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lıarekllt genişledi 

ıı lngiliz hava 
~e Hamburg. 

kuvvetleri 
üstünde 

Beri in 
dolaştı 

' ' 

,.ı 

. ~ 

~imanlar cephede 
Propagandalara 
devam ediyor 

,, F 
ran~a ile harp etme-

diğimizi anladınız mı ? ,, 

~ l>ari!I : 25 l Havas ) - Sabaha 
llrşı ve gUnUz cepheninin muhtelif 

l:o'k.talarmda bacıkınlar ve mUsade
~'1er oldu. Bilhascıa cephenin garp 
l' 
011ıırında şiddetli mubarebeler ce
~an etti . Almanların iki yerde 
~ lc. ınına uğrayan Fransızlar bu bas-
•ııları sUraHe tardetmişlerdir . 

Lebrun Al•a•t• 

~ Paris : 2;j ( Havas ) - Fransa 
.\ tİsicumhuru Bay Lebrun bugUn 
b'lsastnki orduyu ziyaret etmiş ve 
•laharc Strasburga gitmiştir . 
. Londra : 25 ( Royter ) - Meva· 
~ııç adındaki İngiliz vapuru bir Al:an tahtelbahiri tarafından batırıl • 
1~hr. 

. Londra : :?.> ( Radyo) - Bildi
~ldigine giirc kralivct hnvn kuvvet
~trj 27 !laat içinde .Bcrlin, l lamburg 
b ~erinde uçuşlar yapmışlnrpır. Rib-
tııtrop nutku sövlcrken bu nutku 

ıı 1 ~ 

aıı.lcdcn 1 lnmburg rndyosu bu sırada 

- G erisi üçüncü sahifede -

Çukurovanın iki 
davası ele Alındı 

Yollar - Okullar 

• • 

Valimiz Bay Faik üstün'ün 
Türksözü'ne dünkii beyanatı 

Valimiz Bay Faik Üstün vilayetin 
kabili tatbik inşa programını hazırla

mak için Çukurovayı kaza kaza, köy 
köy dolaşmaktadı r . 

Vali, Cenup bölgesinin ilk p lan· 
daki iki büyük davasım halle me~gul
dü r : Yollar ve mektepler. 

Muazzam rakamlara baliğ olan 
Çukurova istihsalatını deniz depoları
na nakletmek için yol, ve kesif bir 
nüfusa malik olan bu bölgenin yav
rularını okutmak için her köyde mek· 
tep lazımdır. 

Dün kendilerini ziyaret eden mu
harririmize,Valimiz Faik Üstün şu be
yanatta bulunmuşlardır : 

- Gerisi ikinci sahifede -

~ulgar -Romen sınırında 
bir tecavüz hadisesi! Alman Hariciye /\azırı Ri!Jbenlrop 

, hbutgar komitecileri dün iki 
('omen jandarmasını vurdu! 

RIBBENTROP'UN 
SON NUTKlJ 

- - ---- * 

ill Bükreş : 25 (Rador) - Hududdan 
h "1an maliimata göre Rumen - Bulgar 
lldudunda kanlı bir hadise olmuştur. 

Ilı Müsellah Bulgar komitecileri Ru
cl erı hududuna tecavüz etmiş Rumen 
»C~riyelerine ateş açarak iki jandarma 

Yaralamışlardır. 
h-k~umen hükümeti, vaziyeti Bulgar 
suu Uınetine bildirmiştir hükumet bu hu 

Sda derin tahkikat yapmaktadır. 

Sovyet - Alman 
müzakereleri 

Hayvan yiyecekleri hak
kında bir anlaşma 

İmzalandı 

Ribbcntrop /ngılteıe t '"' F rrın 
saya hücumlar yapdı, 11e 4lman 
yarıın l ati hududlarını çızmİ§ 

ı olduifunu söyle~;. ı 

Berlin : 2;; (D.~.B) - Alman 
hnriciyc nazırı Bay Ribbentrop nut· 
kunu <:Öyledi. :Nazır bu nutkunda, 
Dnntzigin bundan böyle Almanyndnn 
asla nyrılmıyncnğını, bugUnkU harp· 

r.., .................................. <19 . ......... ~ 

! Büyük bayramın i • • i programı ! 
• • • • 
• • 
t 29 tefrlnevveı Cumhurl- i 
i yet bayramın1n ••hrl m lz· i 
i deki kutlama programını i 
' içeride bulacaksınız. i ........ ................................................... 

Bulgar meclisi 
dün feshedi ldi 
Yeni seçim yapılacak 

Sofya ; 25 (Radyo)- Bulgar 
Kralı rnebu~an meclisinin feshine 
dai' olan kararnameyi bugün imza 
lamış ve meclis feshedilmiştir . 

Bulgaristanda yeni seçim için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Belgrat : 25 (Radyo) - Alman
yanın Türkiye büyük elçisi Fon Pa
pen yarın Ankaraya gidecektir. 

* 
Londra : 25 (Radyo)- lngiliz baş 

vekili Cemberlayn Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak Türkiye, Fransa 
ve fngiltere arasında imzalanmış olan 
muahedenin fevkalade şerait dolayı
sile mümkün olduğu kadar çabuk tas 
dik edilmesi lüzumunu bildirmişt ir. 
Çemberlayn adet mucibince yabancı 
bir devletle yapılan bir muahedenin 
tasdikten 23 gün evvel Avam kama
rasına bildirilmiş olması lazım geldi
ğini hatırlatmış bu sebepten bu mua. 
hedenin derhal imza için Krala arze
deceğini ve tasdiknamelerin :önümüz
deki hafta Ankaraya varması icabe
deceğini ilave etmiştir. 

