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Küçük devletler ve sulh 

''Bloklar,, politi
kasına karşı 

Yezen : Plerre Domlnlque 
«La Tribune des Nations,,den 

iç şuphe yok ki, bu son 
gUnlerin en dikkate değer 

hadisesi, kuçuk devletlerin, 
<öylendiği gibi milletler sosyetesine 
değil, <Bloklar> politikasına karşı gös
terdiği reak<iyondur. 

DUnya vaziyetini bir tarafa bıra
kıp sadece Avrupanınkini tahlil ede
lim: 

BugUn lngiliz-Fran!lz anlaşması 
lıer zamankinden daha çok kuvvetlidir. 
ne Sovyet· Fransız anlaşması, ne Ha· 
beşistan meselesi, ne Rhanonienin iş

galı, ne geçen yılki intihap, ne bunu 
takip eden sosyal karışıklıklar ve İs
panyol harbi ve ne de bu harbe bir 
taraftan Rusyanın diger taraftan ltal
ya-Almıuıyanın mudnhalesi lngiliz -
Fransız anlaşmasını sarsabilmiştir. Bu 
iki imparatorluk dunya hakkında ayni 
görUşU ihtiva eden iki diımağtn hare
ket ettirdigi ıbir tek siyasi gövdedir. 
Fııkat buna mukabil lta.lya-Alman 
~·a ittifakı da daha az <ağlam değil

dir. Y alruz bu iki devletin Uzerinde 
anla.şamıyacak.lari bir mesele vardır: 

Anşlus meselesi. 

iKi RAKiP 

ElhMil bugUn birbirine zıt iki 
mihver, iki rakip koalisyon mevcuttur. 
Filhakika Alm:ınya bugun dotrudan 
doğruya ne Frruısay: ve ne de lngilte
reyi tehdit etmektedir. Fakat F ran
sanın muttefiki olan Çekoslovakyayı 
ve sonra Polonya Ustunden Moskova
yı tehdit ediyor. 

ltalyaya gelince : Bu devletin de 
Akdenizde Fransız ve İngiliz aleyh
darı politikası açıkça göze çarpmak
tadır. Roma-Berlin mihverini tCfkil 
eden bu iki devlet :milletler sosyete
sini terk.etmiştir. Vaziyeti busbUtun 
vahimleştirmek için onların muttefıki 
olan Japonya da so•yeteden çekilmi,
tir.: 

Bu suretle bugUn milletler sfüye· 
tesinde Yalnız Uç buyuk devlet kal
mıştır: İngiltere, Fransa, Rusya. Bu 
Uç devlet, Almanya, İtalya ve Japon
~·anın bulundutu safın temami.le zıttı 

bir aafta bulunmaktadırlar. 

Kuçuk devletlerin bir çogu bu 
vaziy<t karşuında derlıal anlamı,lar
dır ki, milletler sosyete.•i bu iki koa
lisyondan ve karşı karşıya döiıUşen 
ideoloji sistemlerinden birisinin aleti 
olmak istidadındadır. Almanya, İtalya. 
ve Japoııya devletleri façist veyahut 
nasyona.l·sosyalist tipinde oldukları 

için mılletler sosyetesi façizme karşı 

bc~·nelmilel bir mUdafaa veya tccavUz 
silahı halini alabilecektir. 

KOÇUK DEVLETLERiN 
ftEAKSIYONLARI 

Xeticc olarak kuçuk ve orta deı·-
1.tlerin bu iki bloktan da kurtulma
nın yolunu aradıkları nnlaşilıvor . 
Dalı; bir kaç sene evvel Poİon.ya 
Fran•a ile ittifakını buyuk bir k"· 
kançlıkla muhafa•a clnıekle beraber 
Almnn_yaya dn yakl~mağa çalıştığı 
görUlmuştur. Bundan gaye, Almanya 
ile Ru~_ya ara,ında bir intihap yap· 
maga mecbur olmamaktı . Bundan 
sonra, Avustur,yanın Romanın proto· 

kollar politikasınıı yanaştığı , Pnri• 
ve Londrıı ile olan mUnasebetlerini 
sogutmağa başladı . Daha sonra İ<e 
Belçikanm daha evvelki bitaraflık 

vaziyetine yakın bir vazi,yete dönnlck 
İçin Fransız ittifakından kurtuldu . 
Roma.nya ve Yugoslavy1l hukumetleri 
ö~·le bir hattı hareket takibettiler 
ki, her tarafta, bu iki devletin Fran
sız hakkını terkettiği kanııati h:ısıl ol
du. Hakikatte bu devletler de iki 
• Bloklar > politik:ısındıın uzaklaşı

yorlardı . İtiraf etmek lazımdır ki , 
butun bu devletleri an:ınavl vaxiyet
lerini dcği~tirmeğe sevkeden başlıca 
Amillerden birisi Soyyet Rusyanın 

lııkibettiği bir nevi tecavUz politik4>ı 
olmuştur . 

lngiltere Lort Halifaksın elçiliği 

tle .t"\lmanJ • ile anlaşmnn1n j•ollarını 
ararken, B. Delbos Berlinde B.Nöy
rat ile görUfmekten pek mesut görU· 
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İSTEDiLER 

MERSİN,TARSUS VE CEYHANDA TEZAHURAT 
Halep : 6 [ TÜRKSÖZÜ muha

biridden ] - Burada dün yeni bir 
hadise oldu. Sabık mebuslardan Es-

t uklarında Dok tor şehbendere karşı 
yaplığ'ı hücumlarla bazı içlimaları 
dağıtmak ,.e gazeteleri kapatmak 
suret ile umumi hürriyetlere vurduğ'u 
darbe protesto edilmektedir, Evelki gün Havanın yağ'murlu git-ı 

mesine rağ'men, Adana görülmemiş 

bir heyecan içinde :onaltınci kurtuluş 
yıldönümünü kutladı. Her yıl olduğ'u 
gibi bu yılda dört kanunusani gecesi 
saat onikide top sesleri ve fabrika 
düdükleriyle h~ber verilen • bayrama 
beş kanun sabahı saat dokuzda bele
diyenin önünden büyük tarihi bayra
gın omuzlar üzerine alınarak saat ku 
lesine çekılmek üzere getirilmesile 
başlandı. 

Bütün Adana bayraklar ve döviz 
!erle donanmıştı. Saat kulesi dibinde 
ki törende istiklal marşından sonra 
söz alan hatipler kurtuluş bayrağ'ının 
ogün ayni yere n a s ı 1 bir sevinç 
ve milli gurur içinde çekildij!'İni teba
rüz ettirerek türkün asla esarete ta· 
hammül edemiyeceğ'ini, Türk olan 
her kitlenin hakkı verılmesi lazım gel 
diA'ini ileri sürerek kardeş hatay da
vasınıda hatirlattılar. insaniyet ve sulh 
prensipleri içinde vadedilen istiklalin 
hataya verildiğ'i taktirde türkün hak
kını anlamaga muktedir olduj!'unu 
muazzam ,bir iman dalırası içinde 
haykırdılar. 

Saat kulesi dibinde kürsüye gelen 
etili türklerden Adanalı gençlerden 
Emin semre heyecanlı bir söylevle 
Adana kurtuluşu ve halayın izdira· 
bını tebanız ettirerek dediki : (Hatay 
hatay emniyet ve huzur içinde yaşa· 
mak istiyoi'l'an istiklile biran evvel ka
vuşman lazımdır bu istiklalı kazan. 
mak içinde önünde güçlük kalmamış
tır. Türkiyeye istiklalini kazandıran 
Atatürk başındadır. Korkma saadet 
günleri yakın). Saat kulesi dibinde 
onbuçukta biten törenden sonra ata 
türk anıdının şereflendirdigi büyük 
meydana milli kıyafetlerle binlerce 
atlı, köylü, çoluk ~ocuk bir insan 
seli halinde yürüdü. buradada büyük 
şefin heyleline minnet çelenkleri kon· 
duktan sonra hatipler lıazırlanmış 

olan kürsüde bayramın büyük mana· 
sını tebarüz ettirmişlerdir. ilk olarak 
kürsüye gelen adana gençlerinden 
Vedat güçlü (Çünkü bu kurtuluş ra
kam, akıl, kuvvet alet mefhunlarını 
çığ'neyerek doğ'du, dedıkten sonra 
hemşehrilerinin ogünkü istip ve bu 
günkü sevinç bayramına tercüman 
oldu ve Hatayıda hatırlatarak (kardeş 
hataylıl.<ra sukünet ve sabır tavs:ye 
edi ı orum . Müsterih olsunhu ken
dilerini belki kendilerinden çok düşü
nen ataları ve kardeşleri var.) demiş · 

nurken. Hu"İya Liz:1.at kcndi<iİ ve Av· 

rupanın ınuhtclif J{omltnist partileri 
vasıtasilc mudhi~ bir Alman :ıle_yh
tar1 politika takibine ba~ladı . 

