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~i;ii8türk KonyaYı Şereflendirdi Ve kayseri yolil 
~:~:'. Ankaraya döndüler Bir Suriyeli sOyliiyo 
:·~~~~ütün Konyalılar sabahlara kadar is
~~~r~asyonda büyük şefimizi ·gözlediler 
esine • 

::1.:: beneral izzetin dahil olduğu bir heyet şefi karşıladı 
sem H ~ bir kaynaktan aldığımız j 
bulı ususı "yük Şef K . 

t.. t aöre Bu aysera ecan uma a o 
. .ı..· l A karaya avdet buyurmuş· 

ştara~ıy e n 

eçenlar . ·hı· A 
mi altKonya: [ 6 tarı ı na-

kurt • - gecikmiş- 1 hepli aıansı 
terek • ] _ Soğuk, sıfırın al 

uldu.!ıda taın 20 dereceyi 
ecan • "" b .. 
rine dstermesıne ragmen u-

1 h~lk Atatürkünü 

ı:d~~mek için gece yarıla- ı 
a nu\a kadar istasyon ve 
. af delerden ayrılmamıı- Konyadan bir görünüı 
~~e b. trenlerindeki vagonların Büyük Şef Konya~ı, ~on 
tr;mıBütün kon~a,1 ~ütü1n da istirahat buyuracak., .. yalıları şereflendırdı • 

r he1nyablarıD goz en yo - lardır • R. 

''Bu topraklar ergeç mutlak surette 
Türkiye sınırına katılacakhr ,, '-------

Hataylı kardeşler müşahitleri görmek içiı1 nelere katlandılar? 

Belgrad radyosu müşahitlerin Avrupaya döndüğünü 
bildiriyor . Bu haber teeyyüd etmemiştir 

Dün akşam Belgrad radyosu gazetelerinden birisine verdiği mü- Halep: 7 ( Hususi ) - paıvtelİ 
Türkçe haber neşriyatı arasında San· likatta sancak meselesi hakkında şu günü lskendenına gelen müpiaitler 
cakta bulunan müşahit heyetinin sözleri söylemiştir: Memduhun evine misafir obnuflardlr• 
işini bitirere,k Avrupaya dönmek "Sancalc davasında Türkiye çok l Binlerce Hataylı Türle bcyetW Ur• 
üzere sancaktan ayrıldığını bildirdi. haklıdır. Çünkü burada oturan halk şılamata giderlerken jaudatlll W 

Sonradan diğer hususi menba- tamamile Türkdür. Ben sancağa is· polisler tarafından sünp ve clillal• 
fardan aldığımız haberlere göre tiklil verilmesini de manisız bulu- çevrilmiflerdir. Fakat iatildll .... 
Bcletrad radyosunun verdiği bu yorum. Çünkü bu :topraklar ergeç kalbinde taşıyan fM11r her ne a.. 
haberin yanlış olduğunu anladık' Türldyeye iltihak edeceklerdir. Ve basına oluna aı.. Mahmudll' 
Müşahit heyet hali sancakta olup klil b' T d d evine dotnı Yôrlmltls ve [ iltlsll 
tahkikatına devam etmektedir. 1 isti ır ransisyon evresin en · teri' H'" · w-ı. biz • 

1 baıka bir ,ey plmıyacakbr. ıs z. umyet .._.., •• 
Belgrad 7 ( radyo ) - Suriye. ı Bu takdirde yapalacak iş haklı tahammül edemeyiz ] cümlelıH 

nin tanınmış siyasi sima!anndan bi· olarak sanca'" Türkiyeye ilhak et· haykıl'IDlf- lan:Lr. 5 ' Müsellib kuvveti• fwzlelqtenl• risi olan Şckip Arslan Yugoslavya mektir.,, 
DUf ve Türkler kırbaç , liop lıo 

kada • • I tt• • d Gece yarısını geçti ' 
ekli .General zz~ ınhın e sabah oluyor, fakat cad 

.. hil olduğ"U bır eyet delerde, istasyonda, halk, 

unev\I •• k W.i karşılamak gözlerini yoldan ayırını-
ına yu y--

ispanyadaki vaziyet biri 
ihtilil boğuşması değildir, Son toplanhsında 

Kamutay 
katla daiıblmak istenmittir • 

Türkler , müphitlere , k ıMı • 
rini ıörmete pldik..,. Waat 
--~.--~ çevia Fc irll lııllİlll--f1 
bildirmiflerdir • 

afet~ gitti. yor, Büyük Şefi heyecan 

bir A tatiık sabaha karşı la, sevinçle bekliyor • 

:;a;lrif ederlerse hususi Konya : 7 [ Hususi] -

1 
neler müzakere etti 

Hiik6met' ...... ı.,. o 
kaqalık olmak iizıere anıplen ,, ... 
etmit ve [ y...- Suriye] .tiye ha· 
tartımttar. 