* 
Londra : 25 (Radyo) - Holanda 

Telgraf gazetesine göre Romada 
Musolininin riyasetinde bir Balkan 
konferansının toplanacağı ve Bulgaris- : 
tan, Macaristan, Yugoslavya ve Ro
manyayı ihtiva eden bu bloka Türkiye 
ve Yunanistanın da girebileceği bil
dirilmektedir. bi Bu hadise Romanyada pek fena 

r şekilde karşılanmıştır. 
Moskova : ~5 (Tas) - Soyvet -

Alman iktisadi müzakereleri devam et 
mektedir. den Almnnynnın kntiycn mcsul olamaya --------------

r--........-~---------------~ lt!;r;ı4LIZN1 B4YR4İi1NllZDIR 1 

--
Dün Sovyet - Alman delegeleri 

arasında hayvan yiyeceklerine ait bir 
anlaşmn imza edilmiştir bu pakta göre 
Sovyet Rusya Almanyaya bir milyon 
ton hayvan yiyeceği salacaktır sevki
yat derhal başlıyacaktır. 

cağını SÖ.) letniş ve koridor mesele ine 
h-mns ederek bu meselede Alman.) n· 
nın gayat civan merdane hareket et· 
tiğini fokal İngiltcren in de tethis hn 

-Gerisi üçüncü shaiede -
l 

INÖNÜ TÜRK BIRLIGiNIN 1 
TIM S ALIDiR 



Sahife 2 

Çukurovanın iki 
davası ele alındı 

-Bırinci sahifeden attan-

"- Memleketi epeyce öğrenmek 
ve ondan sonra program çizmek la· 

• ztm gelir. Bu gaye ile bir müddet 
merkezden ayrılmamak lazım geldi. 
Bu suretle merkez vaziyetini ve ihti· 
yaçlannı kavramış oldum. Bunu mü
teakip vilayetin iki büyük kazası olan 
Ceyhan ve Osmaniye mülhakatım tet
kik fırsatlarını elde e ttim. Diğer ka· 
zaları da ikmal edince vilayetin me
sai programım iyi bir şekilde tanzim 
etmek imkanını eldi! edeceğimi ümit 
ed iyorum. 

Kasaba ve köylerde yapbğım se
yahattan aldığım intibaların iyi ve 
kö tü tarafları var l İyi tarah, halkın 
bu ytlki iktisadı ve zirai durumunun 
iyi olduğudur. Gerek istihsal ve gerek 
sabş noktasından normal bir yıl geç
mektedir. Halk ve köylü bir maişet 
sefa letine uğramaktan masun bulun
maktadır. Bilhassa, çalışan ve çiftçfüği 

bizzat kendi efradiyle yapan köylü 
için bu yıl, refah ve genişlik yılıdır 

denebilir.: • 

Fena intibalar dediğim vaziyet 
şudur : Maalesef kanunların en uzak 
köşelere kadar sokulamamış bulunması : 
ve mürakabenin de kifayetsiz kalmış 

olması ! 
Bölgede,umumiyetle muhtardan 

başlayarak yukarı doğru bütün dev 
let teşkilatında kanunlara karşı ala
kasızlık kayıtsızlık görmüş bulunu
yorum. Halbuki bu tedavi olunmaz
sa ne rejim :::le istikrar ne de millette 
inkişaf için yolu sağlamış olamayız. 

Ben şu kanaatteyim ki, hüsnü 
niyete makrun olsa dahi, kanunsuz 
görülen, kanunsuz } apılan şahsi 

i~ler, şeklen ve .vehleten faydalı~ 
görülse bile bunlerda bir ittırad 

insicam ve imtidad mevzuubaihs ola 
maz. Kuvvetle israf edilmiş olur. 
Bunun için bütün .arkadaşlarıma sı
kı kanun perestlik öğütleri vermeğe 
çalıştım. Muhtarlan, köyleri ve ruz
metleriyle alakalandırmak için bir 

muhtar cep defteri (belleten) usul 
ihdas ettim.Bunlar muhtarlara tevzi 
edildi.Bu belletenler de köyün bilu. 
mum istatistik malumatı münderiç 
bulunacaktır. Bu sayede muhtar, 
köyünü tamamile tammış ve köyü
nün halihazır ile bütün ihtiyaçlarını 
bu cep defterinde tesbit etmiş bu
lunuyor. Bu defterler sayçsinde biz 
de köylerin durumunu, ihtiyaçlarım 
yarın için yapılması lazım gelen şey 
leri kolayca görmüş oluyoruz. 

Gene tetkiklerim esnasında şu 
acı hakikatler karşısında kaldım : 
Bölgede okul ve yollar işi çok geri 
kalmış bir halde. Bu bölgede 900 
kilo metrelik bir yol elzem iken 30 
-35 . kilometrelik temiz bir yol 
mevcuttur. 

Okul binalarının da hüyük bir 
kısmı birer damdan, küçük odalar
dan ve harabelerden ibarettir, Köy 
yolları da ayni vaziyette. 

Bu gün köy yollarınm ıslahı için 
tedbirlerimizi almış, bütün teşki la· 
ttmızı seferber hale getirmiş bulu
nuyoruz. Mahsulün alındığı bu mev
simde bütün köylü, köy kanununun 

Türk sözü 

, 
1 

a ç hı o ca lb e r 
" •• •• 

BUYUK BAYRAMA 
HAZIRLIKLAR 
Müteaddit taklar yapılıyor , şehir baştan 
başa elektrikle tenvir edilecektir 

Halkevi konferanslar, müsamereler hazırladı 

CUmhurlyetln 16 mcı yıldönUmü bayramma Adana bUyUk 
hazırlıklar yapıyor. Şehrin bUtUn ana yollarmda müteaddit 
taklar kurulmaktadır. Resmi ve hususi bUtUn müesseseler 
va ticarethaneler ayrıca tez· 
ylnat yapmaktadır • Bilhassa 
elektrlk tenvlratına çok ehem. 
mlyat verllmektedır • Bayram 
gecelerinde şehir ba,tan bafa 
tenvir edllecektlr. 