KIRILAN ÇANAKLAR! MiLLET. 
LER SOSYETESi ÖDEYOR 

Butun bu avantUr içinde kırılan 
çanakları ödeyen Milletler Sosyete
sidir. 16 maddeden bahsedildiğine bile 
hiç bir zaman razı olmayan ve askeri 

yardım meselesini daha evvelce rede 

detmiş olan ve nihayet askeri saok
siyonlarm tatbikı için Milletler Sos· 
.retcsinin Otoritesinde olmasına rağe 

men lıiç bir askeri kuvvetin toprak
ları Uzerinden geçmesine mUsaade 
ederniyeceğioi bildiren İsviçre B.Hot
tanm ağzı ile Sosyete hakkında o .ka
dar şiddetli tenkitler yapmıştır kı , 
bu h:tl tam bir ayrılışı ifade edebi
lir. Belçikanın da :ıyni haleti rulıiye 
içinde oldugu anlaşılıyor . Belçika 
16 ıncı maddrnin kendi menfaatleri 
dahilinde yeniden tefsirini istiyor . 
Yani hiç bir suretle askeri sanksie 

yoolara iştirak etmiyeceğini bildiri
yor . 
- Oerl•I dördUncU ••hlf•d•-

tir. Vedat güçlüden sonra kürsüye 
gelen adanalı Niğ'de saylavı Cavit 
oral uzun ve politik bir söylev verdi 
Söylevinden ezcümle dediki (arkadaş. 
!arım dünyada yurt severliğ'i ile istik 
lal taparlığ'ıyla büyük kurtuluş ve 

Adanadan 
Atatürk'e min

net ve saygı 
ATATÜRK 

ANKARA 

Adene kurtuıu,unun on 
altıncı yıldönUmUnU temiz 
heyecanlar'IYI• kuHeyen 
Çukul"ovalılerın bu sevınç-
11 bayl"emlar'ı mUnaeeb•· 
tiyle v•t•n v• cumhuriyet 
uırund• çerpen kalplerl
nln eemlmf darbelerini 
Ulu Atemıze arzederlm. 
BUyUk ulueumuzun tarih
ten v• cıhend•n alllnm• 
kerel"ıne k•r•ı yarattılı
nız bUyUk latlklll ve lnkl
llp mUcadeleelnd• daima 
el"dtnızdan ko,en Adene
lıler yurtlarının kurtarıl
masından dolayı :Kurtarı

cısın• ne kader' candan 
ballı I•• lnklllp seve,ının 
lcebettlreceıı bUtUn m•
••l•lerd• ıstıklll mUcade
leslndekl hızler'ını kullan
m•I• daim• hazır bulu
nuyorlar. Yurtde,ıarın bu 

~ 
hlslerlnl sonsuz eaygıler
le erzeder hepimiz elle
rlnlzden öperiz. 

Aduııa Valisi ve SeJhan f 

L C. H. P. Jtyönkurul Baş· 
.-::.:.ı:..~ Hadi Baysa'._ 

:rükseliş haraketlerile esir ve ümils'.z 
milletlere oı nek olmuş. yol gostermış 
olan kemalizm bugün ergin ve olgun 
devreye girmiş bulunuyor. F.kat ar. 

ı kadaşlarım bugün cumhuriyetin bu 
büyük eserlerinin verdiğ'i haz içinde 
kurtuluşumuzun göğ'üs kabartan şan
lı hatıralarla dolu şu mesut şen gü
nünü yaşarken bizi sevinçle ve fakat 
gıpta ile seyreden bir vatan parçası, 
bir Türk va'rlığ'ı, bir hatay oldugunu 
b!lmemiz lazımdır.) dedikten sonrn 
hatip sözlerine devam ederek yakın 

da Hatayın da büyük bir bayram ya
pacagını işaret etti. 

Cavit oraldan sonra söz alaıı A 
danalı gençlerden kocaeli saylavı 

lbrahim dıblrnde bu giinün heyeca

nına tercuınan olarak (Her tarafı 
kanınızla sulanan bu güzel yurdun 

kurtuluş tarihi olan bu gün neka· 

dar sevinseniz hakkınızdır.) dedik. 

ten sonra Hatay meselesine temas 

etmiş ve oradakı unsurların ittihabı 
nı tavsiye ile nutkuna şöyle devam 

etmiştir. (Halayda aleviler türklük· 
!erinden uzaklaştııılmak, atılmak, 

ayrı yabancı bir unsur gibi göste· 

rilmek isteniyor. 

Halbuki alevi mezhebine salik 

h'izler tarihi mcnşeimizle halis Türk 

olduğumuz gibi Atatürk!rejimi ilede 

bütÜI\ medeni istimal siyasi hakları 
mıza kavuşmuş ' ulunııyoruz .~) de- 1 

miştir. lbrahım diblenden sonra Ada ı' 
nanın yetiştirdiği genç şair Kamu

ran Bozkır bu gün için hazırladıgı j 
(Bu hudutta her bayram bir parola 

bir anttır) ·adlı şiirini heyecanını 

bütün manasile yaşatan bir çırpınış 

içinde okudu. Bozkırı her misrain 

dan sonra şiddetle alkışlayan halk 

sevinç göz yaşlarını tutamadı. Söy 

(evlerden sonra geçit resmi başladı 
- Gerisi ikinci sahlfed -

Büyük Millet 
eclisinde 

Musl ahzarlar lı anununun 
bir maddesi değiştirildi 

seyid Arif dün culun mahallesinden 
geçerken meçhul kimseler tarafından 
üzerine beş el kurşun atılmıştır. Mü
tecaviler yakıılananıamışlır. Muhalif
lere göre bu vatani hükümet tara
fından yaptırılmıştır: 

Şamdaki mutemed cephe sekre
teri Zeki Elhatip imz.ısile neşredilen 

bir beyannamede Başvekilin son nu-

Suriye Dahiliye vüzeratı gazete 
sahiplerine gönderdiğ-i bir !il.mimde, 

• ga1etelerin satışa çıkarılmadan evvel 
iki nushasının matbuat daire~ine ve
rilme~ini bildirmiştir. Gazeleciler bu 
emri sansör mahiyetinde bir tedbir 
olarak tı liikk! etmektedirler. 

Hatayda nüfus işleri va
him bir safha ya girdi 

Hasan Cebbareye Şam hükumeti 
vazife verdi • bir yenı 

Yeni t0vkifat yapıldı 

Antakya: 6 (Türksözü Muhabirin
den) - Dün aldığım bir habere göre 
Maliye müdürü Hasan Cebbare, Ha
tay ile Suriye arasındaki muamelatta 
irtibatı temin için Şam hükümeli ta· 
rafuıdan komiser tayin edilmiştir. 

Kırıkhan polis komiseri Sabri Hal
vani tahrik siyasetini takip ettiği için 
işten alınmıştır. 

Hatay Türklerinden Şeyh Marufun 
oğ'lu Abdullah pazar günü akşamı 

Suriyede kahvede otururken, Jandar
malar kahveyi basmış ve orada bul. 
dukları bir tabancanın Abdullah Cel
nıanın olduğu iddiasile munıaileyhi 
tavkif ederek Antakyaya gönde,miş
lerdir. 

Nüfus işlerinde Türklerin uğra. 
makta oldukları zorluktan dikkatle 
bahsetmiştim. Fakat bu işin hala dü
zelmediğin: kaydetmek liizimdır. Bu 
işin sonunun ne olacııJtı malum değil. 
dir. Bu rnrluklar yalnız nüfus daire
lerindeki muamelelere münhesır kal
mamakla münferid hakimliğ'in de mua
melelerde zorluklar çıkarmal·ta oldu
ğu görülmektedir. 

Cenevre anlaşmasının verdiğ'i hak· 
memleketlerine dönen Türklerden 
mahkemeye müracaat edenlerin hü
viyetleri ellerindeki vesaikle kati gö
ı ülnıiyerek hır de nüfus dairesinden 
tahkik olunmalta ve yirmi beş olu7. 
senelik kayidlerin aranması istenmek
ledir. 

