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5 İkincikanun 
ADANANIN KURTULUŞ GUNU 
OLMASINDAN ZiYADE BUYU ı< 
DAVANIN iLK Z AFERi DLDUGU 
iÇiN ÇOK KUDSi BiR GÜNDÜR 

Nevzad Güven 

r~ ört yıl dünyayı, o zamana 
~ kadar insanlığın görmediği 

bir vah~et ve kudurkunlulda 
kasıp kavuran buyuk harbe nasıl 

girdik? Nasıl çıktık? Bunu hepimiz 
biliyoruz. 

Bu : cehenneme niçin girmiştik'~ 
Turki.ye niçin sonuncLı felaketlerin en 
buyUgllne duştuğU bu fırtınanın orta
sına atılmışlı'I Bunu da bize, doğru 
olarak nncak tarih söyliyecektir. 

Fakat şimdi Adananın on beş yıl 
önce yaşadığı coşkun heyecamlbutun 
tazeliği ile içimizde duyarak kutladı
ğımız bu buyuk gUnUn manasını nnla
mak için fclal..et dolu yakın bir ma
zınin kara. günlerine doğru başımızı 

.yeniden çevirmek 13.zımdır. 
Buyuk harp bitmişti .. Anadolunun 

kapısından içeriye duşman ayağı attır
mamak k.:ı.ygus.ile akın a.kın toroslar
dan sU.ZUlerek Çukurovanın ortasın

dan bir sel gibi akıp geçen ve dört yıl 
çöllerin kızgın kun1ları içinde kuru· 
san Turk ordusunun son damlaları 
geri dönmuş n Adanayı da arkasın

la bırakarak geçip gitmişti. 

Mehmetçiğin altı delik çarığı A
dana topraklarını, kesik nefe•i Çukur 

vanln havasını terkettiği bu andan 
· tibaren Adana için, hiç lammadığı 

iı· acı, bir felat başlamıştı. 
Bir gUn elleri de zafer çelengi 

çlerinde bir panter ihtira..ı ile dört 
\'ılJık facianın muzafferleri Adanayı 

şgal etti. BugUnden sonra Adanada 
U(Un Turk ~·urdu gibi duşrnan körU
UnUn ateşlediği bir cehennem halini 
ldı. 

Adanalılar Uç buçuk .vıl bu ce
ennemin içinde yaş.ıdı. 

U mum'i bir zından halini alan 
\Mdolunun dört bucağından duyulan 

ittiler, feryatlar, zafer sarhoşlukları 
inde dUğUn yapan galip ordularının 

ıglıkları arasında sönup gidiyordu. 
Turk vatanının Ustunde sabahı gcl

iyen korkunç bir gece başlamıştı. 
akat butun TUrkiyc gibi, Adana da 
u karanlıkta yolunu şaşırmamış, ne 
anını, ne de hurri.ycte olan_aşkını 
aybetmişti. 

Bir gUn Çukurova baştan başa 
algalandı. Bir ses bir haykırış To
sla.ın yamaçlarında dalgalanarak 
Iedl .. Anadolu [zincirlerini sars ıyar; 
ima, kahre, kölelil!e isyan edi

ordu. 
Tıbkı Beni lsraile yol gösteren 

usanın eli gibi mucizeli ve ışıktan 
r el Anadolunun U.zerine çöken ge· 
•nin karanlıklarını yırtarak Turk'e 
deceği yolu gösteriyordu. Bu sihir-

sesi du._van Çukurovanın yanık 

hreli. içi hurriyet hıısretile yanık 

cuğu yakında. bırakLıJ!ı silahını tek
. omuzladı. 

Y eganc malzeme.i göğsU ve ğöğsUnUn 
tın da taşıdığı imanı olan Adanalı, bin 
r ıztirap, yohulluk, bin bir Umid, ve 

idsizlik\e yaptığt bu döğUşU sonun
zaferle bitirdi. Onun bu kavgayı 

lirdigi gUn, Andolunun Us(Une yep
ni bir gUneş doğuyordu. İşt~ 5 ikin
Kiinun bu gUneşin ilk ışığı oldu . 
netice için Akdeniz kıyılarından, 

Gavur dağlarına kadar uzanan 
yuk mezarlığa binlerce ,yavrusunu 
nıen Adananın ha..relini çektiği ço-
larına kavuştuğu bu gUnle, buyuk 

lli mUcadelcmizde ilk ~aferini kayd
iyordu. İlk ışığı Adanaya duşcn 

kurtuluş guneşi çok geçmeden 
rk yurdunun her bucağını sardı. 

Bu mcsud ~ gUnUn Uzerinden bu 
n on beş ~·ıl geçmiş bulunuyor. Bu 
beş yıl yalnız Turk'Un değil. bu
in:ıJa.nlıgın tarihinde bir mucizenin 
tıruna kiifi:Sclmiştir. 

Kutlu Olsun 

Seyhan bir Nilden üstün, Adana bir Mısırdan 
Hey ova Çukurova, hey bir altın buhurdan 
Sana göz koyan düşman, bir "yarım sütun,, kalır 
Türkü saymayan dünya, sarsılır, parçalanır 

J • Kamuran Bozkır 
L._.__ ........... - ... ----·---

Turk milleti kendisini felaketle
rin en buyugunden kurtaran ışiktan 

elin yep,yeni işaretleri ile bir kaç 
asrı bu on beş yıla sığdormış, butun 
dun,y:tnın şa.şkın gözleri önUne kafa'iı, 

içi, dışı değişmiş _yepyeni bir millet 
olarak çıkmıştır. Bir milletin haya
tında ancak dakika ile ölçulnbilecek 
kadal' kıs.ı olan bu zaman içinde ger· 
çekleştirdiğimiz inkılaplar Turk mille
tine medeniyet tarihinin en şerefli sa· 
hifelerini ayırtacak kadar buyuk 
ve insanlığa şeref verecek mahiyette
dir. 

Dunku Tu•kiye, Avrupanın gözUn 
de ha<ta, "arının, yoğunun paylaşıl

ması için ölUmU beklenen bir adamdı. 
B ugunku Tur kiye, bulUn dun ya

nın gözünde, tarihin üzerine kapatmak 
i~tediği a~ ır mezar ta.şiarını bir hanı· 
lede yenmiş, pazolarında de,f kuvveti, 
göksUnUn altındn enerji dcrya;ı taşan 
dimdik başlı bir delikanlıdır. Buyuk 
gUne.şe doğru koşaıı 're oraya v;nıak 
için önUne gelen her engeli k ı rarak 

yıkarak germcgc azmetmi~ bir deli· 

kanlı. i 

nutmuş dağiliz. o kara. gUnler bize 
heran uyanık bulunmayı ihtar eden 
bir tarih sesidir. 

Fnkat, o feliiketli gUnlerin istiyc
rek, istemiyerek amili olmuş hiç bir 
millete de hınçımız yoktur. Biz, in· 

sanhğın saadetini top naınlusunun ağır 
gölgesinde değil zeylin dallarının se
rinliklerinde arayan bir milletiz. Yal· 

nız birnz yukarıda cin söylediğimiz 

gibi bizim bu kanaatımızı başkaları· 

nin da taşıması şartilc. Yoksa milli 

mcnfaatlarimıza dokunacak her han· 
gi bir yabnncı eli bileğinden kopa
racak ve bir değil bin bir ( 5 ikinci 
kanun) ~·a.rnlncak kuvvetteyiz. 

