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Parti grup unda Başvekilim izin beyanatı 

Sovyetlerle Anlaşamadık! 
rv·~( 

Nazi Liderleri 
ile orduda ki 
şefleri arasında 
ihtilaf çıktı 

Kaunaa : t7 - •·•· -
Reuter -

B. Hltler nezdinde ya
pılan aon içtima hakkında 
Berlln'den 1gelen bir haber 
de, Sovyetler blrıtll tle 
tefriki meeal me•eleelnde 
n•zl llderlerlle ordu ••l
lerı araeında gHrUf lhtl-
llfları mevcut otdulu bil
drrumektedlr. 

icra Vekilleri Heyeti J Çün_k~ Sovy~~le~ 
Harıcıye vekılımı 

dün Milli Şefimizin ze büsbütün yeni 

B k ı ""' d t l d teklifler yaptılar 
aş an ıgın a op a~ ı 

Bu toplantıya Büyük Millet Meclisi 
Reisi ve Mareşal iştirak etti 

Ank11ra : 17 ı Tclcfonl:ı )- Anadolu aj:tnsanın tebliğ ettiğine göre, icra 
V eki ileri !le yeti bugun. Milll Şefimiz İsmet lnönUnlln Başkanlığı altında , 

Buvuk Millet Mt"cli,i Reisi AL>dulh:ılik Renda ve Genel Kurmay Ba~ka
ı nı~ı~ M.nre~al Fcv.Lİ Çakmağın i~tirakile bir topl:lnb yapmıştır . 

Verilen garantiler 
bizden istenen 
taahhütlere tekabül 

etmemektedir ! 
Bununla beraber 

0
1 ALMANLAR 

TAARRUZA 
BÜYÜK 
GEÇ Ti 

lstokholm 
konferansı 

" Şimal 
oyuna 

devletleri 
alet olamaz 

bir 

Sovyetlerle 
münasebatı 
mız eskisi,gi 
bidostane! 

,, 
ıt 

,. 

Çünkü Hitler barıştan ümidini kesti 

Alman hava filoları İskoçyanın sahildeki 
askeri hedeflerini bombardımana kalkıştı 

'---
Ziraat Vekilimiz l~j~f-~--~ 

Moskovada 

~uh!i~ E• kmenin Odesada 
as muhabirine beyanaL 

ı. ı\\oskovn : 17 a. a. - Taı; ajansı 
uıı 1· • 1 lrı.) Ol' ; 

%iraat crgisini zivarct etml·k 
U~Cr ' :'\1 l •} J 1' lı: e • o~kovaya ge me üe o an Ur· 

.•sc Zirıınt \'ekili ,\\uhli.. Erkml·n 
"'Ya S' setindl' Mebus Şııkru Esmer ve 

adri Ertem, llaricive Vekaleti ,\\u-
llıes ·ı· .., Ü ~ S sı ı Cevat iken ve muharrir 
tıau Dcrvi-;\len mUrekkcp 1urk ile· 

-"~r . 11 UUn Snurnelia vapuru ile Oılc-
"'".Ya g I • . z· '· ,, k· 1· f L c ıııı~tu·. 4ıraaı: c l ı ve re· 
a"ar 1 

.. L • ınl eki zcvnt. rıhtımda , Odesa 

.,.,rırı S 
~ rıvn•t Rcisi Sovçenko . ına-
alJi ' ~ • • '• T • 

haıı· zırna(; d~urt>sı şeb :-\agornı, nıa· 

.,, t 1 leşckkullcr mUmes .. illeri ve ıı:a-
'I: c ·ı -

cı er tnrafındnn karsılanmıştır . 
·ı· %irnn{ \'ekili ı\luhli~ Erk men 

il ' .ı s nıuhalıirint• verdi~i ht·,\'analta 
\I~ ...... 

••• 1ştiı· ki : 
:kal Şehrinizde ilrnmotimin ilk daki

nrında, Sovyetler Birliği millet · 

-Gerisi dör<lüncü sahifede -

.'ı'orı t:iinfr"J,. Lundra sııl .. :klrırına 
r/11. tııyyıırr ılr11 kor1111maf; ıçflı 

sıi!ırıcıl:lar \ <1J>ıf11111/2ı i. bıı .5/rınıı ~tır 

Paris : 17 (Radyo) - Havas bil 

diriyor : 1 
Almanlar, dlin sabah harbin baş-

lanğıcındanberi en biiyük taarruzlarına 

başlamışlardır. Bu Aln1 an hareketi ol
dukça ehemmiyetli o up Mozel mınta
kasında altı kilo metrelik bir saha üze 
rinde vuku bulmaktadır. 

Harbin başlanğıcır.da da Alman-

" 
Paris : 17 ( Havas ) - Oeuvre 

gazctt'sinde Ba~ an Tabouis , Stok

holm konfernnsma işnret ederek. İs
kandinavya devletlerinin barış fovns 
sutu hakkındaki Alman oyununa alet 
olacaklarını zrı.nnctmediğini bildiri· 
yor . Fakat Alnıanyanın Sovyetler 
Birliğini kendi yanında muhnrip ola.
rn.k yer alnınga mecbur etmek icin 
Finlnndi,\'ayı itiliıfgiriz d:ı.vranmnga 
ııev l<etnıe !>İndt:n <0 111lişe ediyor, 

Ankara : 17 -a.a.- C. H. Parti 
si B.M. meclisi grubu bukiin (17-10 
39) Ôğlenen sonra reis vtk li Sey

mebusu Hilmi Uranın riyasetinde 
toplandı kürsüye gelen başvekil dok 
tor Refik Saydam Moskovada Sov 
yellerle hariciye vekilimiz arasında 
cereyan etmekte olan müzakereler 
hakkında berver.hiati iz ıhat ve be
yanatta bu1undu 