'.:~ danamızın kurtuluşu 
Feri 

Roma Radyosu ispanyaya asker 
gönderildiğini tekzip ediyor 

-·······---
~~ kara ve_İ_s_ta_n_h __ u_~da nasıl kutlandı? Bütün cephelerde kan 
n 50 6 [Hususi] - Ada. __ l_k___ Ö Avillon: 7 (Radyo) - Asilerin 1 
ulun kara : . · ld .. ·· ·· i Hata , la genç Said ve mer 
ve a Urtuluşunun 18 ancı r o~u~u, de kurtulmuş Adanaya Hatayın gıp· kuvvetleri üç koldan M~drid cephe-

ke tıada olduğu gibi Aubalrak a a, tasını ve istiklale kavuşmak ümid ve sine doğru ilerlemektedırler . ı 
' h t k bir kala a ı tara- Madrid : 7 [Radyo) - Pazarte- \ 

a ıece coş un azmini belirtmişlerdir . 1 
ni ve hararetle kutlanmıştır . b 1 Arada Çukurova halk türküleri si günü yapılan bombardmandaki 
bu . rken saatlerde ~ol~:Y~. af ı· söylenmiş ve alaka ile dinlenmiş . enkazlar kaldırılmış, altından 25 ka· l 
ktan lialkevi salonun a ı'ı sozca a_ıı tir t dar ölü çıkarılmıştır . 1 

saa 1 lanndan ısan avıt H Paris : 7 (Radyo) - Ekodö Pa· 
l an say av amdi Akverdi, Çukurovanın 

ay Ştur . ..ğ.. k iktisadi hayatından ve halkının ka- rİ gazet. si, yeniden 2000 gönüllü-
Öz yaşartacak ~e ·~~ us <la· rakterinden bahseden özlü bir söy- yü hamil bir vapurun İspanya sula· 

sının •cak menkibeleri . e ı tlıva c en lev vermiştir . nna gittiğini yazmaktadır . 
zır 1 "ıler şıddet e alkış· b Burgos : 7 (Radyo) - ltalyan 
·yük eyecan ı 50 ' Rakama ve realiteye dayanan u ld 

ıstar . ..ğ .. 
1 

. k nutuk da bü ük bir alaka uyandır 

1 

askerlerinin karaya çıkmış o. uğu.na 
Ütün gelenlerin go kus edn, A a· rnıştır . Y dair ha~erler Ro:nadan tekzıp edil-
d I ve kırmızı or ela ya- . _ il d mektedır . 
~ğıtı a~çin bir de siyah kor - Gerısi üçüncu sıh e e - - ----------

taş:~~ ~m·k rozetlerile süs- Suriyede gizli içtimalar 
d. Yarman ve Y akup, iki 

ec ı 1 b . b 

dökülmekte 

Hır asi karargahı 

Madrid: 7 (Radyo) - Müdafaa 

Ankara : 7 ( AA ) - Kam.. 
tay dünkü toplmtısmda maarif ve 
kileti merkez tqlcilib ve vazifeleri 
baklandaki kanurı ile resmi dcvair 
ve müessesat ile devlete ait idare 
ve şirketlerde menafii umumiyeye 

hadim müesseselerde bulundurulabi 
lecek vesaiti nakliye baklandaki ka
nuna ek kanun liyibasmm iki müza
kerelerini vap ı.ış ve kabul etmiştir. 

Tahrana giden heyetimiz 

Tahran: 7 ( Ankara radyosu )
Cemal Hüsnünün başkanlığındaki 
heyet vazifesini bitirerek Türkiyeye 
hareket etmiştir . 

TÜRSOZO: Heyetten dört aza 
evvelkilgünkü ekspresle şehrimiz· 
den lstanbula geçmiştir . 

Diter tanft9da ' miitahitleria 
lskendenma ael'iü' duymn Türk 
köylüsü p:bıe ............ fakat 
yarı yolda -.a illt bbaçla di.@o 
dürülmiiflerdir . 

l..izkiye : 7 ( Hı.usi ) - f.naıt. 
nilere yeniden silih tevziab .,.. _ 
mışbr • Ve bu defalci tevziat t9k 
açık , aleni yaplmaktadır . 