TÜRKSÖ Z 'Ü 

Adana mızın kurtuluş 

bayra.nı münasebetlle bu
gUn tatll yapacağından 

yarın çıkmıyacaktır. B iz bu buyuk medeniyet zaferinin { 
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Hatay işinde 
İtalyan görüşü 

Roma matbuatı bu iş 
üzerinde bitarafane 

mütalealarda 

ANKARA M ÜZAKERELERi 
için IHZ ARAT 

dün mısır meclisinde 
kavgalar oldu 

Nahas paşaya söz söyletmediler 
meclisin elektirik ceryanı kesildi 

Kahire 4 (Radyo) Mısır parlmentosunun Kral tarafından 

bir ay tatlll yanlış tefsirlere uljramış ve halk üzerinde parla-
Antakya : 4 [ TÜRKSÔZÜ mu· mentonun feshi edlleceljl kanaatı görUlmüştur. ea, vekll 

habirinden ) - Alınan haberlere gö- J Muhammel Mahmut paşa b ir 
re, Hatay meseleleri üzerindeki mü- / ,.,. t 

1 
keyfiyetin bir fesh olmadlOı r es -

zakereler gününün yaklaşması ve men ııan etmiştir. 
Delbosun Ankara ziyareti dolayısile 1 ı Kahire 4 (Radyo) - Dünkü 
Ankarada Fransız büyük elçisi Pon- mebus rn meclisinde eski başvekil 
so iıe Türk Hariciyesi arasında ihza- Nuhas paşa söz alarak ayağa kalkmış 
rat yapılmaktadır. kabine hakkında bazi şeyler söyle-

Gene aynı haynaklardan veı ilen mek is:em:ştir. Lakin Nuhas paşanın 
haberlere göre, Ponso Suriye-Fran- her sözü reis Ahmet mahir paşa ta-
sa muahedesinin tasdik ınden sonra tarafınd10 ke~ilmiştir. bunun üzerine 
Ankaraya gelecektir. Nuhas paşa riyaset mevkiine ikinci 

Türkiye-Suriye muahede ko- reisin gelemesinı istemislir. ikinci 
nuşmalarına Cemil Mard"mın da ış- reis kuısiye geleceği yerde Ali Ma-
tirak edeceği söyleniyor. hır paşa elektirik ceryanının kesilme-

Dışarıda bulunan Halay Türkle~ mişlır. celse çok gzrültülü olmuştur. 
rinin eski yurdların" dönmesi devam sini ve salonun boşaltılmasinı emret-
ediyor. Onuncu kafile de şehrımize S o n g ü n 1 e r d e paytahtda 
gelmiş bulunmaktadır. ;ukün hüküm sürmekle beraber bir 

Buraya gelen malümala göre. çok eyaletleı de Nuhas paşa ve veft 
Hatay meselesi lıakkınd ı bütün ita!- paı tısi taraftarları nümayışler tertip 
yan matbuatı uzun ne~rıyat yapmak- eımi,lcrdir. nümayişlerin dagıtılması 
ta ve Tüık malbualmın neşriyatını ıç:n polis müdahele eljJliş ve bu se-
ve Türkiyeniıı nota vermesinı lehi- b ; bden bir çok arbedeler vuku bul-
mize ol .. rak büyük başlıklarla tafsi- muştur. çarpışmalarda kırk beş kişi 
liit vermektedirler. Türk gazetelerınin 
bilhassa Türkiye-Suriye muahedesı· 
niıı feshini ve Sancakta yapılan laz· 
yikler hakkındaki neşriyatı İtalyan: 
millbuatı tarafından aynen alınmakla 
ve Türkiyeniıı bu işteki haklı vazi
yeti bıtarafane gözden ge~irilmekte. 
dır. 

Nahas paşıı - Gerisi dördüncü sahifede

----- -- -

Ruzveltin son nutku 
ı~- --------- ''SULH, DAiMA SULH,, 
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HATAY; 
İÇİMiZiN ACISI 

B ugün Adanalılar muhakkak kı, 
fert hayatlarında olsun , mil· 

let hayatlarında olsun en mesut 
günlerinden birisinin yıldönümünü 

yapmaktadır . Fakat bu ,kadar se· 
vinçli, beyaz bir günümüzün orta
sında bir •• Jeke var : 

Halayın on dokuz yıldır süren 
ıztırabının hududlarlmızın ötesınden 
gelerek ıçimizi yakan acı seslerin 
hAla kulaklarımıza kadar gelmekte 
devam etmesi .. 

i şitiyoruz ki, Hatay da müstem
leke politikası devam ediyormuş , 
birbirinden ayrılmasına ne tarihin , 
ne hakikatin hıç bir suretle razı 
olamıyacağı Türk kütleleri , Alevi , 
Kürt, Çerkes diye ad verilerek, ay· 
rılığa sevkedilmek isteniyormuş. 

lşidiyoruz ki,Suriyedeki eski Taş· 
naklar Hatay üzerine gönderiliyor 
muş. 

Ne yazık ki - Bizden ziyade 
Fransanın hakiki menfaatleri için
klasik koloni politikasının bugün 

artık yıprdnmış olan prensiplerile ye-
tişmiş Fransız müstemleke memur-

ları yeni şartları anlamamakta devam 
ediyorlar . Fransız dıplomasisinin 
diyemiyeceğiz,fakat Suriyedeki Fran 
sız müstemleke memurlarının anla
madığı asıl mühim mesele; Halayın 
Türkiye için ne hayatı , ne derece 
milli bir dava oluşudur. 

Bu dava, ne Hataydakı Tlirkler 
arasında Çerkeslik , Alevilik, Kürt· 
lük diye farklar icadederek , ne de 
kırk Taşnakçı çetenin Hataya gön· 
derilmesi ile çürütülebilir . Bir za
manlar aynı politika Adana işgal inde 
de bu çeşit icadlarla Tü rk birliğini 

kırmak hülyasına kapılmış , Adana 
sokakları da asıl menfaatlerinin ne. 

Demokrası pek yakında onu 
-- ---

tanıınıyanların rejimlerinde 

muhakkak hakim olacaktır 

Bay Ruzvelt bir istirahat esnasında 

Vaşington '. 4 (Radyo) - Reisi 1 
cumhur Ruzvelt, kongrenin açılışında 
senelik nutkunu irad etti. Bay Ruz-

yonerleri ile doldurulmuştu . Fakat 
ne Fransız müstemleke politikasının 
klasik metodları Çukurov ı Türklü · 

(ğünün sarsılmaz birliğini ayırabilmiş 
ve ne de Ermeni lehonerleri [ 5 
ikinci Kanun ] a manı olabilmiştir. 
Fransız Müslemlekecılerinin Türk, 
Fellah, Çerkes, Kürt diye ayırmak 
istediği insanlar bölünmez bir ruh 
halinde bu büyük gün için yan ya
na döğüşmüş, yan yana can v~r
miştir. 

Milletler Sosyetesinin şampiyonu 
-müdafii olan Fransa, yine Mil
letler Sosyetesi çerçevesi içinde 
yaptığı bir ahitle Halayın istiklalini 
garantı eden bir rejim kabul etmiş· 
tir. Bu rejimin tatbikını temin etmek 

veli bu nutkunda demiştir ki: 
- Günün hadiseleri bize mü ta-

- Gerisi -dör düncü sahifede-

Biz Fransanın sözünü tutmak hu
susunda beslediği iyi niyetten şüp
he etmiyoruz . Fakat Suriyedeki 
memurlarının buna ınanarak hare· 
ket etmediklerinı görüyoruz . 

Bir kere daha tekrar edelim : 
Biz Akdeniz sulhunda Fransız -
Türk dostluğunun büyük rolüne inan 
mış bulunuyornz. Ve insanlığın sa
adetini topların ağır gölgesinde de
ğil, zeytun dallarının serinliklerinde 
arayan bir milletiz . Yalnız bi r ş ar
tımız vatdır : 

Bizimle konuşanların da ayni 
insani prensibe ba(jlı olduğuna 
inanmalıyız. Yoksa Hatay için de 
bir (5 ikinci~anun) yaratmak Türk 
zorunun aciz kal~cağı bir iş d eğ i l· 
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Sahife 2 

hududda . her bayram 
bir parola 

bir anttır !.. 

Her bayram bir cepheye koşup kavu~muş gibi, 
Kanadı güneşlerde bilenmiş bir kuş gibi, 
Kurtuluşun mabedi, sana can atmaktayım 
Anamın sütlü gibi tadını tatmaktayım. 

Keremim, bildiğiniz keremler gibi değil! 

Yar peşinde sararmış veremler gibi değili 
Alnımda her gün biraz daha iman güneşi .. 
Yüreğimde yaratmak, insan olmak ateşi .. 

Yalın kalem huduttan hududa koşuyorum, 
Bozkırın güneşinde kavrulup coşuyorum! 
Ne dağda ilk çobanız, ne tarlada ilk erkek 
Her gün biraz yükselmek, hergün biraz değişmek .. 

Her an bir parça yanmak, kavrulmak bu ateşte 
Yar gibi, ilham gibi değil bu sevda işte! 
" Topraktan insan yapmak" · 1-hyır insandan insan .. 
İnkılaba, davaya, millete, Şefe inan! 

