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1 En Büyük Bayram 

Sabri GUI 

Bugün bütün Türkiyenin temiz 
havasında , gamsız ve saadet dolu 
yuvalarında Cümhuriyet Bayramımı

zın içlerimize sevinç dolduran tatlı 
rüzgarı var . Dün öğleden sonra 
başlıyan Cümhuriyet Bayramımız bi
zim en Lüyük en sevinçli bir bayra
mımız olduğu kadar , tarih karşısın
da bütün milletlerin ğıpte ile ba'<lık
ları büyük bir gün ve hadisedir. 

Düşkün, istiklaldan mahrum, düş
man buyruklarına, düşman süngülerine 
boyun vermiş milletlerin, gün saymak 
ye bayram yapmak hakları yok tur . 
Bu hal devam ettikçe elbette hiç de 

olamıyacaktır. 

Biz dünden başlıyan bayramımız· 

tın.Ksözü 1 la iftihar ediyoruz ve büyük küçük , 
t kadın erkek hepimiz ayni sevgi ve 

ayni heyeanla bu eşsiz günü kutlu
yoruz . Çünkü : bizim buna lıakkımız ı 
var • Çunkü artık Ondcirt yıldanberi 
hür ve alnı açik kahraman bir mille! 1 

oldüğumuzu her suretle <şe , dosta 
göstermiş , varlığımızı Türldügün bü
yük şeref ve benliğ'ini kurtarmış bu· 
lunuyoruz • 

l\ı~ttı ! 

c... etli okuyucularının~ 
"tııh -•ebt•k Uriyet Bayramını 

1:1 •• 
1 

eder . ~ 
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l\l\ llk Bayramımız mÜ·\ 
~~'ebe tile Türksözü üç 

11 Çıkmıyacaktır. ~ 
- ~ ,~~ 

Daha dün denilec~k kadar yakı:ı 
bir geçmişte "Hasta adam,. diye ba· 
kılan Türk Milleti : binbir yoksulluk, 
binbir zorlugu yenerek , etrafını çev· 
fİ;JiyCl! düşman kabusunu, damarların· 

da dolaşan asil kaniyle sil'."iş bulunu-ı 
yor . Dünyayı kana ve hala acısını 
çektiğimiz sefalete sürükleyen Umu
mi Harbin sonuna ve mütareke gün
lerine bir göz atmak ve o kara gün
leri hatırlamak her Türkün vazifesi

dir . Bugünkü saadet ve lstiklalımizin 
kıymetini daha iyi anlamak için, Cüm 
huriyeti ve on .ın iyliklerini içimize 
akıtmak içi'l çektiğimiz insan taham
mülünden aşkın felaketleri unutmamak 
lazımdır. 

Unıı\.ınamak lazımdır. Çürkü bu
günkü varlığımız kendi kendine doğ
mamıştır. Üzerinde göksümüzü gere 
gere gezdiğimiz, havasını çigerleri
mizin bütün kuvvetile teneffüs etti
ğimiz ve günden güne güzelleştirdi
ğimiz bu ana vatanın büyük küçük 
her taşında, toprağının her parçasın
da Kahraman Türk Milletinin kını 
vardır. Binaenaleyh bu varlık ve yıl 
dönümünü sevinçle kutluladıgımız bu 

- Gerisi ikinci sahifede -

Yarın saat 10 da Mılli Men>Ucat Fabrikasının amelelerinin tedavisine mahsus 
yeni yaptığı modern Hastahanenin açılış merasimi yapılacaktır . Aşağı 
daki resim Milli Men,ucatın yeni zarif hastahanesini göstermektedir. 

!Partigrupu toplantısında 
1 

Meclis Reisliğine Rendanın 
namzetliği tasvip edildi 

Meclls reisimiz 
Abdul"ıallk Renda 

Anka ra : 28 ( Telefonla ) - C. 
H. P. Gurupu:bugün Başvekil Celal 
Bayarın rıyasetinde toplanarak gen
başkurc,. Büyük Millet Meclisi Reis

zet gosteril~n Çankırı Me-

busu Mustafa Abdulhalik Rendanın 

Reis Vekilliklerine namzet gösterilen 
Refet Canıtez Bursa, Tevfik Fikret 
Sılay Konya , Hilmi Utan Seyhanın 

namzetliklerini tasvip etmiştir. Grup 
reis_ vekilliklerine Cemal Tunca An. 
tal}a , Hasan Saka Trabzon'nu inti
hap etmiştir . Bundan sonra idare 
amirliklerine Halid Bayrak Bayazit , 
irfan Ferit Alpaya Mardin, Dr. Saim 
Üze! Manisa'nın ve divanı riyaset ka
tipliklerine de Ziya Gevher Etili Ça
nakkale, Na~id Ulug Kütahya, Ali 
Zir Çoruh. Ali Muzaffer _Gôker Kon
ya, Kemal Ünal Isparta, Cavid Ural 
Nigde'nin namzetlikleri tasvip olun
muştur. Parti Grubu idare heyetinde 
aşağıdaki zevat yeniden seçilmişler

dir : 

Rasih Kaplan Antalya , Aziz Ak· 
yürek Erzurum, Şükrü Koçak Erzu
rum, Abdulhalik Fırat Erzincan, Aii 
Kılıç Gaziantep , General Ihsan Sök
men Giresun , Hamdi Yalman Ordu, 
Damar Arıkoğ'lu Seyhan , Rasim Ba
şara Sivas . 

F. iSTiNDE YENiDEN 
,~UiKASDLAR OLDU 
Arap köyleri ağır nakdi ceza 

lara çarptırıhyor 

Tecavüz hareketleri gittikçe ~üyüyor 

Kudüs : 28 (Radyo) - Bir kaç 
gündenberi devam eden sükunet ve 
nizam yeniden bozulmuştur. 

Araplar tarafından Yahudi tüc
carları üzerine ateş açılmış ve bir 
Yahudi ağır suıette yaralaumıştır . 
Bundan başka bir Yahudi mü
essesesine de bombalar atılmıştır. 

Diğer taraftan bir Yahudi yük
sek mektebinin talebeleri mektepten 
çıkarken esrarengiz bir otomobilin 
içinde saklı bulunan eşhas tarafından 
Üzerlerine ateş açılmış ve 16 yaşında 
bir talebe agır surette yaralanmıştır. 

Ateş açanların Arap oldukları kuv
vetle sanılmaktadır. 

Kudüs : 28 [ Hususi ] - Kanlı 
~hadiseler yeniden birbirini takibet

mege başladı. Yerişo yolu üzerinde 

Tataresko 
An karada 

Dost devlet Nazırı matbuatrmız• 
beyanatta bulundu 

Ankara : 28 (Radyo) - Rı:man
ya B,şvekıli Bay Tataresko bu giin 
şehrimize gelmiş, büyük merasimle 
karşılanmıştır. • 

T •taresko matbuat mümessilleri 
ni İstaııbulda kabul ed erek kendileri
ne yeni Türkiyenin llüyük yaratıcı•ı 
ile devlet adamlarınıza mülaki olmak 
ve onlara emin ve sarsilmaz dostluk 
hisleı inin ifadesini göstermekle me
sudum. Türkiyeyi ziyaretimden bilis
tifade Türk ricali ile memleketlerimi
zi alakadar eden meseleleri görüşece. 
iim demiştir. 

bir Yahudi köylüsü öldürüldü. Ve 
bir Yahudi tüccarı da yaralandı. 

