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Telefon : 815 -ADANA GÜNDELİK SlY ASI GAZETE 20 T. EVVEL 030 

Yurddaşl Bu en büyü k 1 

bayramın kutluf :l'ots:un 1 
ı\TATÜRKÜN 
'-- • ESERi 
ln bUyUk arkadatınm eHn· 
Ue dUnkUnden daha muhle 
••m ve yarın daha göz ka. 
"'••liracı bUyUklUklere nam 
l:erı olarak devam ed•yor . 

..........__ ______ ·-------' 
NEVZAD GÜVEN 

~, l k ıııılleti, bugün ikinci d 1ğu
H ş 111111 on altıııl'ı yıl dt'foiimünü 

de k ıtluyor .. 
~ M ilet lıayntımızdaki bu eşsiz gü

:ıı 1 ıı) ukluğ'ünü söylemenin, durma· 
~•n l ~ ı. r t lrnenin faydası vardır. 

1 ıı ı çırı d yine ıceriye dönmek 
t l kmak l~zıındır. 

a., .. l liç ııphe yok ki, Büyük Türk 
'"lllletı uzun t ırihinin muhtelif safha-
tırıda bıı çok kötü günler, devreler 

cta'çırırıiştır. Fakat 1919 da maruz kai
l fı akibet kötü bir gün, büyük bir 
' 1ikt-t d"i'!°il, ölümün ta kendisi idi. 
~ . fuık ınıllcli talıin, hakkında ver
t:.t'lı b J ôliıın kararına boyun e~miye-
0~ kadar ııuığrur ve asil bir millet 
~ UQ'unu, iıısan aklının almıyaca~ 
t dar büyük bir kahramanlıkla yaptı· 

1 L1ıı i mucadelesiyle isbat etti. 
Ilı r arılı in, üzerine çöken a~r hük
~u bir HerküJ kuvvetile silkti, atb. 
) ardanberi onu [ Hasta ] bilen dün· 
~ ıöaterditi bu hayatiyete mucize 
( .__ • Yalan değildi. insanlık yeni bir 
..._.. badelmevt ] in şahidi olmuştu. 
~Fakat 1923 de Türk milleti daha 
~iik hayret ve hayranlık verecek 
'it r bir mucizeye başlıyordu. 1923 
llGrı Cumhuriyet ilan edilditi zaman 
ft ~~, bunu belki basit bir rejim 
~kliti olarak kabul etmişti. Hal
~ çok geçmeden gördü ki, bu ta
~. Yepyeni bir milletin, yepyeni bir 
~ dopşuna başlangıç olmuştur. 
ıı. .Bugün aradan on alb sene geç 
~· On alb sene bir milletin haya
~ir göz kırpması kadar kısa bir 
~ . ·~· Bu göz kırpması esnasında 
~timiz medeniyet ve inkişaf yo
~ uıunlutunu anlamak için bir 
' dö~üp arkamıza bakmak kifidir. 
~ ~nn aynası tarihtir. Biz de ken
~ za ı<>rmek için bu aynaya bak
~ı. Buriln ne kadar ileride oldu
~· ne kadar kuvvetli bulundu
'-)!b, • milletler arasında ne kadar 
~G htı·oldutumuzu görmek için dün
Cl.tıııı •ınize bakalım. 1923 de başla
~ mucizenin ne kadar sür'atle 

8 
r ettitini, gerçekleştitini anlanz. 

~ bu ~n altı yılın gururunu, sevin
~ ;:a_nkii bayramla içim· zde bir 
1
' deı tazelemiş oluyoruz. Fakat ' ::~ak içimizde bu sevinç 

_,.. _ '? . bir de aa vardır: ilk 
'lehli iiçüncü sahifede -

ikinci Büyük Cümhurreisimi: lnönü 

AMBARGO KALKTI 
Amerikan ayan meclisi nihayet 
Pitmanprojesini dün kabul etti 

AMERiKA, MÜTTEFiKLERiNE iLK HAMLEDE 
300 HARP TAYYARESi GÖNDERiYOR 

Vaşinton : 28 (a.a.) - Ayan 
meçlisi, silAh ambargosunu kaldıran 

pittamann bitaraflık kanununu 30 re
ye karşı 63 reyle kabul etmiştir. 

Londra : 28 (a.a.) - Ayan mec· 
lisinin karan bu sabahki gazeteler 
tarafından hararetle selimlanmakta
dır. Gazeteler haberi muazzam baş
lıklarla neşrediyorlar. 

Daily Express diyor ki : 

Amerika müttefiklere silih sata· 
cak. Ruzvelt'in bu zaferi, önümüzde· 
ki hafta 300 harp tayyaresinin Ame
rikadan hareket edeceti demektir. 

Aynı gazetenin Nevyork muhabi· 
ri de şunu yazmaktadır : 

Ayan meclisi bu kararı beklen· 
medik bir süratle ve ezici bir ekse-
riyetle vermiştir. Bu, Ruzvelt'için deb· 
şetli bir zafer ve Almanya için de 
atır bir mağlubiyettir. Ambargonun 
kaldırılmasının önümüzdeki hafta me
busan meclisinde de kabul edilmesi 
bekleniyor. Bunun üzerine de Ameri. 
kan fabrikaları kendılerine müttefik· 
ler taraf mdan sipariş ediJen 6000 tay· 

yare ile 1000 denizaltı takip gemisi· 
ni yapabileceklerdir. 

Altıncı Büyük Millet 
Meclisimiz toblanıyor 

-·-
MiLLİ ŞEF N r _, -
TUK VERECEK 

Ankara : ~8 (Telef onla) - Al· 
tın cı Btı) tık Millet nıel !isinin lıirin ci 

alelade içtinın ,t•ncıi önumuzdeki çar· 
şnmh:ı gııntı Cumhurreisimiz Milli 
Şt>f İsmet lnonU'nlln irat hu.) uracak · 
ları nutuk in toplantılaruıa haşlıJ a ak
tır. 

