Belediye Encümenine ve şartnameyi gör
mek istiyenler her g:.in Adana Belediyesi yazı işleri kalemine ve Ceyhan 
Belediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.7112 18· 22-26-30 

1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak üzere Belediye 
ambarında teslim ( 25-50 ) ton souk asfaltın satın almması açık eksilt
meye konmuştur . 

2 - İstekiiler asfaltın tahlil vasıflarının ve imli tarihini bildirir vesaik 
ibraz edeceklerdir . 

3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergi ve resim >e diğer mas
raflar müteahhide aittir. 

4 Yapılacak tekliflerle u>ulü dairesinde yatırılmış c 7 ,5 nisbet!nde 
muvakkat teıninnt akça:ı makbuzu veya Banka mektubcı gönderilmesi la
zımdır . 

5 - İhale Ağustosun 10 uncu pazartesi günü saat on beşte Adana 
Belediye encümeninde yapılacaktır . 

6 - Muvakkat teminat ( 27 5 ) liradır. 7120 22 26-30 4 

Evvelce kendisine ihale edilen KımyaJer kınu•li ınjJJ~ti zarfında taah
hüdünü ifa etmediğinden Adana 13elediycJi tarafındın 936 senesi içinde 
yapılması icabedecek bulunan sınai ve gıda! maddelc-riıı tahlil işi şartna

mesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. İha!e<İ Ağustosun aıtıncı 
perşembe günü saat on beşte Belediye enciimen:nd· yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası 45 liradır . 
Talipler ihale gün~ teminat akçalarile BelediF e 1c:i.n~nine ve şartna 

meyi görmek istiyenler her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 7119 22- 26-30 4 

Yeni me-zarlıkta yapılacak olan tul:·mba dairesi ile te:nel tal:viyesi açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Ağustosun 6 incı perşembe günü sa1t on beşte Belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

Muvakkat teminatı yüz on liradır. İstc 1dilcrin şartn:ımeyi görmek üzere 
her gün fen işleri müdürlüğüne ve ihale g:in:i de teın'n~tlarile birlikte da-
imi encümene müracaatları ilan olunur. 7121 22-26-30 4 
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F • "d • Soğuk 
rıgı aıre bava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her ne\i i~kilc:r 

bozulmadan 

kalırlar . 

uzun müddet 

Sıh:ıatınızı koruyunuz ve 1935 mo 

deli yeni bir 

:tınız. 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 
1 soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 
diği zaman ne karlı b;r iş yapmış olduklarım anlarlar. 

sahip olanlar elek
tr:k fa'.urııu gel-

F rigi daire' d daha üstiin Vt' d:ıh2 idareli soğuk bva en dolabı yoktur . 
Halep or2da ise, arşın burada .... Geliniz, g 'ıüniiz ve kanaat getir-

dikten sonra satın alınız. 7101 

1 

0 Gençlerin faal kurumunun hami 
L~şkanhğını kabul eden Vali Tevfik 
•ıad· . 
iq .. 1 Baysala dün , kurumun yenı 
I· ~re heyeti teşekkürlerini sunmuş
~tdıt. 

Fakat politika bakımından bu J 

kadar ehemmiyetli bir meselede , 1 
Rusvanın bir Akdeniz devle'.i olarak 
ortaya çıkıp çıkmaması ile ilgili o- 1 

Fransız gazetelerinin , Avrupanm 
artık tamamile tebellür etmiş iki kıs
ma ayırıldığmı yazdıklarınclan bahse· 
den Nevyork-Times , Fransız ga
zetelerinin bu hususta biraz acele et
tiklerini ve hadiseleri zamanından ev
vel tekamül etmiş gördüklerini söy
liyor ve ilave ediyor : 

" Polonya henüz bir tarafı seç-

Y almz, muhakkak olan bir şey 
varsa F ransamn prestiji müthiş bir 
darbe yemiştir. Ve bu Almanyamn 
vaziyetini çok sağlamlaştırmıştır . 11 

7 ı Adres : Abi~:şh;;;:i;raa~~ı:l İ karşısıı;d~ . 1 
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Sahife: 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kilo }'iyaıı 

CINSl En En t;ok 
Sa olan Mikdar 

BL. 

K. s. K. s. ·~ Kilo 

' =-Kapımah-pamuk ==== ---

3"8 -Piyasa parlağı ,, 39 
Pizasa temizi 

" iane 1 -

iane 2 
Ekspres 

-Klevlant 1 1 
"-

YAPAGI 
Beyaz 

. 

