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Adananırı tarihi büyük bayr<ı1ı belediyeden saat kulesine göıürülilrkm Hataylıların iztırap sembollerinden bırisı resmi g~ıııe 

~:;::İ~: ... u:;;;:,~~~:,~7~:,:~:. 1 çukurovalılar k.Urtuluş bayramlannı Hatay için müzakere 
d<ın (Bnrhan Belge )run gazete-

~~;t'Jr":!::.~=·~:;};)r.~::: buyıl görülmedik heyecanla kutladılar tekrar başlayacak 
Adana , hızım 
cenubumuz 

A 
srupanın şimalinde ve orta
vında oturan milletlerin ce
nub'a hasretleri vardır . Ce
nup , çünkü , güneş ve ta-

rih meml~ketidir . Diyonisos kültüne 
kendilerini vermiş büyük Avrupalılar 
~rasında • Wagner'i , Göthe'yi , Niet
•che'yi gosterebiliriz . Bunlar " ce
llup hastalıtı'nm en büyük musab1a- 1 
rldır • Hele Göthe ve Nie.tsche . j 

Bunları bn hastalık , hır aşk gibi, · 
bir iptila gibi yakalamış ve güneşin 
~ltanat sürdükü diyara sür -
11lü.ftür . Ve denebilir ki , güneş, bu 
\.i büyük insanın yalnız vücud1arını 
detıı bilhassa ruhlarını ısıtm ştır • 

Jki1i de-, ........ gençleşmif ve 
· · olarak dönmüşlerdir , Ve , 

r'll~•ı harareti gönüllerinde, emdik-
\iet lftAı gozJerinde, öldükleri dakika
)\ kadar muhafaza etmişlerdir . 

Sonraları , bu cenup aşkı , gittik
çe daha büyük yıpılara bulaşmış ve 
bundan turizm dedifimiz alelide gü
neş ticareti dotmuştur , 

• • • 
Bu cenup aşkı , sade Avrupalıla

ra lllahsus bir hal defildir. Amerika
•laıuı da kendilerine mahsus , bugün 

n derece zengin ve muhteşem bir 
eJıup'Jarı vardır . • 
. Rusların cenub'u Krım. Kafkasya
ır . Biz de , eenup diye bir şey ta
>'Yiin etmemiş olmakla beraber, kuru-
aıı Türk devletleri • daima bu ihti
~~· .duymuıJar ve kendilerine bu 
.•m

1 
ı veren toprakları ellerine geçir

lf erdir • 
_ Anadolu'daki Türk devleti , bu
n , kendi hudutları içindeki top

-lari ve ıklimleri fethetmeğe bz~la
lf • Yeni manada b,r "fatih devlet 
r y - " k: alnız bu futuhatın istikameti , 
. iden oldukU gibi sathına ve geniş· 1 
ne detil • derinliğinedir . Ve şark 
garp • şimal - cenup mefhum· 

rı ~ YClli Türk ınsanınm dimağında 
ıun bamba k bf . mba . f a r terkıp yolundan j 
elttedş~a hır maddenin cevherini ver

ır . 

~--~Ji • ben , bir yolcu ve . bir 
... ır 5 'k· . k • l • 1 ıncı anun bayramın· 

ohu \ıllmak üzere Ankara'dan kal· 
ura)a r ub ge ıyorum . Bana kendi 

a umdan bahseden büyük adam ı 
' ~de~yatımda raslamamışım-

rJ. ~eıın saltanat sürdüğü yer
erın vücud · · 
e ettikle . . ıçkın ve. 1Uh içie nel~r 

. rını endı edebiyatımın 
hır kitabında hiç bir Türk Gothe-

Voya N· J im . ıetsche'sinden okumuı de-

8ö 1 1 AJ e olmakla beraber, Ankara- 1 
de.:~~y- relişim, sadece bir ik•u f ırmeai olmamiştır. 

-·-'::'' ActanahJar biliyorJarmı, 
Ankar" bir kar örtüsü 

se~11• ~n de onu öyle bıraktım. 
e kar iki nı1aı· "d" N""•de'de aynı f ı ı ı. 16 

kıtla'.L aka! aya.z daha acatdı. 
T "'• bir detişiklik yoktu. fa~ 

ini oroslann Akdeniıe bakan yüz· 
ıeçtıkçe, kar ve aotuıun hey-

Bu bayram aynı zamanda kardeş H tayın kurtuluşu 
için de bir nümayiş mahiye ·ni aldı 

Kamutay gurubunda Hatay için m .. 
müzakereler yapıldı. Aras izahat 
Fransız elçisi Ponso Ankaraya döndü bir ceft,IM{I~~ 
mil olmadığını fakat Fransanın bir kaç güne 

cevabını bildireceğini beyan etti. 

S ocakta müşahitler f aaliy'etine 
vam ediyor. Müdhiş bir tazyik U8iJll.., 

Ankara : 6 ( A.A ) - C. H. 1 başı münasehetile bir kaç ... iıilf& 
partisi kamutay grubu dün Trab- rahattan sonra SaoClık ifiJle 
zm seylaVJ Hasan aakamn başkan- diRnin de iftital edeoeJW 

-~~~~-.:-r. ~~ W!Clifetttiaı~-d--

Adananın büyÜk ıa ·h· b ı.:u L-
'' ' ayrağ, saat kuksile Ulucaai arasına çe"' TrR:tı 

ve. Parilde Sancak meselesi üzerinde hariciyesinde U.YVlll edilaı~ 
gdçen müzakerderi ve murahhas sahada biri tatmin edebi.ıledi!Q 
heyetimizin çalışmasını C. H. F. mahiyette zannedilen rejiaai 
içtimamda hulasa etti. Bu hulisa bilibare ıöriifiilmek üzere 
geçen hafta P. G, tebliğinde zik- barile mütalaa etmeldipnizi 
redilmifti. Dr. Aras buna iJive olara ve böyle bir arih teklif alınca 
Parisden ~ynhrken Fransız bqvekili 1 hüsnüniyetle tetkik ve mütalu • iit.':1 
ile görüştüpnü ve müşarünileyhin ccti mizin kendisine söylenmesi illldllMI 
hakiki bir hüsnüniyet göstererek derbal FrmM hariciyesine ~ 
iki memleket arasında iyi münuebab böyle bir teklifin verilecep.i ·~~: 
muhafaza edecek bir bal sureti bal mit oldupnu nakletmqW. 
mak lüzumunda ısrar ettipü ve yıl Bugün Pariıten avdet etmif _.,..ll 

-:-------------- Fransa büyük elçiıbnin bir Mlf'.a.li1:urı1 
ispanya sahillerine dün 6000 italyan mil o1mac1ıtmı ve ~ 

Kahraman Adanablar, gerek l daha bü .. k ti"ti b. _Lı bu _ _ inde erebe bü _ .. yu ve z ır emaue 
çukurova ökii_" ~e d eri tün torcnin protraımm vücuda getinniı 

keyfiyeti derhal sorarak iki ao._,., . ...,. 
askeri çıkarıldı ne kadar bu hususta bir ~ 

- Gerisi ikirıri sahi/eda _ 

bir memleket öl bklarm et ~- bulunuyorlardı. 
suz olan kahramao 

15 
m, ~ ki. Gerek latanbul razeteleriadeki 

nunsani kurtulufUDUR . . "<:' yıl yazılar, gerekle halkm pqmdaki 
dönümiinÜ katlulamak ıçan gunler. sözler Adana kurtulut yı~ 
denberi hazarlanmlt ve her yıldan nün bu sene daha büyqk bir l..U· 

•• -··------ lidelilc içinde kutlulanacatn haber 

A"t;tilrk Konyaya veri~~p hududu ~ 
teşrif ettiler kurtulUfUD bütün bir Türk kurtufut 

tarihinde ne muazzam ve baba biç-

fnönü de şefe mülaki ol
mak için hareket etti 

Ankara : 6 ( A.A ) _ 
Atatürk beş ikinci kanun-
da lstanbulu terketmeğe 
ve şimdilik Konyaya git
mete karar vermiştir. Mü
şarQnİleyh dün gece saat 

ilmez bir yer guttugunü bütün bir 
Türk dünyası bilir .. 

Bunun için bütün Çukurovalılar • 
bayramlarma:bu yıl siyasi ha~l.ann 
doğurduğu bir; atmosfer dahihnde. 
hakir olarak daha büyük ve manalı hır 
ehemmiyet veriyorlardı . 

Bu ehemmiyetli günle hükumet 
de buyıJ daha çok yakından alaka· 
dar oluyordu. 

işte F ransızlann Çukurova l<>J>: 
reklannı, bir F r a n 5 1 z nelen 

G · :ı.: .... 1• •ahifede -- erisı ~ 

Madrid : 6 ( A A. ) - Madrid 
ccpbeainde harp dündenberi'yeni· 
den tiddctlenmiştir . On ~ ui 
bombarduman tayyaresi dün fChri 
~mbardu~an etmit ve nüfusça za 
yıata aebebıyet yermiştir· 

Royter ajansı dörtjbin ltalyan as· 
kerinin Kadiksde karaya :çıkanldı
ktndan İngiltere hükumetinin haber.