Ankara : 6 (Telefonla ) - 13ü 

yük Millet M~clisinin son toplantı 
sında ispençiyari ve tıbbi nıustah 
zarlar kanunıınulı on altıncı, gümrük 

memurlarından bazılarına verile -

cek yem bedeli ve yemlik hakkın· 
daki kanunun birinci maddesinin 

değiştirilmesine Jair kanun layiha

ları ile pamuk iplikleri ve çimento 

gümrük resimlerinde tenzilat icra· 

sına dair hükumetçe alınan karar· 

ların tasdikına dair kanun layihası 
kabul edilmiş ve vazife esnasında 
şehit olan hava yolları Devlet işlet
me idaresi Pilotlarından Ekrem Er

mek ile Makinist Sami Demirelin ka

nuni mirasçılarına beşer bin lira 

tazminat verilmesi hakkındaki ka· 

nunun birinci müzakeresi yapılmış 
tır • 

Japon askerler! yanan bir' Çin fehr'lne girerken 

Londrada Japon aleyhdarhğı 

'' Çine yardım komitesi,, Çin malları
na boykut yapılması tavsiyesinde 

Japonlar Hankovdan kaçıyorlar 
Londra: 6 (Radyo) - - ir Çin 

resmi tebliğ-ine göre, Çin taarruzu
nun tehdidi altında bulunan Hangsov. 

daki Japon kıtaatı arasında panik 
baş gösterm!Ştir. 

Şanghay beynelmilel mıntakasın-

1
. daki radyo merkezinin Japonlar tara
fından işgali Londrada büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Lonr!rada, •Çine yardım komitesi., 
neşrettiğ'i bir beyannamede Japon 
emteasına karşı beynelmilel bir boy
got yapılmasını tavsiye etmektedir. 

Prens Polun nişanlısı 

Atina: 6 (Radyo) - Veliahdin 
nişanlısını Hamil tren bu gece top· 

raklarımıza girecektir. V eliahd 

Prens Pol güzel bir çiçek büketi 

ile trende nişanlıyı karşılayacal..tır. 
Tren bugün saat 10,30 da Atinada 

oulunacaktır. Nişanlı için coşkun 
müzaherat yapılacaktır. Cuma gü 

nüne kadar Yugoslav ve Romanya 

V eliahdleri de Atinaya gelmiş bu

lunacak ve davetliler şerefine Atı

ııa tiyatrosunda büyük bir gece ve· 
rilecektir. 



ukurovalı,Kurtuluş bay1 

amını heyecanla kutladı Şe 

Şehirdeki 
Fırbna 

Talebelerin saçı 1 
Vekaletçe taletieriD a Giiıi:e ria mil ,....inde 

Belediyemizin balosu 
-Bırinci Sahifeden Artan

akeri kıtaat izciler, esnaf cemiyet
leri, ma141 gaziler parti er, ve trak
tör mankalan ve mini mini Adana 
çocuklan büyüklf'rinin önünden ha· 
Zlrladıkları Hataya ve çukurova kur· 
tulUJUnu canlandaran sembollerile 

aşağı bayraklarla ve yetil dallarla 
süslenmişdi. onbinlerce köylü ve ka· 
sabah halk, içlerinde sonsuz sevinç, 
ve neş'e oldutu halde daha sabah 
erkenden merasim a;amm doldur. 
muş bulunuyorlardı. Havanın yağış· 

b olmasana ratmen hiç kimse yerin. 
deu bile kımaldamıyor, yaJmz bu 
mutlu günü kutlamak için nbusıı

Jaruyorc..u. 

Evvelki gün sabaha kal'fı ş'hri· f 
mizde batlıyan yağmurla beraber 
ıiddetfi fırtına gerek şehir dahilinde 
ve gerek cıvarda tahribata sebep 
ol nuştur. Şiddetli fırtana esnasında 
Büyüb küpeli hanına yıldınm düta 
mijş ve hamn avlusundaki çardaAı, 
ldş ko{kulutu ve asma merdittai 
parçalamıştır. insanca zarar ol
mamış tar. inhisarlar f abrikasmm ma •. 
kine dairesinin çatısı fobna ve yat 
murun şiddetindtn yıkılmıştır. 

şekilde saç kestirmeleri hava fişekleri atmak ve müz k yayı 

k .1 l ld Dl dinlemek suretile birço~ halk ka· ı iti birisi 
arar.ı4r yt~ı 1 

labal .. --lilcia1ir.. • r lngiltu~nin otomobil kralı olan 
lalar da l>eteci,~nin1curtuf6Ş yıl · Lotd Niaffihbliw Bu adi! ~evcesı 

. ?kul talebesinin sa~l~n: günü? nümü münasebetile hazırladığı ba ba)'lt' ce'miyetlerine yarchmı ile ıııeı-
.ıiddetli alkıtlar arasında geçtiler. 
Tören saatlerce ıüren bu heyecan 
h toplantıdan sonra bitti. 

miihim m~vzulanndan barım teşlul loda ıisef ve ~ğlenceli bit pce I burdur. 
etmektedır · l Jeti~lerdir. Bu kadın, geçenlerde Vingfillid 

Realm kabuller ve 11•ca 
•enlllderl 

Saat 9 da hükumet erkim me 
rasim alanına g~Jdiler, ve memle· 
ketimiıi düımanlardan kurtaran çe. 
teleri temsilen köylüler ve şehirli· 

ler kimi atlı kimi yaya olarak hü 
kUınet önünde caddeden geçerek 
parti biiaSJ yanmdaki alanda dur· 
dular. Önlerinde davul ve zuma çal· 
dırarak lcuabaya giren halk tara. 
fından ıidcletle alkıtlandılar. 

Yapılan kontrollarda baza okul Bu samimi balo diğer yılların ıehri hastaahanesinde kol' ılçük 
idareleı_inin ~lebe saçlarını üç numa- balola11na nisbetle bir,çok yeni hu· bir ameliyat yaphrmış ve b· 

ôtleden sonra komutanlıkta ve 
belediyede resmi kabuller yapılmış 
ve balkevi milli mevzular içinde ho
parlörlerle netriyat yapmış ve fener 
alaylan, halk oyunlan tertip edilmiş· 

ra makıoe ile m:alarınııı da muhte-- aısiyetler taıım•kta idi. Hcrtetden ~ le hastab.ııeye küçük, ~ küçük 
li! tekillerde kestirdikleri görülmüı- evvel ince bir sanat duygusu ve ti· bir hediye vermek istemiştir. 
tur. tizliği içinde. vücude geti.ilmit olan Verditi bu .küçük hediye de 22 

Bu Y~~n t~lebe _ veli!erisa~ sık salon Dekorasyonu, büfe, aflk tan· milyon franklık bir - -imit-

Alman fabrikası cıvarında bir 
çok evlerin üzerindeki çinkolar fırtı· 
na dolayı•ile uçmuşoldutu gibi ktr· 
piç evlerin dıvarlannda çatlaklar 
görülmiiftür. Hankurbu mah~lesinde 
oturan Bayan Sıdıkamn evi avlusu· 
na da büyük bir çinko. düşmüştür. 
Şehirde tahribat yapan fırtına cıvar 
larda ve bilhasa hatlarda da şidde
tini göstermiftir. Batlarda bir çok 
meyve ataçlan kınlmıı, yazlık evfe. 
lcrin çinkolan datıtılmış ve küçük 
tahta kulubeler de yıkılmıtbr. 

okul ve ICultür direktorterine takayet ıimi mükemmeldi. Bu balonun bir. M 1.. • d d r 
k d B ·1c" ti .. • ussoıtnı e e yap~a t! ar. u fi ay~ er uzerı~rı çok mana'ı sürprizleri tapmakta ol-

tir. 

Adana uluşu lstan-
bulda nasıl kutlandı? 

lstaobul : 6 (Telefonla) - Kah 
raman Çukurovamn 16 ına kurtuluş 
yd dönümünü lıtanbııllular çok can· 
dan bir alika ve tezahür içinde kut· 
ladalar, 

Dün saat 14,30 da Eminönü 
IWlr.eYinde, lstanbuldaki bütün A· 
daoalılaı ın ittirakile bir toplanh ya. 
ptlllllf, bu büyük günün manisı bir 
çok hatiplerin heyecanlı ifadelerile 
tebarüz ettirilmittir, 

Bugün münasebetile lstanbuldaki 
Adanaldar Adanaya tebrik telgraf 
lan çekmiılerdir. 

Turhliafl gnzet~sıne 
Adana. 

Albn oYamlZI yapyııına kavuş 
tutan • büyüklerimizin on altıncı yıl 
dönümündeki sevinçlerine bütün var 
lıl'mızla ittirak eder, Kendilerine 

IODSUZ sayıılar1m12ın tebliğini dileriz. 
T ....... nvl•r ltlrllll, Rehlm 

Meraia : 6 ( Telefonla ) - Mer 
'8in, dün 16 ncı kurtuluş yılını çok 
.. ,ik bir tezahüratla kutluladı. 

Törene istildil marp ile baılan· 
dı, bir müfreze jandarma ihtiram 
resmini ifa ederek bayrak çekme 
merasimi yapıldL Bayrak;çekmek tö
reni yapılırken Dikkat kumandasiy· 
le beraber alanda bulunan bütün 
alanda bulunan bütün halk ppka
sını çakarmıı ve bize bu ıünii kan 
ları ile beğlılayan aziz tebitlerimizin 
rublannı taziz içiç bir dakika sükUi 
edilmiştir. Bu müddet zarfında ka· 
sabadaki faurikaıar düdük çaldı· 
lar. 