Diger taraftan Halkevimiz , bu 
bayram İçin büyük bir tezahürat 
programı hazırlamıştır. Halkevi bay
ram günlerinde konferanslar , mü. 
samereler verecektir . Halkevi mec· 
muası olan " Görüş)er ,, İçin de 
fevkalade bir nüsha hazırlanmakta. 
dır . 

emrettiği çerçeve dahilinde yollarını 
hendekli ve bir metre yüksek bir 
halrJe inşa edecektir. Dağlarda, sert 
ve kayalık yerlerde de yollar teker 
Iekli vesaitin geçmesine müsait bir 
şekilde ıslah ve inşa edilecektir. 

Köy mektepJeri meselesinde 
esaslı tedbirler almış bulunuyoruz. 
1000 nüfuslu köylerde ve yahut da 
bu nüfusu dolduran çok yakm köy
ler arasında üç dershaneli, iki odalı 
ve büyük salonlu beş smıfh tedri
sata müsait olacak büyük okullar 
inşasmı da kararlaştırdık. Bunların 
planlarım kazalara gönderdik. Kay· 
makamlar bu esaslar dahilinde ça
lışacaklardır. Bu meyanda kabili 
ıslah olan okullar da tamir edilecek. 
tir. 

Vilayetin azmi, mektep ·mesele· 
sinde biç bir dershanenin gayri 
ııbhi ve gayri terbiyevi bir şekilde 
bırakılmamasının teminine matuftur 
Modern tedrise imkin veren güzel 
okullar behemehal yapılacakbr. 

Teftiş devrim esnasında iyi bir 
müşahedem oldu : 

Bu da Kaypak nahiyesine aittir. 
Burada genç, çalışkan bir nahiye 
müdürü lbuldum; gördüm ki köy 
yolları işini temamile verilen isti
kamette tahakkuk ettirmiş. Köy 
belletenlerini kendisi tde dahil ol
duğu haJde bütün muhtarlara mun· 
ta zaman tutturmuş. Şayam takdir 
mesaisinden doJayi bu genç me
murun taltifi cihetine de gitmiş bu 
Junuyorum . ,, 

Sayın abunalarımıza 
Ev de.ijlftlrme mevsimi 

oldufiundan tevzfatta yanlış
lıfia mahal kalmaması için 
yeni ıa,mdıljmlz evin adre
sini ldarehanemlze: blldlr· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK sözO 

-----·---·---

Şehirde gene 
bira kalmadı 

Şehrimizde dört beş gündür gene 
bir .. Bira buhranı " baş göster-
miştir. Esasen son gelen 15 - 20 
sandık bira şehrin beş aiti günlük 
ihtiyacım karşılamış ve çabucak 
tükenmiştir • Haber aldığımıza gö

re, inhisarlar Baş Müdürlüğü sipa 
rişlerin süratle yerine getirilmesi 

için fabrika nezdinde teşebbüslere 
geçmiştir . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kısmen 
bulutlu, hava hafif rüztarh geçmiş

tir. En çok sıcak göl rede 30 de
receyi bulmuştu. 

Vakıflar • 
mımarı 

Vakıflar mimarı Bay Halim Azal, 
evkafa ait inşaatı yerinde tedkik 

etmek üzere bugün Mersine gide
cektir • 

Ceyhanda bayram 
hazırhkları 

Ceyhan : 25 ( Hu
0

susi )- Kasa 
bamızda Cümhuriyetin 16 ıncı yıJ .. 

~----------------------! 1. 

dönümünü kutlamak üzere büyük 
B0Y0K MiLLET MECLISi hazırlıklar yapılmaktadır . Bayram 

T-URK iRADESiNiN KAYNAGI 
bu yıl her Sf"nekinden daha büyük 
bir tezahürat içinde kutlanacakhr. 

o 
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e r 
Halkevinde fotoğ. af 

Kursu açıldı 

Mükemmel bir labt 
ratuvar tesis edildi 

Fotoğra fçılık bu günkü insar. 
lartn hayatında ve muhtelif iş s' 
halarında çok büyük bir ehemifl 
yet almış bulunmaktadır. Vasıl ol 
duğu hayret verici teknik tekamLiJl' 
beraber sanat sahasındaki inkişaf 
da pek büyük · of muş vel bu giİ1 

artık güzel sanatlar arasma katıl 
mıştır. Bilhassa ama tör fotoğrafçı 
hk ve güzel manzaralar bulmak v 
bu suretle vatandaşa yurdu taoıt 
mak ve s~vdirmek :gibi büyük bi 
faydayı mucip olduğu gibi mtll 
müdafaa !bakımından da büyiil 
faydast bulunan :güzel ve daiııı: 
teşvike değer bir lbeves halini al 
mıştır. Bütün bunları nazarı itibarı 
alan Halkevimiz bir fotoğraf labO 
ratuvarı tesis etmiştir. Cumhuriye 
Halk PartisiGenel Sekreterliğindef 
gelen emirler bu hususta ne kada1 

isabetti bir karar verildiğ:ni göste 
mektedir. Partimiz her HalkevinJı 
mutlaka bir fotoğraf sergisi yapıl 
masım istemektedir. Halkevimiıir 
fotoğraf laboratuvan bir ·kaç gii1 

içinde ikmal edilecek ve kuvvetlı 
umulduğuna göre ikinci teşrinin b· 
şmdan itibaren halka parasız foto 
raf kurslan açılacaktır. Bu sureti 
şubat ayı içinde açılacak sergi \ 
müsabakaya yeni yen; bir çok alt 
törlerin iştiraki temin edilebil1 

cektir. 