Hadiseye akabinde yetişen iki 
lngiliz ve iki Arap polisinden mü
rekkep devriye kolu mütecavizler 
üzerine mitralyözlerle ateş açmış. 

!arsa da katiller kaçmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Üç Arap köyü ağır nakid ceza
larına mahküm edilmiştir. 

Misafirimiz Askeri He
yetler dün Kayseriden 

döndüler 

Ankara : 28 ( Teleloaıla )
Balkan antantı devletleri Genel Kur· 

may Başkanları ve refakatlerinde 

Heyetler bugün Kayseriden dönmüş. 
(erdir. Kıymetli misafirlerimiz saııa
yiiaıizde gördükleri büyük inkişaf· 
tan çok memnundıırlar. 

Yarın bütün misafir Heyetler 

tribünde büyük resmi geçidi seyre

deceklerdir • Misafirlerimiz şerefine 
ziyafetler devam et'llektedir. 

r:. ............................................. ~ 
!Bayramı mızın! 
' ' : programı t 
: BugUn kutladıOımız 14 : 
* Uncu CUmhurlyet Beyre -
t mınaızın programını içeri- İ 
t d• bulacaksınız • J 
• • .................................... ---



Sahife: 2 ·. 

Aşk sadakatında rekor 
·37 sene bekledikten sonra 

Bir Alman Prenses~ geçen ay eski bir 
İngiliz Attaşesi ile evlendi 

Aşk ve sedakatın yalnız romanlar ) 
da mevcut olduğunu zannederiz de- 1 

ğil mi? Bu zannın sebebi, makinele- ' 
şen ruhlarımızın içinde romantizm 
denilen şeye karşı müstehzi bir tebes 
sümden başka yer kalmamış olma
sındandır. Mamafih hakiki hayatta 
arasıra cereyan eden hadiseler, bu 
telekkimize karşı hafif ve korkak 
da olsalar birer tekzip mahiyetinde· 
dirler. Mesela, derin bir kalp sada· 
katma nümüne olabilecek şu güzel 
aşk romanını dinleyiniz : 

Bu aşkın kadın kahramanı, im. 
parator'uk Almanyasının en son Al 
man sefirinin karısı Prenses Lich· 
novsky dir. Erkek kahraman ise, bir 
lngiliz zabiti olan Petv dir. 

Bundan otuz yedi sene evvel, çok 
genç ve güzel olan ve o zaman 
Kontes Aıco Titrini taşıyan prens 
es Monihteki İngiliz mümessilinin 
Attaşelerinden Petvi bir süvarede 
tanımıştı. Bir sefarethanenin mutan· 
tan dekorları içinde ve suları tatlı 
bir şırıltı ile etrafa serpilen bir fıskı. 
yenin l•aşında doğan bu aşk çok 
geçmeden bir hayli yol almış ve iki 
ıenç böyle bir münasebetin norma! 
neticesi olan izdivaca karar vermiştir 

Fakat Ekseriya olduğu gibi Kon· 
tes Arcunun ailesi kızlarını bir ecne. 
biye vermeğe razı olmamışlardır. 

Bir müddet sonra Kontes Arco 
o zamanın uslu, sessiz bütün genç 
kızlaıı gibi ailesinin iradesine boyun 
eğmiş ve ·başka iıirisile eylenmeğe 

çar naçar razı olmuştu. 
Kontes Arco parlak bir izdivaç 

yapmış ve Prenses Lichnovsky ile 
evlenmişti. Az sonra Vilhelmin bü· 

yük itimadı kazanmış olan kocasile 
sefir karısı olarak Londraya gitti. 
Fakat Alman sefirinin bütün gay 
retlerine rağmen İngiltere Almanya 
ya ilaniharp ettiği zaman zavallı 
Prens göz yaşı dökmüştü. 

Diğer taraftan genç İngiliz ata· 
şesi de bir inkisarla biten aşkın te 
sellisini amca zadelerinden birisile 
evlenmekte bulmuştu. 

Harp olmuş, bitmiş ve genç ate 
şe harpte büyük yararlıklar göster· 
diği için taltif de edilmişti. 

1923 dePrens olmuştu. 1923 de 
Petev de karısından ayrıldı. 

Aradan yine yıllar geçti. Uzun 
yıllar .. 

Nihayet geçen ay Petv Alman 
yaya bir seyahat yaparak eski sev· 
gilisiııi aramağa karar verdi. Bem· 
beyaz saçları, elinde demir asa, 
ayağında demir çarık cananı aramak 
için yola çıkan ihtiyar aşıkı kısa bir 
vapur seyahatinden sonra bindiği 

ekspres gözle kaşın arasında Muni 
he ulaştırdı. 

iki sevgilidn buluşmaları hiç te 
güç olmadı. Yarı başlarinın tesiri 
yarı yıllarca küllenmiş bir heyeca
n•n tesiri ile titreyen elleri bundan 
37 sene evvel tanıştıkhm tatlı şırıltı . 

lı fıskiyenin önünde tekrar birleşti 
ikisi de ağlıyordu. Petv titreyen se · 
sile prensesin kulaklarına fısıldarlı. 

Prensesin hala canlı bir ışıkla 

parlayan gözlerinin içi güldü. Ve 
oluz yedi yıldanberi birbirine hasret 
çeken dudakları otuz yedi sene ev· 
velki ihtiras ve arzu ile birleşti. 

Bu gün Prenses Jichnosky ihti · 
yar attaşe Petevin karısıdır. 

ANKARA VE 

METAKSAS 
Yarı resmi (" Samouhrava,, - Belgrat, 19.10.1937) 
Yunan Başvekili general Meteksas' ın Ankarayı ziya· 
reli hakkında ,yazdı§ı bir makalede diyor ki : 

'İ'ürksôzi'i 29 T . . 1 !~ . eşrınıevve #' 
Sanat ,_ 

' . 
1 ' 

,! _____________________________________ , _____ , 
Azerbaycarı 
Müzik ·KültÖ 

Leyli meccani im- Büyük bayramımız dün 
tihanlarında kim- · 

41 
938 senesi bidaytlerindı 
kovada bir AzerbaycaO~ 

• tı haftası tertip edilecıı 

ler kazandı ? 1 nasıl başladı ? . 4 

Azerbaycan, halk nıasJ 
efsanelerini ve şarkılarını n. 
nesile orijinal güzelliklerile 

1 
den milli halk şarilerinin, aşı 
vatanıdır. Vilf. yetimizden 

kazananlar 

Kültür Bakanlığının bir müddet 
evvel yapmış olduğu parasız yatılı 

imtihanları neticesi belli olmuş ve 
listeler hazırlanmıştır. 

Seyhan bölgesinden Hakkı F e 
raset , Tarsustan Razi , Mersinden 
Remziye, Kıbrıstan Mustafa , Mer· 
sinden lbrahim , Seyhandan Meh· 
met oğlu irfan, Ahmd oğlu Rifat , 
Ali oğlu Ömer, Sabri, Salahaddin, 
Hulusi oğlu Mehmet , Recep oğlu 
Akkaş , Mehmet oğlu Hayreddin . 

Halkevinde 
verilen gece 

Büyük bayramımız şerefine Halk 
evinde tertip edilen gece çok neşeli 
bir şekiJd, geçmiştir. 

Gençlerin söylevleriyle .).tatürk 
Türkiyesinde başarılan büyük işler 
çok canlı bir şekilde tebarüz ettiril· 
mıştir. 