Beşinci Buyuk Millet Mecli inin 
geı.;en 27 lkiııcikanun tarihinde verdi
gi tecdidi intilınp k:ırarİ.) le seçilen 
altım'• Buyuk Millet Mel'lisinin f ev· 
kalade içtima devresi geçen Pazarte• 
si gUnU hitama ermiş hulunmnktadır. 

Bu devre esnasında meclis 45 inikat 
yapmış ve 143 kanun layihası kabul 
etwiş ve muhtelif meselelere dair el
li kusur karar ittihaz eylemiştir. 

BAŞVEKiLiMiZ 

Dr. SAYDAMIN 
CUMHURiYET llAYllAMIMIZI 

AÇIŞ NU1'KU 
Ankara, 28 (Telefonla) - Sayın 

Ba,vekilimia Doktor Refı.lt Saydam 
bu gUn radyoda söyledikleri bir nu· 

tultla Cumhuriyetimizin on~altıncı yıl 

dönUmUnU açmıştır. IBaşvekilimia bu 

nutkile Turk milletine refah, saadet 

dilemiş, Ebed~ Şefi anmış, nıilletinin 

Milli Şefimize olan bağlılıJını tebaruz 
ettirmiştir. 

!,9ı'•9'•'9••·-·-·~·-·-· .. ·-·--·-·--·eı·· • • 
i BAYRAMIN İ 
i PROGRAMI i 
• • • • i ( ikinci Sahifede ) t 
i i . ·-·-·--·-·-·-................. ,,..._-.-. 
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Okuduğu k. 

ranmak bahtsızlığına uğramamıştır. Bu 
kötü mazi, artık tarih yapraklarında 

kaldı; hal ve istikbal ise gençliğin te
miz kalbinde, sağlam kafasındadır. 

Atatürk nesli ve lnönü çocukları, 
ellerinde Kemalizm bayrağı, önlerinde 

lnönü olduğu halde menzile varama· 
mak tehlikesinden azade, fütursuz 
neş't::li yürüyor ... 

Cumhuriyet güneşinde ışık, Cum· 

huriyet havasında nefes alan bu genç· 
lik elbette sağlam ve neş'elidir. 

"inandılar! Döğüştülerl Kazandılar!. 

Cumhuriyet gençliği de inandı; 

icabında döğüşecekl Kazanılanı koru-
yacak ve daha kazanacakbr. 

Artık geçmişe bakmıyacağız! Ge

ride durmıyacağız: Gözlerimiz daima 
ileride, varlığımız daima önde olacak. 

Parola şu: 

Dönemeyiz! Döndürürüz! 

Okuduğumuz kitap Kemalizm; 
kulak verdiğimiz ses, lnönünün se
sidir. 

Bize hayat kaynaklarının sırrını o 
kitap öğretti, yolunu bu ses göstereli. 

Büyük mesafeler sonundaki hududsuz 

hazinelere hep bu kitabı okuyarak. 
hep bu sese uyarak varacağız. 

TangUnar ,.. 

e ır 

BÜYÜK BAYRAMIMIZA 
DAHA DÜNDEN BAŞLADIK 
Ankarada 
Muhteşem 

ve BUtiin Yurdda Bayramınıız 
içinde geçiyor bir tezahurat 

Halkevinde 

Dün geceki konser 

Şehrimiz halkevindeki dün gece 

halkevi gençleri tarafından bir kon 

ser verilmiştir. Konser pek kalaba 

hk olmuş ve gençlerimiz çok mu
vaffak olarak sık sık · alkışlanmışlar 

dır. 

Atatürk parkında ·yarin 
tenis müsabakaları var 

30-10-1939 Pazartesi günü 

sabahleyin saat onda Atatürk par· 

kında yeni yapılen tenis Kortunun 

açılış tôreni münasebetile Mersin ve 

Adana teniscileri arasında tenis mü 
sabakaları vardır. Öğleden sonra 

Adana stadında futbol maçları ya· 

pılacaktır. 

Adana - Ankara arası 
hava postası 

Haber aldığımıza göre Adana

Ankara hava • postası 1 Teşrinisa· 
niden itibaren mevsim dolayısile 
işlemiyecektir. Hava postaları önü· 

müzdeki llkbaha,da tekrar başla · 
yacaktır. 

Bugün Asfaltta Büyük 
bir geçit resmi yapılacak 

Bugünkü Törene ait program aşağıdadır 

Biiyük bayrama daha dünden 
başladık. Dün tam saat 13 de saat 
kules:ndeki düdük ve lfabrika düdük 
leri en büyük bayramımzı müjdeledi. 

Şehrin ana yolları hınca hınç 

halkla dolu ... Şehir :baştan başa do
nanmış ve ışıklanmış bir halde idi. 
Umümi yerlerde Partinin hatipleri bu 
büyük günün arifesinde bayramın 

manasını heyecan dolu ifadelerle an· 
!attılar. 

Aldı~ımız malumata göre Anka· 
rada dün gençlik Ulus meydanında 

büyük tören yaptı ve izciler anıta 

çelenk koyarak coşkun hitabelerle 
Ebedi Şefi andılar; Milli Şefimize 
bağlılıklarını tekraı )adılar. : 

Bugün Adanada yapıla
cak t~ren programı 

29 Birinci Ta,rln ı 939 
Pzar gUnU 

7 - 29 birinci teşrin pazar gü 
nü saat 9 dan 10 kadar Tiirkiye 
Cümhuriyeti adına vilayet valisi tara
fından hük iimet konağında kabı.ıl tö· 
reni yapılacaktır. Bu kabul töreninin 
programt ayrıca olarak yazılıp bu 
programa hağlanacaktır. 