1 
dar edildiğini ve İngiliz -ltalyan an 
lcşmasmm Romadt imzasın:fan bir 
gün önce ispanyaya bu ltalyan kuv
vetinin çıkanlmasırun Londrada dıp · 
lomatik mahafilde derin bir hayret 
uyandırdıtım bildirmektedir . . 

lngiltere ispanya asilerinin elle. 
rinde bulunan harp gemileri tara· 
fıııdan lngiliz vapurlarının seferle
rinin iz'aç edilmesinden dolayı Bur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -Qçte Haydarpaşa istasyo
nundan hususi trenlerile 
Konya ya har ~ket buyur
muşlardır . son dakika -Başvekil İsmet İnönü fs .. 
tanbuldan Konyaya hare- Büyük Şefimizle Şeflerimiz Eskişehir-
ket etmiş olan Reisicüm- de do4 • rt saatlık bir müzakere yapblar 
Jıur Atatürke mülaki olm 
üzere dün gece sabaha kar· Eskifehir : 7 ( A. A. - Sabaha karşı ) - Atatürk lstanbuldan Kon· 
şı hususi trenle F._,L:--hire yaya giderken batvekil ve büyük erkimharbiye reisi ile hariciye ve dala-

~ liye vekillerini Eskitehirde kabul ederek beraber dört saat çaı.n..IaıGr. 
Bwluın Belge 

d6rCluftC6 ulüfme-
hareket etmiştir. Atatürk teyahabna devam t>tmiş ve bafvekil ile berabainde hahmm ar-1-.--....._. •• __ ., ____ ...., lcsclqlan Anbraya danımişlerdir. ' 
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·, r ~ a b e r 1 e r i Ceyhanda nasıl 
.. •• 

(;nıç §tıır /(.ümuran B<>zk11ın ba)
ramda .~ıatiirk parkı üniind• )·apılart 

merasim·IP okuduğu. çok l>l'ğeniltm §İ•
rini biz de büyük bir zevkle neşredi-

yoruz : 

Gülmek Gerek ADANA! ... 
- -·······----

0 ne, yüzün gülmüyor, düğ-ün gününde, one ? 
O ne, bir elem çökmüş kurtuluş minberine ? 
Neye kaşların çatık, alnın buruşuk neye ? 
Hazır gibi duruyor yüreğ'in döğ'üşmeye ... 
Saçların bir arslanın yelesine benzemiş .. 
Kaldır haşım bir yol .. Konuşahm seninle 

Selamı var Ata"nın, selamı var Adana 1 
Seni ilk bayrak gibi selamlıyor Ankara 1 .. 
Kahrı yok, sitemi yok, inanki, tek adama .. 
Alnı açık bakıyor çılgın esen rüzgara 1.. 
Biliyor her Türk şehri uğrunda kal'a onun ! .. 
Kaşımız çatılamaz, gülmek gerek Adana !... 

istiklal kavgasında tereddüt istemeyiz 1 
Hürriyete ilk ana, baba olmuş milletiz 1 .. 
Biz, nehir mandeteriz, nebir emparyalist'il 1 
Biz kendi parçasına hasret duyan erleriz 1.. 
Şu, 300,000 kardeşe acı çektiremeyiz 1 
HATAY'ı bir Tüık gibi hür yaşatmak isteriz 1 

"fürküz, esirlik yoktur, bak, alın yazımızda! 
Bir tek adam gıbiyiz milli savaşımızda 1 
Ve o ilk bayrak gibi, ATATÜRK başımızda! 
Kurt u!acak derllenme, yarın Hatayımızdal 
Menzill<'ri yakarak koşan kahramanlarız, 
Kaşımız çatılamaz, gülmek gerek Adana! 

Elemin bumu yoksa, buna mı tasalısın ? 
Senki, Hataylıların silah arkadaşısııı ! 
Ko onlar tank taşısın , silah, aska taşısın . 
Sen tırpanla, yumrukla döğüşmüş kahramansın ! 
Bu roller, bu tehditler vız gelir Türklere, vız ! 
Dünya, Türkün istiklal aşkıııı unutmasın ; .. 

Hüriyet, Ah hüriyet : - Türklerın öz çocuğu 
Biliriz değ-erinin ne ağır olduğunu 1 
Dumlupınar, Adana, Antep unutuldumu ? 
Ebedi kurtuluşun mabedi Anadolu 
Misal değ'ilnli acep, Türkü anlamak içın ? 
lnsenlıkın şuuru, ınantıkı, aklı bumu ? 

Daha dün buralara ayak basanlar gördü .. 
Daıtlarda, ovalarda kan gövdeyi götürdü ... 
Bu hudutta her şehir deniz gibi köpürdü .. 
Gel~ni tepetaklak geldiği yere siırdü 1 
Bilmohki, esirlik alın yazımız dcg-il 1 
Dinle dünya : - - Saymaktan başka ~arc yok ICtkii 1 

Gozlerimde o günler .. Kalınınuınlıır, eleler .. 
Gozlerimde evini bark 11>1 tetkedenler .. 
Gozlerimde dev gibi doğüşcrek iılenler .. 
Şuraya t-U toprağ'a arslanca gvınülenler , 
Hatay için silkinıp kalkacaklar nerdryse .. 
Kerem gib; ytnarak, inanarak g:dealer 1 .. 

Di:n dü~mandı, bugiin de lab"at r.nldıııyor .. 
Sular kudurmuş gibi sokakları sarıyor .. 
O d~ sokecek aıt ç, yıkac:-k ev aııyor .. 
Aldırma, yiğit bağ'rin on 1 da dayanıyor. .. 
lk "n•i ':ıir kurtuluş yolund .• yız Adana! 
Tab:atın da aman demesi yakla~ıyorl.. 

Karartamaz, düşllnme, korlima, sokaklarını 
Artık kara giinlerin o kara ~lüm marşı! 
lnanki, bir kal'adır her köy düşmana kar,ı! 
Ve ömrünü fütursuz istiklale adadı 
Bu topra1 . ıa yalan da, yaşayan da, doıtan dal.. 
Korkma l~kelenemez Türk olan HATAY adı! 

• 

Mekteplerde 
Dün derslere 

edildi 
devam 

5 Kanunsani kurtuluşumuz do
layısile evvelki gün tatil yapan bü· 
tün mekteplerde dersler devam et
miştir . 

Cenup demiryolları fela
ketzedelerimize 500 lira 

gönderdi 

Haber aldığımıza göre , "cenup 
demiryolları ., nın Halebde bulunan 
merkezi Adana seylapzedelerine 500 
lira göndermiştir. Bu insani ve dost 
alakadan dolayı cenup rlemiryolla
rına teşekkür ederiz . 

Çiftçi Birliği 

IJI kutlandı ? 

Ticaret beyanna 
mesi usulü 
kaldırılacak 

Dahili ticaret beyannamesi usu 
lünün kaldırılması takarrür etmiş
tir . 

Bu usul, dahili ticarette zorluk
lar vücude getiriyordu . 

Mütekaidler için 
Maliyede fiş usulü 
Yetim ve mütekaidlerin tesbit 

ve tayinini kolaylaştırmak bunların 

oturdukları yeri tayin etmek ve bu 
suretle muamelelerde sür'at ve ko 
favlık temin etmek için muntazam 
b~rçfar umum müdürlüğü fiş usulu 
kurulmasını kararlaştırmıştır . 

l İş bankası teminat 
mektupları 

Maliye Vekaleti, Türkiye iş ban· 
kasının resmi daireler için verebile
ceği teminat mektuplarının 31-12 
- 937 tarihine kadar daha bir se
ne müddetle kabul edilmesini karar· 
faştırınış ve bu ka rarını alakadarla
ra bildirmiştir . 

Kırtasiyecilikle şid
. detli mücadele 

936 senesinin bittiği şu günlerde 
bütün vekaletler bir senelik çalış- . 
maların istatistiğini çıkarmakla meş
guldurlar . 

Devletin hassasiyetle üzerinde 
durduğu kırtasiyeçilikle mücadele 
takip edilecektir . 

Devlet vagonların
da kırılmaz cam 

Ceyhan : 5 [ Hususi muhabiri
mizden ] - Bundan on beş sene ev. 

vel güzel Adana ve Ceyhanımız düş '. 
manlar tarafından istila edilmişti . i 

O zaman düşmanlar Adana ve 
havafisinde artık Türk bayrağı dal
galanamaz diyorlardı . 

Ve bu sözleri de Fransız gene
ralları söyliyorlardı . 

Aradan çok geçmeden • busöz
leri söyliyenler arkalarına bir defa 
olsun bakmadan kaçtılar ve daha 
şehirlerimizden kaçmadan Türk'ün 
o ay yıldızlı bayrağı yir e eskisi gibi 
göklerde dalgalanmağa başlamıştı . 

1 şte bu günün nasıl ve ne suret 

Talebe cemiyetleri j 
Şelırinıiz Çiftçi Birliği dün yıl ık 

yıllık toplantısını yaptı 

Son zamanlarda Avrupada, oto
mobillerden sonra, trenlerde de 
emniyet camları kullanılmnğa baş 

lamıştır. Şimal demiryolları için yeni 
yapıl an vagonlardan •Onra eski va· 
gonlard,ı da kırılmaz camlar kul 
lanmağa başlayan Fransada yapılan 
tecrübeler çok iyi neticeler vermiştir. 
Ôğrendiğimıze göre Devlet demir
yolları idaresi de bundan sonra yap
tıracağı vagonlarda aynı şekli tercih 
• cıcektir. 

le Çukurovanın kahraman ve cesur 
delıkanlıları, htiyarları elhasıl kadın· 
lan v.• erkekleri el birliği ile yorul · 
madan vatan uğruna c1n feda et· 
mekten çekinmeden, yılmadan çalı· 
şarak yarattıkları bu günü kutla
mak için bir kaç ğün önce Ceyha
nımızda hazırlığa başlanmış ve prog
raınlar tertip edilmişti . 

merasim başlıyor 

kongresini yaptı ve idare heyetini Her yerde kaldırılıyor 
seçti . 

Safa Ôzl~r . Kasım Ener, Ekrem Maarif Vekaleti talebelerin ders 
Avni, Halil Savatlı, Ata Espirici ida- !erile daha fazla alakadar olmasını 
rt' htyetini teşkil etliler, kongrede, temin İçin talebelerin cemiyet halin- t 
birlik vaziyeti hakkında uzun konuş· de çalışmalarını uygun bulmamış 

malar yııpıidı . J tır . . . . . 
Büdçe üzerinde konuştılmak üze Bu gi~ı cemıyetl~rın fesh edıl-

re kongre ı 4 Kiinunsani Perşenbe _ ınesine ~aı~ ~lan emır her tarafa ta-
güh~ toplanmak üzore dağılmıştır . mim edilmıştir · 

Çukurova~ıların kurtuluş bayramı 
- ~irınci sahifede11 _artan ; 

··ı '""\ 1 lt'ı' !\\aına1< Üzere terk rttik eri 
4 kanunsani gece>i, saat 12 fabrıka 
diidüklt"ı i t'.urııı~dan ötüyor, top 
sesle~İ gtCr) i s~r .. )·or. lm~ııııı tüy· 
l•.,ni ürpttlrıı bit hıw11 ~\ ·. l~ıe 
\t.,ı\ bu •llnHıl Fta;ısızlar. g•flet 
t .,. .. 11~· 

Hllllii niyasmdan uyanarak genııle 

r 

rİn! binip Türk topraklarını trık 
etmiş 1 ulunu}orlardı.. Bundan 15 
yıl önce ... 