Bayrak çekme törtnini müteakıp 
bazı arkadqlar tarafından bu mut
Jü gün hakkında uzun uzadıya nu 
tuklar aöylendı Bundan sonra ya· 
palan r~ımi geçidi müteikkip halk 
partisiode kurtulut bayramı kutlu. 
landı. Ve büyüklerimize tazim tel 
grafları cekildi. 

Akşam da halk, milli oyunlar 
oynuyarall gece geç vakte kadar 
eğlenmiflerdir. 

Ceyhanın kurtulUfUnun 16 ancı 
~yıl dönümü bu yıl epiz bir şekilde 

kutlanmışbr. S. 

Tebrik telırafları 

metli Türkıözünden dil~rim. 
Sivas vat.si 
N. Toker 

Saylavlarımızdan gelen 
tebrikler 

Bav Tnfik Hadi Bayıal 
JI ali ve C. H. P. ll)'&ılcurul bo,kanı 

Adana 

Adananın kurtaluıunun yıl dö
nümü münasebetile vaki deterli 
davetinize tqelcUir edet ve hüyik 
bayramı candan kutlularız. 

Malüm mazeretlerimiz dolayılile 
bu mutlu günde aranWla bulunmak 
saadetiiıden mahıum kaldlğlmızclan 
çok müteessif olduğumuzu arzecler 
öz yürekten saygılarımızı sunanz. 

faalı~ct~ .g~en Vekalet.tale~mn duğu da hissediliyordu. 
hepsı bir şekilde saçlarını lcestırme· Halkevi Hlonu saat 9,S da ta· 
leri için bir formül tesbit etmiştir. mamile ve istiklil martile gece baı· 

Tedavüle çıkanlacak 
yeni beş liralıklar 

Türkiye cumhurıyet merkez ban. 
kası 15 ikinci tetrln 1937 tarihinden 
beri tedricen tedavüle akarmaga 
batladığl yeni harfli beı liraLk ban
gnotlardan 1937 aenesi1MD1Da lca· 
dar ceman 18.079.975 lirank bir 
mikdanmn tedavtlte çıkarılmıı •e 
buna muk11bil eski harfli bankunot. 
fardan aynı mikdar yani 18.079.975 
liranm tedavüldoo kal~ırilllllf oldu· 
gunu bildirmekteciir. 

Turlaalt Berilut' 
&~Rü 

ADANA. 

Aıdeaam... Kurtaluf Yılllaaii
miidi ktatW.r w bltift ~ra 
daimi saadetler dilerim. 

~hara Sayhnıı 
,Rum Vro• 

8. Turhan Q .. ı Be•ı 
&kdiy~ R~si 

ADtfNll 

lamış ilk dans yapılmışbr. 
Vali, belediye reisi, Adana say· 

lavları davetlilerile birlikte büfeyi 
ştrtflcudirerek, Bay Tevfik Hadi 
Bayaalan kurdeleyi Wm11inden &OD• 

ra ikram olunan zengin büfeden ıe 
nfe içmete baılamıfbr. 

Neı'eli dans ve oyucalarm aralr 
tında salonun kapıdan girince kar
flYO düten duvarı harikulade sürp· 
rize sahne olmottu. Karlı Toros 
dağlaımın arkasından Atatürkün 
baflllda l8f1yan hir güneı doğmut 
ve bu güneı balonua 1onuna kadat 
Adanalıları ıutmıştır. 

O. lirpriz k.arşıuda atq tufa · 
_.. bolulan aalonun baftll elelc
friklettnriş vre bu arada umumi bir 
arıu üzerine şair Kimirtin Bozkır 

• da Adana için yazdığı bir şiirini 
olwmuıtur. Bu -etle balo ı.yni ıa· 
alanda milli bir heyecan ziyafetine 

sahne olmuştur. l 
Diyebiliriz ki Adanalılar beledi· 

yemiz·n bu fl~ki baloşunda çok na 
dir geçeler:ind'=n birini yq-mıılar
dır. &alo ıababa kadar devam et 
mittir. Dün tehir baftanbaşa bayrak 

larla liislenmif ti. Hava yatmurlu ve 
ıotuk olmama rağmen binlerce TurksiJzilne 

S•Jh•n .. ,lavları 
Naci ElM11iz Esma ha)marı 

Tevfik Tarman /brahım Mtıe 

Mübim. maıeretlerinüı dolayuile 
evfili Ad .. •ız• bu )tllıi lafrtaluı VILA YETLERDE 

halk daha vaktmdan evvel Cumhu KurtulL.f gününün yıldönümü bayramında aziz MliaterDeiimi c •• .. .. • 
11nda bulunmak terefm<leit malttUm Nahiye.mudurlerı arasında 

nyet meydanını dolduımuılardı. ilrisiyle bütün admalılarm cluyıula· 
saat dolcuz buçukta, aaker, Jandar rayla kandı duygularımı paylaprım. 
ma, polis ve okullular kendilerine yurdun kahraman yavrulanna karp 
ı-. edılen yerlerde mevki almıı yüreğimde daima yaıayan saygılar 
lardt. Tam saat onda Belediyeden ve ıevfil~ri ıunarken bu uprda 
çalman ipret düdütü ile merasime kan döken ve tf'hit düfenleri de 
~ ve l>ütiin fabrikalarla de rahmetle anarım bt• duygularl.IDID 

Hay Te11jık Hadi Baysal 
Valı ve Parti Baıkanı 

Adana 
Rabat11zlıtım bayramımızı ara· 

ıuzdan reçirmete mani oldu. Bun· 
:dan çok müteessirim. Hepinizi can
dan kutlularım. 

kaldıtımJZaan çok müteessifiz . Bu 
büyük Kurtuluş ıününj.i c.ıdauı kut• 
lular ve deterli pbsiyetinizle A4f 
nah bem,erilerimia daıie a'1li -ve 
saygılarımızla selimlarız . 

Seylıarı Saylav/arı 
E$ma Nayman Naci Elchni~ 

İ'evfilc Tarman lbıalıim M~ _. vapurla dGdük çala· iblita her vakit oldutu gibi kıy. 
rak halka~ flllı ettiler. ..... .... __ ...,..._....;..._ ___ ~_....~~~---~----~-·-~---~--..-....-.:.-.-~·~~--&• lralkevi l>Mdma latildil r t ., 

Seyhan mebusu 
Hilinı Uran 

Tuzla nahiyesi ıaidüııü lamail 
Halda Özenli Kayseri vilayeti.dahi 
tinde T oklir n•hiyesi rnüdörlütüne 
Toklar nalai~si müdiirü 'Mmbtfa Fe• 
zl Alkırin oflu ela Tuzl• nahiyesi 
111üdürlütüne tayin olunna111lardır. 

a._._ bund b iny.qa -'İr gelmez, çi ö n u• • ş mıfbi acı bir leS hatta ~JCt)'I ye 
marfile u..,laacL an soara an •""" f rinden 11çrattı· 
do k a.;.I --U. D!l4L- ~k fibL ....... temb, 18 

u ""uı IU'fllB ~ ~re tlahlan, kadıa · ~en - Cihıd Cihad ! . Sen t • Ce 
bamlaMla k6ra8ye Halda Deniz• evvel bir arkad'..-.. ·t. -- Y•z•n ı Nihad Tangtlner -- ? 
karak huirladığl nutkunu okudu 1Mi ~· vap ver bana 

mmıfb. .n •~':.: b L::.a! ·d F .._ · ı · nutukta ,.......__va kurtuluı NVftfl· Rani ile4' en biYilc saadeti uo ..,.:ır.,..,, ir gtnç ~ ıı • a" .. t, yem re en cevap yera. 
Y-"v Cihad ve ~(t, ~yat mücadele- du. Se L-'- ı Şa 

DID --ı• ,...1-1-=-.1en bir kısım wa:.. yuvnrdia. bciliodıeo birini seçmemek, detten lciz, mütevtklcif, algın uyuk yor raeri. .avare ıNKlf armı · ~ ~·~ııuwı ı- liade birbirlerinin mütemmimi idiler. ,...,. d 
111 A"-larla aona eren natuk. ve ik arkadaı afallrıdaki nefretin 1.-ken lıuf•h•e hadfBteai mırılda dinin yüzünde ıezdiriyor u. ,,..,. Cihad safdil, Şadi akalla ve ceva1, ilci 
tan.;,t0nraAlcpm Team Okuhlodan ar~e zevk ahyordul Yosma mi myordu: Onu, buhran geçiıiyor diye bef zıt mazaç, birbirlennin baıalarmı taa· 
Ha- S&men ve 0rt. okuldan Ba zac:t, burilaulan birisiain ölümü ile - Müthiş bir kalp bey~nı O· tabibin yanına rötürdüler. Şadi, ge· bih ediyorlardL 
yan Fatma İ>irer güzel pır okudu Birlıkte ~ar; ve,.uvaffak nihayet bUlacak feci bir tabloyu nu 4eli etti, kalp heyecana onu iyi lenin candan arkadaıı oldui'Jliu 
)ar. Vali e Aley kcliıufanı tarafnr oldular. Hukcı, onlara aıpta edi görm~k isti ordu. ,dtcekli. bütün macera!ını anlattı . 
d1n aıker gözn~n Jtçi11 di. Rcuni yorciu. Günler geçti, n bayet Rana Ci Bu sözler doğıu mu idi? ,.._. 

it ~p tdtk •tı •'• tönne fOft Eıkeld!rio tam olgunlaflDa dev badı •~çti. o, kendi9'ıll Çlll'n bir haz Hayatlann ölmeden terlcedildiği O iyi idi. Oriun acın onu 
Yeri ri olan 'l'I yaşlarına geldilleri zaman la Cihadın kollarına aıtı ve teslim bu YAiayan ölülrr mah~sinde haneden bar'amıflardı. 