Ve her gün Türke layık bir vatan inşa etmek 
Karanlığı aydınlık potalarda eritmek .. 
Yeni bir akıl dökmek kafaların tasına .. 
Takılmamak türedi dinlerin arkasına . 

Ah o kerpiç evleri bir soluktz. tüketmek .. 
Sabahı bacalardan, fabrikadan dinletmek ... 
Cücelerin sandalı bataı ken o lıür yanda. 
Devlerin zırhlısını seyretmek bu vatanda .. 

Ne kapkara, sapsarı korkunun sancıları 
Ne kardeş kanı dökm,.k, ne ihtilal rüzgarı 

Bugün her millet esir, sakat, muvazenesiz .. 
Mazlumlara kurtuluş tohumu saçan biziz! 

Bir vatan, bir memleket boydan boya şantiye .. 
Abideleşmiş başlar ilk bayrak Hüriyete !.. 
Korkma Çııkorovalı (Yarım sütun) değiliz 
Bir gün de bu Bayrağı güneşe çekecegiz .: 

Kulakların çınlasın ey düşman müsveddesi 
Abide nasıl olur, gelde gör memleketi ! 
Seyhan bir Nilden üstün, Adana bir Mısırdan. 
Hey ova, Çukurova, Hey bir altın buhurdan! 

Sana göz koyan düşmdn bir yarım sütun kalır 
Türkü saymıyan dünya sarsılır, paıçalanırl 

Sanma yanı başımda kardeşimi unuttum, 
Ayrı düştüğüm gündenberi gelmiyor uykum. 

Şimdi de bir kahpece, alçakça silahlanış. 
Erkekliğin yanında hayasızca bir yarış .. 
Bir sürü soysuz, kanı bozuklar toplanıyor 
Ha taya vadimizden uzaklaştık sanıyor .. 

Korkma kar<leşim sakın; sana yan bakan varna 
Gelsin, bağrımız açık .. kımıldasın sıkarsa .. 
Biz ki cehennemleri söndürmeyi biliriz!.. 
Cenneti yanar dağa döndürmeyi biliriz 

Ölümü çiğnemeden. bize uzanmak yasak! 
Türklükçin, istiklalçin ya;ıyoruz yaşar sak! 
Yoksa esir bir ömür, köle ömür beyhuda, 
Yar gibi, ana gibi taparız hürriyete l 

Bu hudutta her bayram bir parola, bir anddır .. 
Düşmana, çoluk çocuk Türk olan herkes hazır! 
Sinsi sinsi gezinmek, kuyruk sallamak neye 
Biz alışmış milletiz, hasmı erkek görmeye! 

Kanı kanla yıkamak lazımsa. Söyle hay hay! 
Durulu pınar. Adana, Antep kesilsin hatay! 
Andımız her gün biraz Mustafa Kemal olmak 
insan olmak hür olmak zulme ihtilal olmak .. 

Derdi ne? istegi ne ? o kanı lıozukların ? 
Bır ıki şımarınışa köpek dalkavukların 
Bizi bir avuç esir Hatayı ortama!ı 
17 M'lyon Türkü birden sömürge halkı 

Sanan bir ahmak gerek haydutların yerinde 
(Bir yarım abide) mi azım yüreklerinde? 
Bir Türk dünya demektir 300000 Türkü düşün 
Haksızlıga eyvall~h yoktur kanında Türkün ! 

Her yer c~hennem olsun, dünya yaıısın isterse 
Tersine döner telih, teslim olmazsa bize! 
Haydı isterse ordu kurulsun ~okaklarda 
Çek Hatay bayragını bağrını aça aça: 

Bizi ne ters bir talih, ne barikat bekliyor .. 
Her çocuk bir Ata Türk olmakçin emekliyor ... 
işte dünya dinlesin bu hürsüden ımdimi 
Türküm duramam içim sel gibi boşandımı! 

Hataya gerçek bayram, gerçek istıklil gerek 
Hemşehrimi ancak içim o gün rahat t:d~cek 
Yük deyi! başlarımız gövdemize yuk deyi! . 
Kendine gel eski dost ( ! ) dalgayız köpük degii ! 

Güneş sogusa, donsa insanlığa biz varız! 
Kurtuluşun burqma çekilmiş bayraklarızl 
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Sulama işleri 
Dün de yazdığımız gibi ovamızın 

sulama işlerine esas olacak Seyhan 
iizerindeki inşaata bugiin törenle 
başl e nacaktır . Tören erkek öğret
mrn okulunda öğledrn sonra yapı
lacaktır • 

Et sarfiyatı 

Şehrımiz et sarfiyatını anlamak 
için belediye mezbehasından şu ra . 
kamları aldık! 

Son bir ay içinde mezbahada 
2658 koyun, 608 keçi, 232 inek, 51 
öküz, 80 dana, 1 O ınanda, dört ma· 
lak kesılmiştir. 

Saylavlarımız 

Saylavlarımızdan Damar Arık 
oğlu, lbrahim Dıblan ve Cavid Oral 
kurtuluş bayramımızda bulunmak 
üzere dün Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Bağlarda hazırlık 

Adana. bağcıları, yeni mevsime 
hazırlanmağa başlamışlardır. Bağlar 

budanmakla olduğu gibi bahçelerde 
de sebze ekimi başlamış olup ve torna 
tısler muhafaza altına alınmaktadır. 

İlk okullarda karneler 
dün verildi 

Bir haftadanberi şehrimiz ilk o 
kullarında dağıtılmağa başlanan ta 
lehe not karneleri dün kamilen tev 
zi edilmiştir. 

Vilayet nüfus teşkiiatında 

Dörtyol nüfus memuru Hüseyin 
Pekel Kadirli nüfus memurluğuna , 
Kadırli nüfus memuru Abdülhakim 
Gökalan Feke nüfus memurluğuna , 
Feke nüfus memuru Mustafa Benli 
de Dörtyol nüfus memurluğuna nak 
len tayin edilmiştir. 

Dikkatsizlik yüzünden 
bir bekçi öldü 

Havutlü Lucağı bağ bekçisi Mus 
tafa dindeki tabanca ile oynarken, 
sil alı ateş almış ve k ıırşun kalbine 
İsa bet ederek ölmiiştür. 
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Gökyüzü bpalı ve yağmurlu. 
Hava hafif rüzgarlı. en çok sıcak 
12 santiğrad derece. 

Kurtuluşumuzu tebrik telgrafları 

.Jdaruı '/iirksiiziine 

Kurtuluşumuz olan bu seviçli 
günde hem~erilerimle bıılunanıadıın 
bu seviıııligün içinde kalbim sizlerle 
gül, r ve çoşar. 

})okıor !lt1 )fi (, iil 

~ lıla1111 J iirlı".~ii:;Ü 

5 Kanuunusanı gününün yıl dö 
nümünü lıiilün kalbimle kutlular 
kahraman Adanalıları minnet ve 
şükran ile Jerin sa .. gı V•' sevgi ile 
anarım. 

Dr. Jla/ıır • 

Kurtuluş bayramımız 

Büyük hazırhklar yapıldı 

Adana, bugün, kurtuluş bayramının 
on altıncı yıl dönümünü kutlayacak 

Bugün kutlulayacağımız, Adana 
16 rncı kurtuluş yıldönümü için, Ada 
nahlar ~ok büyük hazırlıklar yaptı. 

Bugün geçen yıllaıdan çok üstün bir 

1 

şekilde, Adanam12rn kurtuluş bayra-
mını kutlulayacağız. 1 

Bugün yapılacak olan kurtuluş bayra 
mımıza ait merasim programını aşa. 

ğı)'a alıyoruz ; 

1 - 4 ikinci Kanun, saat yirmi 
dörtte Saat kulesindeki düdük ve fab· 
rikaların düdükleri beş dakika müd
detle çalmak suretile kurtuluş gü
nünün başlangıcı iliin edilecrk. 

Ve Beş kanunsani sabahı, Bele· 
diye tarafından toplar attmlmak sure· 
tile başlanacaktır. 