AdAna lurlıılu~ lÖı rni ~>Öf!IP ~'"~ 
lıy~ı' ,, . 

~ Kir.ıırıü•ani sabalılnday11 , in · 
ıanın ilıklerine işleyen ve muhakkak 1 

ılfırde bulunan ·bir kunı ~ıtuk ol• 

. . ...... 'l .... • · -- ... . ... 

• • • 1 

• 

Merasim alanını kasabanın bil
yilklcri , mektepliler ve kasabalı ve 
köylii binlerce lıal k hınca hınç dol· 
durmuşlardı . 

Saat tam 10,30 da düşmanları 
püskürten ve korkutup ka~ıran ve 
memleketimizi kurtaran ı kahramaıı 
çetelerimizi temsilen 500 küsur atlı 
ellerinde o zamana aid silahlar ol· 
duğu halde çarşıdan geçerek hüku· 
met kona~ önilne geldiler ve dtıjrU• 
ca Parti binasının önünde.ı geçerek 
Partinin yanında bulunan boşluta 
tfiderek Jı1rdı1lar. : • 

10,35 de istiklal rriar·şl il• blfy· 
rak merasimi yapıldı . 

Bayrak çekme merasimi yapılır · 

keıı j!'ndarmalarımrz havaya birer el • 
s;lah attılar , 

11 Oundaıı sonra kür•uye ilk drfil 
ıııınrif ıııem•Jru çıkarak bu günün 
çok mutlu bir gAn oldufıun ı ve bu k 
g[in 'i kaza · ımak iç;n Ct'.")lı!!,.Jrl.:trın 

ş 
çok ka'u~manca ve cesurane çalışa· 

, ı ak çarpıştıklarını söyliyrrek bu gün 
kıi Cryl a •1d.1 yapılan ıncra,iıııdeıı 
dJla ı lflıüklerimİz c tazimat telg· 
ı , flaıı Ç'-'kılece~lııi b-v•ıı ~.ırr<k 
1'uroiiJrn ınmiştir . 

Saııt 11,5 geçe lıalk hükiİınet 
önü ıdeıı b;!edıye ö ııü ıe gittiler. Par· qf 

tı binası yanında hekliyen kahraman , ' 
!arımız hükümet öniind e ıı tekrar çar· 
•ı• a doXru hareket ettiler t'c P•r\İ . 
~; b nı 
biııal.ırı önlerini bir kaç dda dolaş· , 

hitler vazifelerine başlamışlardır 
l!'azetclerin Sancaktan dün aldıkları 
habı:rlere göre Antakya ve isken· 
derunclaki Türk milisler vazifelerin-

Selamı var ATANIN, selamı var Adana! den çıkarılmış ve yerlerine muhita 
Seni ilk bayrak gibi selamlıyor Ankara! tamamın yabancı kimseler alın. 

tılar . ili 
J l, 1 O geç: belediy ed ~ kutlama hiç 

ınera~imi yapıldı ve kahraman çe• 
telerimiz bu defa da belediye önün · Kahrı yok, sitemi yok, inanki, tek Adama .. ııııştır. 

Alnı açık bakıyor çılgın esen rüzgAra G 
Biliyor her Türk şehri ufrunda kal'a onun! Ankara: 6 ( A A ) - azete-
Kaşımız çatılamaz gülmek gerek Adana1... fer Sanc~ktan diin de mühim haber-

3_1 _937 !er almışlardır. Bu haberler intihap 
Ankara - Adana yüzünden Türk halkı ü:ztrinde takibe 

KAmur9n Kedı1 et ır başlanmış olan tazyikin bütün şid-
___________ ..;.;.,;;rı;;;;;,,.;:-.;:;..-~~.:;::;.::::~ ; detile devam etmekte olduğunu '/\ı :lanmı z ır ı:cıirrım ı;: arç ı rnn,,. iç 

------- bildirmektedir. lntihabatta Suriye 
1 

lehine reyini kullanmayanların birer masına rağmen daha şafak sökerkett nıızı ışıgın ) üzlerine göıleı İne vura ! 

den g ~çc rek çl!rsı v mahalleleri 
dolaştılar ve saat 12 de mtrı İm• 
bu suretle nihayet verilmiştir . l<'.t1f · 
lcrden gelen kahraman çetelerimize 
balediye ve Parti tarafından öğle 
>· emeği verilıoiş ve İilttıler ııii&leril· 
miştir . 

Akşam da kasaba içerisinde ve 
ıııalıaflelerde fener alayı y•rılmıştıt. atay iç~n müzakereler vesile ile evleri basılmakta mütera- halk sokaklara. meydanlara taşma· ' vura onun altına girenler onu bütün 1 

kim vergileri bahane edilerek mal· ğ"a , b..ştamıştı . 1 şehıi dolaştıktıın ~onra ende bir ban-:----------::--- __ ..,. A 
lan zaptolunnıakta ve kendilerine Günlerderıberi köyle~nde hazır- d11 mlizikıı, nsker ve ıze~ alAylıı:ı Tilrk gurüı unuu şiddetinin, istiklali· bileceğini söylediğini bildirmiştir. 

Arasın beyanatından meselenin nasıl 
bir revis alacağıni tasavvnr etmek 
mümkün olmadığı anlaşılıyordu. Söz 
alan hatipler F ransanın takip ettiği 
müzakere usulünü şiddetle tenkit 
etmişler açık ve anlaşılır bir usulu 

Türkiye efkarı uınumiyesının 
daha ziyade taktir edeceğini söyle. 

işlerdir. hatipler hayret ve infilal· 
erini gizlemiyorlardı. Dr. Aras tek 
ar kürsüyejgelerek beyanatına i!ave 

ecek bir fCY olmadığım macerayı 
~ibne nalcletmelde şim
tlilik iktifa ettiğini ve hadiaatın al· 

ış olduğu cereyanı nihayete kadar 
"°'tıılı kanlılıkla takip etmek muva. 

olduğunu söylemiştir. Bazı hatip

• iki tarafa dostluk gösteren 

devletlerin' bu meseledeki hareketleri 
halckıncaki suallerine Dr. Aras yakın 
bir zamanda izahat vereceğini vade 
derek cevabını şimdilik tehir ettiğiLi 
arzetıniştir, 

Ankara: 6 ( A.A) - intihap 
yüzünden Türk halkı üzerinde tat· 
bikine başlanmış ulanitazyilcin bü · 
tün şiddetile devam etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. intihapta Suriye 
lehine reyini kullanmıyanların birer 
vesile ile evleri basılmakta mütera· 
kim vergileri bahane edilerek mal. 
lan zaptolunmakta ve kendıleri işken. 
ceye tutulmaktadır. Gazeteler bu 
tazyike uğrayan Türklerin isimlerini 
ve hangi bahanelerle tazyike uğra· 
dıklarını bütün tafmilitile yazıyor!;:'" 
lskenderun Sancapa giden müp· 

işkence yapılmaktadır. • 1 lı~lar yaplı~\a~ rn_nnı A~an~y: gel- onunl,ı ~era~~r sııat kııle ıne geldı· j n:n manası vardı , 

Antakya : 6 ( Hususı ) - Ak- 1 ıııış bul~rıen koylu suvarılerın nalları ı ~ r. kulrnır> dıbındı: evvelden ~azı1rlan · I Bayrnk çekildiktnn sonra hatip-
vam cemiyeti tarafından gönderilmiş 1 · ~"oskelerın üstünde çıkardığı tok ses l nııJ olaıı t3rt'ıı µrogramına l>aş anı' ler soz alnıııt~ ba9fadı , 
olan müşahit heyet lskenderundan lerle sabahın daha çok sessi1 ~r1kakla yordu . Saat 9,5 dıı, Bütün bir Türk ı 

1 VfC!et GCçlür>ün rıutkU Antakyaya geldi ve Antakya) ı mer · frına ,yayılıyor. Otcllcı-dc, evlerde uyu· kahramanlığını gölgesinde boyası 
k 'tt'h tt' J k d b b b b ı b' · ı l Adanaıııızın tarihi bayrağının Ç ez ı ı az e ı · yan ar, uy usun an ir apam, ir nııı içıııde ir a ev gi ı eritıııış o an o 

1 
Heyet Antakyaya geldiğinin er- harükullide heyecan ürpermesife ıı· mııazzaın bayraıtı istiklal tnorşile be !; kildiği saat kule yanındaki küra~y~ 

lesi günü bir İçtima yaparak hattı· yandırılıyorelu , Şehir gitgide dnlu.

1 

taber kueeye çekilirken gördük .. Tüy-
1 

ilk defa Vedat Giiclü çıkarak bu 
h k ti 

· · t · e · k"' I"' h" ı· h · k ı hu"'nu"'n ne kadar ög'Ünıtıcyc ıkaer are e erını ayın ve m saı program yor, ·oyu şe ır ı, genç i tıyar ço- leriınız opan ırcasına ürperdi ... 

farını tesbıt ettı . hık çocuk, bayramın başlıyacağı mey İV!avi • gök altında bu bayrağı tarih yaprağı olduğunu heyecanlı 
Şimdilik Antakyada alelade te . danlara koışuyordu . 1 bu haleti ruhiye ile, bu biçim bir yıl ifade, gür bir tavırla anlattıktan 

maslar yapmaktadır . Geçen gün Sa~ıt 9 da : dönüşünü hatıraları içinde görmek ne ra mevzuunu Hatay davanuza doğ 
Kınk~ana gitmışlerdir. 1 ilclediyede :.dtınalıların kahramanlık/ tadına do> um olmaz bir heyecan ve· yürüterek demiştir ki: 

Heyet şimdi yalnız dolaşıp gör· larına bir hatıra olarak sakl:ııı•ıı" F / . d . Hangı· himayeden bahsolunuy 
d "'kl . d' • u .e ran rıyoı u ıns~M • td 

1 u erim not etmekte ır. sızların Çukurova topr ki t k ıı k k'ld' D I I d h"' - d di. Bitim ,topraklarımız, yur 8f 1 . 1.. . , . . . a arını er• ıuayra·ç~ ı ı. agaan ı urruz e .. h stıcvap, ma uınat ve ıstafJStık ettıklerı günün sab h h . 1 ı. h"' . . "d f k d' T"' k rımızı ! .. Bizim himayeye mu 1 k "k" d' 1 k · . . . a ı şe rın saat 
1 

vu urıyetı mu a aaya mu te ır ur il . .. hS 
top ama , şı ayet ın eme gıbı kulesıne çekilmiş olan ta 'h' b k d b" h b -'.olmadığımızı, yalnız mi ct.ımızın. . k.k hk'k · 1 · · d h b rı ı ayra ordusun an ır manga avaya eş _ Lot ..ı;.;mi't--
tet ı ve ta ı ı' crıne a a aş. merasimle alındı iz · ı ~ halk • . O . • . • kimiyeti 'ltırida yaşaya-ec..,.. 
lamamı,lardır. bayrağın altına gi;dile~ı ~On e k l el atekş ettlı . k ub~et~te h~ed?ıscm;!ri - Gerisi dördüncüsahifedc-

• un ~~4 geçece , ge ece u uıı a 

Tat. 