&yram münaıebebyle Ulu ön bile, arkedaıbk, onlara a~lcı artnn oldu. nasal bir heyf'can dotabilirdi. Miidbit atk, onu derhal Rana 
der Atatürk~, Batvelcil Celil Baya yordu. Falcat yazık ki çok geçmedU O ıki arkadaşı ayaracak kadar ... • DiP yamna ıürükledi . 
ra. Dahiliye V tkili Şükrü Kayaya asud' bir hayat yaşarlarken yolları- güzeldi. 
a.::..:. r--: Çakmata tazim telgraf ı bir .__.ı_ k R .. Evfendilrr. Seneler reç"Ditti. Şadi, her sa· Fakat Şadi, onu bir delikanfıhın 
._.... .-...... _ na güze · 11U1wn Q tı: ana; 1°· d ı ı kuvvetli kollan araamda k,ndindrn lan çekilerek Mersinlilerin tazim ve valaresk bir kadın L Cıhadın, Rana ile evltnmeıi Şa bab oldutu kibİ o gün e •usu ar. 
Şilcnnlan bildirildi. Sat ve solu, Cihadla Şadi işgal di için artık tahamülsüz, merhamet- ile birlikte palkın içinde dolafıp e grçmiş görünce, bu müdbit tablo 

llapoün ~e akpm Halke- etmişlerdi. ikisi de Ranaya karşı çıl· siz bir ıztıraph. bedi rüya11nda geziniyordu. Doktor, onun henüz iyilqmiı di .. ı aan · 
w Temtil kola tarafından müaame. gın bir sevgi duydu. .... benatirelerden birisini çalardı: ta, ve ertesi gün tekrar hastahaneye 
re utc.mda bir de piyes verildi. - Onu seviyorum! Arkadaşlıkları ölmüş, aık bed· - Bir tane dahal düftii · 

d k h .. - Ben onu iıtiyoruml baht olmuş, şirketlc-ri dağılmıı, işleri ve izah etti: 
Ceyhan a i teza urat -Ben senden .'fazlal b im t Şadı" L-=-'-- .... -L.-

CeyL-- : 6 ( TORKSôZO mu -Sen b•nı·m kadar d..JC.:I ma ov uş u; ' m:• ..... ..,um- - Sizin için bir uslu dabal ga· 
..... "' "5' dan ter kedilditini, garip yalruzlıfım 

rip bir çocuk, fena bir kadınla ev-
laabirinden ) _ Dün bcı Kinusani Nihayet bilbirlerine itimatları düıüne düşüne, bir ak1amdı, aklım ı~nmit, hayah zehir otmuıl delirmitl 

t~:f,.. .... çukurovalı gibi, Ceybaob· sar . Birbirlerinden her ıeylerini kaybetti. Onu en.ı:azı akliyeye götü. 
ı..da •~tlerinin 16 ına yıldö- sakladılar: birbirlerinden nefret etti rüp yabrdılar. Hasta balacı, yeni gelin de kü 
...... içtm p&en eofkun tezabu- ler; birbirleıinin çirkin taraflanna if· Cias cins deliler, Şadi onlaran çük kafileye kanthrdL 

ıa ettiler. yanmdal Her,eyi derin bir sesswite dal 

... 
Uslu deliler, o günden itibaren 

birlikte pdyorlar, arasıra : 
- Rana, diye, beraber mmlda 

myorlar. 
Atk evveli onlan ayırdı, aoıara 

bir lef tirdi. 

ltalyarr başvekilinin çok çocuk 
babası oldufu maHlmdur. Mussolini 
fimdiye kadar üç defe dede ohnuı 
tur. Dördüncu bela olarak da .,ıu 
Vitoryo Moselininin dot• ~ 
munuebetile dede -olıilflftur. 

Tamamen yaıuın ir 
ıehir 

Şilide emsalsiz bir YliDla. ol 
1DUJtur. 

Cbilice ad•stndaki Kastro teh · 
rinde çilcan yaptın .neticeainde 1500 
ev, matua, yaai .-ır Qmameft yan· 
IDJfbr. 
Avusturalyadti ull 

Avuetralyab Haneser 'adlı bir 
peç, pofillere ma1*oi Y. ı bir baı 
lık yapmışbr. Bu bıılık bızab'ilı zi
ya Deıred~o biyük bjr. •iNi de
oıektir. & ,.a batlıklan pyen po· 
lisler, ziyadar bqlariylıe dal. lv
lay vazife ifa edebitetektertliijl 

Uyuyamıyan ..A acaıl 
Peşte gazeleleri 11rmi iJFı sene· 

denberi UJQf8Dll)'AD •dasud~ hah 
setmektedirler. Pol Kera Adi. e ~3 
1•1111da buluaeia bu .ao .. -.ıs •~ 
....m bnpt& ........... MI yara 
almıı ve o zamandan itibaren uykü
dan mabıuih katmıtbr. Hetkesin 
UY,ku için od,ı,uoa çckildiij ~ 
sabaha kadar ra<b9 diol-.k ~o 
kitap okumak ile metgbl. ... 
muş • 



7 Kanunusani 1938 

İnği)tere ve Fransaı- YAZAN - ' 
gib.i eski demok· Pierre Dominique 
rasıler, geniş ölçü __ ! 

e silahlanmak zaruretinde kalma- 1 mış:ır Fakat şu anda Amerika dört 
larına rağmen zihniyet degiştirmiş ve lngiltere beş zırhlı : inşa ederler 
degildirler. Onlar sulhçu devletler ken Japonya ancak ihi zirhlı İnşa 
kalmakta devam ediyorlar. Fakat etmekleder, Bu güne kadar dünya 
zengin olduldari ve süratle ve mü- ya bir süngü ormanile tahakkum 
kemmelen silahlanmak mevkiinde 

1 
edeceklerini ilan eden bu baylar 

bulundukları içindebu zamana kadar şimdi süngünun pahalıya mal oldu 
onları temdit etmiş olan milletler gu kanaaıındadırlar ve kendilerine 
şimdi endişeli feryatlara başlamış ye\iştiğini görerek telaşe düşüyor-
lardır. Bu vaziyeti hesaplarına uy- lar. Biıaz geç kalmışlardır. 
gun buluyorlar. Nasıl? lngiltcre ve Esasen B. Virciniyo Gaydanın 
Fransa, servetlt'rinin cllNinden alın Japonyadan ziyade İtalyayı düşün· 
tnaıına karşı mı koyacaklar? Toteli- düğü hissediliyor. ltalyanın büdçesi 
ter devletler indinde! bu kabul edil · 20 milyara vaı mıyor. Ne kömür, ne 

mez bir durumdur . demir, ne bakır, ne petrol, ne fosfat, 
Böyle düşünenler fena niyetlerle ne potas, ne pamuk ne de kavçuğu 

ıni hareket ediyorlar? Hayır. B. Vır. vardır. Altını da yoktur. Endüstrisi 
ciniye Gayda, Ciyornale Ditalya'da kuvvetli değildir. Amerika ve fngil-
ki ssn makalasinde fena niyet sahi re gibi devlerin karşısında, maddi 
bi Fransa ve lngilterenin çürümüş bakımdan, İtalyanın hesaba katılır 
olduk!arın'i anlattı; imdi, bu iki dev yeri yoktur. Halbuki onlara müsavi 
letin genişligi başını döndüren kalkın silahlara sahip olmak istiyor? Büd· 
ınasına sahit olmaptadır, çünbü si- çesirıi ele alırsak, F ransanın 56 mil-
lahlanmak ancak pc:ra ile kabildir yarlık büdçesi yanında 20 milyar· 
ve mali sahada ltalya ile İngiltere lık İtalyan büdçesinin kıymeti nedir? 
arasında "mütevazım birle on gibi Fransa, silahlanmaya ondan daha 
bir nisbet vardır. B. Virciniyo Gay· az para ayırmaktadır, fakat istediği 
da kendini biraz gülünç buluyor; takdirde bu sahada onu geçmesi 
bu yijzden, o zamana kanar masauı biraz güç olmazdı. 
yumruklamış olan, şimdi İtalyan Donanmaya gelince, bu da bir 
meslektaşımız ilave ediyor. ı inşa, yani para işidir. 