Edebiyat konferansı 

Bu alqam Halkevinin yıllı 
köof erans serisinden ikincisi edl 
bi7at mevzuu üzerinde Bayan Be 
kıs Zencirlcran t11af1ndan Ev sal• 
nunda bir konferam.. verilecekt, 
Giriş serbesttir. Konferansa ıaı 
20 de baılanacaktır. 

Stadyomda 
revir yapılacak 

Adana Stadyomunda beden tt 
biyesi genel direktörlüğünden ge 
len tamime göre küçük bir re\'İr' Y 

pacağı ve bu uğurda sıhhat müdii.~ 
ile birlikte beden terbiyesi müdlitil ~ 
nün istihzaratı ikmal etmekte oidıl 
ları memnuniyetle haber alınmıştır'· 

-~--~~~~~~~--;;;::. 

MÜCADELENiN KUVVE Ti 
iLiMDEN vE ÇALIŞKANLlt(· 

DAN iBARETTiR -
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abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

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

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZiYON 
POST ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 26 / 10 I 939 

12.30 Program' ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.50 TÜRK MüZlGl 
Çalanlar : Kemal Niyazi Seyhun, 

Cevdet Çağlar, Hasan Gür. 

13.:m - 14.00 MÜZiK (Karışık 
Program - Pi.) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Müzik (Radyo Caz Orkest· 
rası) 

19;00 Konuşma (Ziraat Saati) 

19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti 

20.15 Konuşma (Doktorun Saati) 

20.30 Türk müziği 

Çalanlar : Kemal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla, Hasan Gür, Şerif İçli. 

Okuyan : Necmi Rıza Ahıskan 

21.15 Müzik ( Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 
haberleri, ziraat, Eshan-Tahvi1at kam 
biyo Nukut Borsası (Fiyat) 

22.20 Müzik (Küçük Orkestra -
Yukardaki programın devami) 

22.35 Müzik (Cazband - PJ.) 

23.25-23.30 Yarınki Program ve 
Kap-ı.mş. 

Beden terbiyesinin 
yapacağı tesisat 

Beden terbiyesi tarafından bu 
yıl yapılacak kapalı jimnastik salo-

nuna bitişik böJge binası ve salon 
için (16000) lira ve Atatürk parkın 
da da yapılacak atış poligonu için 
de (10.000) lira sarfedilerek memle 
ketimizi tanzim edecek güzel tesi

sat vucuda getirileceğini bu uğurda 
planların hazulanmakta olduğunu 
haber aldık. 

Türksözü Sahife : 3 

,----------------------·----------------------, 
1 OlUlnya lhlalb>~ıro~ırü 1 
~ ~ 

Bir Yunan vapuru Ribbentropun son J Cephede yağmura 
dün torpillendi nutku rağmen harekat 

Londra :25 (Royter) - Şimal de 
nizinde bir Yunan vapuru torpillene 
rek batmıştır kaptan ve tayfal:ır kur 
tanlmıştır kaptan vapurun bir Al
man tabtelbahiri tarafından batırıl· 
dığını söylemiştir. 

Yalanlanan bir şayia 

Londra : 25 (Royter) - İngilte 
renin f tal yaya Dalmaçya sahillerini 
teklif ettiği hakkmda çıkarılan şa~ 

yialar katiyen asılsızdır. 

Haydarabat nizamı 
İngil tereye yüz milyon 

lira yardım yapdı 

Londaa : (Royter) - Haydara 
bat nizamı, harp dolayisile lngiliz 
ordusuna sarf edilmek üzere şimdi
lik 100,000,000 liralık bir yardım 

yapmıştlr her ayda ayrıca 11 mil· 
yon lira gönderecektir. 

Bir İngiliz heyeti Franko 
ile görüştü 

Londra : 25 ( Royter ) - Mad. 
ride giderek Franko ile uzun bir 
mülakat yapan İngiliz heyeti bugün 
Londraya avdet edecektir. 

Çekoslavakyada tethis 

Ankara : 25 (Radya) - Çekos 
Javakyada Alman tethiş hareketi 
şiddetlendirilmiştir 7 5 talebe beyan 
name dağıttıklarından dolayı tevkif 
edilmiştir. 

Beden terbiyesi istişare 
Heyeti 

Beden terbiyesi istişare Heyeti 
Valimiz Başkanlığı altında dün 
saat 17 de eski Telgrafhane bina
sında Bölge Bürosunda toplanarak 
muhtelif Spor mevzuları üzerinde 
kararlar vermiştir. 

Cumhuriyet bayramında 
sporcular 

Beden terbiyesi müdürü başkan 
lığında toplanan bütün spor kulüp
leri reisleri ve umumi kaptanları 

Cumhuriyet bayramında yapılacak 
spor hareketleri ve geçit resmi hak 
kında kararlar alınm.ıştır: 

- Birinci sahifeden artan -

rcketleriue kalkışdığını ve binaenaleyh 
AlmMyanın mukabeleye mecbur kal· 
<ltğını an la tmıştır. 