Evimizin orkestrası tarafından 
seçilmiş parçalar çalınmıştır. Geç 
vakta kadar devam eden bu l•ayram 
gecesinde Halkevi salonu hıncahınç 
dolduğu gibi umumi caddeye açılan 
kapu başına konulan hoparliirden 
de yüzlerce kişi söylenen nutukları 
ve çalınan parçaları dinlemişlerdir. 

Büvet inşaatı 

edildi 
ikmal 

Şehrimiz Belediyesinin Atatürk 
parkında ınşa ettirmekte olduğu 

Büvet ikmal edilmiştir. Bugünlerde 
halka açılacaktır. 

Cumhuriyet Balosu 

Bütün Adana ışıklandı donandı Sovyet rejimi devrinin M 
eski üstatların ananelerini fil' 

za etmekle beraraber, Azer 
ın bu derec !de orjinal milli · 

repertuarını genişletmek.le. ~~ 
zamanda kendi bünyesi içın 

eylemektedir, 

Dün saat 13 de şehir Saat Ku
lesindeki vakit düdüğü Büyük Bay· 
ramı karşılama işaretini verir ver · 

mez bütün fabrikalar, Otomobiller, 
istasyonda mevcud lokomotifler 
tam beş dakika olanca kuvvetlerile 
sinyal yapmışlardı. Sinyallar durur 

durmaz şehirde mevcud bütün rad · 
yolar açıldı ve Ankara - lstanbul 
istasyonlarında çalınan istiklal mar-
şı dinlendi . 

1 
akşam her yer, her ev Elektirik i 

, çinde işildıyordu. Caddelerdeki tak 
' I !arın ışıkları sabaha kadar söndürül· 

I medi. Son seneler zarfında, AIJ 
cın'ın mühtelif mıntıkaları~ 
çok musukisi şarkıcıların ı 
dansörlerinden mürekkep .) 
sanat kabJiyet ve ehliyet.ini\ 
guruplar teşekkkül etmiştır. ı1f 
mili! musiki vea 1 etlerindan 

rk · kep Azerbaycan Şark o_ ~ 

Bu esnalarda, çarşılarda bütün 
hareket durmuştu. Bu kısa müddet 
biter bitmez bütün Adanalılar Bay 
rak tezahhüralına başladılar . Dün ' 

Saat 14,30 da, Kuruköprü, Be· 
lediye önü ve Taşköprüd., kurulan 
kürsülerde, partili ve Halklkevli mü . 

nevver gençler Cumhuriyet hayra 
mının manası, Cumhuriyet Türkiye. 
si, lnkilaplar v~ başarılan eserler 
mevzusu etrafında çok özlü söylev· 
ler vermişlerdir . 

Sokaklarda halk kalabalığı ge· 
ce yarısından sonra ancak dagılma 
ğa başlamıştı . 

çok büyük bir rağbet gor 

dir . 
Azerbayçan Devlet Opl 

yatrosu, gelecek sene bidaf 
Moskovada yapıladak halt; 
şimdiden büyük uir faaliyet; 
lışmalanna başlamıştır. Bo 

esnasında, Moskova' da, ,;' 
kompozitör Hacıbekov'uıı , 
"Ô.,erası. Glier'in "Şahseneııı 

Karşıyaka okulunun te· 
m«:l atma merasimi yarın 

yapılacak 

Yarın, Karşıyakada saat 11,30 
da in~a edilecek ilkokul bina~ının 
temel atma merasimi yapılacaktır. 

Elektrikli fırın 

Haber alındığına göre şehrimiz 
fırıncılar şirketi , Adanada büyük 
bir elektrikli fırın inşa ettirmek te· 
şebbüsüne geçmiştir. 

Türk Hava kurumu-

Adana Şubesi 

Hemşehrilerinin büyük 

Bayramını kutlular 

Hakkı Akverdi 

PETROL 
Mürefte de yeni kuyular 

j açıldı, sondaj yeri Her
mise götüı üldü 

Ankara : (Hu~usi) -- Son gün
lerde petrol aramalarına süratle de· 
vam edilmektedir. · Mürefte de ye. 
niden kuyular açılmış olup sondaj 
ve kuyuların mecmuu 868 metreyi 
bulmuştur . Mardin Basbirimdeki 
sondaj yeri Hermise nakledilmiş 1250 
ton sıkletir.de olan sondaj malzeme 
si de 75 kiloınetredeki ayni mesa· 
feye getirilmiştir , Gayet basit ola· 
rak tel~kki edilen yolsuzluğa rağ
men icrası büyük bir muvaffakiyet 
sayılmaktadır. 

Bu arada beheri 5,5 ton sikle· 
tindeki \ek parçalar da nakledilmiş-

... 'ııJI 
li masalı, gene Hacıbekov t 
şın mal alan "meşhur şarkılı 
disi v~ kompozintör Mag~~ı 
"Nerviz" müzikli dramı gö5 
cektir. 

Bu eserler arasında en k
uı 

sini teşkil eden "Köroğlu" 0 

ilk defa geçen mevsim ~sP 
gösterilmiş ve büyük bir nıU'~ P 
yet kazanmıştı. Operanın ~ \ 
milli istiklal kahramanı ~ · 
Köroğlu hakkındaki milli bıf 
peden alınmıştır. 

------. ___ ../1 • 

En büyük Bayf 
tir · - Birinci sahifeden arla~ 1 

Yapılan sondaj neticesi eyliilun ~ , 
sonunda 650 metreyi bulmuştur . Cumhuriyet bize çoğ.ı ve 
630 uncu metresinde Basbirideki bahasına mal olmuştur . 
petrol ihtiva eden araziye rastlan· Şimdi artık onbeş yıld: 
mıştır; Cümhuriyet Türkiyesinin çe 

Sümerbank Beykoz deri ve kun Bundan başka muhtelif yerlerde bambaşka bir değişiklik , ba 
Bu ak<,am ismet Paşa Kız Ens· d f b k I k 'k k I Ş f jeofizik etüdler devam etmektedir. bir g;izellik var. Saltanatı~., ura a ri a arı te nı ontro e ı 

1
, 

titüsünde Vilayet laıafından büyiik İs Diğer taraf~an Van civaıında devrettig" i bu güzel Türk hemşerimiz mail Hakkı Akvc-rdi 
bir Balo verilecektir Bu Balo için Kurzot da 105 metrelik bir galeri taşiyle , toprağiyle içindeki 5'. şehrimize gelmiştir . d d " 
davetiyeler göndeıilmiştir. yapılmış; buradan da mazot el e riyle yepyeni ve bütün . ud , 

Y uııanistan Başvekil Metak- umumiyesinde Lüyük bir akiste bu- - edilmeğe başlanmıştır. gıpta ve hasedini çeken bır ~ 
sas resmi ziyaret maksa luıımuştur. Keşfedilen Divrik kömür made· 

T k' J k b k :miş bulunduklarını en bariz bir su· ~ , :m 1 olmu~tur. - '• diyle Ankaıada,.Türkiyenin mağrur ür ıye gene urmay aş anı d tT ~ ı ninde 15 milyon ton cevher mevcut Bugün yurdun bir çok kO•ı ,'.• 
k d Y"k k Mereşal F cvzi Çakına1<'ın Yugoslav. ı ette tebarüz ettirmektedir. Bun an . dıwi-,. i' · · ~: , ' olduğu tahmin edilmektedir. 