2 - 5 ikinci kanun saat 9 da 
başta askeri bando olduğu halde, kur· 
tuluş savaşında döğüşen kahramanlar, 
liseler, orta okulların her sınıfından 
birer delege, kurumlar, esnaf !eşek-

1 
küllerinin delegeleri ve halk Belediye 
önünde toplanarak, tarihi bayrağı Be· 
lediyeden alacak ve saat kulesine gö
türeceklerdir. 

3 - - Saat (9,30) da Hükümet 
ve Ordu büyükleri, jandarma ve 
polis kıtaları ve bütün kurumlar, Parti 
yönetim kurumları saat kulesi önün· 
de kendilerine ayrılmış yerleri almı~ 

bulunacak ve bu saatte isliklal marşı 

ile törene başlanacaktır. Bundan sonra 
(Dikkat) kumandasile bir askeri man· 
ga havaya ateş edecek, bayrak se
lamlanacaktır. 

Aynı zamanda saat kulesindeki 
düdük ve fabrikalar düdüklerini çala
cak ve bir dakika sürecek olan dü. 
dük çalma müddetince bütün halk 
kurtuluş savaşında şehit düşen kah
ramanların aziz hatıralarına oldukları 

yerde lrnlmak ve susmak suıetile 
saygı gösterecektir. 

4 - Bayrak çekildikten sonra 
bayrak hakkında bir nutuk söylene. 
cek ve bir kız talebe tarafından bir 
bayrak manzumesi okunacaktır. 

5 - Bayral< çekme töreni bittik· 
ten sonra Atdtürk heykeline çelenk
ler konacaktır. 

6 - Atatürk heykeline çelenkler 
konduktan sonra bütün askeri kıtalar, 
mektebler ve halk toplantı yerine gi· 
decektir. 

7 - Toplantı yerindeki törene 
saat (10,30) da istiklal marşile başlan

acak ve buradaki töreni Kültür Direk 
törü, Jandarma komutanı ve Emni· 
yet direktörü rdare edecektir. 

8 - lstiklfü marşından sonra Ada
na kurtuluş savaşına dair bir nutuk 
söylenecek \ c bir ~rkek talebe tarafın
dan bir kurtulıış manzumesi okuna
caktır. 

9 - Nutuklardan sonra geçiş tö· 
renine başlanacaktır. Alandaki durum 
ve halkın yer alması işinin düzene 
konması emniyet direktörünün vazife· 
sidır. 

Saat (14) de Çukurova su1ama ka
nalına başlama töreni yapılacaktır. 

Tören Erkek Muallim mektebinde 
olacaklır .: 

ı O - Saat ( 14,30) da Belediye 
adına seçilecek bir heyet Orduya te· 
şekkür için Kom~tanlığa gidecektir. 

11 - Saat (15,30) da büyük gü· 
nün onuruna Belediyede bir kabul 
töreni yapılacaktır. Bir saat sürecek 
olan bu törene şehirde bulunan her 
teşekkülün delegeleri ve halktan is
teyenler gelecek ve şehrin kurtuluş 
gününü kutlayacaktır. 

12 - Saat (16,30) dan (17,30) a 
kadar Halkevi tarafından halkımıza 

müzik yayımı yapılac;ak ve kurtuluş 

bayramı yönünden nutuklar söylene
cektir. 

13 - Saat (\7,30) dan (18,30) a 
kadar askeri bando belediye önünde 
çalacak ve belediyece hava fişekleri 

atılacaktır. 

14 - Saat 18,'lO da önde askeri 
bando olduğu halde feneralayı yapı. 

Jacak tır. Feneralayr Belediye önünden 
yürüyecek Saat kulesi yolile, Hükümet 

caddesinden geçerek Abidinpaşa cad
desi - Borsa önü - Kuruköprü 
- Asri sinema - Keçeciler cadde
sinden Belediye önüne dönecek ve 
alay burada son bulacaktır. 

Fener alayına bir kıta askEr, izci. 
!er ve itfaiye iştırak edecektir. 

15 - Büyük günün onuruna bü
tün dükkanlar, resmi ve hususi dai· 
reler gündüz bayraktarla donatılacak 
ve gece ışıklandrrılacaktır. 

16 - Bu gece Halkevinde Bele
diye tarafından hususi çağrılılara bir 
balo verilecektir. 

17 - Kurtuluş bayramına köyler· 
den seçilmiş mücahitler iştirak ettiri· 
lecek ve bunlar Belediye ve Halkevi 
tarafından ağırlanacaktır. 

18 - Kurtuluş bayramı töreni 
için kimseye çağrılık gönderilmemiştir. 

Bu program çağrılık yerine geçer. 
NOT: 
Tören yeri koşu sahasıdır. Hava 

çamurlu olursa (Yani bir veya iki gün· 
evvel fazla yağmur yağmış ise) tören 
ve geçit resmi Atatürk parkı önünde 
yapılacaktır. 

Ceyhana gelen 
göçmenler yerleşti 

Ceyhan köy işleri 

Ceyhan : 4 (Hususi muhabiri 
mizden) - Geçenk mektubumda 
Romanyadan · 19· hanede seksen nü
fuz Türk göçmen kardeşlerin kasa
bamıza gddiklerini ve kasabamızda 
bir iki gün misafır kaldıktan son· 
ra iskan mıntıkalarına gönderilecek· 
!erini bildirmiştim. Bu göçmenler 
iskan mıııtıkaları olan Kırmıt'a gön· 
derilmişlerdir. Bu işe memur edilen 
Kırmıt nahiye müdürü Sakıp, -7. 
haneyi Soysalı ve 12 haneyide 
lsırganli köyüne muvakkaten yerleş· 
tirmiş tir. 

Göçmenlere Hükumet tarafından 
birer ay idare edecek mikdarda pa 
rada tevzi edilmiştir. Gerek kendi· 
!erinin yiyecek ve içecekleri ve ge. 
rekse hayvanatlarının saman ve yem 
!eri de yine köylüler imiz tarafından 

temin edilmiştir. 

Göçmen kardeşler her hususta 
memnunivetl•rini izhar ~etmektedir
ler' 

Köylerin 938 bUdçelerl 
tanzim edlllyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yılJa 
mıntıkamızda köy kanunu tatbik e· 
dilen köylerin varidat ve sarfiyat 
yollarını gösteren büdcelerinin tan 
zimine başlanmıştır. 

Öğrendiğime, göre; bu yıl ki ya· 
pılan büdcelerden bütün köylüleri 
ıniz m,mnundurlar. Çünkü' köyün 
en zegininden azami 20 lira köy 
salına parası alınacaktır. Hal· 
buki geçen yıllarda, şöyleı böyle i 
ki üç öküzü bulunan her çifçiden 
en aşaği 15·20 lira köy salma para· 
sı alınıyordu, 

Binaenaleyh bu ayın iptidasından 
itibaren kazaya bağlı köylerin mer 
keze ve nahiyelere bağlı köylerinde 
ve nahiye merkezinde 
kaymakam ve nahiye müdürleri hu· 
zuranda köy ihtiyar heyetleri topla· 
narak köylerin 938 büdceleıini tan· 
zime başlamışlardır. 

Köylerin 938 büdcelerinin bu 
ay içinde ikmal edilmesi hususunda 
alakadarlarca azami gayret sarf f'• 

dilmektedir. :>. 
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Yılbaşı hediyesi 

Yılbaşı hed.yeleri bizde henüz 
garptaki kadar ehemmiyet kesbet· ... 
memiştir. Garpta yılbaşı hediyesi a-
lıp vermek en esaslı bir adettir, 

1938 yılbaşi hediyeleri için A
merikadan büyük bir vapur here· 
ket etmiştir. Bu vapurda hediye pa. 
ketlerinden başka hamule yoktur. 

15,000 tonlu l'İr vapur dolusu 
hediye! Ne muntazam şeyi 

Bir rekorun maliyeti 

İngiliz yüzbaşısı Corc Ostonun 
"Yildırım" adlı otomobilile kazandı 
ğı malumdur. Bu zabit, biı· saatte 
592 kilometre ve 229,6 mesafe kat 
'ına muvaffak olmuştu. 

Bu rekorun kazanılması için ta 
marn elli bin İngiliz lirası sarfedidi. 
ğini İngiliz gazeteleri yazmakta
dır . 