Bundan sonra nazır, "şnrki Avru 
pada ~ulh Almanya ve Rusya tarafın 
dan garanti edilmiştir,, dedikten son 
ra ltalya ile akdenizde, ja.ponya ile 
uzak şa.rkda hakiki dostluklar tesis 
edildiğini SovyeUerle olan c.lostlnğun 
gittikçe derinleşmekte olduğunu Ame 
rika ile ise Almanyanın hiç bir ihti· 
lafı olmadığıuı. İngiltereye ve Fc-ansa 
ya gelince, bunlarında. ha.rl ıi halka. 
zorla tahmil cttigini söylemiş ve söz 

!erine şöyle devam etmiştir. 
-"Cemberla.yn Almanya.dan Lon 

draya bir elinde defne dalı bir elinde 
silahlanma. proğramı ile döndu,, 

Ribbentrop bundan sonra Alman
yanın hali ~hazırda şarkı Avrupada 

genişledi 
- Birinci sahifeden artan -

ueşriyatı kesmiştir. Anlaşıldığına. göre 
Hamburg radyo istasyonu Uzcrindt"n 
bu a.nda. İngiliz tayyareleri geçi,, or
du. 

Paris : - Garp cephesinde muh
telif mınta.kal:ırda tekrar faaliyet 
başla.mış. oldukça şiddetli muharebe
ler cereya.n etmektedir. Vardedt or· 
manının cenup ve doğu kenarında bir 
Alman taarru~u ta.rdedilmiştir. Bu 
cephede bir haftiı.da.nberi mUtema<li
.)'CD yağmur yağmakta.dır. 

Pa.ris : 25 (Radyo ) - Almanlar 
Ren boyunda. hoparlörlerle Alman 
askerini ka.ndırma.ğa çalışıyor Vt" :;öy
le diyorlar : " Fransa ile harp dme· 
diğimizi artık a.nltldrmz mı'? ., 

Bu hoparlör Fransızların mitral
yöz nteşi ile sUsturulmu~tur. 

mustemlekelere sahip olduğunu buyuk ---·----------
Alman hududla.rının artık kati olarak r 
çizilmiş bulunduğunu ve bunu muha· 
fa:ıa için Sonuna kadar mUcadele edi 
lecegini beyan etmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

alk eczahanes tdir 

Bugün 
Öğlen 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

1

1 imsak 

imsakiye 
güneş 5 saat 59 dakika 

1 ı 
" 

42 
" 

14 
" 

42 n 

17 n 4 ., 
18 n 32 n 

4 il 20 

1 , 
TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü m~tbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

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

Türksözü il Türksözü 
matbaasu Cilthanesi 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecm'l!alar " gazet€;ler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, pliinlar, mak-i buzlar , her boyda defterler, 

Renkli a fişler 

Ve her türlü resimli. ve renkli 
baskılar sürat ve ı ıefasetle tab 
edilir • 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark kan yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhancsine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

1 

.............................. ~ .............. . 



Sahife : 4 Türk sözü 26 Teşrinievvel 939 

Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümü 
,. 

Şehrimizde 

Büyük bayramı nasıl kutlayacağız ? Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
dönümü bayramı r da; 

CÜMHl JRIYET 
PROGRAMINI 

28 Birinci Tefrln t939 
Cumarte•I GUnO 

1 - Cumhuriyet bayramı kanuni 
gereğ:nc göre 28 - Birinci Teşrin 

Cumarte<>i günü öyleden sonra başla
yıp 30 - Birinci Teşrin Pazartesi 
g'Ünü akşamına kadar sürecektir. 

2 - Buna göre bayram Birinci 
Teşrinin 28 inci Cumartesi günü saat 
13 te snat kulesindeki vakıt düdüğü· 
nün çalınasiyle başlıyacaktır. Bayramın 
başlanmasını bildirecek olan bu işa
retle beraber bütün fabrika düdük
leri ve şehirdeki otomobil ve kamyon 
kornaları beş dakika sürecek surette 
çalacaklardır. ~ 

3 - Birinci Teşrinin 28 inci Cu
martesi gününden başlıyarak 30 uncu 
günü akşamına kadar sürecek olan 
bayram günlerinde bütün resmi dai
reler; Cümhuriyet Halk Paıtisi kurak
ları Spor kulüpleri bütün okullar mü
esseseler, ticarethaneler, bankalar, fab· 
rikalar dükkanlar evler, nakıl vasıta
ları ve meydanlara caddelere kurula
cak taklar ve bayr;aklarla süslenecek 
ve eleklrikle ışıklandırılacaktır. 

4 -- Bu gün ve bayramın diğer 

günlerinde öyleden sonra belediye 
önünde kuruköprüde, Saathanede ol
mak üzere üç yerde Cümhuriyet Halk· 
partisi tarafından kurulacak halk kür
sülerinde ııdları parti başkanlığınca 

seçilip komiteye bildirilecek olan ki
şiler tarafından konferaslar verilecek
tir. 

5 - 28 Cumartesi günü akşamı 
saat 20 de Halkevinde bir konser 
verilecektir. 

6 - O gün yani 28 inci günü 
saat 14 te Demirköpril civarında 

Halk evi Spor kolu tarafından tertip 
edilecek cirit oyunları oynanacaktır. 

Ayni günde saat 2 den sonra stad· 
yomda Adana Spor kulübü ile Kon
ya Sporcuları arasında bir fütbol 
maçı yapılacaktır. 

29 Birinci Te,rln t939 
Pzar gUnU 

7 - 29 birinci teşrin pazar gü 
nü saat 9 dan 10 kadar Türkiye 
Cürnhuı iyeti adına vilayet valisi tara
fından hükumet konağında kabııl tö
reni yapılacaktır. Bu kabul töreninin 
programı ayrıca olarak yazılıp bu 
programa bağlanacaktır. 

8 - Kabul töreninden sonra Vi
layetin en büyük mül~ iye amiri olan 
Vali yanında en büyük askeri Komu· 
tanı ve Parti reisi olduğu halda cum. 
huriyet meydanına giderek kutlama 
komitesi tarafından hazırlanmış kro
kiye göre yer almış bulunan bütün 
grupların ve halk kütlelerinin önle. 
rinden geçmek ve her grubun karşı
sında durarak Cümhuriyet ve inkilap 
sevgisini besliyecek kısa süzler söy· 
!emek surctile herkesin bayramını 
kutlulıyacaktır. 