8 - Kabul töreninden sonra Vi 

!ayetin en büyük mülk.iye amiri olan 
Vali yanında en büyük askeri Komu· 
tanı ve Pdrti reisi olduğu halda cunı· 
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 suretile herkesin bayramını 

k u tlulıyacak tır. 
9 - Geçit töreni asfalt cadde 

üzerindeki Cümhuriyet meydanında 
yapılacaktır. 

10 - Geçit törenine katılacak 
olan süel kıt'&lar, okullar, kurumlar 
vesaire yapılan krokide gösterileP 
yerlerde sJra ile duracaklardır. 

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

12 - Marşların söylcnmesiPİ 
muteakıp geçit töreni başlıyacakbr. 

A - Askeri kıt'alar (En büyült 
komutanın sıralıyacağı 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 anıtları 

Büyük Millet Meclisi C - Ünüformalı yedek subaylar* 

Ç - Polis ve Jandarma kıt'alar• 
D - İzciler 

Türk tarihinde Türk milletinin 

biricik ve hakiki mümessili olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , ilk 

toplantısını 23 Nisan 920 de yaptı. 
ilk celsesinde Kemal Atatürkü , o 

zamanki kanun hükümlerine göre, 
Büyük Millet Meclisi hükumeti Re· 

isliğine seçti. 

ikinci intihap devresinde devle
tin idare şeklinin Cümhuriyet ol 

duğu 29 Teşrinievvel 923 de ilan 

edilince Kemal Atatürkü Birınci 
Cümhurreisi seçti • 

Üçüncü intihap devresinde Ke· 

mal Ata türkü ikinci defa Reisicüm· 
hur seçti. 

Dördüncü intihap devresinde de 

1 'f'ü,k Wihinin bu eş.•iz nıüesse· I 

1 

sesi ne zaman kuruldu ? Neler 

1 
yaptt ? Ve nasıl çalışıyor . 

Meclis Kemal Atatürkü üçüncü de· 

fa Cümhurreisliğine getirdi . Ve 

Kemal Atatürkü Büyük Meclis , 

beşinci iPtihap devresinde de dör· 

düncü defa Cümhurreisi yaptı . 

Beşinci devre sonlarına doğru 
hayata gözlerini yuman Büyük şef 
Atatürkün yerine Meclis , Milli Şe
fimiz ismet lnönünü seçti • 

Altıncı devrede de Büyük Mil· 

let Meclisi ikinci defa olarak Milli E - Mektepliler (En büyük mı· 
Rcisicümhur arif amirinin sıralıyacağı üzere) Şefimiz ismet lnönünü 

yaptl • 

Büyük Millet Meclisi nasıl çalı 
şır? Ne iş görür? Bunün bütün şü· 

mulile manasını yediden yetmişe 

kadar h~r Türk muhakkak bilmek 
tedir . 

Meclis açıldığındanberi 3550 ka 

nun çıkarmış, 1460 karar vermiş ve 

240 tefsir tesbit etmiştir . Türkiye 

Büyük Millet Meclisine bi!"İnci seçim 

devresinde 436 , ikinci devred<~ 
287, üçüncü devrede 316, dördüncü 

devrede 317 , ve beşinci devrede 

399, altıncı devre.:fe de 404 Mebus 
iştirak etti . 

F - Sporcular 

G - Devlet demiryolları memur· 
larile ulusal cemiyetler (Kızıl ay, ÇiY 
cuk esiı geme, Türk hava, Türk Mıt•• 
rif, Ulusal ekonomi ve artırma ceıııi· 

yetleri, basım kurumu ve saire) 

Esnaf kurumları kendi bayrak111: 

rile köylü ve şehirli bütün yurıdaşl• • 
rın bu törene iştirakları dileğe şııY1111 

dır. (Atlılar yayalardan sonra gelC" 
cektir). 

13- Geçit törenine katılacak ,,e 
törene girenlerle birlikte geçit Y~: • 
pacak olan resmi kurumlara bal' 

·tor· bulunanlar resmi ve büyük ür>1 el· 
malarım takacakları gibi bütün yur 
daşlar da bu büyük b&yram giiPıe· 

•----------------------·--·---------------• -Gerisi albncı sahifede -
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Sahip v e Başmuharl'iri 

Ferid Celal Güven 
Kuruluş tnrihi : 1 Kanunusani 19~4 

Onbe~inl'i Yıl - Sayı : 1:370 ... ________ ,, .. 
TÜRKlYENIN 
POLiTİKASI 

Yurtda Sulh! 
Cihanda Sulti ! 

B Bizim Politikamız hakkında 
artık bütün milletler kati fikir 
edinmiş ~ulunuyor. Bütün dün 

Ya anladı ki, Türkiyenin polıtikası: 
Yurtda !-ulh 1 Cihanda sulh ! tur. 

lstıklal mücadelesiyle başlıyan 
fllilli varlık davömızın lehimize neti
celeneceğine olan iman ve kan~at 
hemen beynelmileJ mevkimizin tan· 
Ziın ve teı fii hususunda faalliyete 
2eçmemizi emretmiş ve diğer dev· 
1etıerle münasebetlerimizin tanzimi 
Csbabna tevvessül olunmuştur. 

Cümhuriyet hükumetinin kurulu· 
Şuyle başlıyan ve Lozan muahede
rıaınesiyle tekamül eden bu münase
betleri tesbit etmek üzere diğer dev· 
~etlerle siyasi, hukuki, adli, iktisadi, 
•dari ve mıntakavi sahalarda ve tam 
bir müsavat dairesinde iki yüze yakın 
iltisak, muahedename, mukaveJaname 
vt.e itilafname akit ve imza edilmiş· 
it. 

1 
Lozan mtıahedenamesinin akdiy 

e Osmanlı imparatorluğu'ndan dev 
talınan vaziyet temizlenmiş ve kapi · 
~~asyon bl!lasından kurtulmuş olan 
. urkiye dahilde sulh, hariçte sulh, 

81Yasetini kuvvetinden ve hakkından 
eı...· 
"1ın olarak tatbika başlamıştır. 