1 1 t-Si~ah 

<: f G 1 T 
~kspres l 1 ıane 

1 
Yerli " Yemlik ,, 
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Arpa 
Fasulya 
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Kuş yemi - -
Keten tohumu • 
Mercimek - -ı -
Sisam 1 1 -

UN 
(- ?ört yıldız Salih 1 675 _, 
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--600 

.o- - ----
1 700 .~ Dört yıldız Doğruluk - - --- -... 
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Liverpol Telgraflan 
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Kambiyo ve para 
21 I 7 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

'ııııllm -
Hazır 1 'T 31 Liret 

I I= ' -Rayşmark 
Temmuz vadeli /-7 00-

Frank « Fransız » 
__ 6_/ 51 1 -Birincitcşrin vadeli Sterlin « İngiliz » 

-Hit hazır _5_ı_ş! Dolar « Amerika » -Ncvyork 12 31 Frank « İsviçre » 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosul okantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş ) 

dır : 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik l Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 

so ikinci " 
30 
15 

Hususi banyo ( Bir kişi ücreti günde iki 
Umumi ( 

" J def aya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gP-lmİJıenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
17 

çek- ı 

------------------------·--------------------------.~ 
Bakteriyoloğ 
-------

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka-
ğında 't 70 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 13-14 
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Türksözü 

Açık teşekkür 
Kardaşım Hulusiyi hiç bir men

faat beklemeksizin bağımıza kadar 
gelerek tedavi eden doktor Bay Ma
hire minnettarlığımızı söylerken fakir 1 
bir Türk gencini tedaviden duyacağı 
zevki paraya değişmediğini daima 
söyliyen çok saygı değer doktora 
gazetenizle de minnettarlığımızı yaz
manızı rica edPrim. 

Ailesi namına kardeşi 
7122 SOLEYMAN 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y ağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Orta mekteple Liseden jkmale 

kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bi!Umum Riyazi ve Fiziki 

Antalya Valiliğinden : 
1- Vilayet emlakinden A~talya j 

iskelesinde günde otuz ton bugday ı 
üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz 

yirmi bin lira muhammen bedelle 
19-8 - 936 çarşamba günii saal 
on ikiye kadar kapalı zarf usulile 
artırmaya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminat yedi bin 
iki yüz elli liradır. 

3 - ihale bedeli peşin olduğu 
gibi senelik yüzde altı faize tabi ol

mak üzere sekiz senede ve sekiz 
müsavi taksitle de ödenebilir. 

4- Taliplerin teklif mektupla
rını 2490 sayılı kanunun tarifi dai

resinde o günü saat on bire kadar 
Vilayet makamına vermeleri lazım
dır . 

5 - Taliplere kolaylık olmak, 
üzere şartnamenin birer sureti An
kara, İstanbul , İzmir, Adana Vila
yetlerine de gönderilmiştir. 7037 

24-15-24-30 
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Eski Selanik bankası karşısında 

Askeri Hastanesi Diştabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
V. d akdedilecek Beynelmilel Diş tabipleri kongresine 
ıyana a iştirak ve merkezi Avrupada mesleki tetkikatta bu-

lunmak üzere ayrılmıştır. 

1 O Eylulda dönecektir 
7100 4 

TORKiVE i~ BANK•!tl 
6748 69 

22 Teınnmi 1W 

Tt:j Q KiVt= 

ll 'RAAT 
BANKASI 

Ankara dirası Fabrikası 
------------·-------Ô z Tür~ 'le:trnayesilc 

, r 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

1 
2 

105 
385 

Yarım lilre 
Gram 

" 3 32 .. 
4 82 " 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
T ereyağından 
Etten 
Balıktan 5 325 " 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara 

rasını içiniz. Her yerde israrla <::rayınız. Adanada toptan satış "f 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
N 11 A No. 11 B. - Telefon No. 265 Bebekli Kilise sokak o. . 

1 6984 35 !.--------'-
Rıza Salih Saray 

Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 

Telefon No . 265 - Adana Posta 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
Lugagne 1929 Kod: Bentcey's 

6991 _6 __ 

Kaçakçılar vat 
hainidir .__ _________________ __ 

" Umumi neşriyat miidir' 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matba-' 

• 

1 