Ermenilere dağıtılan bu siliblar, 
Türklerden toplanan siliblardır • ·------
Mısır nazırları 

Kahire : 7 ( Radyo ) - Bütüa 
nazırlar bir aylık maaJlar1nı kuwet• 
li bir bava filosunun tetkiline me· 
dar olmak üzere hazineye terk et· 
mişlerdir. ------------------------

1 hukuk ta e esı. u A-a ı genç 
.. defe5inin kahramanlarını 

nıuca hi l . . k 
, bütün cenup şe t ennın ur. 

Muhalefet gurupları vatanileri devir
mek için büyük azimle çalışıyorlar 1 

komitesi neşrettiği bir tebliğde ası 
mevkilerin hükümet kuvvetleri tara·! :'""''"'"'~"''lll 

nıenkibelerinİ caıılandıran coş· 
hitabelerile kalabalığa heyecan 

işlerdir. 
danaya ..,e bütün yurdu kurta. 
u ilk l..,e tek parolayı veren 

·· rk' e saygı ve bathhk telgrafı 
di rnesi teklifi sürekli alkışlarla 
la 1 . tı" k edilmlf r · 

ço atipler, nutuklannda Türk nıil. 
devlet kurmak ve müstakil 
k en tabii ve en ezeli hakkı 

tebarüz ettirmişler ve he· 
bu mazhariyete kavuşamamış 
yuı da istikliline ka~catı 

· yakm olduğunu haylarmıı· 

Lübnanda kanun esasinin iadesi ve yeni kabine 
L"'b Fransız muahedesi yısile eskisi gibi yine bir vezirle ida 

akt e~iı;Z:en sonra Lübnan gaze. re e.dilm~sini. teklif etmişler isedeili 
teleri haftalardan beri Lübnan ka k~~ıser. şıın~ıd~n sonra kendisinde 
nun esasisinin iadesi ve kabine teş· boyle bır ~e!ahıyet olmadığı cevo· 
kili mcselesindf!n babs ettiler. Ni· hım vermıştır. 
hayet kanun esasinin pazartesi gü· Lübnan reisi Cümhuru parla· 
nü (dün) ilin edileceğı anlaşıldı. mento azasından birini kabine teş-

Ali komiser Parisle muhabere kiline memur edecektir . 
ettikten sonra bu karar verildi. Ancak şimdi de yeni par'amen· 

Kabine teşkiline gelince kanun to intihabı ve intihap kanunu me. 
esasinin ilanım müteakip oradaki seleleri çıkacaktır . 
ahkima göre yapılacaktır. Kabine teşkili için anasın tatmin 

Lübnanlılardan bir talumlan edecek bir şekil bulmak meselesi 
ali komisere müracaat ederek Lüb. Lübnan siyasi muhafilini işgal etmiş 
nenm mali kudreti az olması dola· - Gerisi üçüncü sahifede -

fından bozulduğunu bildirmekte· 
dir . 

Londra : 7 (A.A) - Royter mu 
habiri bildiriyor . 

ispanya hükumeti Alman gemi
lerinin lspanyol sulanndaki faaliyeti· 

- Gerisi ikinci sahifede -

~--------·------~-
Habeş reisleri 

Musoliniyi ziyaret için Af
rikadan Romaya geldiler 

Roma : 7 ( Radyo ) - Bir çok 
Habeş reisleri , Ras Kassanın ölü· 
münden sonra , Musoliniyi ziyaret 
için Habeşistandan Romaya gelmiı
lerdir . 

·---~g~ 
Hataylılar Kilis şubelerini açarlarken 

Kilis : 7 [ Hususi muhabirimizden ] - Hatay erginlik cemiyotioiD bu· 
ra şubesi evvelki fiin büyük bir tören ve coşkunlukla açıldı . 

Bayrak çekme merasimini müteakiben hatipler tarafmdan atetli ve Jae. 
yecanlı sözler söylenmif, Hatayın esaretten kurtulacata llaykmhmf, IClilli 
gençler [ bu ifte biz de varız hep beraberiz ] diye batu-tlardır • Hla• 
belerden sonra ıehitler abideai ve Cümhuriyet anıtına ıidiJenk çel si 1-
takılmış burada da nutuklar verilmiftir . 

Törende yüzlerce Hataylı ile Antalya aaylavı Antakyalı 
mşu kalabalık bir halk kitlesi merasime iftirak etmiftir • 



Kurtuluşu 
------------ıııı---------------..... 