9 - Geçit töreni asfalt cadde 
üzerindeki Cümhuriyet meydanında 
yapılacaktır. 

10 - Geçit törenine katılacak 
olan süel kıt'alar, okullar, kurumlar 
vesaire yapılan krokide gösterilen 
yerlerde sıra ile duracaklardır. 

BAYRAMININ KUTLAMA 1 - Saatkulesi meydanında. 

2 - Belediye önünde, 

AŞACiIYA 

11 - On buçukla on bir arasında 
Vali, Tüm Komutan ve Parti reisi 
tören alanında bulunanların bayramı· 
nı kutladıktan sonra muzika istiklal 
marşını, Cümhuriyetin onuncu yıl dö· 
nümü marşını çalacak ve bu marşlar 
hep bir ağızdan söylenecektir. 

12 - Marşların söylenmesini 
muteakıp geçit töreni başlıyacaktır. 

A - Askerf kıt'alar (E.n büyük 
komutanın sıralıyacatı üzere) 

8 - istiklal ve İnkılap için can· 
)arını ve uzuvlarını vermiş olan kah· 
ramanları temsil etmek üzere her 
rütbeden ·subay, erat, malul gaziler 
ve ihtiyar gaziler ve şehit anaları 

C - Ünüformalı yedek subayları 

Ç - Polis ve Jandarma kıt'aları 

O - İzciler 
E - Mektepliler (En büyük ma

arif amirinin sıralıyaca~ı üzere) 

F - Sporcular 

G - Devlet demiryolları memur
larile ulusal cemiyetler (Kızıl ay, Ço
cuk esirgeme, Türk hava, Türk Maa
rif, Ulusal ekonomi ve artırma cemi· 
yetleri, basım kurumu ve saire) 

Esnaf kurumları kendi bayrakla
rile köylü ve şehirli bütün yurtda~la· 
rın bu törene iştirakları dileğe şayan· 
dır. (Atlılar yayalardan sonra gele
cektir). 

13- Geçit törenine katılacak ve 
tör~ne girenlerle birlikte geçit ya
pacak olan resmi kurumlara bağlı 
bulunanlar resmi ve büyük ünifor
malarım takacakları gibi bütün yurd
daşlar da bu büyük bayram günle· 
rinde en yeni ve en temiz clbisele· 
rini giyeceklerdir . 

14- 29 Birinciteşrin günü tam 
saat 12 de bayram onuruna 21 pare 
top atılacaktır • 

15- 29 uncu iÜDÜ saat 16 da 
Belediye, Parti , Halkevi ve Devlet 
Demiryolları tarafından hazırlanacak 

çelenkler Halkevi binasından bando 
ile birlikte toplu olarak izciler va· 
sıtasile a-ötürülüp Atatürk anıtına 
konulacak ve ayni 2.amanda bir söy· 
lev verilecektir. 

16- Bayram süreğince okullar 
kendi talebeleri velilerine program
ları gereğince müsamere verecekler
dir . 

17- O gece ' saat 20 de süel kı
talar , sporcular , halk kurumları ve 
halk tarafından fener alayları yapı

lacaktır. Bu alaylar Halkevi ile hü· 
kumet konağı arasındaki caddede 
toplonarak önde bando olduğu halde 
şehrin genel caddelerini dolaşacak· 
tır. Alayın gidiş ve idaresi Tüm Ko
mutanlıktan tayin edilecek bir Su
bay , Halk Partisinden bir zat ile 
Emniyetten bir Komiser ve Beledi
yedan zabıte amirinden mürekkep 
bir komite tarafından tanzim edile
cek tir . 

18- 29 uncu pazar günü akşamı 
Vilayet tarafından Kız Enstitüsü sa
lonunda bir balo verilecektir. Bu ba
loya iştirak edecekler için ayrıca 
davetiyeler yazılacaktır. 

19- 29 uncu pazar günü öğle 

KOYUYORUZ 

ve saat 14 den sonra Stadyomda 
Kon ya Vil!ycti Sporcuları ile Adana 
Sporcuları arasında bir futbol maçı 
yapılacaktır . 

30 Blrlnclta,rln 1939 
Pazartesi gUnU 

20- '30 uncu Pl\zartesi günü sa
bahleyin saal 10 da Atatürk par
kında 1 en is sa hasının açılma töreni, 
tenis maçları ve saat 14 den sonra 
da Adana Stadyomunda Adana Spor
cuları ile Mersin Sporcu! arı arasında 
bir futbol maçı yapılacaktır . 

21- Cümhuriyet bayramının ba· 
şından bitimine kadar her zamanki 
bayram yeri çocuklar için açık bu· 
lunacaktır. 

Halkevi Reisliğinden : 

26.10.939 perşembe günü ak 
şamı salonumuzda Kız Lisesi Öğ
retmenlerinden Belkıs Zencirkıran 
tarafından (Edebiyat) mevzulu bir 

konferans verilecektir. Giriş ser· 

bcsttir. 11150 

Seyhan Vakıflar müdür
lüğünden: 

(256) Jira (14)kuruş keşifli Ca

miikebir civarında 36 numaralı ha· 
nenin tamiri eksiltme ihalesi günü 

olan 20. 10,939 gününde istekli 

çıkmadığından eksiltme müddeti 

on gün uzatılmıştır, 31. 10.939 salı 
günü Vakıflar idaresinde yapılacak· 
tir. 

isteklilerin müracaatları. 