- - Gerisi üçüncü sahifede -

Sovget - Fin lan d iqa 
arosındaki konuşmalar 

Müzakere 
Ve ciddi 

edilen meseleler nazik 
bir safhada bulunuyor 

Helsinki : 17 - a a. - Hariciye 
nezaretinin salahiyettar bir mümessili 
gazetecilere yaptı~ı beyanatta, halen 
Moskovada müzakere edilen meseleler 
~~~~~~~~~~~-

lar buradan taarruz yaparak bir mik· 
tar Fransız topraklarına girmeğe mu
\'affak olmuşlar fakat derhal tart edil 
mişlerdir. O zaman mukabil taarruzu 

-Gerisi dördüncü sahifede -

nazik ve ciddi olmakla beraber, mü
salemetperverane anlaşmaya imkan ve
ren pratik bir tarzı hal bulunmak için 
her şeyin y;ıpılacağı ümit edilmekte J 
bulunduğunu bildirmiştir. Hük ümet 
müzakereleri icabettiğ'injen :fazla uzat
mak arzusunda dcğ; ınir. B. Paasıki-.i 

görüşmelere de\'am etmek üzre müm · 
kün old ığu kadar ı,:abuk Moskovaya 
dönecektir. 



Sahife 2 

EDEBİYAT BAHSi 

Şükür Halime 

fE)) ir vakitten beri edebi hare· 
~ ketleri, Bir edebiyat me 

raklısını tatmin eder dere-

cede takib edemiyordum. Üzülüyor 
dum, Son haftalar içinde birkaç 
makale okudum. Hükmettim ki Ü 

züntülerim yersizrrıış. Bu şekildeki 

edebiyat cereyanını takip edeme 
mek, takib etmekten hayırlı imiş. 

Bu kanaata erince geçmiş bir 
vak'ayı hatırladım. Bir tarihte, şim 

di aramızdan ebediyyen ayrılmış o
lan bir edebiyat alemi mensubu. e· 

debi bir konferans veriyormuş Sü 
leyman Nazif merhumla, üstad Sezai 

de dinliyorlarmış. Arap harfleriyle 
yazılış şekilleri bir olduğu için, aslı 

ve doğı usu: 

Mef'fisi ış rete mıkloldu sohbeti iş"ar, 

Olan beyti, konfranscı; yanlış 

lık la: 

Meclı si i~rete nakloldu 

suretinde okumuş .. 
Süleyman Nazif'in titizliği ma

lum. Şahsına taarruzu af ederdt bir 
imla hatasını bile bağışlamazdı. Bu-

rıu işitince, Sezainin omuzun~ vura· 
rak, yüksek sesle, 

- : Şükret ki sağırsın, edebiyat 
n11mına yapılan hezeyanı işitmiyor

sun, d~miş ... 
Tevfik Fıkret. fikir dünyamızın 

sonuna kadar haşmetle yaşayacak 

eserleriyle bir yeni edebi devir aç· 
mıştı. Şahsen de vakur, ter, temiz, 

hakikat ve faziletp erver bir ş~irimiz · 
d i. 

"H:ilukun Amentüsü,, ile hakiki 
ve necib bir dine sahil..ı olduğur u, 

"Sis,, i, "Rücu., u ile de Va~ansever 
lik husletinin ~rı yüksek kemaline 
malik bulunduğunu isbat etmişti. 

Şıındi ülvi heyecanlarıııı nesillere si· 
rayet ettirmiş ve faziletinin arkasın 
dan nesillerin ğıpta ve hayranlığını 

sü r üklemiş bu mümtaz adama, ede 
biyat ve milliyet namıııa dil uzatı· 
lıyormuş .. 

Bin şükürki bir vakittenberi ede
bi cereyanları takib edemiyo!muşum. 
Azabım daha erken başlardı .. 

MUTLU 

Türksözü 18 Teşrinievvel 939 

,------------------·-------------------------------... l __ ö_ç __ rn_a __ b __ e_r_o _e_r ___ J 
Kasap ve sepze hali 
projesi hazırlanıyor 

Evkaf mimarı Ankaradan şehrimize geldi 

Şehrimiz evkaf idaresinin yeni 
yeni güzel işler tesbit ettiği malum 
dur. Bu büyük inşa işlerini gözd~n 

geçirmek projeler hazırlamak üzere 
evkaf mimarlarından Bay Halim 
Azan şehrimize gelmiştir. 

Bay Halim Azan evkafın kala· 
kapusunda yapdıracağı yeni sepze 
ve kasap halinin pojesini hazırlaya 
caktır. 

Adanada bir kapalı 
jimlastik salonu · 

Beden Terbiyesi Seyhan bölgesi 
İstişare Heyeti son toplantısında 
verdiği kararda asfalt cadde üzerin 
de ve yeni Halkevi binası karşısın · 
daki evkafa ait boş hir araziyi is· 
tim lak ederek hem kapalı bir jim. 
nast:khane ve güreş salonu, hem de 
Bölge bürosunu istiab edebilecek 
güzel bir bina yapmaya karar ver 
miştir. 

Gurup birincilikleri 

Bu sene; Beden Terbiyesi Ge· 
nel Direktörlüğünün emtiyle her 
sene mutad olan ve bu mevsimde 
yapılmakta olan Futbol grup bi· 
rincilikleıi yapılamıyacağındao, 1938· 
39 bölgemiz Futbol birincisi Sey· 
han Spor Kulübü Seyhan Bölgesini 
temsilen Gurup Futbol müsabaka
larına iştirak edemiyeceğini öğren 

dik. 
1939'40 yılı Futbol birinciliğini 

kazanacak Kulüp Bölgemizi temsi· 
len önümüzdeki yılda yapılacak 
grup müsabakalarına iştirak ede· 
cektir. 

Vakıflar mimarı, ayni zamanda 

vakıflar idaresinin yapdırmakda ol· 

duğu iki büyük apartmemo inşaatı 
na nezaret edecek, diğer tarafdan 

yapılacak ikinci ksım inşaatm pro 
jerini de hazırlayacaktır. 

Mersinde yapılacak vakıflar in· 

şaahm da Bay Halim Azon kontrol 
edecektir. 

Lig maçları 

Beden terbıye.si Seyhan bölgesi 