1 
Türkiye harici siyasetinde mil

Ctler arası vifak ve ahengin tam ve 
~sasJı bir şekilde hakimiyeti esasını 
dak!p ederek sözünde ve dostluğun· 
a sadakati şiar edinmiş ve milli 

~tntaatlerini daima göz önünde tu-
•~ak dürüst ve suitefehhüme gayri 
~ua~it faaliyeti siyasetine devam ey· 
Cntıştir. 

b' Dostluklara karşı tam dostane 

1 •r şekilde hareket etmeyi ve mil· 
İCtler arası münasebetlerde da 

11lla dikkat ve teyakkuzu vazife bi
;rı~'I'ürkiye tabii olarak bu hususta 
~~itli hassasiyet göstermiştir. Bu 
ftl .. ebledir ki Türk hariciyesi daima 
Uteyaklcız, daima müteşebbis ve 

~\ll~u menfaatlerimizi daima takip, 
iıtı~rtıa takviyede hiç bir ihmal veya 

ale mahal vermemiştir. 
d 'I'ürkiye hariciyesine terettüp e • 
ı crı \'azif el erden biri de eski devir· 
;tdcn kalma işleri tasfiye ederek 
lce~ck muhafaza, gerek ilave suret· 
ol~Yle dostluk sahasını genişletmek 
~,. Uğunden, kendi menfaatlerini na· .. r, d'k 
su 1 kate almak şartiyle, bu hu-

sta le bb·· . b. şc usat ve ıcraattan ır an 
hali kalmamıştır 

Türksözü Sahife : 3 
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Zabtedilen Amerika 
vapurunun macerası 

Vapur bu defada Alman 
limanlarına mı götürülecektir 

Mosko\•a : 28 -a.a.- Amerika ı 

sefiri dun akşam hariciye komberli
ğine giderek orada bir saatten fazla 
kalmıştır. 

Sefirin city of flint hakkında edin 
gi malumata dair bir haber alinama· 

lumata göre vapur murmanskdan ha 
r eket etmi~tir. Amerikalı mUrettebat 
v~puru bulunmaktadır. 

City of flint'teki Alman mUrette· 
batının vapur bir İngiliz harp gemisi 
tarafıadan zaptedilmediği takdirde 

mtştır. / bu vapuru bir Alman limanına götu-
lyi haber alan mahfillere gelen ma receklel"i zannedilmektedir. 

Seksen Alman bahriyelisi 
temerküz kampına 

gönderildi 

Londra : 28 -a a.- 80 Alman 
bahriyelisi dün bir İngiliz ticaret ge 
misi tarafından bir l!koç limanına 
çıkarılmış ve İskoçyada bir temer· 
küz: kampına sevkedilmiştir. 

Ziraat vekilimiz 
Mo~kovadan ayrıldı 

Moskova : 28 -a a' - Türkiye 
ziraat vekili Muhlis Erkmen ile re 
fakatındaki zevat dün Mokskovadan 
ayrılmışlardır. 

Macar kabinesinde 
noktai nazar ihtilafla. var 

Budapeşte : 28 (a.a.) - · Macar 
Ajansının bildirdiğine göre, ticaret 
nazırı Kunder'in istifasına sebeb 
muhtelif ekonomik meseleler hak 
kında bir müddettenberi mevcut o 
lan ve son günlerde artan noktai 
nazar ihtilaflarıdır. 

İrlanda tedhiş\erinin mü 
rettibi küreğe mahkum 

Londra : 28 -a.a.- Son İrlan
da tedhiş suikasd]arını tertip eden 
Vincent Crompton sene küreğe mah 
kum edilmiştir. 

................. y ...... , .................. . 

DAHiLDE . HARİÇTE 

Bizim ekonomi 
Türkiye devleti iktisadi bir devlet olacaktır 

- Atatürk -

iktisadi kalkınma bügün mali istihsal şubelerinin ahenkli çalışmala · 
rile kabildir . 

Yurdumuzun en mütevazi bir müstahsiliyetten , başka bir kıtadaki 

müstehlike kadar uzanan mübadele silsilesini tıkibedecek olursak bun 
ların üzerinde çatışan bütün bir insanlığın mizaç ve zekasmı toplar,mış 

buluruz . 
Fakat menfaatler ne kadar çeşitli olursa olsun , muvaffakıyet , her 

yerde olduğu gibi, kuvvetli tarafındır. Ve şüphesiz ki, iktisadi mübadele 
dahi kuvvetli taraf, istediğini karşısındakine kabul ettire bilendir . M,.se· 
leyi böylece vazettikten sonra bu mübadelede bizim hedefimiz kendili· 
ğinden meydana çıkar: • Üstün kalite, müsait fiat . ,. Bu dört kelimenin 
emrinde iktisat Vekaletinin bütün bir teşkilatlandırma planı vardır. 

Bu plana ilk önce bir kısım ziraat mahsulleri üzerinde başlanmış ve 
ihracatımızın hadimi dülüst ve bilgili tüccarlarla yanyana çahşacak bir 
nazm unsur ilave edilmiştir. Burada bu cümleden olarak 15.6.1936 tarih 

ve 3018 sayılı kanuna istinaden kurulan ihracat birliklerini de zikredebi· 
liriz. Keza 12.7.1938 ta. ve 3491 sayılı kanunla teşkil olunan Toprak 
mahsulleri ofisi de, başta buğday olmak üzere başlıca ihracat maddele· 
rimizin ve Afyonun fiat, satış işleriyle meşgul olacaktır. Bundan dolayı 
uyuşturucu maddeler inhisar idaresiyle Zirut bankasının idaresinde fa. 
aliyete geçen buğday mübayaası ve silolar komisyonunun işleri de Top· 
rak ofisinde birleştirilmiştir. Kooperatifleşme, birlik ve ofis gibi muhtelif 
şekillerde tecelli eden teşkilatlandırma ilerid~ diğer mahsullerimize de 
teşmil suretiyle genişletileccklerdir. 