Posta güvercinleri 

Japonya, iÜvercinleri posta İş· 
!erinde en fazla kullanan bir yerdir. 
Japonyada tamam 80 000 posta 
güvercini vardır. Bunların 20,000 
kadarı ordunundur. Diğerleri posta· 
hanenin ve .. gazetelerindir' 

Bazı gazeteler bazı abonelerinin 
gazetelerini ğüvercinlerle ğönderir· 
!ermiş. Ve bu gazeteler sureti mah. 
susada yapılmış ince kağıtlara ba. 
sılırmış.I 

Morsun kızı öldü 

Bundan az evvel Parıste Kortal 
ya Mors adlı ihtiyar bir ~kadın öl 
miiştür. bu kadın, kendi adı ile ha. 
la kullanılmakta olan telgraf maki 
nesini icad eden Morsun kızıdır. Kor· 
telya Mors Parise 1860 senesinde 
gelmiş ve o zamandanberi de Paris 
te yaşamakta idi. 

Bir Japon muamelesi 

Japonların Nankini de işgal ett 
iklerı malumdur. Çin cumhuriyeti
ı in müessisi olan Sün - Yat -
Senin mezarı da bu şehirdedir. Ja· 
po:ılar şehri işgal edince bu Çin 
Cumlıuri yetperverinin mezarı üze· 
rine bir Japon bayrağı dıkilmiş· 

tir. 
Çin Cumhurreisi için bir hare 

ket demektir. Fakat siyasette mer
hamet yoktuı ! 

Tamahkarın başına 

gelenler 

Avusturalyada Adaleyd şehri 

sakinlerinden Sanford adlı bir adam 
çok tamahkar imiş; bu sebeble bü· 
tün nakdi olan 180 İngiliz lirası ban· 
knot parayı geceleri sobanın içinde 
saklar ve sabahlan gen~ üzerine a· 
lırmış . 

Bir gün ini bir soğuk Las\ırmış 
ve adamcağız sobayı ya km ıştır. Bir 
az sonra bütün paranın soba içinde 
oldugunu zklına getirmiştir. Fakat 
bir avkç külden başka bir şey bu. 
lamamıştır 

----- ---- ~ 
Torusluların An·-
karadaki bayramı 

--
.:.. - .... 
Ankara: 4 (Telefonla) - Anka 

rada bir teşekkül olarak bulunan 
Toruslular yarın halk< vinde büyük 
bayramlarını 5 kinunusan}e yakı 
şan bir şekilde toplayacaklardır 

Törene Ankara Halkevinin dans 
s~lonunda saat 8,5 da başlanacak 

Adanalı hemşerimiz felsefe öğret 
meni Hamdi Akverdi tarafından bu· 
günün manası bir kaç sözle tebariiı 

e.tir ilecektir. 
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Bulgaristanda af · 

Romen - Bulgar 
münasebatı 

Sahife : J 

A A 

s r ı Alsaray
1 

Her iki sinemada birden 
Güzel Adanamızın Kurtuluş bayramı şerefine 5 ikinci Kanııni938 çarşam. 
ba günü gündüz matinelerinden itibaren muazzam ve muhteşem program 

''UZAK ŞARKTA BEYAZLARIN 
HEGEMONYASI YIKILMALIDIR,, 

Belgrad : 4 (Radyo) - Sofya· 
dan verilen malumata göre, Başve
kil Köse lvanof yıl~aşı münasebeti 
le gazetecilere beyanatta bulunmuş 
ve demiştir ki : 

- Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasınd , ki münasebat iyi neticeler 

Kahkahalar haftası 
Cihan komikleri kralları ve halkımırın çek sevdikieri 

Sitan Lorel ve Oliver Hardi -taraflarından temsil edilen Türkçe sözlü 

Çin hava filoları dün ani baskınlarla 
mühim tahribat yaptılar 

Şanghay: 4 (Radyo)- Çin tay 
yareleri dün Nankin meydanının 

her tarafım bombardıman ~e iki 
Japon harp tayyaresini tahrip etmiş· 

!erdir. General Çang · Hay - Şeldn 
kumandasındaki Çin kuvvetleri 
Hangkov istikametinde muzefferane 
ilerledikleri ve bu ihata hareketi 
yüzünden Japonların Han kov' da 
tutunamayacak bir vaziyette olduk· 
lan bildirilmektedir. 

Tokyo: 4 (Radyo) - Burada çı· 
kan mutedil Miyako gazetesi Han
kov hükilmetiı1i resmen tanımağa 

davet etmekle beraber hükumetle 
müzakereye girişmemeği tavsiye ve 
Japonya Mançukc yeni Çin, Siaın, 

diğer şark memleketleri mümkünse 
fngiltere ve Amerikanın iştitakile 
Uzak şarkta müşterek emniyet sis
temi tesisini telkin etmektedir. 

Londra: 4 (Radyo) - Royter 
ajansı, Çang Hay·Şekin Japon sulh 
şartlarını reddetmesine rağmen, Ma
reşal ile Alman sefiri arasında gö
rüşmelere devam edilmekte olduğu 
nu bildirmektedir. 

Hankov: 4 (Radyo) - Bir Çin 
mcnbaından bildirildiğine göre Çin· 
liler Hankov mevkiinde büyük bir 
zafn kazanmışlardır. 

Şanghay 4 (Radyo) - Çin tay
yareleri dün Japon kuvvetleri üze· 
ıine ve Nankin ~ehrine ani bir hü
cum yapmışlardır. \:in tayyareleri
nin Nankine yaptıkları hücumda, 
iki Japon bombardıman tayyaresi 
tahrip ~dilmiş ve Japon tayyarele. 
rinin mukabil hücumlaıına vakit bı 
rakmadan ayrılmaya mu\'affak ol 
muşlardır. 

Şanghay: 4 (Radyo) - Elli 
bin Çin '11Ültecisi Japon işgali altın
da bulunan araziye girmek İçin ha 
rekete geçmişlerdir. Japonlar mülte

cilerin Üzerlerini ve eşyalarını sıkı 
bir şekilde muayene etmekte ve 
bilhassa silah aramaktadırlar. 

Tokyo: . 4 (Radyo) - Nuvaki 
gazetesi, Japonyaııın Hankov hüku· 
metıni resmen tanımasını ve fakat 
müzakerelere girişilmemesini tavsiye 
etmektedir. Ayni gazete, dokuz dev· 
let paktının fesh edilerek yerine ye· 
ni bir emniyet paktı vücuda getiril
mesini ileriye sürmektedir. 

Tokyo: 4 (Radyo) - Siyasi bir 
Japon mecmuası dahiliye nazırı ile 
yaptığı uz"un bir mülakatı aeşre t - i 

mektedir. 
Nazır, bu mülakat esnasında 

şunları söylemiştir; Avrupanın Ja . 
ponyaya karşı olaıı siyasi vaziyeti 
ou şekilde devam ettiği taktirde 
dünya tarihinde misli görülmemiş 

hadiselerin çıkması muhakkak sayı
labilir. Uzak Şaık beyazların Hege· 
monyasını sona erdirecektir. Ame 
rikanın insaniyet devrini kapayacak· 
tır. Beyazların, sarı ırkın boyunların· 

daki boyundurukları artık kalkmalı · 
dır. 

Dö Larok davası 
sona erdi 

Bir çok gazeteler para 
cezasına mahkum oldu 

Paris : 4 (Radyo) - on ikinci 
ceza mahkemesi, Dö Larok davası
nın neticesini bildirmiştir. Bu netice 

. ye göre Popoler gazete ınesul mü· 

dürü ve muharriri 200 frank para 
cezasile ve teselsül eden davalar için 

2000 fıank zarar ziyan itasına mah 
kğm edilmişlerdir. 

Keza dığer gazeteler muharrir 
ve mesul müdiirleıi de para cezasına 
mahkum edilmişlerdir. Bunlardan U. 
manite gazetesi baş muharrir ve mü 
dür mesulü 4000 frank zarar ve zi 
yan itasına ve elli franktan yüz fran
ğa kadar da para cezasına mahkum 
edilmişlerdir. Ôvr, Popu ler ve La vur 

1 
gazetelerinde intişar eden makuleler 1 

hakkında ikame edilmiş olan dava· ı 
lar dan da bu gazetelerin beraatine 
karar verilmiştir. 