lig maçları 5 -11-1939 pazar gü 
nü başlayacaktır. 

Çekilen ~uraya göre ilk nıaç 

Adana İdman yurdu ile Toros spor 
kulübü arasındadır.' 

Birinci ve ikinci devre arasında 
bir ay fasıla verilmf'sine rağmen 
ikinci kanun a,ı içinde lig maçları 
nihayete ermiş olacaktır. 

Kulüplerimıze muvaffakiyetler di 
leriz. 

Seyhan vilayeti beden ter· 
biyesi istişare heyeti 

Beden ttr biyesı kanununa uygun 
olarak teş!kkül etmiş ve kadrosunu 
tamamlamış olcın Seyhan vilayeti 
beden terbiyesi istişare heyeti her 
çarşanba günü eski telgrafhane bi
nasındaki bürosunda saat 17 de va 
limizin başkanlığı altında toplanma 
ya karar vermiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi . En çok sı· 

cak gö !gede 29 dereceyi bulmuştu. 

Mıntakamız beden 
terbiyesi müdürlüğü 

Bed~n terbiytısi 

Bölge Başkanı Va 

li B. Faik Üstünün 
inhası üzerine Be
den Terbiyesi U. 
mum Müdürlüğü 

S e y han Bölgesi 

Müdürlüğüne eski 
ve emektar Spor
cularımızdan B. 
Rıza Salihi tayin 

etmiştir . 

Uzun bir dur· 
gun!uk devresi geçirmekte olan 
Adana Sporculuğunun yeniden can· 
!andığını görmek bizim içio çok 
kuvvetli bir arzudur . B. Rıza Sali· 
hin bu arzuyu yerine getirmek için 
çalışacağından eminiz . Kendisine 
başarılar dileriz 

Bağlardan şehire 
. taşınma bitti. 

Her sene yaz mevsımi münase · 
betile gerek yaylalara ve gerekse 
bağlara şehrimiz nüfusunun yüıde 

otuzunun taşındığı malumJur . 
Artık h:lValar, bilhassa geceleri 

oldukça serin oldu~undan bağlarda 
bulunan balkın yüzde doksını şe
hire taşınmışlardır . Yaylalarda ise 
bir tek aıle kalmamıştır . 

Ort~ tedrisatıJaki 

öğı-etmcn ihtiyacı 

ilk tedrisat Öğretrnenleri arasın 
da her ders yılı yapılan orta tedri· 
sat öğretmenliği imitihanının önü· 
müzdeki yıllardan itibaren kaldırıl· 

ması düşünülmektedir orta okul öğ 
retmen mrıavini olmak istiyen ilk 
tedrisat Öğretmenleri ile lise mezun 
ları, yalnız lstanbul ünü versitesi nde 
eylül ayında yapılacak imtihana gi
rsbileceklerdii. 

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~- ~rta tedrisat ötretmen ihtiyacı 
-, alınan tetbirlerle giderilmiş buluna· 

MADEN ÇORAP ı caktır. 

Orta tedrisat okullarında 
Cümhuriyet bayramına 

Çorapların Çürüklüğ-ünden şika· 
yet etmeyen bir tek kadın yoktur. 

Fakat bundan böyle bu şikayet

ler olmıyacaktır: Çünki madenden 

çorap imaline muvaffak olundu. Evet 

kömür madeninden ipek Ç'>rap imal 
ediliyor. 

Bu, yirminci asrın küçük mucize 
· terinden biridir. 

Bu kömür çoraplar o kadar sağ· 
ı lamdırki, bir çift çorap bir buçuk 

GÜNÜN MEVZUU 
--------- ----- -

sene mütemadiyen giyilse, ne sökü

lüyor, nede akıyormuş! 

Daha birçok hususiyetleri var! 

O kadar şeffaf ki, bacağın teni üs· 

tünde bir çorabın mevcudiyeti güç 

fark edilebiliyormuş. Elestikıyetide 
keza fevkalade! 

Bu maden çorabı, Amerikalı 
Kimyaker Vallas dliyum karaters 
uzun yıllar yaptığı tecrübeler sonu 
bulmuştur. Fakat ihtira beratı almak 
için müracaatından biraz sonra öl · 
müştür. 

Amerika, çorap sanayii bu mü· 
him mevzu ile yakından alakadar 
olmaktadı. 

Ümid edildiğine göre maden 
çoraplar bir iki Seneye kadar bü· 
tün dünyada taammüm edecektir. 

hazırlık 

Önümüzdeki 29 Teşrinievvel 
Cümhurivet Bayramına on bir gün 
kaldı, Bunun için her tarafta , t1e 

bilhassa orta tedrisat okullarında 
hazırlıklar hararetli bir safhaya 
girmiştir. Oiger taraftan talebelerde 
her gün öğleden sonra okulları bah· 
çesinde provalara devam etmekte· 
dirler. Bir kaç gün sonra umuıni 
provalara başlanacaktır. 



abo ne şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 

1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış mem leketler için Abone 
bedeli deg-işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edi1melidir. 

idareye müra-

P OLITIK MESELELER 

Çifte oyun! 
YAZAN : BOUROUES 

17 1'. Eııvel - Hava$ 

lmanyanın çifte oyunu aşi
kardır : Birincisi lngiltere 
ve Fransa üzerinde taz 

. 

.Yikte bulunmak için Sovyetler Bir
li~inden istifade etmek • f kincisi de 
Boiş<·vizm bayrağını dalgala!1dıra
tak bitarafları barış manevralarına 
iştirake sevketm,.k . Manevradaki 
hile, barışa en ziyade istekli olan 
bitaraflar nezdinde dahi temamen 
Yerinde bir itimatsızlık hasıl edecek 
kadar barizdir. Böyle bir makieva
lisnıe namuskar şuurlar ve olgun 
fikirler üzerinde hiç bir tesir ya