Hı 
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Zeka nedir ve kimler zekidir ? 
Or. Pierre Janet Çeviren Hamdı Akvndi 

- il -
v- ~ akat iş bununla kalmadı : Bir ı 
. ş; hafta sonra, hayır mUessesesi 

törü Revue Scientifique mecmu-' 
e tıa şu tavzih makalesini yolladı : 

Cöpeğimize, lüzumundan az ah
lılık ve lüzumundan fazla zeki 
>yorsunuz, çünkü o alış verişe 
1 biz alıştırdık . Bu köpek, sadece 
tarzda kazandığı ekmekle tagad-

a tder. Ekmekci kadın ona yalnız 
a lın kuruşluk ekmek vermiş ve ' 
n •n yarım kuruşu ~ unıbaraya at

~ır . " Efkan umumiye derhal 
~şti ve Enverness'deki köpeğin 
~ka şöhretine hiç layik olmadı-

r haber verdi, 
n · tfkarı umumiyenin bu rücuu bi· 
1- liisteriyor ki, müdürün izahatın. 

sonra zekanın mühim bir vasfı 
an kayboluyordu. ilkin, köpe· 
karışık ve gayeye muvafık tav. 

a- ~reketini biızat icad ettiğini 
og- ıştık fakat öğreniyoruz ki ica

a aidiyeti yok; çünkü bu icadı 
müessesedir ve zeki olan 0 • 

t· 
lı· 
a· 

il- ~oksa köpek değil. 
küçük hik4ye bile zekaıutı 
fınl aydınlatır: Biz, her ~atı. 
Şeyde, orijinal olan, bizzat 

llıevcuttan çıkan ve başkala. 

ve 

ğelmeyen bir file zeka ismini 
z. Mihanikleşmiş mutad bir 

~k mertş"iinde ilk yapısında 
tli olur ve onu takdir için · 

u· !'tıca kadar gitmek lazım®, 
ru• lih; icad, yeniden zuhur edişin 

ek f1 çok umumidir. Canlı bir 
ğa itan ktndil~inden zuhur eden 

kişiklik zekavetli bir fiil de
Çunkü hayatın tekamülü bize 
böyle değışiklikler gösterir. 

lır · t::ı b~•rİ bir tavru hare· 
r el a!Juk eden Mr müşahede. 

nun _ zekavetli tav~if olun. 

efil ~n - ne dereceye kadar ta. 
~lllıesi Jazımgeldiğini tasrih 

nuıı r . 
uu 

kaç sene evvel, h:ıyli hususi 
rın 

. Şe rait içinde bulunan 76 ya. 
lı şa· 

.. hr hasta kadın müşahedent 

<l
gun id ,. Bunun Pariste oldukra 
~ il , 

elg· bir vaziyeti ':ard ı : . Yaşı, 
k e lı enııni vr tl • sıyası bır ıı.~hıs 

" asının adı, yübck ııı evkile. 
ınet 5ocuklaıı, ve hatta bizzat 
Par 1n eskıden Lir zamanlar o:y. 

ııl , her eey onu her dürJu·· 
an1an . ' .. 

e ıhti raml'.' layık kılıyordu 
r çar · · 

ya, ve asap bmuklukf arı ,.rli ., 

1 
tini ve halini çok değiştir· 

o aş· 
e kıyafetine, ne de temizli · 
at ediyordu; miıkalemede 

ama hiç yerinde o l mıyan şey l er 
ı · e· ı , 
T 'Qu ve bilhassa gıda ve ı" ç k"ı 

"nÜrı .... 
el eri -

bakımıııdan çok fena itiyatları var~•· 
Has bir arkadaş süsü verilmiş hır 
nezare!çi kadın onun yanında bulu. · 
nacaktı ve bu kadına hastanın vazı. 

yetinin ne olduğunu izaha çalışı· 
yordum : Bir taraftan fevkalade şa 
yahl hürmet ve bunun farkında olan 
yanında mütemadiyen hürmetkarane 
hatta takdirkarane bir vaziyet mu· 
hafaza edilmek lazımgelen bir ba
yan ve öte taraftan daima ihtiyatlı 
harehte ihtimamlar göstermeğe, 
memnu içki ve gıdaları hazfetmeğe, 
hesapsız gevezelikleri durdurmağ~ 
ilah .. mecbur eden ruhi bir tedennı. 
Nazaretçi kadın anlıyor ıöründü ve 
biitün istediklerimi yapacağını va· 

detti. 
Bir kaç gün sonra bu nazaretçi 

karlın gelip beni buldu ve bana 
hayli sert sözler söyliyecek kadar 
Sı·n · 1· .. •• d"" " Bana diyordu, 

ır ı gorun u : .. 
manasız emirler verdiniz. Çünku bu 
emirler akla aykırı ve ifa edileıııiye· 
cek mahiyette : Bir taraftan. b~ ka
dına karşı mümkün olan ıhtiramı 

.. . • . . uz ki bunu 
gostermemı ıstıyorson • 
tamamen kabul ediyorum: fakat bu 
takdirde onan madunu olacağı°?, 
çünkü ilk hürmet itaattir, f~ka~ ~ı
liyorsunuz ki a bana acaıp ışber 
yaptırmak istiyor. ôte taraft~ a

na. yapmak istemediği ş~y~erı_ yar 
tırtmamı dilediği gibi yıyıp ıçme • 

' k p yollarda 
ten, sokağa yalnız çı 1 l"k 
kaybolmaktan, apık sapık geveze ı 
t kt tmcmi söylüyorsunuz; 

eme en mene 
b ··t·· b 1 ayet iyı· anlıyorum u un un arı g •. 

b··t·· b nları yapmaklığım ıçın amauunu .. 
t l ·zım bu takdırde ıse emre mem a • 

mafevk ben olacağım, çiinkü mafevk 

k d. . 't t ettirendir. Biri yahut en ısıne ı aa 
.. t k' d veya mafevk olayım, o e ı, ma un .. 

ti b d . fakat defaten bırı ve ma u um ur, ... 
.. t k. 1 emretmek ınanasızlık-
o e ı oyma ı d" . .. .h 

J Jazınıgel ığını ıntı ap 
t ı r, ne oma ıı 

ediniz. ,, k d k 
B .. , den bu a mm ço u sozıer , . 

h k ld "'u ve zeka istiyen ınce 
a ma o Us k b·ı · . 
b. . . . uctirmeğe a ı ıye sız 

ı r ışı yerme " . . F"k· 
b 1 d ,,.,, neticesını çıkardım. ı 

U Un U15u d h" tk• . k' bir ka m urme ar 
rımcı-; zc ı . 

1 1 b·ı · r zahiren pek mutı tavur u o a ı ı • 
.. .. b·ı · fakat ayni zamanda an· 

gorune ı ır . d" 
cak kendi dilediğini yapıp ıtaat e _ı-

.. .. ek katiyetle emredebı· yor goruner 
lir. Pek çok kadınlar bu rolü oyna· 

mak kabiliyetindedirl.er: . . 
Bu küçük tıbbi hı_kaye b~lkı ~ır 

1 .. ğ tecek mahıyettedır : Bıze 
şey er o re . f 

t .k ka·nin esaslı bır vas ını ve pra ı ze · . d . 
b lk" d kudretin sebeplerın en hı· 
.e. ı .. et rir Nezaretçi kadın, bize 

rını gos e · . 
G . · do·· rdüncü sahıfede- erısı 

Tan • 
sıneması 

im ize 

öğle 
teri!· 

e ve 
ı şlı(ı 

iklali· 

Bu akşam 
.. Kurtuluş bayramımız şerefine 

Jul verenin müthiş romanı 

Mişel Strog~! . 
Asırların ateşini söndüremedıgı hır 

kahramanlığın menkabesidir. 

atip· Mişel Strogof 
1' atar harLini en müthiş bir şekilde canlandıran bir şaheserdir. 

· . Mişel Strogof 
nı~. çe ana vaıife hizmet etmek, yegane hedef hizmet etmek yegane 

r~~y~~ bir aşka hizmet etmektir. 

• uybi Mişel Strogof 
i er M b"" "k b" f'I "d' 
1 bil evsimin en uyu ır ı mı ır. 

n ı ıt: Ycrf . , . d"I . . 1 
so~ erın erkenden temın e ı mesı rıca o unur. Bu şaheser 

a;oğrtı bugün 2,30 matinesinden itibaren görebilirsiniz. 