merkezinde bulunma ta ır. u se b k k k T k k d n ., _._ .,... ~ Ô de medeniyet manası sayıJa011 g; 
Yunan (levıet adamlnllı Tu .. rkiye mer· ya ve Yunanistana vaki olan son aş a yü se Üt ııman anını Kütalıyadaki Seyit nıer Linyit d yı 1 

1 d h · ı· b' A · d h ld ğ k bul , f ı· ka bacaları' can aman s~ 1 1 ziyareti fevka a e e emıyet ı ır tına a maz ar o u u a • - • havzasında da enstitünün aa ıyeti \ 
kezini ziyareti Balkan Dev et eri a tarzını işaret etmek ehemmiyetten muntazaman inkişaf ~tmektedir. U· miryolları • kültür .ocaldarı ' 'ıı ,asında mevcud Dostluk münase· tezahürdür: çünkü, bu z:yaret bü- 28 Teşrinievvel 937 bo 

.. B lk d 1 J · · A ari addolunmamalıdır. Bu münase· - ~------ mumi olarak maden istihsalatı bu lık es ~ rleri görülüyorsa • ·ı betlerinin teşkil ettikleri kuvvetli tun a an ev et erının vnıpa h h .. · de ıı ' 
d 1 1 · · · · d k" betle teati olunan nutuklar Balkan Hava ruzgarlı .. Cökyüzü açık, yıl diğer yıllardan çok daha fazla· riyet ep v~ ep uze• ın ı;ı ~ zenciıin yeni halkalarından birini ev et erı çerçevesı ıçın e dı men. en çok sıcak 22 santı'ğrad derece. d ğimiı Cümhuriyet devrinin, ·Jı· 

1
, 

k·ı d faallerinin bir olduğunu tak ir et. - Derisi dördUncU sahifede- ır. 

teş ı e er. ---------------·-----------------·---------------·-------, Tiirk Mılletinin malı ve eserı ~ Balkan Memleketleri arasındaki (" K d , 1 Biz Ondört yıldaııberi d~ 
tesanu"d son günlerde, gerek bütün H erkesin ha) atında, en A k e kt u p 1 a ... e erlerini dağıt ve Denim h .. . b' " kOl lj 

Ş 11, r 1 ve ergun yem ır ışıga 
Avrupa için ehemmiyeti haiz olan az bir defa aşıklık ve sadık ve yegane hazinem olara>J kal, el attığımız her işi başarı ile., 

k b. bir defa da şairlik dev. J k' b I" 
meselelerin hallinde ve gere ızzat Tarihten yapraklar nası ı en senin için öyleyim. Al- b"ır milletiz . O.ıbeş yıldır , resi vardır. Bir çok kim 
Balbn' devletleri münasebetlerin 1 .L k !ahım ben sana ne kadar yakınını, dene·n ve b"ıze bir çok şeyler.. g, se eru,ı: şaiıli devresi aşıklık zama· ı b 
de def'atla tezabur etmiştir. Bu hu · manına t.:sadüf eylemişse bu tak· Ninen on yedinci asırda güze . ruyorum, ben deliyim ve eğer u bununla lıeraber ne kadar da uzak" elen bir gaye için büyüklü , ku' '~ 
susta bir fikir edinmek 1'çin Balkan !iği ve zekası ile büyük -öhret ka · akşam sözünü tutmazsan ne ola· k d 

1
. .• k ki' d ha dog" rosu 

dirde yazılan şiirlerin aşk mektup- Y F ransanın tanınmış ediplerinden a ın ı er e 1 • a ı' oı 
antanbna mensup bulunan devletle· zanmış bir kadındır. Marki dö Se· _cağımı bilemiyorum. C d' ·ı d "rekkep bir 1 

!arından ibaret olması tabiidir . . Henjamin on,stan'tiıı sevgilisine bir ı mı yon an mu 
rin Nyon konferansında almış olduk M h I f 1 h l'f . vinyeye a~ık olmuştur. Ve onunla u Bethoven, Giulieatta Guiccardi hı' tabı .· vet halinde koşuyonız. 

11 
'· u te i zaman arın mu te ı ınsan 1 " 

lan kat'i vaziyeti hatırlatmak ge· zun aşk muhaberesi olmuştur. şte isminde bı"r genç kızı delı' gı'bı' sev G•çı'rd'ğ'ım'ız ı"nkılap yıl s " 
lan tarafından yazılan aşk mek · " Yarın akşam, yarın akşam ? · 1 • 1 ~ 

rektir. Netekim, A.kdenizde nizam bunlardan bir kaç satır: mişti. Bu"yu"k besteka·ra en mu"hı'm ~srı yıla s. ıg" dırma kabiliyetıi111 c, 
· · t l b' araya getirilse k' b'I' Bu da ne demek ? Yarın akşam be· ı ve asayişın temın ve idamrsi up arı ır · ım ı ır " Kendimi mesud sayıyoıum. 1 ·- y k. hamlelerım'ız için 

k d h b. eser erinden bı'r'ı olan Sonate au clair · · · b h b · d b J Zl•u arın ı bakımından fevkalade ehemmiyeti okuması ne a ar eyecan veren ır S . b" .. 1 1 mm ıçın sa a ın eşın e· aşıya · yu"k bı'r hız ves'ıles'ıdı'r. •· enı utuıı var ığım a seviyorum. delune eseıini de bu aşk ilham et- k ' 
haiz olan tedbirleri teklif etmek gi· eser vücude gelir. Belkı bütün ya Ve sendt:n kaçmak ihtiyacını hisse· ca · Yurd içinde bir güneş d k 
bi büyük bir şeref Balkan Paktı zıları aynı sözlerin tekrarından iba diyorum. Sana yazıyorum ve yazdı~- miştir. Fakat genç kadın, Bethove- Yarın bü gündür. Allaha - çok şü' kuvvetli ışığıyle duran ve giin 
mümessilinin hissesine isabet etmiş· rettir ? Ayni hislerin altında ezilen larımı yırtıyorum. nin aşkına sadık kalmamış , bir müd· kur dün geçti. Saat dokuzda kar· ne sağlamlaşan Türkiy<' Cüi11.

1 
k 

tır. Hatta, Bulgaristan dahi mes'ul insanların bi.rbirinden çok farklı aşk "Mektuplarıoı tekrar tekrar 0 • det ~onra ondan yüz çevirmiştir. şındayım. Bana evde olmadığını ti , yurd dışında dı ayni kov' 

mümessili olan Başvekil ve hariciye mektupları yazmaları acaba mÜm· kuyorum. Onlar bana bazan çok Layemut senfoniyi yaratan dahinin söylüyecekler. Saat on ile on bir heybetle kendisini gösterın~ıct~ 
nazırı Köseivanov vasıtasiyle Bal- küo mü ? Verilecek hükmü kolay· nazikane, bazan müşfikane, nadiren yazdığı mektuptan şu cümleleri alı arasında tekrar geleceğim. . Türk Milletini bugün doC~ 
kan antantı devletleri ile temamen !aştırmak için tarihe mal olmuş ve ateşli ve heyacanlı ve fakat daima yoruz : Acaba tekrar or1da ol nadığını manlara hürmetle tanıta 1 dı 
tesanüd halinde bulunduğunu beyan ya t~rih yapmış büyüklerden bazı· kısa geliyor. Aynalarda kendimi tet- • Meleğim; benim her şeyim, söyliyecekler mi ? Sonradan çe ' riyete Ve Atatürkümüze can p~ ( 
etmi~ olduğundan bu beynelmilel 1 lı olduktan sonra bizim yarı !arının aşk mektuplarından bir kaç kik ediyor. etrafımdaki kadınlara brnim benliğim; bana bir kaç kelime keceğim ıstırabı şin~diden çekiyo· ' · rd1 bı konfe ansta Balkan tesanüdü bir kat ' lumuz daima açıktır . Bu yu 

satırı aşağıya alıyoruz : güzelliğim hakkındaki fıkirlerini so· IUtfet. rurıı d rP 
daha tecelli ve tebarüz etmiştir. Bu ... milletimizin refahı için o 

te~nüd~~olarak d~~d~rı ~---------------·------------------------·----~~·-~~~~~~~~ k~a~~z. ' 
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MHURiYET BA YRA
DA NELER OLACAK 