Panıaz. Alman diplomasisi , ne Ro 
0sevelt'in, ne Nusolininin ve ne de 
Papanın kabul etmek istemedikleri 
tavassut gayretlerini tekrar ele al
llıak için Stokholm konferansına gü 
"«-niyor, İskandinav devletlerinin re
islerine en küçük mutavassıt rolü 
atfetmek. bu devlet reislerine karşı 
hareket olur. 

"----~~~~~----....,..,-:\ 

Parti grubunda 
başvekilimizin 

beyanatı 

- Birinci sahifeden artan 

I! ~· Hariciye vekilimiz Moskovaya 
ıderken Sovyetlerle aramızda ne 

rk-1da bir muahede yapılabileceği 
~1 

hükumet beynindt' görüşülmüştü 
t Oskavada bu esaslar dahilinde ce 
..,c'iarı eden müzakerelerin bir itilafa 

s:~lll~sı mümkün olmam1ştır. B~~un 
"ek~~· ~O}'yt"t hükumetinin ha~ıcıye 
g ılırnıze büsbütün yeni teklıflcr 
Ctd t B . k lifi .c rniş olmasıdır. u yem te -

s erı Türkiye ile İngiltere ve Fran
~~1 ."rasında Sovyetlerin vukufu da-
l ınd 

lıf e te~ arJur eden esaslarla te 
f!l)l c~rnek mümkün olmadığı gibi 
1> tııyetimiz ba kınımdan bize verilen 
~lltanrı . 
le 1 crın bizden istenrn tuhhut 
lt:eb tekabül etmemekte bulunduğu 
b 0 hzlar i\zerinde d~ Türkiyenin 
'>'tıelrnilel umumi taahhutlerinden 

_J ~. 

Türksözü S:ıhife : 3 

,----------------~--·--------------------, 1 Düny©l lfn©llb)®}ırO~ırü 1 
.L -' 

Romanyada hareketler. Belediye seçimi 
münasebetile 

Rönesans cephesi Milli 
Programını 

Hatay valisinin 
halka beyanatı 

Bükreş : 17 (a.a .) - Rador ajan
sı bildiriyor: 

Milli Ronessans C'ephesinin dün
kü toplantısında partinin programJ 
hakkındaki beyananame okunmuştur. 
Bu beyannamenin esas hatları şunlar
dır: 

1.- Devleti daimi olarak kralın 
şahsiyeti temsil eder. 

2.-- Nizam ve disiplin üzerine 
müesses olan Romen devleti Romen 
milletinin istiklal ve terakkisi için za
mandır. 

3.- Milli vekar ve gurur hissinin 
takviyesi, 

4.- Hurlutlının ötesinde yaşıyan 
Romenlerin ve milli ekalliyetlerin mu-

Sovyet - Litvanya ticaret 
anlaşması imzalandı 

Moskova : 17 - a.a.- Tan ajan 
sı bildiriyor : 

15 Teşıinevvelde Moskovada bir 
Sovyet - Litvanya ticaret anlaşması 
imza edilmiştir anlaşma iki memle
ket arasındaki mü badeteyi iki mis
line yani 40 milyon lıtasa çıkarmak 
tadır. 

Bir petrol gemisi yandı 

Oslo : 17 - a.a.- Olesdey fe · ! 
nerinin on mil garbında geceleyin 
büyük bir infilak müşahade edilmiş 
tir sanıldığına göre bu infil~k bir 
potrol gemisinin yanmasından müte 
velittir. 

İspanyadaki Fransız 
enstitüsü 

Madrid : 17 -a.a.- İspanyada 
ki dahil! harp sebebi ile kapanmış 
olan Fransız enstitüsü çarşanba gü 

nü yeniden açılacaktır. 

başka hükümlerden tevakki etmeği 
esas ittihaz eden siyasetine Sovyet 
metalibi uygun görülmediği cihc:tle 
Türkiye - Sovyet Rusya müzakera
tının bu defa Moskovada intaç müm 
kün olamamıştır. Bununla beraber 
Sovyetlerle olan münasebatımıü es 
kisi gibi dostane esaslarda berde
vam bulunmaktadır. 

Hükı1 metçe ittihaz edilen hare· 
ket tarzıaı tasviben beyanatta bulu 
nan bazı hatipleride dinledikten son 
ra grup umumi heyetince başvekilin 
beyan:ıtı müttefikan tasvip olundu 
ve riyasetçe celseye nihayet verildi 

ilan etti 

kadderatı. bunların etnilc mevcudiyet. 
!erini inkişaf ~· serbestisi ile Romen 
devletinin hayatı çerçivesine ithali. 

Antakya : 17 ·- a.a.- Hatayda 
yapılmakta olan belediye seçimi An 
takya müstesna olmak üzere d iğer 

bazı kaza ve nahiyelerde sona ermiş ve 

c.h. partisi namzetleri ittifakla se
çilmiştir. 

5.- Ailenin korunması. Kalaba· 
bk aileler veraset vergisinden maaf 
tutulacak, buna mukabil bekarlarla 
çocuksuz ailelerin vergileri art ı rıla· 
caktır. 

6.- Fikir hayatının takviyesi. 
7.- it mecburiyeti ve bu suretle 

m ;ıddi refahın artırılması. 

Seçim Antakyada bir kaç gün 
daha devam edecektir belediye se· 

çimi dolayısile Sökmen süer beyanat 
ta bulunmuştur. 

8.- Yüksek zümrenin yetiştiril. 
mesi ve ilerletilmesi. 

9.- Milli tesanüt hissinin takvi. 
yesi. 

10.- Devlet memuriyeti için cep
he azası olmak mecburiyeti. 

Mısırda urfi idare 
neden ilan edildi 

Kahire : 17 - a.a. - Başvekil 
Ali Mahir paşa Mısırda fü fi idare 

nin, İngiltere Mısır ittifak muahede 

sinin tatbikatı ve Süveyş kanalının 
müdafaası ihtimali sebepl~ri tahtın · 

da ilan edilmiş olduğunu söylemiş · 
tir. 

Mısırdaki Çekoslavaklar 

Kahire : 17 - a.a.- Mısır hükı1 

meti, Mısırda mukim Çekoslovak 
vatandaşlarının tespitine başlamıştır 