'AKINDA: 

nuyor· HARRY 
daşl ,. 

uhtllç 

BAUR'ın lemsilinde büyük bir kudret 
gösterdiği bir harika daha 

Taras Bulba 

• 

in h11' 
ğin.iıi-----.:... • ..;._,_~,;;;..;;~..;..!.;.7 6~9!,!1~_.:;.;..:...ı;;;;;!I 

Türle •özü 

Büyüklerimize i çektiği
miz minnet ve tazimat 

telgrafları 
Kemal Atatürk 

Cümhur Reisi 
Halk , köylerden gelen ellibinden fazla atlı ve yaya Adananın on be· 

şirtci kurtuluş ba~_ramını .. kutlulamak İçin şehirde toplanmışlardır . Adana
lılar her şeyden once. b~y~k Atalarının kurtarıcı varlığına karşı sonu ~el· 
meyen -~"°ygı ve sevgılerını canlandırmışlar . Eşsiz ulu şefin kendilerıne 
verecegı emre ; başlarını , canlarını düşünmeden bağışlamaya hazır ol· 
duklannı en_ ~ş~un tezahurler]e ifade etmişler ve yani başlarında kardeş 
hatayı.n d~ ıstı~lal ve kurtuluş bayramlarına kavuşturulmasını büyük Ata 
dan dılem1şler~ır . Şu dakikada Anıdınızın önündeki büyük meydanlığa 
toplanan te~mıl Çukurovalı Atasının yolunda , onun büyük adının önün
de: baş eğmışler. ve saygılarını sunarak büyük fikirlerinizin uğrunda canfa. 
rıAI fedaya and ıçerek emrinize hazır olduklarını bildirmişlerdir · 

Sonsuz tazimlerimizle , Ulu Atamıza bu sınır yiğitlerinin derin duygu 1 
ve coşkunluklarını arzederiz . 

Belediye reisi 

Büyük 

Seyhen velisi ve C· H. P. Seyhen 
llyönkurul Beşkenı 

Millet Meclisi Reisliğine 
Adana 

Bugün elli binden fazla Adanalı Atatürkün Anıdının önünde toplana· 
rak en_ co~kun tezahürlerle on be~inci kurtuluş bayramını kutlulamışlardır. 
B~ ~esıle ıle bütün Adanalılar hüriyet ve varlıklarının yüce ve erişilmeı 
bı~ ırade kaynağı ?lan ve yurdun ferahlığı ve varlığı uğrunda en çetin iş· 
lerı başarınağa daıma muvvaffak olan büyük millet meclisine karşı bağlı
lıklarını ve sonsuz saygılarını sunmuşlardır • 

_ ~danalı~ann bu derin inan ve saygılarını yüce katınıza arzetmekle en 
buyuğ bahtı yarlığı du ı maktayız . 

Belediye reiai Seyhan velisi ve C. H. P. 
Jtyönkurul Be,kanı 

İsmet İnönü 
Yüce Başvekilimiz 

Bugün Atatürk Anıdl etrafında toplanan ve köylerde~ akın halin.de 
g~len yaya ve atlı elli binden fazla Adanalı coşkun tezaburlerle onbeşın
cı kurtuluş bayramını kutlularken büyük değerine yürek ve kafalarını can
dan bağladıkları başvekillerine sonsuz saygılarını gönülden sunar ve mu· 
vaffakiy~ti günden güne büyüyen hükumet varlığının başından hiç bir za 

man eksık olmamalarını candan dilemişlerdir • 1 

Adana~ıların bu derin duygularını yüksek katınıza göksümüz kabara· 

rak en derın saygılarla arzetmekle müftehiriz · 

Beledi ye reisi Seyhan valisi ve C. H. P. Seyhen 
llyönKurul başkent 

Büyük erkanı harbiye reisliğine 
Adana 

Bugün Atatürk m d toplanan elli binden fazla Adanalı Adana-
ey anma 1 1 k k d" f · nın onbeşinci kurt 1 ld "' .. .. .. bayramını kut u ar en ; en ı erme 

.. u uş yı onumunun . . d k 
bu guzel yurd p . t·kı · ı hüriyetinı temın hususun a anını .. arçasının ıs ı a v~ 

doken büyük fedakarlıkla ra katlanan milletin kudret ve kahrama.nlık kay· 
nagı olan ordumuza karşı derin bağlılıklarını ve daima onun emnne. hazır 
olduklarını tehar etmişlerdir . Adanalıların ordumuza karşı bu derın duy

gularını 'yüce katınıza arzederiz . 

Belediye reisi Şeyhan velisi ve C. H. P. 
ilyönkurul başkanı 

C. H. p. Genel sekreterliğine 
Adana 

Bugün Atatürk Anıdınıı; etrafında köylerden gelen atlı ve. y~ya ve 
halkt ·· kk ıı · b" d ziyade Adanalı, Adananın onbeşıncı kur 

an mure ep e ı ın en . k' d k ı ı 
tuluş b b" kunluk içinde emsalsız bır şe ıl e ut u a· 

ayranımı sonsuz ır çoş .. · k 
dıla b ·ı ·ı d )arı dolduraıı muazzam halk kutlesı memle e· r , u vesı e ı e mey an • d h 
tin ·· d ·· · ki f büyük hamlelerin kaynagı olan ve yur u er 

gun en gune ın şa ve . k'I" d 1. . . 
a dah d 1 b

. h d f doğru götüren ın ı apcı ve eğer ı partımıze n a urum u ır e e e . .. 

k d ğ delere karşı candan bağlılık ve ınanlarını yu· 
ve onun ortaya oy u u um . d" . · d" 

kt 1 • ki 1 el sekreterlerine bıl ırmeyı dıle ıler . 
re en ge en ıste er e gen d ·· k 

Ad 1 1 · k"I' parti uize karşı can an bağlılıklarım yuce atı · ana ı arın , ın ı apçı . 
nıza büyük bir bahtiyarlık içinde arzederız · 

Belediye reisi 
Seyhan velisi ve C, H. P. Seyhan 

ilyönkurul başkanı 

Aldığımız Tebrik Telgrafları 
Türk Sözü : Adana 

Kahraman Adananın şanli kurtuluş gününü Adanada yaşayamadığım· 
dan çok müteessirim. Fakat yiğit Adanalıların kurtuluş bayramını kutlu 
!arken içimde en derin bir zevk ve heyecanın sıcaklığını duyuyorum . 

Türk Sözü : Adana 

Balikesir seylavı 
Örge Evren 

Toroslulur hemşerilerinin bayramlarını candan kutlular . 

Toros Gençler Birli§i 

Türk Sözü : Adana 

Yıllarca süren kahı:amanlık. fedakarlık sonunda Çukur Ovalı hemş~ri
leıinio kazandıkları .. ~1;1rtuluş~n on beşinci yıl dönümünü candan kutlularım. 

· Ömer Kemal 
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Adananın kurtuluş bayramı şerefine 

Johnny Veissmuller 

(TARZAN) 
Maymunlar arasında 

ilaveten: Ekler Jurnal 

Ayrıca: Berlinde olimpiyatlara 
hazırlık türkçe 

Dikkat: Umumi arzu ve istek Üzerine yalnız 

Cumartesi gündüz matinesinde 

(Volga Ateşler içinde) 
Pek yakında : 

(Gönül istediğine gider) 
Dişi köpek 
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l ı Alsaray sinemasında 
Böyle bir bayram çok yakında Antakyalılara da nasip olsun 

Duyan ve çalışan kazanır 

Büyük Fransız ihtilali 
Bütün beşeriyete hürriyet ve kurtuluş fikri vermiştir. 

iLAVE 
Sayın ve kudretli partimizin Adana halkına bayram 

hediyesi olarak gönderdiği 

Bu yıl Ankara Cumhuriyet bayramı 
Ve 

Edirne askeri manevraları 
Bilhassa bu iki filmi bütün mekteplilere ve halka tavsiye ederiz. 

GELECEK PROGRAM : 

Anna Karanin 
Oynıyan 

Greta Garbo 
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ispanya sahillerine İtalya asker çıkard1 

- Bırinci sahifeden artan - bin beş yüz ltalyan gönüllüsü daha 

g~s _hükumetini şiddetle prot.:sto et-\
1
. Kadikse çıkarılmış ve son on beş 

mıştır. gün zarfında İspanyaya gelen ltal-
L" bo yan gönüllülerinin miktarı bu suretle 

ız n : 6 ( A. A. ) - Asi tay· 1 on bini bulmuştur . 
yarelerin Madridi Bombardumanı ' j Londradan bildirildiğine nazaran 
neticesinde 35 kişi ölmüş 200 kişi ı gazeteler bu gönüllülerin muvasa· 
yaralanmıştır.Bazı bombaların 150 ki latı ve deniz hadiseleri dolasile en· 
lo sikletinde olduğu ve taarruz eden dişeye kapılmışlardır . Muhtelif ga. 

asi kuvvetler arasında Almaıı. ta· zeteler Berlin ve Romaya hücum ede

burları bulunduğu ayrıca Madrıdden rek hükumeti şiddetle muaheze et· 
bildiriliyor. lspanyol demokrasisinin mektedirler . 

Amerikan dostları ispanya hüku· 1 Paıis matbuatı da ispanyaya !tal· 
metlerine dört seyyar hastane he· yan kıtalarmın gönderilmesi in-
diye etmişlerdir. giliz - ltalyan anlaşması ahkamile 

Royterin ayrıca bildirdiğine göre kabili telif midir sualini sormakta. 
Noelden biraz evvel veya sonra altı dırlar . 

Türk Sözü : Adana 
Cennet yurdumuzun kurtuluşu bayramını kutlularız. 

Meliha toros teha toros Cennet Aynentir 

Türk Sözü : Adana 
Beş Kanununsani tarihi günün yıl dönümünü derin sevinç halecanile 

kutlulark-:n Türke has bir celadetle iman, azim "e kudretle savaşan bu 
büyük günün kahramanlarını aziz ve asil Adanalıları minnet ve şükran ile 
anar sonsuz sevgi ve sayğılanrnı sunarım. 

Doktor 
Mehir 
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Adana, bizim 
ce11ubumuz 

Zeka nedir ve 
kimler zekidir? 

Çukurovalıların ·kurtuluş bayramı 
Birinci sahifeden nrtan - - Cçiincii sayfiıdan artan - - ikinci sayfadan mabad -

size Toroslular, Gaziantepliler öğ
renmemiş mi idi . Yoksa taliinizi bir 
defa da Antakya dağlarında mı tec 
rübe etmek istiyorsunuz ? .. 