3 - Kuıuköprüdc çeşme mey. 
danında, 

Olmak üzere (3) yerde C.H.P. 

Halk kürsüleri kurulacaktır. 

Kürsüler : 28, 29/Birincitcşrin. 

Günleri saat: 13 ten -17,30' " 
kadar ve 30/ Birincitcşrin. Pazar· 

tesi günü sabahı saat: 7 dcn/ 13'e 

kadar açık bulunacaktır. 

Cümhuriyet b~yramı günlerine 

mahsus olmak üzere Parti tarafın 
dan kurulacak olan bu kürsülerde 

söz söylemek i:ıteyerıler Parti Vi· 

!ayet idare heyeti kalemine müra

caatla adlarını yazdıracaklardır. 

Bayram günleri kürsülerin açık 
bulunduğu saatlerde kürsü başın
daki komitelere müracaat etmek· 

sureti le de söz alına bilir. 

Kadın ve Erkek (18) yaşından 

yukarı her vatandaş Halk kürsülc· 

rinde söz söyleyebilir. 

ttdana askeri satın alma 
komisyonu riyasetinden 

1 - Askeri ihtiyacı için 10o 

adet tevhid semeri yaptırılacaktır • 
Muhammen bedeli 2600 liradır. 

2 - Bu semereler açık eksilt· 

mc ile 27-10-939 cuma günü sa 

at onda Adanada askeri satın al-

ma komisyonunda eksiltmesi yapı

lacaktır. 

2 - EksiltmP.ye iştirak edecek 

olanlar şartnamesini her gün komis 

yonda görebilirler. 
12-17-21-26 

11109 

( RU'Dôl"P1H' VALENTINmÔ'yu ) 1 
BtYJ Akşam 

Alsaray Sinemasının 

1 

Takdim Edeceği, Efsanevi Şark Oiyarlannın Sıcak 
ve Ateşli Havası Albnda Cereyan Eden 

_ [iuyUk Şark Fllm..!_I -------------. 

ŞEYHiN OGLU 
------------ - 1 S eall va Nafi•] -

Türk Musikisile Süslü Şaheserde Görünüz 

h:'.CF' Bu Büyük Filmin Mevzuu S izi Heyecana 
ll"Siiiil Düşürecek Ve Harkulclde Musuki Teshir 

E decektir 

iLAVETEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 

Tan Sinemasında : AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
....-. ..... ~.....--...... .. - . .. .. ~~ 

Misline raslanmamış muazzam hır muvaffakiyetle devam etmektedir 
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Adana belediye riyasetinden: 
I Teşrini saninin birinci çarşamba günü saat onda toplan~cak olan be 
ediye meclisine ait ruzname aşağıdadır. 

Belediye kanununun 55 inci maddesine te~fikan ilan olunur. 
RUZNAME: 
l - Divanı riyaset int i habı 
2 - ihtisas encümenleri intihabı 
3 - Daimi encümen ezalığı intihabı 
4 - 938 Mali yılı kati hesabının tetkiki 
5 ·- Riyasetin yfliık mesai raporu 

' 6 - Kadri Ramazanoğlunun Seyhan parkındaki hissesine ait sulh ev 
rakı 

7 - Yeni tayin olunan altı memurun tasdiki memuriyeti 
8 - Sığır barsakları temizleme tarıfesi H : 
9 - Sucuklu~ için kesilen hayvanatın frigo ücreti tarifesi tanzimi H 
10 - Yapı yollar kanununa tevfikan şehir imar mıntakalarmın tayin 

Ve senelere taksini H : 
11 - Riyasetin vilayetten aldığı üç günlük mezuiliyetinin tasdiki H : 
12 - Fasıllar arasında münakale icrası 
13 Meıadık techiz ve tekfin tarifesine yapılacak tadilat H : 

11152 

:----------------------------------------Asri sinemada 
Süvare 

8,45 Bu akşam 
Matine 

2,30 

Halihazırla alakadar:Alman - Fransız harbinde geçen elim ve heyecanlı 

Bir aşk faciası 
Senenin en yüksek ve en güzel filmi 

Lida Borova Mathias Vicmanin 
Sinema Aıemlne yarattıAı bir hlrlka 1 •• 

(Aşktan daha kuvvetli) 
ilave : iki k1S1mlı~ MAYMUNLAR tarafından temsil edilen komedi 

1 Pek yakında : 
Felıx ganderanın dünya lisanlarına tercüme edilen romanından 
muktebes Ylctor Francen-Vern Korennenln şaheseri 

Çelik K~J_e __ I 
Telefon : 250 11096 

----------------------------------------------~ -----------..... --~ ...... ----------------.;..;.;:;.;;.;;~--------
Kadın 

8. 
şapka 

KETi 

• 
evı 

1 Acele etmeyiniz! Arzu edilen model üzerine yeni \e tamir yapılır -------
Adres: Yeni postane karşısı No:201 940 modeli RCA Y?kında geliyor . 

bır kere: 
Radyo almadan evvel 

R. C. A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• iktizasındandır . ------------------ R. C A 940 suı.esi içjn hazırladığı tn bü)ük sürpıiz hem şehir 

------------\Adana sulh hukuk ~muha-
'V- } k karnesi satış memurluğun-
"-İr a ı ev dan= 

• • cereyGrııle b( m df' 12CO saatlık anot bataryasile çalışa 
bir modeldir. 

Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde her 
marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

No: 33 

. 'I'ürkocağı mahallesinde icra 
ltlsinin gün doğusunda Fevkani 
U llbtani ( 8 ) odayı ve biri ka 

1 olmak üzere altlı üslü iki geniş 
0

1tıu. cadde üstünde büyük bal 
•rı; Mutfak, Banyo Su teşkilab 

•tir bilcümle tefcrruatile her
~ bir daireye de elverişli mü· 
et bir ev kiralıktır. Kiralamak 

~tıler Cümburiyet Halk Par 
.. le11ıinde Hüsnü Yurtcu ile 
'Qı~lidir. 