Amerikada mütareke 
gunu 

Vaşington : 17 - a.a.- Reisi· 
cumhur B. Roosevelt bir beyanna 

me n:şredetek 11 ikinciteşrinin Ame 
rikada mutad olduğu vechile müte· 

reke günü olarak tesid edıleceğini 

ilan etmiştir. 

Bir İtalyan iktisat 
heyeti Belgrada gidi 

Belgrad : 17 - a.a - Mübadele 

ve döviz nezareti ticari muahe 
deler dairesi müdürü masinin riya· 

setindeki ltalyan iktisad heyeti diin ı 
Belgrada gelmiştir heyet halya ile 

Yugoslavya arasındaki ticaıi müza 1 

kerelere iştirak edecektir. İlk top · ı 
Jantı dü tğlHirn sonra yapılmıştır 

Çok muhterem Hatay halkının 
her Türk vatandaşının göksünü ifti 
harla dolduracak kadar yüksek o lan 
medeni olgu!uğunu öteden beri bi 
lirim bu bilgim bu defa daha kuv
vetlendi belediye işlerinde reyini ha 
kim kılacak olan bu seçime karşı 
sayın halkın gösterdiği yürekten a la 
kayı takdirle ve hayranlıkla yadet
meyi kadir~inaslık telakki ederim. 

Burada Hataym uyanık ve vatan 
per ver kadınlığının erkeklerle yarış 
edercesine intihap sandıkları bPşına 

koşmuş ol duk larını şiik r an duygula 
rile işaret etmez isem vazifemi yap 
mamış olurum. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFOZ iYON 
POSTALARl TÜRKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 181 10 I 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Ajans ve nıeteoı oloji ha· 
be ı leri. 

12 50 T ürk Müziği (Pi) 
ı:~. 30 - 14.00 Müzık ( kiiçük 

orkestra - Şef : Necip Aşkın ) 
18.00 Pı oğra ıu 

18.05 Memleket saat ayaıı, ajanc; 
ve meteoroloji haberleri 

18.25 Tüık müziği 
Çalanlar : Fahire Fersrn, Rcfık 

feı sa n, Cevdet Çağla, Vecihe, 
1 - Okuyan : Sadi Hoşses 
19.25 Kon ıışma ( Dış po!itıka ha-

disl le rı ) 
19.40 T ürk müziği ( fasıl heye ti) 
20.20 Temsil 
20.50 Konuşma ( haftalık posta 

kutusu ) 
21.10 Müzik ( Riyaseliciimlııır 

bandosu - Şef : lhsan Kiincer ) 

2~.00 Memleket saat <ıyaı ı, ajans 
haberleri, ziraat, esham - t a hvilaı, 
k a mbiyo - Nlıkut borsası ( fiyat ) 

22.20 Se ı besl saa t 
22.30 Müzik ( <.;;ızbıı nd - Pi. ) 
23.25 - 23 30 Ya ıııık i pıoğr:ım 

ve kapanış. 
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Almanlar büyük 
taarruza geçti 
- Buinci sahifeden artan-

neticesinde Fransız kıtalan Mozel üze 
tirde Perle kadar ilerlemişlerdir. 

Bu son günlerde' ise. Fransız kıla
lan Moul üzerinde Perin şimalinde 
küçük bir ormanı işğale muvaffak ol
muşlardı yine son günlerde bu mınla· 
kada Fransız keşif hareketleri sıkışdı· 
rılmış ve düşmanın vaziyeti hakkında 

geniş malumat alınmışdı. 

Ziraat Vekilimiz 
Moskovada 

- Birinci sahifeden artan 

lerinc Turk milletinin sclfımlarını ve 
samimi dostluk hissiyatını bildirmekle 
muftehirim . Sovyetll·r Birliğine ge· 
lişimin hedefi Sovyetler Birliği Zi
raat sergisini ziyare(; : etmek ve Sov
vetler Biı-liğinio zirai başarılarını 

teclkik eylemektir . Sovyetler Birli
ğine ilk defa:olarak gdiyorum . Fa· 
kat mcmlcketiniziıı muvaffakıyetle· 

rini daima buyuk bir alaka ile takip 
ettim 

Bütün bunların neticesi olarak Al 
man laarruzu Fransız ordusunu hiç bir 
zaman Sürprizle karşı karşıya bulun
durnmamıştır. 

,. 
imsakiye 

, 
Yakın bir Alman taarruzunun daha 

evvelden keşil edilmiş olması do\ayisi 
le Fransız kumanöanlığı bu kısımdaki 
i:eri ve münf erid karakolları takviye 
etmiş bulunuyordu. Bunun içindirki. 
Alman kuvvetleri daha önceden tah
liye edilmiş bulunan'" Sehösberği he
man hemen muharebesiz işğal etmiş

lerdir. Burada Almanlar Fransızların 
muhtemel işğallerini küçleşdirmek ve 
zame1n vermek için bizzat koydukları 

torpil ve dinamitlerle karşı karşıya gel 
mişlerdir. Muharebeye giren Alman 
kuvve\leri hakkında kafi bir malümat 
yoktur. 

lekoçya sahlllerlns höcum 

Londra : 17 (Radyo) - Hava ne 
zareti tebliğ etmiştir. 

15 Alınan tayyaresi lskoçyanın sa 
hil askrri hedeflerini bombardıman te 
şebbüsünde bulunmuştur. 

· Sahil tayyare dafi topları derhal 
harekete geçmiştir. Bir taıafda 4 ve 
diğer larafda 2 olmak üzere altı Al· 
man tayycın·si düşürülmüştür. 

Southamptou kravözörünün yanın 
da p;,,llayan bir bombadan 3 kişi öl
nıüştlir. Bomba misketleri diğer bir 
krn vozörde de isabet ederek 8 kişiyi · 
ölclüı müş ve 24 kişiyi yaralamıştır. 

Morokko kravöüörinede bazı mis
ketler isabet etmiştir. 

Erliııbuı~da ahaliden 1ayiat oldu
ğuna dair hiç bir haber gelmemiştir. 