( Birinci sahifed~n artan) 

lliaiıbul : 6 ( Huıusi ) Ada· 
eanın kuıiDlutunun 15 nci yıldönü· ı 
1lli , dün , Eminönü Halkevinde , 

oros Gençler Birliğinin hazırladı· 
I f \ir programla kutlanmıştır. Me-

..._.e yüzlerce davetli bulunmuş, 

lalabalık , salonlardan taşarak mer
difldere kadar yayılmıştU' • Davet

sayımş ve sözünü şöyle bitirmiş 
tir. 

- Adanablann büyük Türke, 
Atatürke IODIUZ şükranlan.,. 

Muzafftt ve lsmail Habiple di 
ter bazı ıençler de söz alarak A· 
dana kurtuluşuna ait habralannı an
latmı~tar, 

Daha sonra, Ömer Tavman ve 
Necip Gelil tarafından bir konser 
verilmiş, bu arada davetlilere Ada· 
na mahsullerinden portakal, man
dalina, şeker kamışı ve saire ikram 
edilmiştir. Toplanll, akşam geç vak· 
te kadar sürmüştür. 

Toros Gençler birliği, Adananm 
kur!uluş yıldönümü münasebetile, 
9 ikinci kinun cumartesi akşamı 
Maksim salonlarında; saat 22 de bir 
de balo tertip etmiştir . 

AT ATÜRKE SAYGI 
T oros Gençler Birliği kurhıluş 

gününün yıldönümü münasebeti)e 
Atatürke bir sayg1 ve sevgi telgrafı 
köndermiştir. 

kendileriae dağıhlaa Adana 1 
malıı•lü pamuk kozalanndan kırını 
ZI kurdelelerle süslü rozetleri göğüs- 1 ferine takmışlardır. ---------- ---
~ · .-ı 15 buçukta istik· 
.. ._. 1*ıhnmıthr . lstikW Ka~ zarf usulile eksiltme ilini 

lllUfl illik•• diiılen~ikten ~ra ~ 1 Nafia Vekaletinden : 
Yahya Derman , bır aÇlf soylevi 
vennit~ Nafaa Vekiletinden : 

Yalaya Dermandan sonra , To- 1 - Eksiltmeye konulin iş : 
..ı.• ıeaç kaz olan Ramiye 1 Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 
Bek.aç aöz alimt. nutkunda ezcümle 'ı köprüsü idtaabdar. 
-lir1d: Kefil bedeli ( 195,000) liradır. 
.. . . --:'· ~n , Ad,..anm diifmandan 2 - Bu ite ait evrak 111nlar · 
~ , eQ ..,. w ezeli bir cin' : 
leJİllÇ giaüdür. a ) Eksiltme şartnamesi 

S.YJI' yurttaflar 1 .. Diitmanla- b ) Mukavele projai 
l'JD yurdumuzu ilk iatili ettiklt!ri yıl- c) Ba7mclırlık iıleri genel p rt· 

nmııi 

mibiir mumu ile 
,,1ma11 lizımdır. 
gecikmeler kabul 

769S 

Türluözü 

TtiRK.8öztj 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

Kuruı 
12 Aybk 1200 
6 Aylık 600 
3 Ayhk 300 
l Aybk 100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli detif mez yalmz posta masrafı 
zammedilir . 

2 - fıanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

~-----------------
Adana Sulh Hukuk 

hakimliğinden 

AdanaPamu Üretme Çiftnği Mü-

dürlüğünden : 

Sa ... Mo:· y apılacalc itin cinsi Muhammen ke$if bedeli 
U,a J<,., 

1 Amele ~leri 2379 64 
2 Kütlü anban 5611 94 

Su depoi,u 1546 S9 
4 T._m 7030 l4 
5 ~t"f I0043 9F 
6 Anieliliiiiam ve helilan 3914 36 -30526 58 

A - Müessesemiz tarafmct. Hacıali köyünde anşa edilecek 
mevkileri ve karşılarında mobammcn lcqif tutarlan yazıla inşaat k 
zarf us1Jlile ekfiltmeye konwmuı ve bu iflerc ait şartnaıne 
tıda gösterilmiştir , 

.8 - Eksiltme ıartnamesi 

C -- Mukavele projesi 

Ç - Baymdırhk İf)eri genel pr~mcsi ile fenni ye ~ pl'.llMune
ler 

O - Şartqa.- ve pr•yi * 15 • lin bedel mukabilinde Ad.nada 
Demirköprü civ~ pamuk iil'etme çiftlitinden verilir • 

E - isteklilerin ...,., ..... e illa1lt 1 s e-=- emrettiti bi· 
tün .,.fa olmlldır • 

F - Muv~ temioat ( 2646 ) 1r.cı.r '-

• 