Kendisi Alman . ftalyan · Japon 

1 

Havacılık sahasında, Fransanın 
blokundan daha sulhçu bir blok uzun ve yorucu bir yokuşu tırman-
olamı~acagın~ ~ddia ediyor. (Delili 1 ması lazımdır. Fakan lngilterenin 
de Çın harbıdır, bu nota l3. Virci- yani yokuşu ne kadar tırmandığını 
oiyo Gayda degil, ben ilave ediyo görerek, İtalya, Frrnsanın da buna ı 
rum.) Ve halyan mesletaşımı zilave muvaffak olacağım hissetmektedir. 
ediyor. O zaman, hatasını ölçerek bağırıyor: 

,,Bunu~la beraber, üç devlete "Birinci unıf devletler, zengin 
karşı birleşen huşumet gurubu silah olsun, fakir olsun, aynı derecede 
farını terketmiyor. iki dünyanın res. silaha malik olmalıdır.,, 
~i heyanatları ve gazetelerin kul Bu bir şaka mıdır? Hayır, İtalya 
landıkları lisan, hı:::r gün genç millet şaka etmiyor. 
fere hayatJarınm tehlikede olduğunu Kudreti meydana getiren, man· 
ve haklarının daima çiğnendiğini ı tiki rejimle. politik ananeler, askeri 
haber veriyor. meziyetler, endüstri, ticaret ve pa-

Bu haklar nelerdir? Virciniyo radır.:B. Gayda bunu bilir. Heı ke· 
Gayda bunu siu söyliyecektir. To. sin hadiselerin veyn komşularının 
talı ter devletler silahlarda nıüsavata 1 kendisine icbar et ti~i hayat sigorta. 
hak sahibidirler; 1 sına imkanları ııisbtinde iştirak etti 

Japonyanın ne diye Amerika 
1 

ğini bildiği gibi. Bizi hayat sigortası 
kaaar silahlanmak hakkımı sah:p husunda bu kada geniş davranma-
olıniyacagmııı sc-bebi anlaşılmıyor. yn nıeçbur <·den ı:oınşul;ırımızdır. 
Mademki Japon sahillerini Amerika 

1 

Biz, dün silahların tahdi !inden baş . 
t~praklnrmdan ayıran mesate Ame ka birşey istemiyorcuk, bugün de 
rikan sahillerini Japon adalarından arzunuz budur. Eakal alJatalmaya 
ayıran mesefeye muı;avidir. Fakat niyetimiz voktur. Ve B. Gavda bizi 

silahlarda müsavata ınuhaldet mü!- aldatmak istiyor hi')j grrürımektedir. 
kiyı t ve vastalarJa ınüsavata muha. 1 İtalyanın bu zihniyete sahip ol· 
lefettir,,. 1 ması, süngü ve top adediain bir mil· 

Ç~nkii B, Virciniyo Gayda endi 1 ittin biiyüklüğünü vücude getirdiği 
şeded~r. Japonya bu gtin fakirdir ı kanaatiude buhınrııası, ne yazık! O . 
Anıerıka zengin imkanlarının üstün- · na karşı şu hakikrıt ayaktadır: Top. 
de bir ğayJea sarfedecek bütcesinin lar ve st.ingüler, milleti.re ancak 
Yüzde 47 sini sılahlanmaya tesis 1 sulh içimle her sahada ihtira ve tat. 
etmek suretile Japonya iflasa mah 'ı bikat kabiliyetlerini inkişaf ettirmek 
ku:n olmuşsada Fronsaya çok üs 

1 
müsaadesini oda bir dereceye ka· 

lün bir deniz devleti manzarasını dar vermeye yrrnr. İtalya bundan 
'""'--=-= mahrum Jeğiıdir, 

1 B. Viı ciniyo Gay Ja'rıın bu lezi 

A ar ay sınema 

sında 

Pek yakında 

Güzeller güzeli Ses Kraliçesi 

Marta Eggertin 
Gördüğünüz ve görece
ğiniz filmlerin en güzeli 

Parisli Şantöz 
8831 

valand<•şla nrıa izah etmesini İ!lte 
rdik Fakat buna cesaret edenıiye
cektir. Halbuki bu satırları, okumcık 
İtalyal'ın üstünlüğü fikri ilıkkıine 
kadar işlemiş olan İtalyanlar için 

tayda:sız olmazdı. bu suretle anla· 
mış o:urlardı ki, Fransa, tıpkı İngil 
tere gi!Ji, daha az mali vasıtc~larla 

faaat ayni azimle, silahlanmaya ka · 
rar vermiştir. öylesine ki, kendisine 
hücum etmek isteyenler ölüm teh· 
likesine maruz bulunsunlar. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Parti grup unda 

Başvekilimiz ve Hariciye 
Vekilimiz dış siyaset hak 
kında grupa izahat verdi 

Ankara: 6 (Telefonla)- Cum. 
huriyet Halk Partisi grupunun dünkü 
toplantısında petrol ve benzin fi at. 
!arı ve vaziyeti h:ıkkında İktisat Ve 
kili Şakir Kesebir cevaplarını ver
miş, yeni sene münasebetile Başve
kil Celal Bayar ve Hariciye Vekili 
Rüştü Arasm harici meseleleri ve 
beynelmilel siyasi durumu izah et· 
mişlerdir . 

Bazı mali kanunların üzerinde 
bir çok hatiplerin mutalaalarına Ma 
liye Vekili Fuad .t\ğralı cevaplarını 
ve"miş ve hükumetin bu hususlara 
dair verdiği izahat grupça ittifakla 
tasvip olunmuştur . 

Adana kurtuluşu Anka
rada nasıl kutlandı 

Ankarada : 6 (Telefonla) - A 
dana kurtuluşunun onaltıncı yıl dönü· 
mü burada T oros gençler birliği ta
rafından ve Ankaralıların iştirakile 
çok manalı ve p ... rlc:k bir şekilede 
kutlandı. Halkevinde gündüz yapılan 
törenden ba~ka gece de Toroslu 
gençler bir danslı çay vermişlerdir. 

Bu eğlencede bütün müsafirlere 
Adananın nefis portaka:tarından, ye 
mişlerinden ikram edilmiştir. Ayrıca 
Ankara radyosunda; Adana kurtu· 
luşu için bir saat ayrılarak Adanalı 
hatipler tarafından günün manası 
tebarül ettirilmiş, şiirler okunmuş · 

tur. 

Peştede bir toplantı 

Peşte-: 6 (Radyo) - Macar ajan
sınsının siyasi muhabiri; Avusturya 
ve Macar Hariciye nazırlarının peş· 
tede on ikincikanunda bir toplantı 

yapacaklarını haber vermektedir. 
Ayın dokuzunda bu vesile ile bir
çok nazırlar Peşteye gelmiş bulu
nacaklardır. 

Romen Hariciye 
Vekilinin beyanatı 
Türk-Romen ticaret an

laşması imzalandı 

Bükreş : 6 ( Radyo )-Roman
ya Hariciye Nazırı gazetecilere be. 
yanatında Romaııyanm menfaatle
rine sadık bulunduğunu söylemiş ve 
bilhassa F ransa,Polonya, küçük an 
tant ve Balkan antantı ile olan mu
ahedelere sadık kalacağını ehemmi. 
yetle kaydetmiştir. 

TUrk- Romen ticareti 

Ankara : 6 ( Telefonlo )- Hü· 
kumetimizle Romanya arasındaki 
yeni ticaret ve kliring an 1aşması 
bugün Bükreşte imzalanmıştır. 

Anlaşma , bu ayın 0n üçünden 
itibaren meriyete girecektir . Yeni· 
den başlayacak olan kliring hesap· 
larında Türk lirası primsiz olarak 
82 leyden hesaplanacaktır . Anlaş· 
manın müddeti bir senedir . 

Bulgaristanda kış 

Sofya : 6 ( Radyo ) - Kar fır· 
tınası şiddetle devam etmektedir . 
Soğuk korkunç bir hal almıştır . 
Yamadan beklenen iki Hollanda 
ve bir ltalyan vapuru limana gel
memiştir . Ba vttpurların akibetle
rinden endişe edilmektedir . İçinde 
Prensler bulunan ve Yunan Veliah
dinin düğünü için , P i r e y e 
giJen bir vapur da Varneye yak. 
laştığını telsizle bildirdiği halde li· 
mana gelmemiş ve vapura müte· 
addit ve telsizlerle cevap verilmişse 
de bir haber alınamamıştir. 