&oyük tezahürat programını 
tam olarak yazıyoruz 

~~--------·--------~~ 29 BiRiNCi TE'91IN 937 CUMA G0N0 

~l - Cumhuriyet bayramı kanunu gereğine göre 2g Birinci Teşrin 
be gtlnU öğleden 'lonra başlayıp 30 Birinci teşrin Cumartesi akşamı· 

-ın·- •Urecektir . 
te 2 - Buna göre bayram Birinci teşrinin 28 inci Perşembe gUnU saat 

S..t kulesindeki vakıt dudugunun çalmasile başlayacaktır. Bayramın 
nı bildirecek olan bu işaretle beraber butun fabrika dudukleri ve 

ki otomobil ve' kamyon korneleri (5) dakika sUrmek Uzere çalacak· 
~ Ba~ ramm başlangıcım ~ehrin her tarafına yaymak Uzere a~·rıca da. 
,.Çalınacaktır . 

ll Birinci teşrinin 28 inci Perşembe gUnUnden başlayarak 30 uncu 
1C akşa~ına kadar sUre~e~ olan ba~·ram gUnl~rinde bUtUn resmi daire· 

11111hurıyet Halk. Partası kurakları. Halkevı kurakları, Spor kulupleri, 
okullar, 111Uesseseler ve ticarethaneler. Bankalar, fabrikalar, duk

'- evler, nakil vasıtaları ve meydanlara ve caddelere kurulacak tak-
Yraklar ve elektriklerle ışıklandırılacakiardır . 

t( 4 - Bu gUn ve bayramm diger günlerinde öğleden sonr.ı Belediye 
\u-u_köprU ve TaşköprU meydanlarında Cumhuri_yet Halk Partisi ta· 

.,,.~-- kurulacak Halk kursUlerinde adlarım önceden Parti Başkanlığına 
kUrsu komisyonuna bildirecek olanlar tarafından konferanslar veri· 

~Ü - O gUn saat 1-l de Halke\·i spor kolunun ciritçileri tarafmdan 
köpru civarıuda cirit oyunları icra edilecektir . 
. 6 - 28 Birinci teşrin Perşembe gUnU saat (16) da Vilayet, Parti v;ı 
Je ve sair kurumlar adana Ataturk parkına çelenkler konulacaktır . 

._lenlder C. H. P. bi· nasmdan izciler elile ve askeri bando refaka· 
Asfalt cadde,\'İ takiben Ataturk parkına göturulecektir. İstiklal mar. 
llaUteakip çelenkler abideye konulacak ve Cumhuriyet marşı ile me· 

bu kısmına nihayet verilecektir . 
7 Bayramın birinci ve ikinci akşamında saat (I!J) da Belediye 

Ve Halkevinde havai fişekler atılacak ve mehtap şenlikleri yapıla· 

l:s - Saat (~J de Halkevinde bayramla ilgili ve muzikli konferanslar 
ittir. Bu muzikli konferanslac C. H. Partisine ve Belediye önUnc. 

llöpru ve Ataturk darkına konulacak hoparlörlerle yayılacaktır . 

9 - Bu gece saat (20) de G.azl ve annkkemal ilkokullarında \'e 
Ôiretmen Okulunda çocuk babalaPtftW Ye balka müsamereler verila-

CUMA GONO 

10 - 29 Birinci teşrini Cuma şunu Tur.kiye Cumhuriyeti adana Val 
~·-.•-nA- huk1lmet konağında saat dokuzdan ona kadar kabul töreni ,ya· 

lır · Kabul töreni proçamı ayrıca bildirilecektir . 
q 11 - Kabul töreni.len sonra viliyetin en bu_yuk buyurmanı olan 
'•• bnyuk SUel komutanı olan Tum komutanla ·birlikte geçit ·töreni 

Sİiecektir . 
~12 - Geçit t8tni. Tutun babrikası civvrındaki ~·eni Ko~u yerinde 

akhr . 

"• • 13 - ~ törenine katılacak olan sUel kıtalar, okullar, kurumlar 
'-'re Tum komutArılık krokisinde gösterilen flamalarla işaret edilen ver· 
~aldardar. · 

~ l - Saat 10,80 da Vali ve Komutan tören alanında ,ver almıf olan 
llatillden veya arkasından geçerek her gurubun karşısında durup bay• 

ı Ütlayacaldardır. Bundan sonra muzika İstiklal marşına ve Cum· 
etin onucu yıl dönUmU marşını çalacak ve marşlar hep bir ağızdan 

._~tir. 

15 - Marşların söyle:ımesini mUteakip geçit töreni başlayacaktır. 
n a,ağıdak.i sıra va göre ~ apılacaktır: 

Askeri kıtalar. 
İlcil kalaramanlar, ihti~·ar gaziler ve şehit anaları· 
Vede1 subaylar, jandarma. Polis kıtaları. 
İzciler. 

E ) Okullar. 
F Sporcular. 

,, ~ Ulusal kurumlar. Kızıla.'·· Çocuk esirgeme kurumu. Turk maarif 
" 'etı, ulU11al ekonomi ve artırma ve esnaf kurumları kendi ba~·rakıarile 

l tehirli ve butun .)'Urddaşlnr (Atlılar ,\'aJ·alardan oıonra) 
,

1
6 - Geçit t<Srenine katılacak ve törene girenler ile geçit .Yapacak olan 
kurumlara bağlı olanlar resmi ve buyuk Uniformalarını giyerler. Butun 

, .-.--.. ... ~ litu buyuk bayram gUnUnde en yeni ve en temiz elbiselerini 
trdir. 

lop 17 - 21} Birinci Teşrin gUnU tam saat 12 de bayram onoruna 21 pare 
•talacaktır. 

18 - O ıece saat (20) de sUel kıtalar, okullar. halk kurumları. spor· 
"-1k tan&ildan Fener alayı yapılacaktır. Bu alay Halkevi ve 

t konaga arasındaki caddede toplanarak ömlc bando olduğu halde 
--.ı c.ddeler ini dolAfACaktır. Ala) ın Gidif ve idaresini fener alaJ'I 

ıtma tayin edilen istihkam tabur komutanı idare edecektir . 
... _ 19 - Bugun saat (22) de vilayet tarafından lıımet İnönO kız en• 
~~. öael ç&lrılanlara bir balo verilecektir . 

30 lıtlRINCI TE'RIN CUMARTEal 

S· 20 - Saat 14 te Sporcular tarafından Şehir içerisinde bir gösteri 
1 ~apılacak ve saat 15 te şehir stadA'omunda. spor şenlikleri yapıla· 

· 'ı!u gUnUn onuruna stadyoma giriş parası almmwacaktır . 
~ 21 - Cumhuriyet bayramınm başlamasından bitmesine kadar her za-

' ha.} f'am .} eri çocuklar için açık bulundurulacaktır . 