Southampton kıavözörü hasara 
uğramışsada derhal hareket edebilecek 
bir vaziyettedir. 

Geçen_haftadakl deniz harbi 

Oslo : 17 - a.a. - Reutcr ajan
sından : 

Balıkçıiar, geçen cumartesi· günü 
üç lngiliz ve bir Alman harb gemisi 
ara~ında vukua gelen bir muharebeye 
şahid olmıış olduklarını ve Alman harb 
gt"mısinin , Norveç'ın garb sahilinde 
bitaraf sularda batmış olduğunu söyle
mektedirler. 

Muharebenin vukua geldiği mahal
de bir lngiliz tayyaıeside bulunuyor
du. iki i.. taraf arasında lop ateşi teati 
edilmi~tir. Denizden bir duman sutunu 
yükselmiş ve İngiliz gemileri muharebe 
mevkiirıden uzaklaşıb gitmişlerdir. 

Yaralanan tnglllz bahrlyelllerl 

Londra : 17 - a.a. - Dün ls
koçya sahillerinde hücuma uğrıyan 

mohavk torpido muhribinin kümandanı 
jolly, bomba parçalarının ilk 15 kur
banından birini teşkil etmış ve vefat 
etmiştir. 

Paris :~ 17 ( Havas ) - Şimdiye 
kadar batın lan Alınan taht e !bahirleri· 
n iıı ;ıdedi 22 ye baliğ olmuştur. 

Kopelnhak : 17 ( Radyo ) - B. 

1 

Hitleı bitaraf bir memleketin barış 
tavassutundaıı ümidini kesmiş ve taar
ruı için son emirlerini vermiştir. 

Bugün gümş 5 saat 51 dakika 
Öğlen 11 

" 
43 

" 
ikindi 14 

" 
49 .. 

Akşam 17 il 12 
" 

Yatsı 18 
" 

39 
" imsak 4 " 

12 

Posta idaresine yeni 
memurlar alınacak 

Haber aldığımıza göre Posta, tel 

graf, hlefon teşkilatında kullanıl

mak üzeıe P. T. T. idaresi yeni 
bir çok memur alacaktır. 

1 

Bunun için 20 Teşrinievvelde 

yurddaki bütün vilayetler Posta 
Müdürlüklerinde bir nıüsabaka im· 
tihanı açılacaktır . Bu imtihanlara 
girmek istiyen\erin mahalli vilayet 
Posta müdürlüklerine müracaat et · 

meleıi lazımdır. Bu imtihanlara gi· 

rt'cekleJİn askerliğini yapmış ol· 

ması ve 30 yaşından }Ukarı bulun· 
maması ve ayni zamanda lise , orta 
mektep mezunu bulunması lazım 
dır. 

1 

1 

ı 

Nakil vasıtaları ve radyo 
gümrük tarifeleri 

Aldığımız malumata göre, şah

si otomobil, motosık'et. pisiklet ve 

radyoların menşe şahadetnamfsİ 

aıanmcsksızın tenzili tarifeden istifa 

de edilerek mtmlele idhal hakkında 
gümrük ve inhisarlar vekaletinden 
şe lırimizdt ki alakadarlaTa bir lam im 
gelmiştir. Türkiyeden yabancı mem 
lekttlere mtmuıiyet, ticaret, tahsil 
ve sair maksadlarla gidip dönenlerin 
ve memleketimize yerleşmek üzere 
gelen ecnebilerin zat ve ev eşyası 

arasında getirecekleri Lu kabil eşya 

da ayni tarifeden istifade ettirilecek 
tır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tar~uskapısı civarında 

Halk eczahanes,dir 

Londrada tehlike lşaretl 

Londra : 17 ( Royler ) - Bu 
sabah saat on birde Lorıdn:ı<la tehlikı· 

işareti verılmiştir. 

ALSARAY • ve TAN 
Sinemaları Direktörlüğü 

Pek Yakında 
Birden Gösterecekleri Halkımızın Candan lsteğ"i Üzerine 

Yeni Kopyası Tekrar Getirilen Şarkın Ses Kralı 

( ABDULVAHAP ' ın ) 
Ate,u Seslle Sü•ledlCii 

AŞKIN GöZ YAŞLARI 
Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 

~ Şaheseri için l 
ı~~~\ 

Her fki Sinemada Locaların Satılmaya Başlanmış Olduğunu ve Loca 
isteyen Kıymetli Muşterilerimizin Acele Etmelerini 

RİCA EDERLER 
( Telefon Alsaray 212 ) ( Telefon Tan 266 ) 

Alsaray Sinemasında 

BugUn 2.30 da 

POLONYA ISTiKLALı 

HAYDUDUN OÖLU 

Gece 
Polonya istiklali 

r--------, 
Askere davet 

Adana askerlik şübe-
sinden : 

., 

1 - 939 Teşrin celbinde 
piyade, topçu, muhabere, is· 
tihkam, nakliyt, demir yol, tank 
gümrük, jandatma harp sena 
yi, kimya ve hava sınıflarından 
kimlerin sevk olacakları davet 
pusulalarına }a21larak mahalle 
mümessilleri ve köy muhtarla 
rına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Namlarına davet pu 
sulaları çıkarılmış olan erlt'rin 
toplanma günü 23-1-Teşıin 

939 pazar günüdür. 
3 - Namlarına davet pusu 

laları çıkmış olanlardan kanu
nen bfdelleri kabul edilecekler 

bedelleni rien geç 21-1.Teşrin 
939 cumaertesi akşamına ka
dar maliyeye teslim ttmiş ola 
caktır. 

4 - Bu tarihden sor ra be 1 
del vermek talebinde Luluna. 
cakların bedelleri alınmayaca· 
ğı iian olunur, I 

YENi NEŞRIY AT 

İlk Öğretim 

flk tedrisat muallimleri için M-ı 
arif Vekaletince çıkarılmakta olan 
ilk Ôgretim mecrnuasmın 20 nci 
sayısı intişar etmiştir . Bu nü ,hada 
Öğretmenler için istifadeli yazılar 
vaıdtr. Okunmasını te.vsiye eduiz. 

1 
Tan Sinemasında 

BugUn 2.30 da 

SAADET GECESi 
T A R Z A N 