Goganın beyanatı 

"Romen siyaseti asla, 
değişecek değildir,, 

Bükreş : 4 (Radyo) - Romanya 
maliye nazırı gazetecilere Romanya 1 

mali _işleri etrafında beyanatla im· / 
lunarak şunları söylemiştir : Romanya . 

t 
milli parası olan Le} in istikrarını ı 
kati surette temin edeceğiz, Bunun· 

-----·--------- la beralı~r Romanya mali kalkınması 1 

I ',, 

.Alsaray sınema 

sında 

Pek yakında 

Güzeller güzeli Ses Kraliçesi 

Marta Eggertin 

Gördüğünüz ve görece
ğiniz filmlerin en güzeli 

Parisli Şantöz 
8831 

husu •unda; nt icabederse yapaçağız 
ve alaceklılarımızla d~ anlaşacağız. 

Bükreş : 4 (Radyo) - Burada 
çıkan Adeveral ve Diminika gazete. 
)eri Alızar fırkası tarafından satın a 

lınmışlır. 

Biikreş : 4 (Radyo) - Yeni baş 
vekil Goga-Hwas ajansi muhabirine 
beyanatta bulunarak demiştir ki; 
hiç bir ittifakı bozmıyacağız. Bazı 
ecnebi mahafil, Avrupa dostluğunda 
değişiklik yapacağımızı ortaya atı· 

yorlar. Bizi F ransaya bağlı yan ana. 
nevi dostluktan ayrılmıyacağız ve bu 
nu Ddbosa da söylemiştik. Bazı ga 
zetelerin · kapatılınaoı işi de, Roman
ya menfaatlarına aykm yazılar yaz-
malarından ileri gelmiştir. 

amutayda 
müzakere 

vermektedir. 
Bu seneliçinde Romanya ile de 

iyi münasebetler tesis edileceğini 

ümid etmektedeyim. 
llclgrad : 4 (Radyo) - Politika 

gazetesinin Sofyadan aldığı bir ha· 
bere göre, Bulgar Başvekili Köse 

ikiz 1 r 
Asri sinemada : Alsarayda: 

Ank:ıra : 4 (Telefonla) - Ka lvanof kabinesi Milad paskalyesi Çarşamba gündüz 2,30 da 

nıutayın son toplantısında Maarif münasebetile siyası mücrimlerin af 1 - Saray konseri 
1 

Çarşamqa gündüz : 2,30 da 

1 - Madam Dübari 
t 1 t 939 1 t h. · edilmesine dair Krala bir teklif ka· 2 ı· k" l şurası op an ısının yr ına e ırı - ız er 

t t h ·ı kt 1 • d rarlaştırmıştır. ne, or a a sı me ep erın e yar Çarşamba gece Suvarede 8,30 da 
drmcı mu allim çalıştırılmasına dair S . · 1- Adolf Menı·u, Françes Drak-

2 - ikizler 
ovyet - J:< ransız tıcaret 

kanunun birinci maddesinde yazılı Jorj Raft gibi üç büyük tanınmış 
mu .. ddet· "ç ı d h zat imasına anlaşması temdid edı"ldı" ' 

Çarşamba gecesi : 2,30 da 

1- ikizler Lorel Hardi ın u yı a a u ı • yıldızın şaheserleri 
fenerler idaresine verilecek tazminat ( fspanyol dansözü ) 
karşılığının temin suretile hazinenin Paris : 4 (Radyo) Frans'\ fspanyol şarkıları , lspanyol or-
ortaklığı bulunan şirketlere ait hısse / Hariciye Nazırı Delbos ile Sovyet· kestrası, fspanyol dansları_ Boğa 

Günah gecesı : Oynayan 2 

GABi MURAL 

senetleri satın alınmasına dair kanun ler Birl i ği biiyük elçisi, Fransa - güreşleri . 
layıhaları müzakere ve kabul edil Sovyet ticaret anlaşmasını temdid 2 1 

-m-iş-t-ir_. --- -------~--ed_e_n_b_ir_p_ro_t_o_k_o_ı _im_z_a_ıa_m_ış-la_r_d_ır_. - ' - ikiz er 
Çok ince bir zevkin ve çok derin 

bir aşkın ve en heyecanlı bir ha

disen n hikayesi . 

TEHLiKELi BAHS 
Kim kimin kocasını 
baştan çıkarırsa!. 

------·------
Aldatıldığını gören kadın raki

besini satırla yaraladı ve ... 
Geçen yaz Fransada çok garip 

bir hadise olmuş, bir kadın, şaka 
yüzünden diğer bir kadını yarala
mıştı . 

İki adam tasavvur ediniz. Her 
ikisi de evli bir apartmanın ayni 

katında iki daire işga 1 ediyorlar. 

Gece ve gündüz beraberdirler; yal

nız İçtikleri su ayrı gidiyor, Sokağa 
çıksalar beraber, tiyatroya gitseler 
beraber ... Hülasa ömürleri hep be
raber geçiyor. 

Birinin ismi : Furiye bir fabri

- Gerisi dördüncü sahifede 

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

Tan • 
sıneması 

, 

Kurtuluş bayramımız şerefine bugün 
matinesinden itibaren 

2,30 

Senenin en muazzam, en müdhiş ve en büyük filmi , şaheser !erin , şahe
seri, temsil kudretinin bir harikası olan 

Korsan) 
Kapdan Blut 

Fevkalade filmi sunuyor 

19 uncu asırdaki korsanların 

P.1üdhiş savaşları ve pek he
yecanlı macera ve aşklarile 

dolu olan bu büyiik süper filn1 
ıncvsiınin en ınüessir bir ese
rid~r . 

[BAŞ ROLDE] 

-Errol Flaynn-
ILA VE TEN : Bu büyük filmle beraber CiM LONDOS - ALI 

Güreş maçı filmi de gösterilecektir. 
BABA 

DiKKAT : izdihama meydarı vermemek için yerlerinizi 
temin ediniz 

erken 

8832 

• 

Sinemalar müteaddit sobalarla teshin edilmişlerdir . Her iki sinemanın 

karnesi her iki sinemada kabul olunur 

ASRi Telefon 
250 8828 

ALSARAY Telefon 
212 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

( Dünden Artan ) 

Madde 19 Posta idarelerine tevdi edilecek kıymetli veya taahhüd· 
lü mektup ile diğer kıymetli paket ve eşya posta memuru huzurunda bend· 
edilir. Posta memuru bunların muhteviyatını görür ve bu kararname mu. 
cebince ihracı müsaadeye tabi tutulmuş para ve kryemi menkule mevcud 
olup olmadığını kontrol eder, Resmi dairelerle Cümhuriyet Merkez Ban
kasının irsalatı bu madde hükümlerinden müstesnadır. 

Maddi' 20 - Ankonsinyasyon şeklinde idhal olunan veyahut bazı 
müessesatın hariçteki merkezler inden Türkiyedeki acenta veya şubeleri
ne irsal edilen malların dövizleri bu müesseselain mali vaziyetleri ve sa
tış nisbetleri tedkik edildikten sonra kambiyo murakabe mercileri tara· 

fından verilecek müsaade üzerine temin olunur. 

Bu dövizlerin temin zamanı yine kambiyo murakabe mercilerince ta. 

vin ve ibraz olanan vesaik ibtal olunur. 
- Madde 21 - Alelumum masarifi dahil olduğu halde transit eşya 
bedelleri ancak trılnsit dövizle ödenir. Transit eşyasının hariçten gelen 
dövizleri kambiyo murakabe mercilerinden alınacak mezuniyete müste· 
niden bankalarda bir hesaba matlup kaydedilir. 

Harice borçlanılan transit emtia bedelleri de yine kambiyo muraka
be mercilerinin müsaadesile bu hesaptan tesviye olunur. 

Bu eşya için bankalardan alınaıı döviz avansları ayni hükme; ta

bidir , 
Madde 22 - Bilumum idha!ata müteallik döviz ihtiyaçları için kam· 

biyo murakabe mercilerind~n mezuniyet istihsal edilir. 

Gümrük idareleri Muamele Vergisine tabi eşyaya aid gümrük mak 
buzlarında mal kıymetini orijınal faturada yazılı ecnebi ve muadili Türk 
parasile gösterecekleri gibi vergi matrahına dahil olması icabeden nav· 
lun sigorta vesaire gibi bilumum masrafları da ayrı ayrı dercedecekler 
ve her makbuzda malın menşeini ve marka ve numarasını ve kap adedini 

göstereceklerdir. 
Posta idareleri de pasta ile gelen idhalat eşyasına aid makbuzlara 

aynı meşı ulıatı vermek ve malın kimin namına geldiğini işaret etmek

le mükelleftir. 