'- lll 22 - saat 10 da Milli Mensucat Fafrikası hastanesinin ve ! 1 de Ada
"- el illet ....._. PolitllDlk binasının •çhf torenJeri ve saat 11, 30 
~lı: lrftyaka'da inta edilecek i)k mektebin teme) atwa töreni yapıla· 

H0K0MET ADINA YAPILACAK KABUL TÖRENi 

~ 1_ - 29 hktqrin 937 Cuma günü ıaat 9 - 10 na kadar Hükumet 
·~dı ve Vilayet makamında kabul töreni yapılacaktır. 
· Ilı - T etraf at heyeti vekile kararma de~anan ötrenete gö~e atatıda
t 'rı t.&cip edecektir. 

- Vilayette bulunan saylavlar. 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Türlc:sözü 

Çinliler şimalde şid
detli bir taarruza geçti 

1 ·--
l 

Şanghay : 28 (Radyo) - Şang ı 
hay cephesinde Çin kıtaatı Japon 

taarruzu karşısında Şanghayın on 
beş kilometre garbinde yeni bir 
hatta çekilmiştir . 

Çin umumi karargahının hildir. 
diğine göre Çinliler Şimal cephe. 
side şidbetli bir taarruza geçmiş 
lerdir . 

Şanghay : 28 (Tadyo) - Şang 
haym garbinde büyük bir muhare· 
be cereyan etmektedir. 

Muhasım kuvvetler arasında 
şimdiye kadar görülmedik derece· 
de şiddetli biı topçu düellosu ol. 
muştur . 

Şapei şehrinde bombardmanlar 

İtalya Mısıra \ 
nota verdi 

1 

Mısır - Libya hududunun 
tahdidi isteniyor 

Roma : 28 (Rad}o) - ltalya, 
Mısır hükumetine bir nota vererek Mı 
sır - Libya Hududunun sarih bir 
tahdidini istemiş ve Mısır, müzake. 
relere Teşrinisani birde başlanma· 
sına teklif etmiştir. 

Amerikanın, Uzak şarkta 
1 mukabelei bilmisil kararı ,, 

neticesinde L üyük yangınlar çıkmış. 
tır . 

Müteaddit mahalleler hemen gi 
bi bir anda yanmış ve kül olmuş· 
tur . Facianın bu kadar müdhiş ve 
sür'atli olıırıasına sebep evlerin ah. 
şaptan yapılmış olmasıdır. Zarar ve 
ziyanın 100 milyon Çin dolarına 
baliğ olduğJ tahmin ediliyor. 

Tokyo: 28 (Radyo) - Japon
ya hükumeti, kP.ndisini dokuzlar 
konferansına çağıran davete cevap 
olarak verdiği notada Japonyanın 
bu konferansa İştirak etmiyeceğini, 
çünkü, Milletler Sosyetesinin Çine 
yardım vaad etmiş olduğu böyle 
bir toplantıda Japonyanın ·buluna 
mıyacağmı bildirmiştır . 

Mersinde 
Bayram büyük tezahü 

ratla başladı 

Mersin : 28 [ Telefonla ] 
Bütün Mersin daha bugünden bay
rama başladı. Şehrin her tarafı, sa. 
yısı on beşi bulan ve muhtelif ku· 
rumlara ait taklarla süslenmiştir. 

Ayrıca her müessese ve ev g ~ce 
tenvirat için hazırlıklar yapmıştır. 

Bütün şehirde, büylik bayrama 
ait çeşitli faaliyet göze çarpmakta 
dır. 

MersmliJer~ ~l iki büyük eserin 

Sahife : 3 

~-------------·------........................ !"-..................... _.. __ 

ASRi SiNEMA 
29 Teşrinievvel Cuma günü gündüz matinesinden itibaren 

Cumpuriyet Bayramı şerefine 
Türkçe sesli ve sözlü 

Türk İnkılabında terakki hamleleri 

BDyDk inkılap filmi 
Senelik tarihimizin en mühim vakalarmı hakiki fılim vesikalo.riyle canlandırır 

Saltanat· Meşrutiyet, ittihat ve terakki - Harbiumu
ıni - işğal istiklal harbi - Türk zaferi - Lozan 