Bir tayin 

Maliye ikinci şube tahakkuk me. 
murluğuna birinci şube tahsilat me
mur vekili Rt"şad Akhnnlar tayin e 
dilmiştir. 

Bir nahiyenin adı değişti 

Ankara vilayeti merkez kazasına 
bağlı Etimesut nahiyesinin adı Etimes 
ğut olarak değiştirilmiştir. 

-=------------~~~~-----------------------------------

Tan • 
sıneması 

Senenin eıı ımrnzzam, en müdhiş ve en büyük filmi , şaheserlerin , şahe· 
seri, temsil kudretinin bir harikası olan 

( · ızıl Korsan) 
Kapdan Blut 

Fevkalade filmi sunuyor 

1 19 uncu asırdaki korsanların 

ıniidhiş savaşları ve pek he· 
ye c:~. ~·dı macera ve aşkf arile 
do 1 u ol ~ı n bu b ti y ii k s Ü Fer film 
ınevsimin en rnüe ·sir bir ese
ridir. 

[BAŞ ROLDE] 

-Erroi Flaynn-
iLAVETEN : Bu büyük filmle beraber CİM LOND03 - ALI 

Güreş maçı filmi de gösterilecektir. 
SABA 

DlKKA T : izdihama meydan vermemek için yerlerinizi erken 
temin ediniz 
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Dün öğleden evvel Mehmet 
adında birisinin idaresindeki araba 
K:ıpalı:çarşıdatuhafıceci Ömer sıt
kının dükkanına çarpmış ve maga -
zanın kepeneklerini kırmışdır. Bele
diy~ zabıtası arabacıyı polise 
teslım etmişdir. 

Alsaray 

Yeni neşriyat 

İstiklal savaşında 

Adana kurtuluşuna ait bu atlı 
bir kitap çıkmıştır milli mücadele 

nin kıymetli elemanlarından eski ·b~ 
başı bay c~mal tarafından ya~ıla~ 
bu kitabı tavsiye ederiz. 

A 

s r ı A 
Her iki sinemada birden 

Bu akşam 
Kahkaha ve neşe gecesi. Cihan Komik Kralları: Stan Lorel ve Oliver 

Hardinin Türkçe sözlü 

ikiz filmi 
AYRICA 

Alsarayda • • 
• Günah gecesı 

Gabi Mural 
Çok ince bir zevkin ve çok derin 
bir aşkın en heyecanlı bir hadise
nin hikayesi . 

Asride • • 

OYNAYAN: fSPANYOL dansözü 

Adolf Menjü - Françes Orak -

Jorj Raf t lspanyol dansları - Is. 

panyol şarkıları - Boğa güreşleri. 

DİKKAT : Sinemalar gece saat 8,30 da başlar. Her iki simemanın kar
nesi ~er iki sinemada kabul olunur. Sinemalar müteaddit sobalarla teshin 
edilmiştir . 

ASRİ telefon 

250 8834 

ALSARA Y telefon 

212 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

( Dünden Artan ) 

kıymeti, navlun ve sigorta gibi masraflan derç edilecek ve vergiye tibi 
olmadığı yazılacaktır. 

Muafen veya muamele vergısıne tabi olmıyarak çıkarılan e~

yanın kıymetleri menşe şahadetnamelerinde gösterilmcmiı oldutu takdir
de bu mallara aiJ faturaların mahreçteki ticaret odal. rınca tasdikli o~
ması şarttır. 

Emanet, depozito ve mahsub makbuzları üzerine döviz mezuniyeti ve· 
rilmiyeceğinden bu cihet gümrüklerce bu makbuzlar üzerine işaret edi· 
lir. Bunlardan resme tabi tutulanlar için bilahara verilecek makbuzların 
zahrına gümrük idarelerince ( bu makbuz üzerine döviz verilmez ) kaydı 

dercedilir . 
Ancak bu gil>i ahvalde ve gümrük resmine tabi olmaksızın vuku bu· 

lan idhalatm döviz mezuniyeti gümriik idarelerince yazılacak ve yuk,n
da gümrük makbuzlarına dercedileccği tasrih edilmiı olan malumatı ih· 
tiva edecek olan resmi tezkereler üzerine verilir. 

Yukarıda zikredilf'n makbuz ve vesikalara müsteniden alakadarların 
kambiyo murakabe mercilerinden döviz mezuniyeti istihsal edebilmeleri 

tafsilatlı bir beyanname vermelerine ve beyannamelerine gümrük idarele. 
rine verdikleri orijinal faturanın bir suretini rabteylcmelerine müteva
fıktır . 

Fazla kambiyo almak maksadile idhalat eşyasının maliyet fiıtını laa· 
kiki miktar ve ihtiyaçtan fazla göstermek veya i\imrük idarelerine ibraz 
olunan vesaik haricinde kambiy<l murakabe mercilerine vesaik ibraz ey
lt>mek memnudur. 

Madde 23 - Mt'mlekete idhal olunan alelumum mal bedelleri ıçın 
döviz irsaline lüzum görülen ahvalde alakadar müessesenin salahiyettar 
imzalarını havi bir bt·y~rname ınuamdc vergiıi rr akbuzu ile sair vesaik 
rabtolunarak kambi) o müdürlüğüne verilir. Bu be-yannamede malın men

şei, irsali muktazi bedeli. bu bt>deJin hangi vadelerde tediye edilect!ğİ, ev . 
vele~ tediyat yapılıp yapılmadığı beyanname sahibinin dövizi mevcud ol. 
madığı tasrih edilir. Bu beyannameler tedkik edildikten sonra kambiyo 

murakc.be merciince eshabına verilecek mezuniyete müsteniden döviz te· 
darik edilebilir. ibraz olunan vesaik kambiyo murakabe mercilerince ibtal 
edılecek esbabına iade olunur. 

Madde 24 - Döviz mezuniyeti almadn idhalat eşyasına aid gümrük 
makbuzlarını zayi ettiklerini iddia edenlere ziya keyfiyetini Türkçe inti
şar eden ve birisi lstanbulda olmak üzere iki gazete ile vazıh bir şekilde 
ilan ve bu ciheti tevsik eylemeleri şartile gümrük idarelerince 22 nci mad
dede gösterilen meşruhatı havi tasdikli bir makbuz sureti verilebilir. 

(SONU VAR) 

• 
J· • • 

Büyük yıldız Lil 
OSKAR STRAUS 

Daguver ıneşhur 
orkestrasile yakında Asri sinemaya Geliyor 
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Sahife: 4 

Küçük devletler 
ve sulh 

- ea, makaleden artan -

Uç BURUP !'- UVVET 

işte böylece Avrupada üç muh 
telif kuvvetler ;gurupu ayrılabilir. 

Bunlardan birisi; Milletler Sosyete· 
sine dayanan ve Sovyet Rusyanın 

iltihak ettiği ayni zamanda Birleşik 
Amerıka hükumetlerinin de dost· 
luğunu kazanan lngiliz - Fransız 
gurupu, ikincisi, Japonya ve Ntosyo. 
nalist ispanyaya dayanan ve Orta 
Avrupada, Balkanlarda, Latin Ame
rikasının bir kısmında bir miktar 
sempatiden faydalanan Alman -
ltalyan gurupu, ve Nihayet lsviçre, 
Belçika ve Hollandanın son tema· 
yülleri ile temelleri atılan üçüncü 
bir gurup da , teşekkül etmek üze
redir. 

ROMADA VE BERLINDE 

Bu teşebbüslerin Moskovada iyi 
bir gözle görü )düğünü söylemek 
lüzumsuzdur. Ya Roma ve Berlinde? 
Diyeceksiniz ? 

Romada, lngiltere ve Fransaya 
~aklaşılmak düşünülmüyor. Fakat 
Berlin, hiç şüphe yok ki, aynı 

şartlar içinde de~ildir, 
B. Delbos .Berlinden geçerken 

B. Nöyratın 'onu selamlamak için 
gösterdigi acele dıkkate değer bir 
hadise idi. Ve yine şüphe yoktur 
ki, Almanyada Fransa ve İngiltere· 
ye yaklaşmak için cereyan kuvvet· 
lenmektedir. 