r .................. ~ . .-.·~·~ ......... .., .... !< 
! Sovyet meclisi ! 
• • i toplantısında i . . 
! • 
• i 
; Sovyet hükfime- i 
; ti mühim bir i 
; karar ilan edecek ~ 
• • i Londra : 28 (a.a.) - Yük· i 
! sek Sovyet mecl ıs inin gelecek i 
t toplantısı esnasında Molotof'un i 
i beynelmilel vaziyet hakkında i 
! izahatta bulunacağı ôğrenil· i 
! mektedir. i 
! Roma radyosunun bildirdi· i 
t ğine göre yüksek Sovyet mec i 
! lisinin içtimaınr müteakib hü· i 
! kOmetin ittihaz ettiği mühim i 
! bir karar ilan edilecektir. i 
' i • <t9 ........... ~ ..... ~·~· .... ·--·eı.·~·eı-·~~ 

Sovyet Litvanya hududu-. 
nu tesbit eden muahede 

Moskova ; 28 (a.a.) - Sovyet· 
ler Birliği ile Litvanya arasında 
Moskova'da 10 llkteşrin 1939 da 
imzalanan k 1rşılıklı yardım ve Vil· 
no mıntakasmın Litvımyaya iadesi 
muahedesinin birinci maddesi muci· 

bine'! iki devlet arasındaki kati hu· 
dudu teferruatile t~spit eden proto· 
kol dün Moskova'da imzalanmıstır. 

Memel khalanmıyor 

Kaunas : 2d -a.a.- Memelin 
55 sene müddetle Litvanyaya kira 
lanacağına dair yabancı memleket
lerde dolaşan haberler seJahiyettar 
mahafilce tekzip olunmaktadır. 

ATATÜR "ÜN 
ESERİ 

- Birinci sahifeden artan -

defa Cumhuriyet Bayramını AtatürksQz 
yapıyoruz. Onun Büyük eserini tebcil 
ettiğimiz şu günde, Onu aramlzda, 
başımızda görmemek içimizi yakıyor. 
Fakat tesellimiz de acımız kadar bii· 
yüktür. Çünkü öksüz değ'iliz .. 

O , kendinden sonra milletini tes-· 
lim edecek en emniyetli elleri de ha· 
zırlamak suretiyle gözlerini dünyaya 
müsterih olarak kapamışbr. Bugün. 
Onun yerinde bulunan insan da mille· 
tine babalık yapabilebeğini ve onun 
yerini doldurabileceğini kısa bir za· 
manda isbat etmiştir. Bunun içindir ki 
dün, Onunla kendimizi ne kadar kuv. 
vetli hissediyor idiysek bugünde o 
kadar kuvvetli, bugün de sevdiğimiz, 
inandığımız bir Şefin etrafında o ka .. 
dar bir ve birleşik hissediyoruz. 

Atatük'ün eseri, en büyük arka· 
daşının elinde, dünkünden daha muh· 
teşem, yarın daha göz kamaştıncı 

büyüklüklere namzed olarak devarn 
ediyor .. 

1NEVZADG0VEN 
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••• •• 
Cümhuriyetin on EN 
altıncı Y ı 1 ı n d a BUYUK KAYIB ' 

Ebebi Şef AtatUrk, en sevdiği insanlarm kolları UstUnde 

Gözlerimiz l]llŞ 
• • • dolu ıçımız sızı 

Çünkü, Atasız bayram yapıyoruz 

Cumhuriyetin on altmcı yılı, 
bütün feyizlerine. bütün me · 
sut hadiselerine rağmen kap 

karanbk bir yıldır. Çünkü bu yıl 

içinde en büyük güneşimiz ~sönmüş, 
Atatürk gözlerini dünyaya kapa
mışbr. Aradan bir sene geçtiği hal
de onun acısı içimizde sönmeyen 
bir alev gibi yanmakta, adı her 
anıldığı zaman kalplerimiz ezici bir 
ıztırapla sızlamaktadır. 

Atatürk'ü on f albncı Cumhuri
yet yılında kaybettik. Fakat bu,yal· 
mz on .. altmcı Cumhuriyet yıhmn 

değil, ucsuz, bucaksız Türk tarihi
nin de en telafi edilmez kaybıd1r . 

Onu, yaşarken en büy~k olarak 
tanım1ştık. 1 Fakat onun büyüklüğü. 
nü asıl öldükten sonra anladık.Çün 
kü, dünya kurulalıdanberi hiç bir 
faniye ölümünden sonra bu kadar 
canlı, bu kadar hakiki :bir yaşayış 
nasip olmamıştır. Bu gün on sekiz 
milyon Türk onu bütün kuvvetile, 
bütün dimağile, bütün hayatiyetila 
kendi içinde, kendi kafasmda his 
etmektedir. 

Ölümünden sonra bütün dünya 
anladı ki, Atatürk, eseri hayatına 
bağh fanilerden [değildir. Onun 
eseri, bugün yaşadığı zamankinden 
daha kuvvetle, daha canlılıkla yaşa 
mağa devam etmektedir. 

En büyük eseri, Türk f milletine 
bıraktığı en mukaddes hatırası olan 
Cumhuriyetin yıldönümü bayramım 
yaptığımız şu anda yüreklerimiz se
vn!ç ve ıztırap gibi iki duygu ile 

YAZAN: GÜNER 

doludur. Seviniyoruz, çünkü; sevin· 
meğe, gurur duymağa en çok hak 
kazandığımız bir günün yıldönümü
nü yaşıyoruz. 

Gözlerimiz yaş, içimiz sızı do1u 
çünkü, Ata'sız bayram yapıyoruz ... 