Gece 
Saadet Gecesi . 

10951 

C. H. Partisi Çınarlı Oca
ğı Başkanlığından : 

Yıllık kongremiz Teşrinievvelin 
20 nci Cuma günü akşamı saat :tO 
de toplanacağından sayın Üy,,.Jeri· 
mizin Ocak binasına gelmeleri rica 
olunur. C. 

Adana asliye 2 inc1 htJkuk 
hakimliğinden 

No :362 
Adananın 7 inci Tüm bandosun· 

da Şaban oğlu İbrahim Kolatın dö 
şeme mahallesin:1e oturan Mehmet 
Dursun kızı Anllkız aleyhine açtığı 

ihtar davasının y.1pılan duruşmasın
da davacı kansın•n bir ay zarfında 
evine dônmesi için kendise ihtarat 
yapılmasını ve dönmediği takdirde 
ihtarın tescilini istemiş ve müddei 
aleyhanın mahalli ikameti meçhul 
bulunduğu anlaşılmış o!duğundan 
ilanen tebliğat ifasına ve duruşmanın 

23 - l 1 - 939 Perşembe saat 9 
talikine karar verılmiş olduğundan 
mezkur günde mahkemeye gelme 
diği veya bir vekil göndermediği 
takdirde muhakemesine gıyaben 

bakılacağı ilan olunur. 11128 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çalışmak üzere 

bir kadın hizmetçi aranıyor . lda-

rehanemize müracaat . C. 

. 1 
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Teşrinievvel 939 Türksözü Sahife : 5 

let Demiryolları Adana İşletme- ı----------------

en = Asri sinemada 
- 10 - 939 Tarihitıi 20 - 10 - 919 Tarihir.e bağlayan gece 

dan itibaren Mersin - Fevzipaşıya işleyen 520 No. lu katar İsla
tasyonuna kadar devam edecek ve 521 No. lu katar da fslahi ye' -
reket ettirilecektir. Bu trenlerin itinirerlerindeki tadilat dolayisi1e 

kkaJe - lskenderon arasında işliyen 1520 No. Ju katarmda vaktı 
~ti değiştirilecektir. Sayın halkımızın malumu olmak üzere ilan 

·dana İslahiye arasında tatbık edilecek 520 katar itinireri 

gtasiyon 
~ 

~darıa 
~ .. 
ık.~rkçüicr 
·ıvıı. 

~ sı~ 
\reyhan 
~ cysiye 

()
0Prakkale 

~snıaniye 
~ ilrrıur~ 

ahçe 
f eı,ızipaşa 
ısı'h a iye 

Varış 

8.32 
8A6 
9.17 
9.34 

10.02 
10 26 
10.39 
11.45 
12.28 
12.58 

Kalkış 

8.05 
8.33 
8.47 
9.19 
9,35 

1012 
10.27 
10.45 
11.46 
12.41 

lsı· h· 
il ıye F. Paşa arasında tatbik edilecek 52 l katar hinireri 

~''abiye 13.30 
~vıipaşa 13 59 14.15 

}C>Prakkale - fskenderon arasında tatbik edilecek 1520 itinireri 

r t \)PtaJclcale 
t)~n 
~ cırtyol 
I ~Yas 
1~t:nderon 

10.32 
10.59 
1 l.14 
11 .59 

10.15 
10.33 
11.00 
11.15 

18 - 19 11127 

Dr. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

liergün muayenehanesinde hasta arını kabule 
şlaınıştır. 

irahk ev 
Na: 33 

.l~k . 
t~sj . 0cağı mahallesinde icra 
lıı~ın gün doğusunda Fevkani 
ı ol tanı ( 8 ) odayı ve biri ka · 
o~11 l'tıak üıere altlı üslü iki geniş 
lqt'· Cadde üstünde büyük bal 

ı . Kiralık Ev 
Kasapbekir mahallesinde birinci 

orta okul yakınındaki Yirmiüçnisan 
okulu başöğretmeni Münevver Ak· 
verdinin 83 numarolu altı odalı evi 

kirahktır taliplerin ittisalmdeki 79 
Numurolu eve müracaat etsinler 

15-17-18 11121 

Elektrik evi 

~qi:· b~u.~fak, Banyo Su teşkilatı 
~; b· lcum!e teferruatile her. 
det 

1~.daireye de elverişli mü · 
Yetıı ıt ev kiralıktır. Kiralamak 
~illeet. Cüınhuriyet Halk Par 
~şltı ttı1 . 1tıde Hüsnü Yurtcu il~ 

eldir. Her türlü Elektrik ve makine 
--------- - tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

is~tl ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ar B ·· d ·· l ··" ·· : aşmu ur ugun- ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mulatı Adana Acentahğı . ~ .. 
. Utksö .. Eski Orozdibak karşısı No: 85 
1 93g z~. gazetesinin 22, 23, 24 10 736 57 
ba~a. n~sh~larmda intişar eden 1 

~dit . •rntıhanına askerlikten 
~iJ ... lllış bulunanların dahi ka· 22 sıne kadar Başmüdürlüğümüze 

"te~· 
gı ve binaenaleyh hu aym müracaatları ilan olunur. 11129 

ı 

Süvare 
8,45 

Bu akşam 
Türkçe sözlü - Yeni ve eski 

Süvare 
8,45 

1 ürk musikili 

Alibaba Hindistanda • • 
Hindistanm esrar ve muamma dolu diyarında .... Debdebeler, .... Şaşaalar •. 
Göz kamaştırıcı 1e~orlar içinle geçen Aşk. .. H!yec:ı t1 ... ihtiras şaheseri 

ilaveten : Dünya havadisleri 

Bugün gündüz iki otuzda iki film birden , 

1- Şahane çılgınlıklar 2- Kanun benim . 
. ' ' 

. 

Pek yakında : 

Aşktan daha kuvvetli. 
----------------------~ -------------------------· Tele fon : 250 11096 

" 
l 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

MADDE: 39 

İkinci Kunm 
Uzlaştırma 

- Dünden arta,. -

' 