Takas1a idhal olunan emtia makbuzlarında yukarıdaki meşruhattan 
başka takas vesikasının numarası ve vesikanın hangi mahalden alındığı ve 
Türkiye ile kliring mu kavelesi akdetmiş memleketlerden gPlen eşyaıırn 
makbuzuna da mal bedeliinin kliringe dahil olduğu ve serbest dö~iz ve
rilmiyeceği tasrih edilec~ktir. 

Gümrük resmine tabi olup da _ualnız Muamele Vergisinden müstesna 
bulunan metiaya aid makbuzlara malın menşei .,cnebi ve Türk parasile 

(SONU VAR) 

...... sıne Pek yakında 
KADIN iSTERSE 

asın a Lil dagoverni en son temsili 

Oskar Straus sabırsızlıkla bekleyiniz • • • Muzik -



-
• 

Sahife : 4 Tiirksözl'i 5 Kanunusani 1938 

Franko artık 
kozu kayıpmı 

ediyor? 

1 Mısır meclisinde ır-·-----------"' ıl BELEDİYE İLANLARI 
kavgalar oldu TÜRKSÖZÜ =-----------.... 

Asi kıtaları ricat 
ediyor 

Londra: 4 (Radyo) lng:iliz işçi 
mebuslarından dokuzu ispanya hiikfı 
metinin daveti üzerine bu sabah is. 
panyaya gitmişlerdir. İngiltereye dö· 
nüşlerinde İspanyollara yardımda bu· 
lunması hakkında nutuklar söyleyecek 
!erdir . 

- Birinci sahifeden artan -

yaralanmışlar. 

Kahire 4 (Radyo) - Yapıla 

cak seçımııı taliki istenmektedir. 
buna sebeb son senelerde nufusun 
artması ve yenı seçim listelerinin 
tanzimi İcab ettiğidir. Yeni kalıine 
de nazaretlerde, matbuat müdürlü · 
günde ta5fiyeye başlanmıştır. Bilhas. 
sa dahiliye nazaretinde on dokuz 
yüksek rüt• eli memur azledilmiştir. 

i 

!Matbaacılıkj 
-- -

j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rPnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

~ l LAN 
bir cild, renkli ve zaı İJ 
bir kapak böl g ı c!e ır 

cak Türksözünde ya· 

pılır. 

* 

T A B 

1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü 
ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt 

meye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 ) liradır. 
4 - lhalesı 1938 senesi şubatın 3 üncü perşembe günü saat on. 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler fen miidürlüğündedir. isteyenler oradan 

dört kuruş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediye 

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alma· 

farı lazımdır. 
Barselon: 4 (Radyo)- Peruel de 

harp b, tün şiddetıle yeniden başla· 

lamıştır. Asilerin mud~laa ettikleıi ki· 
lise Cumhuriyetci kıtalarının elllerine 
geçmiş:ve i~inde bulunan asilerde esir 
edilmiştir. 

Kahire 4 (Radyo) - Eski baş 1 

vekil Nuhas paşanın partisi olan 
veft partisi merkez binası bugıın 

Muhammet Mrhnıut paşanın emrile 
askeri ,kuvvetler tarafından işgal 

edilmiştir; 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis lıir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

* 

KIT AP 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 

karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu

rufatla Türksözünde ya· 

pılır . 

7 - Teklif mektuplarının 3 - 2 - 938 perşembe günü saat 12 

ı ye kadar kabul olunacalfı ilan olu .. ur. 

Salamanka: 4 (Radyo) - Resmi 
tebliğ: Peruel cephesinde kuvvetleri
miz kızıllara ağır zayıat verdirmişler

dir, Diin akşam yapılan çarpış malar
da kızıllar sahada on iki tank terk • 
etmişlerdır. 

Barselon: 4 (Radyo) Milli mudafaa 
tebliğ edıyor: Nuella, Peruel cephele
rinde cumhuriyetci kuvvetleri mule· 
madiyen ılerlemekte o 1 u p henuz 
sukut etmemiş bulunan bir çok büyük 
binaları ellerine geçirmişlerdi. Harp 
bütün şiltetile devam etmekedir. kuv-

vetlerimiz eline geçen binalar içınde bir 
çok asilerin aclıktan öldükleri göıül· 
mektedir. 

Saatte 5087 kelime 
yazan telgrafçı 

Belgrad : 4 (Padyo) - Yugos 

lavyanm muhtelif yerlerinden gelen 
yetmiş telgrafçı arasında dün Belg. 

ratta büyük bir telgraf müsabakası 
yapılmıştır. Bu müsabakada üç mü
him rekor kırılmıştır. Bir çok kızla 

rın da İştirak etmiş olduklaıı müsa ı 
bakada telgrafçı f1imitri saatta 5087 

kelime yazmıya muvaffak olmuştur. 
Telgrafçı lvan Valteı de saatte 

2074 kelime kaydetmiştir. Müsabe· 
kada kazananlara kıymetli müka. 

fatlar dağıtılmıştır. 

R uzveltin son 
nutku 

- Biı inci sahifeden artan -

* 

Kütüphanenizi gü- C t L D 
Tehlikeli bahs zelle;.tirmek istiyorsa- * 

! nız kitaplaımızı Türk- GAZETE 
sözünün mücellithane· 1 

Tün.. sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

- Üçüncü sahifeden artsn -
sinde yaptırınız . Nefis 

1 

:...1 ------~~--------kada amele b;ışı .. 

Ötekinin ismi : Dezarmeni. Bir 
şirkette katip. Bunun küçük bir oto 

mohili var Pazar günleri karısını, f N TAR 
arkada~ının karısıııı alıyor, beraber Müflis Uşak şayak fab;ADANA-.\ ERS - -
gezmeye gidiyorlar .. Geziyorlar, gü 'ricası rür!< anoninı şirk eti i SUS içme su yolları inşa-
lüyorlar, e~leniyorlar. f as idaresindeı: I at müteahhitliğinden : 

Geçen yaz pazar tatilinde (Do ' Müteahhit irfanın vefatı hasebile 

vil) plajına gitmezden evvel ( Fu k 1 · ı henu"z terek· tesbı't edilmemiş ol 1 1 Açık aıııımaya ·onu an şeyın " 
riye ) nin k2rısı arıcadaşına : J k' dug' und•n eshabı matluba yırmı cinsi; Uşakta bahçeler ar~sm a a • 

- Seninle bir l·ahse girişelim, 
1 10 

ınalümülhudut sekizbin metre günden evvel tediyatta bulunulama 
ister n.isin? diyor, bakalım, sen mi bb .. . d d .. t l. yacag'ı maalitiraz arzederiz.8830 

ınuı a aı arsa uzerın e oı ıın 
benim kocamı kandırıp baştan çı H 

ı metre. mikalı inşaatı haıi e~ki ( a 

1 

karabilecebın? Yoksa len mi se- ı 
ninkinı? Herr. bu surttıe ~ ocaları ve gedık) F abrıkası şim• iki adı la 

(Uşak şayak falıri~as. ı) Tiirk "."o.nim 1 mızın sadakatini derıı-nıiş oluruz. _ 
Çok birşty dı ğll, 25 fark. Ya sen irketi, şayak, çulakı. ve halı ıphkle r 

fabı ikası lıir yıl müddetle icara ve· 
kazanırsın, ya ben!.. 1 9 

Madam Dezarrrıeni; bıı ttklifi rileceğinden 'l.7 Birinci kanun 37 
1 tarihinden itibaren bir a müddetle 

lıiraz garip ve yolsuz bulmakla b"· 1 

rabeı: 

- Peki, diyor· 25 frangına ... Fa-

kat kaybedeceksin!.. , 
Aradan bir müddet geçiyor ma· ' 

dam Dczaı meni, arkadaşının koca· 1 
siyle ıııünasebtt<• giritiğiı.i, hatta j 
sevi~tıklerini, gizli gizli l ı.lıındukla 1 