Litvanya 
Vilnoya 

GUNER 

askeri 
girdi 

Kaunas : 28 a. a. - Litvanya 
kıtaları dün öğleden sonra Vilnoya 
girmişlerdir. Sovyet kıtalan şehir. 
den 5 kilometre uzak bir mesafeye 
kadar gitmişlerdir. 

Vilnoda örfi idare ilan edilmiş· 
tir • 

Halkm elinde bulunan bütün 
silahlar 24 saat zarfında hükumete 
teslim edilecektir. 

Hatayda ikinci 
Müntehip Seçimi 

Her tarafta nihayete erdi 

Antakya : 28 (a.a.) - İkinci 
müntchip seçimi Halayın her tara
rafmda bu akşam sona ermiştir. Rey 
hakkı olan halkın yüzde seksen ve 
bazı mıntakalarda yüzde doksam bu 
ihtihabata ıştirak etmiş ve Cümhu 

On altıncı Cümhuriyet 
en büyük kazançlarından 

yılının 
birisi : 

INGiliZ 
•• 

TURK 
- FRANSIZ

iTTiFAKI 
IE5) u defaki Cumhuriyet Bay· 
~ ramı bizi korkunç bir dun· 

ya kargaşalığı içinde bul· 
du. 0Unyamn en buyuk devletleri 
karşı karşıya saflarda yer almış, 
kanlı bir boğuşma hazırlamaktadırlar. 
Filhakika iki aydanheri toplar 
patlıyor, tayyare gurultuleri sarıyor: 
Fakat birbirine harp ilan eden dev· 
!etlerin döğUşme kudretleri ve harp 
vasıtaları göz önUne getirilecek olur· 
sa, şimdiye kadar olup biten şeylere 
hazırlık ve .voklama adından başka 

bir ~ey verilemez . İki tarafın butun 
kuvvet ve imkanlarile harbe tutuş

tukları zaman dunyanm misli görül
memiş bir faciaya sahne olacağına 

şuphe yoktur . 
Bugün butun milletlerin en bu

yuk korkusu bu faciaya suruklen
mektir. Bilhassa zayıf Glanlar tehli
keyi kapılarında hi<>setmektedirler . 
Çunku, öyle şartlar içinde bulunu· 
yoruz ki, sulhu sevmek ve istemek 

buriyet halk partisi namzetleri itti· 
fakla seçilmiştir. 

Seçİ!D bilhassa köylerde hakiki 
bir bayram yaratmıştır. Köylere va· 
rmcaya kadar her yer bayraklarla do 
natılmışt kadın erkek köylüler saat
lerce uzakta bulunan intihap mer 
kezlerine akın etmişlerdir. Şehirler
de de halkın seçime alakası pek zi · 
yade olmuş kadınlar erkeklere reka. 
bet edercesine sandık başlarına ge
len k partinin namzetlerine rey ver 
mişlerdir. 

harbe suruklenmeğe , tecavUze uğr&· 
mağa mani olamamaktadır. Badircniıa 
dışında kalabilmek için de çok ku•r 
vetli olmak icabediyor. Bin:ı.cnaleyhı 
göksUmUzU gere gere diyebiliriz ki • 
biz buna muvaffak olmuş bulunuyo· 
ruz. Ordumuzun kuvvetini , memle• 
ketiTJ. sarsılmaz birliğini, sulhperver• 
liğimizi hukömetimizin takibettiği ço1'
akil ve mudebbir polltika ile mezce· 
derek kendimizi bugUnku kanlı ibti· 
lafın haricinde tutabilmek yolunıl 

bulduk. Bu netice, Cumhuriyet dip· 
lomasic;i için muvaff akıyetlerin eıı 

buyuğudur . Ve bunun içindir ki ' 
lngiltere ve Fransa ile yaphğıroıı 
ittifak, on altrncı Cumhuriyet yılınııı 
en buyuk, en kazançlı hadiselerindeıı 
birisidir . 

N. G. 

Kitaplardaki yeni 
terimler 

Tedkikat yapılıyor 

İlk ve orta tedrisat müessesele• 
rinde okutulan kitaplardaki terilll 
meseleleri etrafında alakadarlar ıa:~ 
rafmdarı yapılan münakaşalar tetk1 

edilmektedir. 
iddia edilen terim yanhşlıkl•'' 

tesbit ile alakadarlara bunların tat· · 
bik şekilleri etrafında bir broşur 
verilecektir. 

Kitapların diger durumu etr•: 
fında vekillik ayrıca tetkikler yaP 
maktadır. 
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ÜÇ BÜYÜ 
DEMiR 

AZANCIMIZ 
YOLLARIMIZ 
A GLARIMIZ 

189 kilometre demiryolu yaptık;bu yollara 
tamam 368 milyon türk lirası harcadık 

' 

Demiryolu P olitikrmızın son Zaferi ERZ1 1RIJM 

[) 
emiryolu inşa hamlemizin 
nasıl bü1ük mesafeler kat 
ettiğini gözle görmekteyiz 

C:urnburiyet hükumeti daha bir 
ç .. 
ıun evvel bize Erzincan - Er-

hattmı da hediye etti. 

,~Diğer taraftan Diyarbakır'dan 
"c Irak hududuna bağlanacak 

Q hat da süratle düşeniyor. 

1 
trzurum istasyonunun işletmeye 
~ası r ife işlemekte olan yeni 

• 
1'Yollanmızın fuzunluğu (3189) 
etreye ve hükumetinin bu 

tda harcadığı para 368 milyon 
~' \'armış oluyor. 