Cumhuriyet 
Ayrıca : Şanlı Ordumuzun - Trakya manevralan 

Cumhuriyet bayramında her gün matine 2,30 da , 

!~ ASRI SİNEMA ! 
Bilcümle Müşterilerinin Bayramını kutlular. 
~~~~ 

Pek yakında : 
1 Telefon: 250 ASRI 

Güzeller resmi geçidi 
8661 

.............................. ----------------~ 

~-------------------------------------------------------

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden döneıek Abidinpaşada büyük 

eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt 

tiği SO'! sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aıetıeriıe hastalarım teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 15-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
Şanğhay : 28 (Radyo) - Ame· 

rika hükumeti Şanğhayda bulunan 
lotalarına ve harp gemilerine Ame. 
rikan imtiyazlı mmtakasını bombar· 
dıman edecek tayyare ve harp ge · 
mileri üzerine derlıal ateş açılmasını 
emretmiştir. 

açılma töreni de bayrama tesadüf -----· iş kanunu 

Çemberlayn hasta 

Londra : 28 (Radyo) - Başve 
kil, B. Chamberlain şiddetli biı ro 
matizmeden muztaribdir. Başvekil 
bugünkü kabine ictimaina riyaset 
edememiıtir. iki, üç güne kadar res· 
mi meşğalesine başhyacatı umul· 
makta ise de Avam kamarasının ic 
timamda bulunamıyacaktır. 

Komiser mu~ vinliğine 
terfi edenler 

Ank•r• : 28 (Telefonla) 
Emniyet Umum Müdürlüğü komiser 
muavinliğinden terfi edileıılerin lis. 
telerini vilayet emniyet müdürlük 
lerine bu gün göndermiştir. 

ettirilmiştir. l'iri Kültür, digeri Eko
nomi bakımından Mersinliler için 
göğüs kabartıcı birer eser olan 
( ileri okul ) ve ( yeni iskele ) cidden 
takdire liyiktir . 

Sun'i "C" 
Vitamini 

Moskova'da Sergey orconikidze 
Kimya Entitüsü Laboratuvarlarında 
skorbüt'e karşı kullanılan "C" '/ita. 
minini, sun'i surette ihzara muvaf
fak olunulmuşlur. Bu sun'i "C" Vi 
tamini, kalitesi ve hassaları itiba
riyle, kat'ıyen tabii "C" Vitaminin 
den aşağı değildir. müteaddit tecrü· 
beler, buna isbat eylemiştir. 

tllç EndUsttrlsl Genı,uyor 

,. 
Cumhuriyet Bayramı Şerefine 

Sovyetler Birliği Sıhhat Halk 
Komiserliği, ilaç ve tababet alet· 
leri Endüstrisinin genişletilmesine 
bu sene 40 milyon ruble tahsis et 

\ miştir. 

Alsaray 
Sinemasında 

Bugün 2,30 matineden itibaren 
1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kan kardaşlar 
Lorl-Hardi baştan aş1ğı kahkaha 

2 
Hava kahramanları 

Vallas Beri Zevk ve heyecan filmi 

-Trakya manevraları
Sinemamız müşterilerinin Bayramını 

KUTLULAR 
Telefon No: 221 8654 

TAN Sinemasın 

Uzun zamandanberi bekleıiiğiniz 
gün geldi. Bu gün 2 den itibaren 

Cumhuriyet Bayramı onuruna 

BAY TEKİN 
Meçhul dünyalarda 

30 kısımlık büyük seriyal fılmin 
1 inci devresi başlıyorll!. 

TAN SINAMASI Saym 
MUfterllerlnln 

Cumhuriyet Beyrammı Kut
lular • 

8662 

ı----------------------~-- ----------------------------

Acuıurı o. fü{)8 . 

-Dünden artan-

Kubul tarıhı : 8161936 

Ne§ri tarihi : 151611936 

Böyle müşterek bir harekete önayak olanlardan her biri hakk111Ja bu · 
para cezası üçte bir nisbetinde artırılmakla beraber on günden iki aya 
kadar hafıf hapis cezası dahi hükmolunur ( 16 ncı madde ile bu gibi ah
val için işverene verilmiş olan fesih hakkı mahfuzdur ) . 

Madde 131 - 1 ) 72 nci maddedeki esas hükme muhalif olarak 74 
üncü maddenin biı inci veya ık inci fıkrasındaki tariflerden birine uyğun 
tarzda lokavt yapan işveren, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır 
para cezasına mahküm edılir . 

2 ) Lokavt, amme hizmeti gören bir müessesede yapıldığı takdirde 
işveren 1 numdralı fıkrada yazılı para cezasının iki misline mahkum edil
mekle beraber üç aydan altı aya kadar hapis cezasına dahi çarptırılır . 

3 ) Lokavt, Devlet, veya vilayet yahut belediye idare veye kararları 
üzerinde tesır ve} a tazyik icra elmrk maksadına matuf bulunuyorsa. iş
veren iki bin beş yüz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasile bir· 
likte 6 aydan 2 seneye kad.ır hapis ceza~ına dahi çarptırılır. Bu maksad· 
la yapılmış olan lokavt amme hizmeti gören müessesede vaki olmuş ise 
i~veı ene altı bin liradan başlayan ağır paı a cezasile birlikte 3 seneden 
aşağı olmamak üzere hapis cezası dahi hükmolunur . 

Madde 132 127, 128, 129, 130 ve 131 ınci maddelerdeki ceza 
hükümleri, işbu kanunun tatbik edildiği işyerlerinde, 1 inci maddenin 
" işçi ,, tarifi çevresine girmiyecek tarz ile çalışmakta olan müstahdem· 
ler hakkında dahi caridir . 

Madde 133 76 ncı maddede ·yazılı olduğu veçhile iş ihtilaflanmn 
halline müteallik hükümlerin tatbik edilmiyeceği bir yıllık müddet için
de o maddenin ikinci fıkrası mucibince her hangi bir işyerinde mer'i bu· 
lunan umumi veya hususi veya hususi iş şartlarını veya bunların tatbik 
tarz ve usullerini işçilerile anlaşmaksızın dqiştiren ve böylece ihtilafa 
sebebiyet verttn işveren veya işveren vekili, elli liradan aşağı olmamak 
üzere hafıf para cezasına malıkiim edilır . 

Madde 134 - .. Toplulukla iş ihtilafı ,. çıkmış olan işyerinde İşveren 
ve işçi mümessilleri arasında uzlaştırma yolile meselenin halledilmeti bu· 
susundaki 80 inci madd .. de yazılı usul ve muamelelere riayet etmiyen İş· 
veren veya mümessil ifçilere beş liradan yirmi beş liraya kadar hafıf pa. 
ra cezası hükmolunur . 

Madde 135 - " Toplulukla iş ihtilafı. nın uzlaştırma yolu ile bal· 
!edilmemesi halinde, 81 inci maddenin ( A) bendi mucibince ilgili ma
kama vaziyeti bildırm'y<!n işveren ve işçi mümessillerine beş liradan 
yirmi beş liraya ka br hafıf para cezası verilir 

8303 -Sonu var-

uriyet bayramı 
2,30 matineden 

şerefine 
itibaren Alsarayı SiNEMASINDA: senPnin 1 

1 en muhteşem programı 
TRAKYA MANEVRALARI 

KAN KARDEŞLERi 
Tiirk~ komedi Hava kahramanları --



OçüncU sahifeden artan 

2 Top:u halde tüm komutan ve jandarma heyeti, 
3 Vilay tte bulunan vekalet müfettişleri, 
4 - Vilayet Adliye teşkilatı başkanlaıı ve hakimler 

. 5 _- ~aliyeyc bağlı daireler başkanları, inhisarlar v~ fabrikalaıı baş 
dırektorlerı tapu ve evkaf direktörleri 

6 idare heyeti azaları, dahiliy~ daire beşkanları, 
7. - ~aarif müdür ve memurlarile bi tün mektepler müdür ve 

muallımleı ı, 

.. 8 .- · Nafia müdürü, suişleri müdürü, posta, telgraf ve telefon mü 
durlerı, 

9 - Ziraat, baytar müdürleri, iş Dairesi 9 uncu Bölge Amiri ve or 
maıı mühendisi, 
. ~O - Ticaret, ziraat odaları heyeti, horsa komiseri ve umumi ka. 

tıbı, 

... ı ~ - Sıhhıye müdürü, sıtma, trahom, mücadelere reisleri, sıtma ens· 
tıtusu müdürü, hastahaneler başhekimleri, · 

12 - Cümhuriyet Halk Partisi ve heyeti, Şarbay ve heyeti, Vilayet 
Müftüsü, Umumi Meclis azası, Encümen azası, Tiirk Hava Kurumu, Kı. 
zılay ve Çocuk Bakımı Ocak, Kültür kurulları, Türk Spor Kurumu Sey 
han Bölgesi -idare heyeti, spor teşkilatı ve gazeteciler, 

13 Bankalar, şimendöfer, şirketler, fabrikalar müdür ve nıürssisleri, 
esnaf cemiyetleri, istiyen yurddaşlar, 

14 Vilayette bulunan konsoloslar, 
15 - Merasim başlamadan evvel ve merasim sır,sında Hükümet ko· 

nağı önünde bir kıta polis ve bir kıta j:ındarma bulunacak ve selam res 
mı yapılacaktır. Bu sırada muzika çalacaktır. 

16 - Merasimde giyilecek elbise; talimatnameye göre teşrifata dahil 
mülkiye memurlarının frak, siyah yelek, beyaz l oyunbağı giyeceklerdir. 

17 - Merasi ıı sonund~ Vali, mülkiye memurlarının daire reisleri Tüm 
komutanlığa iadei ziyaret edeceklerdir. ' 

18 - Bayram günlerinde yapılacak mera,im esnasında iııtizom ve in 
zibatm temini için merkez komutanı, em'liyet müdürü ve ilk tedrisat mü 
fettişi_ Asım memurdur. Kimseye da veliye gönderilmediğindı n işbu tebliğ 
davetıye sayılacaktır. 

19 Vılayette yapılacak merasimde nıuhasebei hmusiyı- Müdürü Ha 
san Güler teşrifat memurluğu yapacaktır. 

Ankara ve Metaksas r-------, 
- ikinci sahifeden artan -

milletleri ve bilhasa Türk ve yunan· 
milletleri arasında mevcut iyi mü 
nasebetleri her şeyden daha sarih 
bir tarzda ifade etmektedirler. Bu 
suretle bu münasebetlerin 11e kadar 
değiştikleri ve arzuya şayan o· 
lan bir tarzda ne kadar iyi bir şı-. 

kilde terııkki etmiş oldukları yeni· 
den müşahade edilm'ştir. 

1 ~~~~'~?,~ü 
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

l Dış nıern 1 ekeller i~in Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra· 
caat edilmelidir . 

~~-------------J 

Kiralık ev 
Emirler mahallesinde Eski Sa-

karya Oteli denmekle tanılan 

Yugoslavya Başvekili Dr. Stoya 
dinoviç'in geçen sene Ankarayı zi 
yaretinden sonra şimdi Yunan Baş 
vekiliniıı zİ•areti vuku bulmaktadır. 

Metaksas'ın bu ziyareti Balkan mü· 
tekabiliyetinin ve biitün Balkanlıla· 
rın menafii arasındaki iştirak şuuru· 
nun yeni bir d~lilidir. Metaksas,ın 

Ankara ziyareti, resmi bakımdan, 
yalnız 1 ürkiye Başvekili lımet loö 
nü'nün Yunani. tana vaki olan ziya. ' 
retinin iadesi mahiyetini haiz ise de 
bu ziyaretin yalnız şekle münhasır 

kalmıyacağı ve kalamıyacağı mu 
hakkaktır, Ak denizde bir çok bü. 
yük ve müşterek menfaatlerin sahi· 
bi bulunan Türkiye ve Yunanistan· 
ın işğal etınekte bulundukları, mev
ki tabii olarak, bu iki memleketin 
::ıüştereken ittihaz etmeleri icap e· 
den birçok mühim teclfJirlere ani a 
şarak tevessül etmelerini amir bu 
lunmaktadır. Kuvvetli bir sulh blo 
ku olarak tesis edilmiş olan Balkan 
Anta:ıtı Perensiplerine sadık bulu
nan ve baştan başa Milletler Cemi
yeti nıcfküresini taşıyan Türkiye 
ve Yunanistan bütün kuvvetlrriyle 
Sulhun idame ve teminine çalışmak
tadırlar; nitekim Balkan paktının 
diğer unsurları dahi bu yüksek fıa· 
yenin istihsaline çalışmaktadırlar. 

yukarıda beş, alt katta beş oda el~kt
rik ve su tesisatını havi ve her türlü 
konfoıu haiz ev kiralıktır. isteklilerin 
matbaamızda Mehmet Görene mü· 
racaatları. 

Küçük Antant ile müşterek ola. 
rak Balkan Antantı Avrupanın Ce· 
nubunda ve Tuna havzasında Sul
hun çok kuvvetli bir zaminidir. Bu 
zaviyeden tetkik edilince Metaksas' 
ın Türkiye merkezini ziyareti yalnız 
Balkan memleketleri arasındaki 

Dostluğun samimi bir tezahürü &
ğil, aynı zamanda, umumi Sulhun 
teminine matuf müşterek bir gayret 
kıymet ve ehemmiyetini haiz oldu 
ğu görülür." 

8646 3-3 

Yurddaş ! 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimsesiz yavru· 

l
larını sevindirecek,ve senin için cep

h de çarpışarak malül kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

1 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşla di~cr Ulus· 1 

!ardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma .. gününde de odc,ini 
yap . 
! lusnl Ekoııomi re lıııırma Arırumu 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanesidir 
r , 
1 Dişçi Nedim 

Seyhan 
dan: 

defterdarlığın - Yurtman 
Yeı.i Otel karşısında açtığım 

Un pazarında 6 numaralı dük· diş muayeneh~nenıde saat 6 dan 
kanın bir senelık icarı muhammen 21 re ka.:lar hasla kabul ettiğimi 
bedeli olan elli beş lira üzerinden ve tedavi ve diş imali hususunda 
açık aı tırmaya çıkarılmıştır. btek· muhterem müşterilerime a z a nı i 
!ilerin yüzde yedi buçuk teminat ak· teshilatı gösterdiğim gibi cumar· 
çasile 12 ikinci teşı in cuma günü tesi günleri fukara için tedavi ve 
saat on dörtte defterdarlıkta topla- diş çekmek meccanendir. 8656 

!~- 2 nan komisyona gelmeleri. 
8659 28-2 -7 11 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dil<katine 

Almanya'nın meşhur " HAi TMANN ,, fal 0 rika~ının lıcr ntvi siyah r~nkli 
gazete ve " İıliistras} on ,, noün k kepleri n: e\ cu l tur. 

18 - 30 8'i'J2 

Satış yeri ~ Mersin Ziya Paşa 
sokak Nu: 8 

G. Vosbıkyan Tecinıevi 