ıını anlıı or w kıskannıı.ğa başlıyor. 
1 

Bu kıskançlık gün günden arlı 

1 
yor ve nihayet bir gun, kocasi}le 
arkadaşının buluştukinıı yeri öğre· 

niyor, kocaman Lir satırla 1 

rakibini ağır suretle yaralıyor ... 
Şimdi iş mahkemede. Hakim: 

Mademk bahse girişmişsiniz 
şu halde kıskanmamanız lazım gel· 
mn mı? Hallıuk1 siz. arkadaşımızı 

açık:artı•maya konmuştur 

2- F ahrıkada mevcut makine 1 

alat ve Pdavatinin başlıcalütı şunlar

dır. 
1 adet 150 beygir kuvvetinde 

buhar ınakir esi çift silindirli, bir a. 
det lıuhar kazanı, 1 adet dektirik 

tesi,ati tenıamrn mevcut 1 adet toz 
çaı hı, ~ aJet ~eytan çar hı, 3 adet 
çelik tarak, 1 adet dört bolıinli 
120 filillj. ince İplık için tarak, uç 
adet tkrak kırkar fılitli 2 adet 300 iğli 

senar vaı gel, 1 adet 260 ığli sey 
yar vargel, l adet 200 iğli seyyar 
el var geli, 2 adet çözgü dolabı, 3 

adet son sısteın şönher dokuma nıa 

Vilayet Daimi Encüme
ninden : 

( 1039 ) lira ( 47 ) kuruşla Hu 
ousi Muhasebeye ait eski Postahane 
binasının üst katındaki tamirata is· 

tekli çıkmadığından müdJeti 12-
1-938 tarihine müsadıf çarşamba 
günü sa ıt on bire kadar uzatılmış 

tır . 
lstrkliletin bu tarihte Vılayet 

Daimi Encümenine ve keşfini gör 
mek için de Nafia müdürlüğüne mü 

racaatları ilfm olunur. 8829 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

T oros eczanesidir ---
kayyiz davranmağı ihtar etmektedir. 
Birleşik Amerikanm sulh azmine rağ
men d oyanın diğer ucundaki millet· 
!erin, yalnız kendı 1 omşularına dcı;ril, 

Amerikaya da tesir edecek bir hare
kete geçtikleri görülüyor. Bütün talı· 

rik hareketlerine rağmen memleket İ
min sulh içinde yaşamasından mem. 
nunum. Amerikalılar sulh yolundaki 
hat ve hareketleriyle medeni ve in
sani vasıflarını ibraz etmiş bulunuyor
lar. Biz harici siyasete uyup harbe 
sürüklenmek niyetini asla besliyeme· 
yı1. Zira yüz otuz milyon:insanın sulh 
yolu ile hükümranlığını ve saad~tinı 

temin ediyoruz. Bizler sulbü kaybet 
mekten horktuğumuz kadar hiç bir 
şeyden korkmayız. 

1 
satırla dört yerinden yaralamışsı· J 

nız ? .... 

kınesi dokuz mekiklı, ladet İngiliz 
çakarı dokuma makinesi dokuz me 
kikli, 1 adet lngiliz çakarlı bata· 

Kiralık ev 

Bugün Aınerikanııı ordu ve do· 
nanması çok farklıdır. Fakat bütün 
Lu silahları biz ancak sulh yolunda 
kullanabıliriz. 

Biz, sulhperver müzakereler, an 
!aşmalar usüllerini ilk dafa ileri sü 

renler arasındayız. Biz Amerika Bir 
!eşik devletleri, dünyanın bugünkü 
gerginliği, hercüıwrci içinde sulhper 
ver insanın yo!undan başka yere sap 
mı yacağız. 

Demokrası, yakında, onu tanı
mıyan milletler üz,.rinde de, rejimle· 
rinde de hakem olacaktır. 

Londra : 4 (Radyo) - Amerİ· 
ka cumhur r~isi Bay Ruzveltin dün

kü nutku Londrada da büyiik ve 
müsbet akisler uyandırmıştır. lngiJlz 
siyasi mahafilinde, lıilhassa bu nutuk 
tebessümü mücir olmuştur. 

Madam Dezarmeni, hıçknıklar 

arasında ceval> veriyor: 
- Hayır! Bir kere ve h•fıfçe 

vuıdum... Bırakıp gitmek istiyor 
dum Mani oldular, mecbur dtil<'r .. 

Madam (Furiye) hakimin sor
gularına cevaben: 

Kocamı ılk gördüğü gun deli 
gibi olmuştu .. Aklı başından gitmiş· 

ti ... Aklı başından git ı işli ... Ben, a· 

lay olsıın diye 100 frank bahse gi· 

rişmeyi teklif ettim. O; " olsun. c'di 
KaJarlaştırdık. Uu para ile hep 1 e 
raber bira içecek, eğlenec~ktik Hal

buki sonu frna oldu. Fakat beni 
öldürmek istemesi doğru drğil. Ma
demki bahsi kabul etti! ... 

Hakim güliiyor: 
- Ölmediğinize şükredin! .... 
Diyor, davacı sağ kolunu gös· 

teri yer: 

- Fakat sakat kaldım!. . 
Mahkeme; Madam (Dezarmeni) 

yi 6 ay hapse ve 50 frank para ce
zasına ve rakibesine de ayrıca 5,000 

frank tazminat v~rmaye mahkum el 
miştir. 

niye m a k i n e d o k u z me 

kikıı, 8 adet İngiliz dokuma nıakına 1 
5 ı tek ınekıklı, 6 adet Avusturya 
tek nıekık ince kumaş v~ pamuklu 

dokuma makinesi, 1 adet ütü maki 
nası, 1 adet makas, 1 adet hav ve 
fırça, 1 adet link, 1 adet yıkama 
1 adet •iizğeç, l ,dtl bataniye havı 
için ş nfon, l adı·t df'mirhane Lü

tün teçhİL,•tı.c, l adet ıııarankoz 

Iha ne Lütün te~hirntila. 

i Ayrıcı nıii liir odası, kat p ve 

lıek~il•ı e ıııah~us 0clalar, d"pak ve 

şayak depola• ı, odun ve kiimür de· 

polarını lıavıdir. 

3. 6 adet ince kunıaş dokuma 
tezgahlaı ı lıari~olmak üzeı e ı.yda 
6000 metre şayak çıkaı abilecek ı 
kabil:ycttedir. ı 

4 Fitiller dokumalara kafi iplik 
1 

ten fazla olarak ayda tahminen bin 
lirayı yakın lıalı levazımı nesciyesi 

imal ~der. 
5- Bir ) ıllık icar beddi mu ham 

meni 12000 on iki bin liradır; 

6 Fabrikanın icaıına aid şart-

Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 

Nabiye müracaatları. 

name Uşakdapekmez hanında 3 nu 

marada bulunan iflas idaresinden 

bedelsiz olarak alınır. Talep vuku· 

unda dışarıya göndrilir. 
7 · Açık artırma, ihale 27 ikinci kanun 

un 938 tarihine musadif perşembe i 
günü saat 14 de Uşakta pekmez ' 

' hanında 3 numarada bulunan iflas 'ı 
idaresi merkezinde yapılacahır. 

8· Falırikanın bir yıllııc icarı açık 
artıı ma suretile yapılacaktır. 

9- Muvakkat teminat akçesı 900 
dokuz yüz liradır. 

10 bilumum verllı ve rüsüm 
müstecire aiddir. 

11· Daha fazla malumat almak 

için iflas idaresine müracaat olun· 
ması ilan olunur. 88ı 7 

1 6-12-19 

8794 15 - 25 - 30 - 5 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top· saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 75 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 

en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları sıh· 

hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçrnız . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 

sıhhi ve tabii has-

salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN s:ı · 
ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 

rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 

LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Büyi,k damacanalar : 100 kuruşa ev· 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagcnlar her 'e'eıde Kayadelen suyu ile 

k kt d 8495 108 ~y~ı~e~n~m~a:.:;;,;a;;;,;:ır:...; .... ..., ........ .;.;;.;;;. .... ...,..;..._,,_, ____ ,...,. ..................... l 

Defter tutmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğinit defterleri 

vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 

kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz .• 
Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy

da - t•k ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak teda rik edip yeni sene hesabatınızı intizam dairesin· 

de tutunuz. 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

TAN sinemasında : Bugün gündüz matine 
lerinden itibaren KIZILKORSAN l Senenin en büyük ve 

nluhteşem filmi 