· >.feınleketimizde her sahada if
il değer başarılarla ~ geçen on 

' 1'nelik Cumhuriyet devrinde 
•r~ Ü 

1 açan genç ve bahtiyar 
nesli, kalkınmak r ve ilerlemek 
a yapılan. büyük hamleleri ve 

dana getirilen kıymetli eserleri, 
•t,da dcmiryollarının Erzuruma 
~1 biraz da tabii bulacaklardır 

•altanat devrini idrak etmiş, 
de'lrin mahrumiyetleri içinde 

~O, umumi harpte Erzurum 
•ne gitmek vazifesini alarak 

l'ia ca karlar ve çamurlar İçİD 
•b·\rarftndıktan sonra cepheye 
~ 1lıni1 lakin o vakıt bütün takat 
· ~~etinin yollarda eriyip bitti. 
t()rınüş olanlarımız için demir
~ ile Erzincan, Enuruma git

~ !&raf ve saltanat devri hüküm 
f ~ ada tahakkuk edemiye-
11 t daima ~hasretle, hüzünle 

\ <:ele bir emeldi. 

~ eıneJi on altı senede tahakkuk 
C:unıhuriyete ve onun banisi 

~ ~cf Atatürk' e C demir yolu si-
~t ~ve demiryolculutun müb 

___ MiLLi ŞEFiMiZ DIYORKI : --

Yaptağımız şini :::ndöferler milli vahdet, milli 
müdafaa ve rnilli istikbal zaruretinin tehir 

kabul etmez icabıdır. 

Demir allar daO, tepe, dere, dinlenmeden döşendi •• . 

tikbal zaruretinin tehir kabul etmez 
icabıdnlar . ,, 

Görülüyor ki Milli Şefimiz bun 
dan çok yıllar evvel, bugün düşün
düğümüzlı, bu gün söyliyeceğimizi 
söylemiştir. 

Konya gençler birliği 

iki gündeoberi şehrimizde mısa 
fir olan Konya gençler birliği dün 
Atatürk anıtına çelenk koymuşlar 

ve bugün de şehrimizdeki geçit res 
mine iştirak etmeğe karar vermiş
lerdir. 

Ana yurddan 
ayrı kalmış 

HATAY 
YURDA 
KATiLDi 

Hatayı bize veren muahede Türk 
Fransız mJrahnasları tarafın

dan imza:an :tıktan sonra dost 
luk şereflne : 

C 
u;nhuriyetin onalımcı yılı için 
de kazandıgımız büyük sitab 
s'z zctf erlerden biriside Ha-

tay zaferidir. 

Ebedi Şef Atatürkün kazandığı 
ve Mılli Ş:fımiz İ'>m~t lnönünün ne 

· ~ Uyij(c hamisi olan Milli Şe
~ lılct loönü'ne millet ebedi
t.!ii dYunu ıükraodır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y ai camii civarında 

ilk Türk valisi Hatayı d.,vir almnğa geLdiği giin Arıtakyada 

1c : Şef şöyle der : 
1Ptığımız şimendüferler milli 

1 rtıilli :müdafaa ve milli is-

ali Nasibi eczahanestdir 

DemiryoUarımızın bugünkü vaziyetini gösteren harita 

ticelendirdiği Hatay davası, Cumbu 
riyet hükumetinin başlı başına bir 
politika zaferidir. 

Hepimiz bilirki Hatay yıUardan 
beri Suriye idaresi çerçivesinde ya 
şıyordu. ı. Yüz binlerce öz Türkün 
Ana vatandan ayrı yaşaması,na böyle 
bir Türk toprağının bizim hududlar 
dışında kalmasına gönül razı olamaz 
dı. 

Nitekim 1921 senesindeki Anka 
ra itilafnamesinin bize verdiği hak 
lardan istifade . ederek bu davayı 

dost Fransa ile politika teşrih masa 
sına koyduk. Ve oldukça uzun bir 
safahattan sonra 5 Temmuz 938 de 

ı Türk yurdu Hatay~. Anavatan as
keri ayak basmıştı. Bir yıl kadar Ha 
tayı dost Fransız askeri ile Türk as 
keri koruduktan sonra ' 13~ Temmuz 

939 da Paris büyük . elçimiz Suad 
Davazla Fransız hariciye nazın Bay 
Bone arasında Parisdı! imzalanan Ha 
tay anlaşması artık bu yurdu tema
mile bize vermişti. 

Ve nihayet 18 Temmuz: 939 da 
Hataya ilk Türk valisi Şükrü Sök. 
mensüer giderek hükumet idaresini 
ele aldı. Ogün Hatayda eşsiz bir 
merasim o)ju. Yüz'Jinlerce Hataylı 
coşup taşdı. 

-Gerisi altıncı sahifede -
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Türkün yetiştirdiği 
Türkü koruyacak .AHRAMA 

ORDUSU 
a acılığıınız 

TüRK 
Ordu 1 
Bu günkü Tüı kiyr, keııdisini 

yaratanın bu şerefli ismi verdiği bü 
yük kuvvetin koruyucu'uğu altında 
irşa edilmektedir : 

Ordumuz, en büyük ciimhuriyet 
esrlerinden olarak, memleket istik· 
lal ve hüriyetinin bir garantisi 
haline gelmiştir. Türk ordusu bu 
gün, birçok rtjim eserleri gibi, ör
nek olmak vasfını taşıyor. 

Piyade kuvvetlerimizin bafıf si 
!ahları, modern Jiplerle değiştiril
mektedir. Bu tebdil işi, tamamiyle 
bitmiş gibidir. Diğer taraftan hafif 
silahlarımız, sayıca da artırılmıştır. 

Böylelikle insandan tasarruf edile· 
rek büyük bir atış hac ııı istihsali 
bakımından, ordumuz en ileri bir 
seviyeye yaklaşmış bulunmaktadır. 

Son harplerde ki tecrübelerden 
de f aydalamlarak, piyade birlikleri· 
miz:n; hava ve kara zırhlı vasıta

larına karşı kendi emniyetlerini biz 
zat yakından temin edebilecek, düş 
manın motörlü ve zırhfı vasıtalarını 

bertaraf edebilecek vaziyete sokul 
muştur. 