~~~~~----~·-~~~--~~-~-~~~~-~~-

K KAY ADELEN A · 
manos it relrıindtn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla rakle. 
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY AD ELEN su 
ları ve gazozlaıı ~ıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN ıçınız . 

K A.Y AD ELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
\İnize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarmı alııken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE 
LEN ) tapalanna dıkkat ediniz. KAY ADELEN Tran~itleri : Mersin ve 
Adana KAY AD ELEN derolarıdıı. E İİ); k dan acana lar : 100 kuruşa ev-

Menbadan Kayadelcn nakleden vagonlaı 1 eı Edeı de Kayadelen suyu ile 
1 

lerirıize gönderilir. 

yıkanmaktadır . 8495 57 -------
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j Matbaacılık j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rerıl<li ı · 
her türlii tab· işlerinizi ı 

ançak Türksözünün o!Q • 

malik makinalarında ' 
yaptırabilirsiniz. T 

LAN 
* 

A B 
* 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında l:ıas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

KIT AP 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmtk istiyorsa 

nız kilaplaıınızı Türk· 
sözünün mücellithane 

sinde yeptırruız. Nefis 

* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak. 
veller, defterler, 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bihı 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en 
bir şekilde en ıaJ 
rufatla Türksözünde 
pılır • 

sı "TürksözündrP. 

ka her boyda g 
mecmua, tabeder. 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H. Partisı il' 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşm~ meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 Taşköpıü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkek 

yurlta~lara açık bulundurulacaktır. fııl' 
Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe !..adar 

gün saat (17) den itibaren Parti lıinasmda Başkanlığa gelrrek aJla 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 

8618 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri 
parazitsiz, 

li radyolar 

pürüzsüz ala11 
tabii, güzel ve latif se. 
ancak Sahibinin Ses•· 

mukabilinde ve bit • 
nın 100 lira 
sene vade ile 
kabildir. 

sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni ~ağ••' 
Ş. Rıza lşcen 

56 7967 
,,. 

- or. Muzaffer Lokman 
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bu\urı•' 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür· 
Hastalarını her gün eski muayenehanesiııd' 

kabul etmekted r. C. 

-~~---~--~~~_,;,~~------.... --------·----~ 
Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker. 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zongüldak; l<ok, Somikok, Kriple, A"' 

t~asit Ma~en k~mürlcrimı~ ~eldi. ~~ş ~irdi: Halkımı~ beyhude yere ;. 
la~ etme sın. ÜJnyanın en ıyı cıns ko nırlerıne her cıhetle rekabet etnı 

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir k.crre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus 
Kelleşeker. 

kapısında Ali - " .. '- ' 

864i 6 30 

~~~------~----------~~.,/ Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa!I 