Tiirkıözü 

Adana Borsası Muameleleri 

ı - Kilo 

PAMUK ve KOZA 

Fiati 
CiNSi En az En çok 

/1.. s. 
Satılan miktar 

K. S. 

K apımalı pamuk 28,50 
Piyasa parlağı " 22 
Piyasa temizi~ .. --- -19,----ı 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 

24,50 
22 --

Klevlant - - 33.50--1 34 

YAPA GI 

Kilo 

Beyaz - 1----· Siyah 

ÇIGIT 
~::"res _ __ -, ,-----, ________ 1 

Y~~ıi ::i~~~:i;ıı<-.. --12.32-- /----1--
-n-~~..----.-:-1--=-U_B_U B AT 

Buitday Kıbns 
,, Yerli- 5,12 

Mentane __ .. ___ _ 
" 1-.---------1-----:-----

-.A,rp-'-;a,.--____________ I __ 
1 _vFas..,u~ly_a ____________ ! _____ _ 

Yulaf 
Delıce 

-,.,---..,,..-------1------1----- - --------
Kuş }emi 

-K~e~te-n~tc~.h-u_m_u ____ , ____ ;·------·,---------
Mercimek-----•----ı-----,

.-.,,S-us_a_m-------I---- - ı-----1-------

UN 
ı Dört yıldız Salih 

ıı.._l.üç 1J" 

:B ':ü ı Dört yıldız Doğruluk 
~ ~ üç H ,, 

:§ .g j_Simit _____ .. •!_. 

~ i; 1 Dört yıldız Cumhuriye~t -- ı 
<..r- ---- -

~ 1 üç " ,. 
Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
6 I 2 I 1938 

Kambiyo ve Para 
I~ öankasından alınmıştır. 

NETiCE , ___________ :,._._,,,.. __ l'ene 

Hazır 4 1 86 1 _ı'<'"-''-:--,,.------1 j Bütün bunlardan çıkan netice 1 4 
-71 _Ra_yişmark -ı- 98 

J ... K iinun vadeli 
şudur ki, Milletler silahlandıkça harp ı--------

4 76 
_Frank ( Fransız ) - 23 - 52 

Mart vadeli --
tehlikesi de artıyor. Fakat ayni za· -ı----· Sterlin (İngiliz) 625 · 75 
manda bir ihtilafın neticelerinin ne Hint ha7lr 4 25 Dolar ( Amerika ) - 79 - 85 
olabileceği de o karlar müphemleşi 
yor. Ve bu noktada bir anlaşmanın 
unsurlarını görm•k lazımdır. Bu ba· 
kımdan küçük d~vletlerin hattı ha. 
reketi daha ehemmiyetlidir, 

Nevyork 1 8 26 Frank ( İsviçre ) - -

Gaip 

1 İnhisarlar Adana 
baş müdürlüğün
den: 
Kiralık depo aranıyor 

inhisarlar Baş müdürlüğüne mü. 
raca at 

1 - 4 

Nafia müdürlüğünden: 

1 Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (7498) lira (99) kuruş ke· 

şif bedelli samanlık ve anbar inşa. 
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10/1/938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafia dairesinde yapılacaktır . 

3 - Keşifn~mesini görmek iste· 
yenler Nafia dairesine müracaat ede 
bilirler . 

4 - isteklilerin "562. lira "42. 
kuruş teminat vermesi ve bu işi ya. 

pabileceğine dair Nafia müdürlü. 

ğünden verilmiş vesikayı göstermesi 
lazımdır. 23-28- 2-7 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

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

isti yenlerin idarı mizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

7 Kanunusani 1938 

Milli Mensucat Fabrikası L.T.D 
Sosyetesinden : 

Sermayesi 2,000,000 Türk lirası 
No, 46/976 l.H. Adana, 27/121937 

SiRKÜLER 

idare heyetimizin 27- 12 - 1937 tarih ve No. 57 kararı ile 1938 ta~ 
vim senesi için Sosyetemiz Umum müdürlüğü idare heyeti azasından 
Nuh Naci yazgan'a tevdi edilmiştir. 

Bay Nuh Naci yazgan Sosyetemiz resmi mührü ile birlekte vazedeceı 
imzasile Sosyetimizi resmi ma1<amata ve mali müesseselere karşı temıı 

eder. 
Sosyetemiz resmi mührü ile Bay Nuh Naci Yazgan'ın aşagıda mev:ı:v 

imzasının not alınmasını rica edeı ve şimdiye kedar Sosyetemiz hakkmdı 
beslenen emniyet ve teveccühün devamını temmenni ile sayğılar sunarız 

Milli Mensucat Fabrikası Lt. Sosyetesi Heyeti idare azaları 

wustafa Özgür Nuri Has Nuh Naci Yazgan Seyit Tekin 
imzası imzası imzası ımzası 

B3y Nuh Naci Yazgan şu suretle imza eder : 8833 

1 ş bu sirküler Adana birinci noterligince 
7082/191 ile tescil ve tasdık edilmiştir. 

28/12/937 tarih ve No; 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su· 
!arı ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN ıu· 
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 v 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruşa ev· 

lerinize gönderilir. 
Men hadan Kay ad elen nakleden vagonlar her 
_yıkanmaktadır . 8495 109 

feferde Kayadelen suyu ile 

Bununla beraber unutmamlıdır 
ki, Almanya ve ltalya bir anlaşma 
ihtimallerini hiç bir suretle ihmal ... t
memekle beraber diplomatik büyük 
bir muvalfakiyet kazanmayı herhal 
de daha çek arzu etmektedirler. 

Asfalt caddeden eski istasyo 
na gideı kcn deı unvnda onaltı lıı a 

ve mulıttl ı f anahtarlar bulunan bir 
kadın ti çantası gayip olmuştur 

bulup gilodo yazı hanesine getiren 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

·Tabib ve eczacı alınaca 

Ve hu muvaffakiyeti de Ancak 
Milletler Sosyetesiııin metodların 

dan usanmış olan küçük de~letleri 

Berlin ve Roma etrafında toplıyarak 
Kazanacaklardır. işte yarının büyük 
tehlikesi bu noktadadır. Londr~ v~ 
Paris bu tehlikeyi Milletler Sosye
tesini islalı etmek için bizzat hare 
kete geçmek suretile izale edebi· 
lirler. Ve bunun için de geçirecek 
zamanları yoktur. 

r 

1 memnun eidlecektir 
8835 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye so1<ağınd3 125 numnalı ev
de iki oda ~ iralıktır. Taliplerin !da 
ı ehaıırmize müracaatları . C. 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Miitenevvi ren'dı 

her türlü tab işleriııi~i 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizı gü. 

zelle:..tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellitlıane-

I LAN 
* 

T A.B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 
1 sinde yaptırınız . Nefis ---------...: 

Lir cild, renklı ve zaıiJ 

bir hpak bölgede an 

cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ndis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözün<le ya· 
pılır . 

Tür"sözü matbaa
sı "Türksözünden" ba~ 

ka her boyda <r~zete, 
mecmua, tabeder. 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 76 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

Ti 
• T'IRKiYE iŞ BA.NK..-ASl 

340 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
iki tabib ile bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin şartları Üzere istida ve 

birer hal tecrübesi ile Umum müdürlüğe müracaatları. 
1-4-7-10-13 

Dr. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gun 

kabul etmekted r. 

T. H. K. Adana şubesi 

Başkanlığından : 
8825 

EKSİLTME ŞARTNAMESi 

Adanada inşa eıJiltcek Tiiıkku~u I 
binasına ait eksıllıııe ş«rlnamesidır. 1 

1 - Eksiltme götürü olarak ve · 

kapalı zarf usulü iledir . 

2- Eksiltme 10-1 - 1938 pa 
zartesi günü saat 15 ae Adana T. 
H. K. şubesinde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 
!arı haiz olanlar girebilir : ı 

A-Kanuni ikametgahı olmak' 
B-Türk olmak . 
C- Halen inşaat müteahhidi 

olarak faaliyette olduğuna dair res 
mi vesika ibraz etmek . 

D -Şimdiye kadar bir Jefa 
en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina İnşaatı işini muvaffakiyetle ba
şarmış olduğunu isbat etmek. 

E - Dördüncü maddede ya· 
zıh muvakkat teminatı vermek. 

F - Mukavele müsveddesi ve 

e~ki muayenehanesinde 

ona ıııerLut bilcümle cvr alcı görü 
imza etmek . 

4- Bu işin ınuvakl..at ttmin~t 

% 7,5 he,abile 2174 lira 151 ku 

ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi 
nal 'arını eksiltme saatınJan bir saa 

evvel T. H. K. Adana şubesi vrz 
nesine ya•ırarak alacakları makbuz 

ve 3. maddede C. ve D fıkraların 
yazılı vesaiki teklif mektuplarını h 
vi kapalı zarfla bidikte eksiltme sa 

atında T. H. K Adana şubesind 
toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdi edeceklerdir . 

6- Kati ihale Türk Hava kuru 

mu Umumi merkezindt n sorulduk· 
lan sonra yapılacak . 

18-23-28-1- 9 8807 

Umumi ne~riyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 