Merak etme Hataylı yurtdaş !,. 
Senin de kurtuluş günün geldi çattı .. 

f tan sonra bu düşman istilasına karşı 
Adana halkının nasıl kükrediğini 
yıllarca aç ve açık ovalarda dağlarda 
kuvvetli düşmanile nasıl çarpıştığı 
ve büyük zaferi kazandıktan sonra 
bugün de nasıl büyük bir kuvvet 
olarak Büyük Şdin etrafında , top• 

beti küçülmekte, zulmu azalmak ta 
kahri yumuşamakta idi. Hele kaı lar, 
dayak yemiş gibi, bolüm bolüm, 
lıme lime idi. Hacıkırın'da. bu yük
seklerde cereyan eden esrarlı ve 
ulvi mücadeleyi. •·gı:r.eş ~ultan,. ta
m .. men k. zanmış ve giı1el ülkesinin 
s nırların,ı, adet.ı ılık d') cbilccrğiın 

ruzgaılarını ... erh~d bcyı 1ı•y'n timi;, ti. 

sarih, eski, içtimai itiyatlarca bir 
zaman dikkatle~ organize edilmiş 
iki tavru hareketin birini veya öte· 
kini intihap etmemizi teklif ettiği 
zaman zekadan mahrum görünüyor
du ve zekavetli addedeceğimiz şey, 
adi ve ananevi ıki harckd şekli 
arn~ında mutavassıt vaziyette bulu 
nacak ve bu hnsusi hale ıntibak ede-

Atatiirk bu dayaya da parma· l 
ğıııı bııs l ı ... 

lanmış bulunduğumuzu söyliyerek 
sözl~tini şu cümlelerle bitirdi : 

-" Milleti karanlıktan yoksul
luktaıı . memleketi haraklıktan kur• 
tarmak için ş~~vkle . ii ııitlc Biı} iik 
Dalıırıiıı etrafın l.1 toplan:rn~ıı<lır • 
ilayılaıılar göz Öııün<le<lir. D.ıha y.ı· 

pılacak bir çok i~lerimiı vardır . Ojı· 

lan <la vapacağ11_ He;->imiz birbiri· 
mize sarıldıkça, kalplerimizi birbiri· 

Yalnız vi.cudumda deg.I, bcynı

tn n ıçındc de bır değışıkliğın b, ',!üdıgı
gını sczı) oı dum. k mde t r k.my, ge
r n eli zeı reler nıı knrı,. tıı 1) or, oııl<.rııı 

uzcrıne b r şey!er dokiiyor \ c kcnıının 
cevvalıytinı artıı ıyor gihi idi. Aynı za- ı 

mandabuh;n b('~erı has~. Sİ} e1Jerimin 

1 kış yf.zundeıı içine sindıklen mü
dafaa sıperleriııdeıi uğrayarak. çevık 
hareketleı le ve geçen yazki hatta 
geçen bahaı kı zindeliklcrile hayalimi 
ileriye doA"ru sürükledıklerini duyu
yordum . Ne tuhaf bir kimya bir fi
zik hadisesinin, kendi kendime hem 
mevzuu hem seyircisi olmuştum, Deri
min altında akan bir deı e mi vardı 

ve bu kıştanberi donmuş dere şimdi 

buz kalıplarını sürükliyı rek sıcak bir 
denize doğru çozülüyormu ıdi ki ben, 
boyle, kış ile bahar arasındaki me
safeyi, ayni memleketin içinde, tak
vimin ayni günü, bir gecede alınış

tım? 

Hayır, bu mucizeyi yapan, sade
ce cenup idi . Güneşın saltanat sur
düğü cenup, bizim cenup ve bizim 
güneş, yani, Adana ! 

* • • 
Biz yukarılarda nebatlarımızla bir

likte kendi kabuklarımızın içinde bü
zülür ve nüsgumuz, koklerimize doğ
ru kaçarken, Adana 'd .. , portakallar 
ve manderinalar dallarında kızarıyor; 
insanlar paltosuz gezi) or, ve sobasızJ 
yaşıyor, kuşlar ferah ve rıeş'elı uçu
yordu . 

cek yrn', ~ah:si iiçiincü bir tavıu ha
rekett•. 

Fıkrimi aydınlat nak için b~şka 
bir ıııi:sal a 1ınahılir, çiin ıı biilıiıı im 
letkikleriımzdc- büyük bir ehemmiyet 
kazanacak olan nazik bir mesele 
mevzuu bahistir: Ekseriya garlara 
konulan otomatik tevzi cıhazları 

vardır. Bu cihazların iizerinde, şunu 
veya bunu çıkarmak için basılacak 

üzerinde oradan çıkacak şeyin 
ismi yazılı - düğmeler bulunur. Bi
rinci düğme bize küçük şokola tane· 
!eri, ikinci pudra. üçüncü ise limon 
hı şekerler veriyor. Bir çocuk şoko
la taneleri isterse birinci düğmeye 
basar, limonlu şekerlar isterse üçün
cüye. Fakat: her istediğini yapmak 
istiyen obur bir çocuğun kafasında 
ağzına ayni anda bir şokola ve li-
monlu şeker koymttk gibi garip bir 
fikir var; elinde ancak tek bir beş 
kuruşluk bulunduğundan ve ancak 
tek bir düğmeye basabileceğinden 
yarı şokola yarı limonlu şeker ihtiva 
eden bir küçük kese kağıdım nasıl 
elde edecek ? Bu çocuk gardan çı
kar, bir dükkana gider ve orada ki· 
bar bir dükancı derhal bir kağıdın 
içine yarı şokola, yarı limonlu şe
ker koyarak kendisine verir: Oto. 
ınatik cihaz ahmaktı, dükkancı ze
kidir. 

Mesele bana daha başlangıcında 
ehemmiyetli ğöründüğü için bir mi
sal daha : Bir adam bir iki elbise 

Bu ne güzel memleket dedım ve 
işittım ki \e gordiiın ki buranın top
rağı bütün topraklar aı asında bir 
" Recordman ,, dır . Burada fasul arzu ediyor ve hesaplı olsun diye 
yanın iriliği bır Ankaralı genel direk- bir elbise mağazasına giriyor . Ona 

t ore,en giızel nüktelerinden btrinı soy- " gayet basit deniliyor , uzunmusu 
letmış. Ve ben bir lahana goıdünı nuz kısamısınız. şişmanmısınız zayıf. 
ki. bir fakir aileye lam bir hafta yet- mısınız ? Uzunlara ela, kısalara da, 
mesi lazımdır. Sonra bir acayip ne- şişmanlara da zayıflara da gayet gü-
bat gosterdiler . Bir mistik olacak zel yakışan elbiselerimiz var ,, müş· 
bu nebat ki , tnm on beş } ıl boy teri donup kalıyor : " Doğrusu, di-
serptikten sonra bir mehtaplı gecede yor, uzun veya kısa, şişman veya 
bir tek sarı çiçek verip olüyormuş ·· zayıf olamamak felaketine duçarım; 
Adına " Sarı-Sabur ,. diyorlar. Ve göğsüm çok dar ve gayet göbekli-
asmalar goıdüın dostlar ki, onların 
hikayesini dinlemelisiniz : yiın ,, . Hazır elbiselerden hiç biri 

Biz Ankaralılar , bır dal uzerine iyi gitmiyor ve terzisine dönmeğe 
titreriz , Bizde ağaçın faııatizıni var mecbur kalıyor . O terzi ki, zeki bir 
dır. Siz hiç bir ağacın , her hangi insan olmak itibarile , ona - ölçü 
bir lala gibi destek olmasına rıza üstüne muhtelif hazır kostümler ara-
gcstcrebil r m s'niz . Burada o canım sında mutavassıt vaziyette olan -
dut ağaçlarını boyle kullanıyorlar . bir elbise yapacaktır . 
Amma ne için, h<'ngi makralla? Bu- İhtiyar bayan için seçilen neza-
rada her dut <ığacı bir asma taşıyor. retçi kadının hatırası bir müstesna • 
A s m a · dut ağacı kadar ka • ehempıiyeti haizdir . Ondan; diğer 
lın 'e ikisini • bir adam kuc; klc) a- ikisi arasında mutavassıt vaziyette 
mu. Fakat bunlar da Lyles:ne asma d 

olacak tavrı hareket iye istedi~miz ki. 1.er biri. mc.hrnl ~r<.tı ça:ınca . .ıs• 
50CO okka c7rm veı irm·ş. Bu mfıba- şey; ( ölçü üzerine) tesmiye edebi- 1 
rek yi:kii dut ağaçh•ıına taşıtıyorlar. leceğimiz hareket şekli munyyen va. 
Ve bunları beraber diki) orlar. Belki ziyetlerle münasebattar tavrı hare- 1 
de beraber yiyorlar . Dudu uzümc ketti; ve bu müşahede zeka telakki· 1 
karı~tırar .. k. B •. hli) ar im onlar 1 sine çok ehemmiyetli bir mefhumun 

Ve bu fasiı bitirme-den: şunuda münasebet, nisbet mefhumunu sok· 
soyleyeyim. Beş ikinci kanun günü, maktadır . Bütiin ilimlerde mütcına-
Adananin insL!nları mahsulleri kadar diyen münasebetlerdeıı hahsolunur 
güzeldi. Ne yaman coştular \ e To- b ve bu etüdlerin t"ll iiyük ~iiçlijX.ü 
ı oslnıla Anlitorosların otclerine ne x 

Biz dava:nızı Küı kliiğc y:.kışır 
im a~<llt'lle lllt'Şıtı yoll.ırd:uı ıleı ı 

!>Ü·diik ... Sabır ve tevt>k~iil!c ııı·ı· 

lıalapları ıııızııı mıntıka harekcllaiııi 

bt!klıyonız . Netıced n e n.n z .. Çiin 
kii eıııpcryalıst dıişiİnl!t'lere değil , 
tari ıi gakikatlaıa <layanıyorıız ... 

Bayan mürşide 

Vedat Güçlüden sonra kürsüye 
Bayan Mürşide gelmiş ac ayni mev· 
zu etrafında yürüyerek Türk kadını· 
'nın kudretli vasfını teb::arüz ettirmiş· 
tir • 

Bayan Mürşideden sonra iki genç 
talebe heyecanlı seslerile biri bay 
rağa diğeri Hataylılara dair iki kuv· 
vetli şiir okudular . 

Saat ku)eçindeki merasimden 
sonra halk bir sel halinde Atatürk 
parkına doğru akmağa başlamıştı . 