....... _______________ ___ 

biştabibi 
'-teddin Dinler 
\' 
l\'}'ladan gelmiştir . Hastala· 
i'tılay civarındaki muayene· 

2 ilde kabule başlamı~tır . 
' 6 11145 

" işle . d 
d tın e çalışmak üzere 

ırı b• ...... . ızrnetçi aranıyor . lda-
"•ıze ·· rnuracaat . C. 

'=-
~-------

Adanada mukim Ganime ile ter 
zi Mehmet Ihsan ve telgraf memuru 
Hayri ve saatçı Rızanın şayian mu· 
tasarruıf bulundukları eski debakha 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesi 
12 

_______________ ..._ ___________________________ .,: 

ne mahallesinde şeftali sokagmda 

1 
y 

kain kadastronun 135 parsel Ada enİ Çlkan kanun Ve Dİzamfar 1 
1 numarasında kayitli şarkan yol ------
şimalen garben 30-135 arsa ve İ J 
2-135 ev ve cenuben yol ile çev· Ş htilaflarını Uzlaşfuma ve ahkim 
rili tahtam ve fevkani bulunan oda Nizamnamesi 
ları şamil hanenin şuyuunun izalesi Kararname No: 2110565 
suretile belediye mezat salonunda 
24- teşrini evvel-939 tarihine mu - Dünden artan · 
sadif sah gününde muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşini doldur 
mamış olduğundan en çok artbrarun 
taahhudu baki kalmak üzere en faz 
la arttırana ihalei katiyesi icra kılına 
cağından talip olanlann 9 teşrini 
aani 939 tuihine müsadif perşenbe 
günü saat 8-30 -12 yüzde yedi 
buçuk pey akçasile birlikte belediye 
mezat salonunda hazır bulunmaJan 
ilan olunur. 

26-5 11147 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi. Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri. Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı • 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 60 

MADDE: 56 

iş ihtilafı Hakem Kurulu ile Büyüte Hakem Kurullannda rüyet olu· 
nacak ihtilaflar bu Kurulların ilk içtima gününden itibaren 10 iş rünü 
iç•nde, Yüksek ve FevkalaCle Hakem Kurullanoda rüyet olunacak ibtilif· 
lar ise bu t<urullann yine ilk içtimaı gününden itibaren 20 iı günü zar. 
fmda karara bağlanır. 

MADDE: 57 ' 

iş ihtilafı Hakem Kurulu ile iş ihtilafı Büyük Hakem Kurulu kararla. 
rına, taraflara bildirildiği günden itibaren 12 i;: günü zarfında itiraz edil· 
mezse bu kararlar k~sinleşmiş olur. Kesinleşen karara iş ihtilafife alaka -
dar tarafların ittiba etmeleri mecburidir. 

Bu karar aynı işyerinde toplulukla iş ihtilafına karışmamış olan öteki 
işçiler hakkında dahi' nafi olur. 

Kesinleşmiş karar Kurul tarafından münasip börülecek vasıtalarla 
neşir ve ilan edilir ve iki sureti, biri işyerinde işçiler tarafından görüle. 
cek bir yere asılmak. diier 29 uncu maddede beyan olunan zabıt defte· 
rine yapıştırılmak üzere, İşveren veya işveren Vekiline gönderilir. 

MADDE: 58 

iş İhtilafı Hakem Kurulu ile iş ihtilafı Büyük Hakem Kurulu karar
larına taraflardan biri. kararın kendilerine bildirildiği günden itibaren 12 
iş günü zarfında, itiraz edebilir. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KQZA 
::m 

KiLO FIATI 
CfNS( En az En çok 

Sahlan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 6.l'l 6,75 
Ma. -32 parlafl • 

-Ma. temizi • 28 30 

- ---Klevland ?.7 '36 
Klevland ( Y .M. ) 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Silah 

Çl~IT 
1 1 1 

1 1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk. '2,55 

HUBUBAT 
Bufday Kıbns 1 

• Yerli 2,25 4,7 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,50 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... • • :s ~ 
üç 
Dört yıldız Doğruluk 

~ tC 

~~ 
üç • • 
Simit 

" 
~ Dört yıldız Cumhuriyet 

N t,)o 

üç " " il 

Simit " 
Livttrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

25 / 10 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Peru Santim 

Hazar 6 32 Lird 

ı-Rayişmark --
Vadeli 1. 5 80 Frank (Fransız) -2-95 

5 68 Vadeli nı Sterlin ( İngiliz ) -5- ---rr-
Hind hazır _s_\ ss Dolar ( Amerika ) !291 28 
Ne::lork 9 02 Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriletirmiş olmaz, ayni 
zomanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adanada Yeni bir harika 

Dünyanın en uzun adam 
Adanaya gelmiştir 

2 metro 4o santim boyu 160 kilo ağırlığında yarım metro ay 
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i 
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18 yaşmda bir Türk çocuğu Asfalt caddede dört yol ağzı şen gazin . l 
Cumhuriyet Bayramının birinci gününden itibaren halka gösterilecek 

Fırsatı kaçırmayarak bu fevkalbeşer adamı görünüz . N 
ı ı 1~8 26 - 27-28 -29-4 

---------------------------------------------
Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisınd' 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evioi 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 16-'1 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastl 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kıbul eder. 

16-30 11087 

.. c1a.a 
Umumi neşriyat ınu .. 

Macid Güçl';,,~ 
Adana Türk sözü ına-l 