İş Dairesi teşkilatı mevcut olan şehirlerde itiraz layihası, almdJğım 
takip eden iş gününün akşamına kadar: (işbu iti ·az layihası iş Dairesine 
sunulmuştur) kaydile Mümessil İşçiler ve işveren veya işveren Vekjli ta· 
rafından müştereken imzalanarak o şehi.rdeki iş Dairesi teşkilatına mak· 
buz mukabilinde verilir yahut taahhütlü mektup halinde gönderilir. 

İş Dairesi teşkilah mevcut olmayan diğer yerlerde ise itiraz layihası: 
(İşbu itiraz layihasmm İş Dairesi teşkilatına gönderilmesi rica olunur) 
kaydı ile, yine Mümessil işçilerle işveren veya işveren Vekili tarafından 
müştereken imzalanarak, kazalarda Kaymakamlığa, Vilayet merkezlerin
de Valiliğe tevdi edilir. 

MADDE: 40 ----
Toplulukla iş ihtilafı hakkında İşveren veya işveren Vekilile Mümes • 

siJler ittifakla uzlaştırma kararı veremezlerse, İşveren veya İşveren Ve ki. 
Ji ile Mümessil İşçiler müştereken son içtima gününü takip eden i;: gü
nünün akşamına kadar keyfiyeti İş Dairesi teşkilatı mevcut olan ~ehirler· 
de doğrudan doğruya bu Makama, diğer yerlerde ise, kazalarda Kayma 
kamlığa, Vilayet merkezlerinde Valiliğe bildirirler. 

MADDE; 41 

işbu Nizamnamenin 39 ve 40 ıncı maddeleri mucibince kendisine iti· 
raz layihası gönderi lmiş olan vt:ya iş ihtilafıııın uzlaşma ile nenicelendiri
lemediği bildirilen kaza Kaymakamı veya Valiler 24 saat zarfında bu 
evrakı doğrudan doğruya İş Dairesinin ilgili teşkilatına gönderirler. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

·---~-------------------------------------------==--l 
CiNSi 

t=-'ir=Ko=z=.============li===~~=~=l=~::-:-=~:_ıı=====....,...;,;;~=------

,_Ma. parlafl • 
..._M~a-.---=t,-m~i~rl=--.=---ı--=-=---~ 

, __ _ 
-Klevlınd 
-Klevland-( Y.M:-)--

Beyaz 
Siyah 

•Yemlik. ·------•Tolmmluk,. 
Yerli 

• 

Butday Kıbns 
,. • Yerli 

• 
Ment-a-ne __ _ 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 'l.,37 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek • 

•--5-uaa-m-~---~ıı--,l~t~.2~5~-,::-~---ı 

. 
UN 

Dört yıldız Salih :-------,-------~· 

Hazır 

Vadeli 

Vadeli 

üç • • 
Dört yıldız Dotruluk 
üç • .. 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " 
Simit .. 

Livtrpol TeJgraflar1 
17 I 10 I 1938 

Pene 

6 29 ,_ - -
1. 5 71 --- -
ili 5 60 --- -

Hind hazır 5 51 
- 8- \-84 Nevyork 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Liret 

ı---
Rayişmark 

Frank (Fransız) -2- 96 
Sterlin ( İngiliz-) -5- 'M 
Dolar ( Amerika ) 130 1 02 

-Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ı~ğustos, 1 Eylfıl, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 .. 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

l 
435 32.000 

_ T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

J 
Acele etmeyi~iz ! 

RCA yakında geliyor . Radyo almadan e\' ~ 
940 modeli bir kere : 

R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaat" r 
• • • iktizasındandır . J ı 

R C A 940 Sf'ncsi için hazırladığı en büyük sürpriz heıP ~ i 
• • • cereyanile hem d~ 12 saatlık anot bataryasile çalı! i 

bir modeldir. ~ ~ 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle teehiz edilen atelyemizde ! 

marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. ! 
• 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa cadol l . 
---------- 6 ~ ' • 

Adana 
den: 

Erkek lisesi direktörlüğü~ 

O/o 7,5 
Teminatı 

Tutarı muvakkate Mikdarı 

L. K. L. K. Kilo Fi Cinsi 

2125 00 160 00 25000 8,5 

Okulumuz pansiyonunun 1/ 11/ 1939 tarihinden 3115 940 tarihine ~ 
dar yedi aylık ihtiyacı olan 25000 kilo ekmek tarihi ilanından itib•' 
15 gün müddetle eksiltmeye konulduğundan 25110/ 1939 Çarşanba I' 
nü saat 15 da isteklilerin 0/ 0 7,5 teminatı muvakkatelerife birlikte M 
arif Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

1 o - 15 - 18 - 22 lllOo 

----------------------
J 

Hilaliahmer civarında İstiklal okulu karşisınd~ 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüşnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve ha~talarını kabule başlamıştır . Evini 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 10-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hast"
111 

nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
12- 30 11087 

• 

Umumi neşriyat müdür~ 
Macid Güçlü 

Adana Türksözü matb••" 

. 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . • . 
• . 
' 