Adanalılar bu yılki bayramla
rında kardeş Hatayın da ıstırabını 
tadıyorlardı . 

Seyhan seylııvı : Damar 
Arıkoğlunun nutku 

Atatürk parkının onünde top
lanau ve muazzam bir heyecan ha
linde çalkalanan kırk bin Çukuro
valının önünde ilk defa kürsüye Sey· 
han Saylavı Daın:ır Arıkoçlu geldi. 

Düşman istilasından 15 yıl ev· 
ve! bugün kurtulan Adan ının, kah
ramanlığını anlattıktan ve hunu ha
tırlatan bugünkü bayram gününün 
baha biçilmez değerini tavsif ettik
ten sonra günün en büyük davası 

olan Sancak meselesinde temas et
miş ve demişfir ki : 

" İstila ordularının daima $Özt! 

çarpan bir oyunları da , gittikleri 
yerlerde bir soydan gelen Türk var-
lığını dama tahtası gibi bir takım 
murabbalara ayırınala ·ıdır . Kökü 
bir olan, tek bir ağacın dallarına , 
ayrı ayrı ad verirler. 

Türkmen, Yörük • Farsak , Af
şar, Aleui, Fellah, Tahtacı , Tatar, 
Göçebe, Muhacir, Kızılbaş, Rafazı , 
bütün bunlar, cahilane tazyiklardır . 
Böylelikle guya bir kütleyi dilim 
dilim ayırmakla infisaha duçar ede. 
ceklerini sanırlar . Fakat çok geç
meden görürler ki bu kütle bir yum
ruk gibi çarptığı başı öne eğer , bu 
gibi müsfemleke politikacılarınin he 
saplarına uyacak hiç bir Türk küt
lesi yoktur. 

Kardeş '.1atay ken:lini böyle bir 
tuzyika asla tabi tutturmıyacaktır . 

İsmeıl Safa Özlerin nutku 
Seyhan Saylavı Damardan sonra 

kürsüye eski Kültür bakanlanndan 
İsmail Safa Özler çıktı. Eski ve kuv
vetli bir hatip olan Safa Özler Ada
nanın düşman istilasında çektigi de
rin iıtİr<\pları kara giinleri anlattık-

münasebetleri anlamaktır . Riynziye
manalı selamlar yolladılar. 

Bu bayramın gecesi de güzel yeni alıştınlan bir çoc"k bir kesrin ı lrıverness'deki köpek ve naza-
gcçti. Bır bhloda bnlunduk. Ve gôr- ne olduğunu, yarımın 'yahut dörtte retçi kadın üzerindeki çok basit ye 
dük ki, her yerin olduğu gibi Ad,ı- birin birle iki, yahut birle dört ara- ni müşahedemiz zeka mf".selesini bi-
nanın da en nsil mahsulü, kadınla- sındaki nisbetler olduğunu, anlamak raz aydınlalınıs gör"niir . Bu müşa 
rıdır . ta çok güçlük çeker ve ya · hcdeler bize gösteriyor ki : Fert ta-

Güneş, bu memleketi baharda 'e vaş yavaş daha bir çok nisbetleri rafından icadolunmuş, hiç değilse 
yazın en nadide bir atkı gibi orer- anlar Çünkü bütün ölçüler ve bii- muayyen tarafları yeni ' bir çok va-
miş. Kış, bu atkıya dokunamıyor. k ı .. b ı d b k ziyetler<le mutavassıt hali almaktan 
Toroslar berisi, şimalın ayazlı nefe- tün anun ar munase et er en aş a 
sine yasaktır. bir şey değildirler . ibaret olan o ane kadar meçhul ak-

Cenub'un, bizim cenub'un hika- insanların zamandan bahsetme- . siyonu dalıa evvelden gayet iyi bi· 
yesi, ş'mdilik burada bitsin. Biz An- I sine imkan veren mefhumlar, hatta !inen iki aksiyon arasına koymaktan, 
karalılar, bir Bozkır cdebivatının bcış- - iptidai bir tarzda - dün, yarın, ' yani münasip bir tarzda hareket et· 
lantıcını ı apmış insanlarız. Gecik-

1 

önce, sonra mefhumları da nisbetler· ınekten ibaret bulunanbir tavrı hare-
meksiı.in, buna, bir " Cenup Edebi- den başka bir şey değildirler . Za· ket vardır . Bu tavrı hareket, ilmi 
yatı ,, , bir " Ege Edebiyatı ,, , bir vallı çocuk ailesine sığınamaz çün- dolduran bütün münasebet mefhum. 

1 

ne bağladıkça ve Atatürkün gös· 
terdiği yolda yürüdükçe yapaınıya
cağımız hiç bir İş, yenemiyeceğimiz 
hiç bir güçlük olmıyacaktır . " Ha
tibe göre, ayni büyük Şefin emri al· 
tında ayni kolaylıkla halledilecek 
olan yeni dava Hatay Türklüğünü 
istiklalimize kavuşturmaktır . 

N ehmeı Oiblenin nutku 

Bundan sonra kürsüye gelen 
eski Belediye reislerinden Mehmet 
Diblen Çukurovada bulunan ve bir 
gaflet eseri olarak Arap Uşağı adı 
ile anılan fakat tarihile kültürile , 
leanile Öz Türk olan camia namına 
söz söylemiş ve bilhassa şu cümle· 
leri bütün dünyanın kulaklarına ha· 
ğırmıştır : 

- Bir takım Suriyeli Araplar 
bizi kendilerinden sayarak asıl ana 
camiamızdan ayırmak gafletine ve 
cehaletine düşüyorlar. Hemşerilerim 
biz Arap değiliz .. Biz Türküz . Hiç 
bir zaman, biç bir sebeple ne yur
dun acılarına ne de sevincine karşı 
yabancı durmadık. Kamınızı hep be
raber dökdük. Malımızı hep beraber 
ortaya koyduk. Bizi nereye çağın 
yorlar ? Biz Türkiye hudutlarırun 
haricinde bir yurd , bir millet bil· 
miyoruz. Eğ~r böyle olsaydı defolup 
gidenler gibi giderdik. 

Saadetimizin, hürriyetimizin tılı
sımı burasıdır . Bu topraktır . ,, de
miştir. 

Emin Semrenin nutku 

Mehmet Diblenden ~cnıa vakti! 
Fransızların Türkler aleyhine hare
ket ve çarpışması için teklifler yap· 
mış olduklanndan ve fakat Fransız
ların ellerinden kaçarak dağa çekilen 
\'e Adanalı Mücahitlerle birlikte 
Kurtuluş için çalışmış 0lan ve istik· 
lal madalyası kazanan Emin Semre 
kürsüye gelerek söz aldı ve Adana 
mücadelesindeki bir çok hatıralarım 
göksünü kabarta kabarta naklet-
tikten sonra ezcümle şu sözleri söy
ledi : 

Şu son günlerde Antakya ve 
İskenderun Türklerir.inin kurtuluşu , 
istiklali ortaya çıktığı vakıt Suriye 
matbuatında gayet küstahça yazıl
mış yazılar gördiik . fskenderun ve 
Antakyayı Suriye hükümetine mal 
etmek için yapmadıkları yaygara 
-..e yemedikleri herze ve hezeyan 
kalmadı. Hatta: Antakya ve İsken· 
derundaki Türklerin Kilikyadaki 
Araplarla mübadelesini bile ortaya 
attılar . Semre sözlerine şu su
retle devam etti : 

Hemşeriler bu kanaatta bulunan 
gafiller yalnız Suriye Arapları de· 
ğildir. Adana F ransızlann işgalinde 
iken onlar da aldanmışlar bizleri A
rap zannetmişlerdi. 

Hatta ben Mersinde iandarma 
zabiti iken bir gün beni çağırdılar . 
Benim Araplığımdan ve Arapları 
Fransız idaresine ııındu:mak için 
benden hizmet beklediklerinden 
bahsettiler. Buna karşı bütün kanım 
beynime fırladı ve kendilerine Arap 
olmadığımı ve Arap zannettikleri 

'.' Kop dağı ve Pasinler edebiyatı ,, ı kü, bir yığın münasebetler bulundu- !arının, mikdar, tevali, ta'hsim müna- ! 
ılavc etmeliyiz. Edebıyat, gerçek ede- ğunu anlıyamaksızın, bir anası, bir sebetlerinin hıreket noktası görünü· 

insanlann da tamamen Türk olduk
larını sanıyorum. Beni oradan uzak-
laştırdılar. Fakat bu kanaatları ken· 
dilerine pahalıya mal oldu . Arap biyat, tabiat'ı kucaklamadıkça yaşa- r babası ve kardeşleri olduğunu anla- yor . Bir çala görülen bu tavrı ha. 

yam~z. Yavan ve iğret.i kalsa bil~ bir yamaz . Çocuk; etrafında olup biten reketleriıı büyiik bir vasfı vardır . 
şeydır. Ekserıya, ozentıden ote gıde- 1 • b' k 1 k~· l qıez . erı . ıraz . avramaya ça ışınca; aı!1a- asanlar için fevkalade müsmir gö 

Edebiyatımız, t biatımızı kucak- ta bıraz nızam koymayı deneyen ıl- rünüyorlar ve onunla amel edenler 
Jama~ını otyenırse. Turk memleketi 1 ıniyet, gaiyet münasebetlerile kar- diğerlerine aşikar şekilde üstün olu. 
ile Türk insanını yıırıyarıya )'ar tmışız şılaşacaktır Bu münasebet mefhıı- yorJar , ondan çıkmış olan ilim 
demcktır. ı mu, zeka denilen şeyin her kısmında insanın müessiriyetini pek çok artın-

8urhın eelg• pek esaslıdır' yor • 

zannettikleri Türklerden aldıklan 
paralarla ve yedikleri darbelerle 
bu gafletlerinin acısını çektiler. Ar· 
kadaşlar, Suriye Araplarına çatı· 
yorum ve diyorum ki : 

Eğer damarlanmızdaki kan ken· 
diJetınin of sardı biz de bugu n Da$-

larındaki taşıdıklar1 efendilerini baş-. 
larımızda taşırdık. Halbuki tekme-
lerimizle vura vura onları bu aziz 
Türk ülkelerinden koğduk ve attık! 

Salih Zekinin Nutku 
Kürsüde emin semreyi yine ay 

ni kitleye mensup ateşli gençlerden 
Salih Zeki ~ekip etti. 

Salih Zeki menwp ol<lu~u kitle)e 
kar~ı 11raplır <liyc· ) apılaıı c;irkin if ı 
tirayı lıcyt·canlı sö:ılnlt• rt>ddcidık
len :;oıırx bill e •Hl ~unları İ B\1ı: l'tt;: j 
• " Guya l)u ıııeuıh:ht tt· r• ıu • 
/\da a ı ızda ; r?J I ır vııııı ı, l u a ı 
arcıp ıııc ııh•kt'lı ı uı:;. ıfıy~ ı • ıı .':rn 

bulunan Hataylılarçoluk çocuk, 
erkek, genç , ihtiyar , kucaklar 
kundaktan olanlar bile göğüsler 
tay bayraklarile sösleyerek men 
katılmış bulunuyorlardı. 

Kendi iztirapları üzerinde ~ 
canla, yürekten söylenen sözle 
lan görülmemiş coşkunluga ~Ü 
lüyordu . 

Söyl~vleı Jen sonra restnıE 
başladı. 

Bü11'.ıı nwktt'ıJ~r. ! :;kcr, s: 
naf ve Çukur O.ra kuı 111111" ı •• u 
k:.i. d.- ı;:ılışıııış ı ıılı ınıı ç ·ı. 
ıııiıde i~tıı "'k t ı tıler . 1 u , ıl g• 
luı ttin } ıll.ıı,ıı ıızercııııt: lı ı buı •• 

rıye gaıf":te t'rtııd .. yazı ar ) aıı ııı:.g~ d I" ı 1 1 ı ' l .. · · • 
başlandı Bu:ıu La'Mne t•c:eıc kte bır a t! ıdK Je ,u ana Y~·~. ~1 ııuıı.Jtn 11 1 » 

gı çı c e ı e.:>ıı ı goıu u yoı u • 
takım hezeyanlarda Lulunuyoı lar . 

1 

ı·ık kt ı Ad k t 
G~ T" ki . k b"I l - ıne · ep erın ana -ur u\t uya oranın uı erıne mu a ı )U t k t ı H t · t . . .. yur ur u u1u ve a ay ız ıra 
rada~ ~rab ıstıyorlar. Ne munase- na hazırJa'11ış oldukları semboll 
bet,, ıftıradır. Yalandır. Safsatadır • çerken tüylerin ürpermemesine 
Arkadaşlar, Burada aradıkları böyle kan olmuyordu. Hataylılarda 
tek bir Ara~ yoktur ... Bunların sesine bayraklarının ardından kendi 
buradan verılecek Turk sedasından 1 a t ki b' 
bo k b

. 1 k arı namın yap ı arı ır sem 
ş a ır cevep 0 mıyaca tır · sürüyerek geçtiler. Orada butıH 

Be~an $em••nın Nutku kırk binden fazla halk heyecanlu 
Bundan sonra Adanalı bayanlar kerdeş kitlenin iztirahına iştiralki~ 

namına konuşan bayan Şemsa kür- resmi geçit esnasında geçen lır 
süye gelerek Adana kurtuluşunun mı> sembolde Ata Türkün resmi allK 

nasını ve bu gibi mücadelelerde Tür~ şu bir satır vardı: (Bizide kurt 
ka'1ınımn rolunü anlattıktan sonra Geçit resmindı.n sonra heµ'l ı 
şu sözleri söyledi: den Ata Türk anıdına gidilerek • j 

Bunlan söylemekteki maksadım. partı adına bir çelenk konuldu.I d 
Vatan ve Millet işlerinde yurt çocuk- sel haline gelmiş olan heyecan 1 

farının üzerin~ düşen herhangi bir akın akın şehre mahallelerine cSt 
işte Türk kadını daima hesaba ka- maga başladı. :ı 
tılmalıdn:.Biz yarısı kadın yarısı er- Gece şehrin her tarafında I 
kek diye ayrılmış bir vatan içinde alayları yapıldı. Belediye Örıl" 
değiliz. Biz erkekli kadınlı bir kitle· sinemalarda toplanan halka nu\a 
yiz. Davamızda daima ve daima bir söylendi. 

olarak hareket eder hedeflerimize bir- Sinemalarda ve Belediye <fi 
lik olarak yörürüz. bayan Şemsa bu Arif Nihat Asya, öğretmen b. 
sözlerinde:ı sonra kardeş Antakyaya Eymen, Doktor Salim, Ekrem. il 
karşı duyulan tahassü.sten kardeş tacı, Aalman Yalgın ' Bekir J'U 
Antakyanın da istiklali için ayni yü Nuri Aydın, Ömer Sanver he1n 
rekle çırpındığımızdan bahsetti. söylevler vermişlerdir. 

Nevzat Güvenin Nutku Şehir halkı geç vakta kada • 
Bayan Şemsadan sonra gazete- luklu çocuklu-, kadınlı erkekli .G 

miz yazı işleri müdürü Nevzat Güven ihtiyar eğlenmiştir. h • 
kürsüye geler,.k bir Adanalı gence ı Adanarıın bir çok münev\I 

1
• 

yakışan heyecan va vaki\rla Beş ka· büyüklerine Belediye adına Y 
nunu saninin büyük Türk mücadele ı gazinosunda büyük bir ziyafet tJ 
tarihindeki ehemmiyetinden bahset- Ziyafet çok samimi bir A 
tikten sonra bu büyük bayramın ma- içinde geçmiştir . Ve bu arada • 
nasını ve Adana ıların niçin bu ka· te, ilen büyük ve nazik bir arltı 
dar sevinç ve derin heyecan içinde rine Adananın genç şairi Ka 
olduklarını şu cümle ile izah etti: Bozkır Adanalılar için yazdı 

Çünki, bugün beş kanunusanidir. şiirini okumuştur . Siirlerin o 
Beş kanunusani haksıılık,adaletsizlik sından sonra lçel saylavı Feritı 
ve emperyalizme karşı ayaklanan Güven ayağa kalkarak bütün 
Türk milletinin çelik bir yumruk ha- firlere genç şairin bugün s~vilh 

line gelen Türk iradesinin ilk zaferidir. layik olduğunu ve bütün Ad~ 
Bundan sonra genç hatip Antak- rın mısrada buluşmuş olan 50t 

ye ve lskt>nderun meselesine de le şinin kalbini kazanmış bulun 
mas ederek dediki : ve istikbalinin çok geniş ve a ur 

Antakyalının derdi bizim <l-'rdi· duğunu söyledikden , kettıa 
Adana Halk Partisi adına hatd ge 

miz, Antakyalının felaketi bizim fe. t 
laketimiz, onun sevinci bizim sevin- rak bir t'aat verileceğini ve n 

Başkanı Tevfik Hadinin bu i r 
cimizdir. Ve işte bununiçindirki An dine bırakt:ğını anlattıktan~fi 
takya ve lskenderunun davasıda bi- Kamuran Bozkıra yaıılı saat' 
zim öz davamızdır . Bundan sonra miştir . Genç şair cierhal aya a 
Nevzat Güven,sancak için açtığımız karak : ~.~ 
davanın ıneşruiyetinden bahsederek inkılap yolunda kafasmın~o 
şöyle devam etti. dışını veım"~e daima hazır ac 

Hakların zorla, kuvvetle alımını sıfatile bu gösterilen büyük 
artık beynelmilel bir ahlak halini çok mütehassis olduğunu a ıs 
aldığı bir devrede Türkiye Cumhu· ve parti başkanı ·ı evfik ha ü 
riyetinin eli konuştuğu millete bir kendine büyük nezaket ~ d 
yumruk halinde deği bir dost eli falarda bulunmuş olan A a 
halinde uzand1• Bugün bu civanmert· yüklerine ve Adanalılara t ta 
lik ve feragat jestini -.nlamakta ge !erini sunmuştur. 
cikildiğini görüyoruz. Buhal karşı- Aynca Halkevinde husu 
sında duyduğumuz sadece hayrettir. illere hir balo verilmiştir. 
Çünki hiç bir kuwetten hiç bir bey n e z i h bir hava ıçı 
nelmilel müesseseden .. ifa dilemiye· b h k d d · · 
cek kadar kuvv tliyiz. Her işaret a a a ar evam ctmıştır. b 

parti başkanı ve Vali T e ' 
koyduğu davayı halletmiş görmeğe Belediye reisi ve bütün m 
ahşdığımız büyük Atanın arkasında Saylavları, matbuat umupJ ~it 
bu davayıda istediğimiz şekilde halle-

1 

)üğü müşaviri Burhan ışl 
deceğimizden bir zerre şüphemiz lstanbul gazetecilerinden d 
yoktur. 

Kürsüye en son olarak, Adananın bulunmuşlardır. Balo çok bu 
yetiştirdiği ateşli ve yüksek kabili- ve samimi olmuştur. 

Bütün törrnler şimdiy m 
yetli genç şair Kamuran Bozkır çık- 1 görülmemiş bir intizamla I e 
tı. Kamuran Bozkır, Adana mücade· tir. Komite ve zabıta çok c 
lesinin yüksek değe ini ve bütün mel çalışmıştır • at 
Türkiyenin Hatay davasına olan ala- Mütemadi çahşmalan 
kasını anlatan ve fevkalade bir ifade 1 ramın bu kadar büyük bir 
kuvvetini haiz olan şiirini okudu.Gene; 1 meli yet ve intizam içinde 
şairin heyt:canlı sözleri ~arşı.sanda temin eden parti başkanı 
aglayanların sayısı pek çoıdu. d' B· l büf' h 

Bütün söylenen ~özler üç büyük t 1
1 

• a.ytsakd~el d~ kz 
duyguyu bir mihrakta topluyordu : ı e erını a ır e ya e me 

Bütün bir memleketin kurtuluş Umumi N · t Mii 
duygusu, Çukur Ovanırı kurtuluş duy· ı· eşrıya 
ğusu, şehir ötesiıide muztari~ bek- M. Bakşı 
ff!yen Hataylıların i:fuygusu, AdWda Adanı TürkM>z'u m• 