Topçu sınıfımız, en modern ha 
fif, ağır ve en ağır silahlarla techiz 
edilmekte, r ayni zamanda süratle 
motörleştirilmektedir. Aynca topla 
rımız, adet itibarile de bugünkü ih 
tiyaçları karşılavacak surette arttı
rılmış, bilhassa menzıl. ve hareket 
kabilıyeti büyüK, yanlara çevrilme 

Ana yurddan 
ayrı kalmış 

- Beşinci sahifeden artan -

23 Temmuz 939 da da Hatay· 
da büyük bayram yapıldı. Bu ,bay· 
ram Büyük Millet meclisimizin seç

diğı bir hey~tin ve bütün yurddan ge 
len heyetlerin iştirakile oldu. 

Hatayda şimdi herşeyi Türk. her 
şeyi degişdi : Hayat gibi, ruh gibi, 
gezen duran eşya gibi, yiyecekler 
bile ! 

Şimdi Hataym çarşısmda ne şa 
mm şekerini, nede Halcbin kumaşı· 
m bulamazsanız. 

Sual sorduğunuz adam şimdi 
size Türkçe cevap verir. 

Hakim. mualJim, asker ve poli
sin hüsnüniyetinden artdc emin ola· 
bilirsiniz : ÇÜnkü Türktürler. 

işte bu eşsiz muvaffakiyeti Cum 
buriyct onaltıncı yaşında kazandı. 

Polonya Sefareti dün 
.ttlmanyayı protesto etti 

Paris : 28 (a a.) - Polonya se
fareti, Polonya'nın Almanların işga
li altında bulunan yeni mıntakalarmı 
tahdid eden Alman kararnamesini 
işddetle protesto etmiştir. 

imkanları en fazla silahlarla düşma 
nın yalnız ceph~si üzerine değil,ayni 
zamanda gerileri üzerinde de mü
him tesirler vapılacak toplarla ci· 
hazlandırıl mı ştır. 

Memleketimizin coğrafi vaziye
tine göre süvari sınıfı motörlü ve 
zırhlı vasıtalarla, büyük süvari küt
Jelerimizi karaya ve havaya karşı 
her vakit ve her yerde koruya il~

cek mocörıu ı.Jefı siıahldrile cıhaz

landmlmışhr ve bu suretle en mo· 
dern orduların lmücehhez oldukları 
asri vasıtaları kendi arazimize göre 

teşkilatlandırılmış olarak ordumu
zun içine sokmakla <ifa süvarimizin 
kudret ve tesir hassası bir çok 
misli artırılmıştır. 

Bütün süvarilerimizin ve mo
törlü vasıtalarımızın bir seferrfe ıarf 
ve ist:hlak edecakleri mühimmat 
ve yabacm maddeleri tamamlan
mıştır. Bunlann sevk ve nakli İşi, 
azami derecede kolaylıkla yapıla
cak şekilde tertiplenmiştir. 

Modern harp silahlarının inkişa 
fiyle beraber artan bütün teçhizatı 
en ince ve fenni muhabere ve ölç
me vasıtalarını, makineli istihkam 
vasıtalarını, motörlü köprücü kol 
!arımızı ve ayni zamanda nalrliye 
birliklerimizin bilhassa uzun men
ziller üzerinde hareket edecek kı
sımlaı ını tamamen asrileştirilmiş 

bulunuyoruz. 

Konya - Milli 
mensucat maçı 

Bir bire berabere 
neticelendi 

Dün şehir stadyomunda Konya 
takımı ile MiJli Mensucat fabrikası 
takımı arasında ilk maç yapılmıştır 
Maçın hakemi eski futbolcularımız 

dan ~ay Edip idi. Oyun Valimizin 
ve büyük bir halk kitlesi huzurun 
da cereyan etti. 

Gerek Konya ve gerekse Ada
na sahasında sıksak görrneğe alıştl· 
fumz Konya oyuncularını bu gün 
daha enerjik ve mütesanit gördük. 

Bu gün ayni takımlar karşılaşı 
yorlar. Dünkü beraberlik bu gün 
ne gösterecek ? 

Eğitmen kurslarından 
mezun olanlar 

Memleketin her tarafındaki E· 
ğitmen kurslarından 1665 kişi me 
zun olmuştur. Bunlar her tarafa da· 
ğıtılacak ve lıkkanunun birinden 
itibaren vazifelere başlıyacaklardır. 

fstanbul, Ankara ve f zmirde ol· 
duğu gibi: biz Adanalılard:ı bava 
yollaı im•z sayesinde mektuplarını 

bu yıl tef grafıardan daha sürat
h aldık ve yolladık. 

ve halende Adana - Ankara ha 
va yolu işle:mektedir. 

Askeri havacılığımız gibi sivil 
havacılığımııda da büyük bir inki 
şaf vard ı,, 

Birçok dene'tlelerden sonra ha 
va münakalelerini bir elden idare 
etmek kararını veren cumhuriyet hü 
kumeli havayolları devlet işletme 
idare.,ioi 1935 senesi haziranında 
kurmuştur. 

Büyük bayramımıza 
dünden başladlk 

- ikinci sahifeden artan -

rinde en yeni ve en temiz elbisele· 
rini giyecekleıdir . 

11- 29 Birinciteşrin günü tam 
saat 12 de bayram onuruna 21 pare 
top atılacaktır . 

15- 29 uncu günü saat 16 da 
Belediye, Parti , Halkevi ve Devlet 
Dem iryolları tarafından hazırlanacak 

çelenkler Halkevi binasından bando 
ile birlikte toplu olarak izciler va
sıtasile götürülüp Atatürk anılma 
konulacak ve ayni ;.amanda bir söy
lev verilecektir. 

16- Bayram süreğince okullar 
kendi talebeleri velileıine program
ları ~ereğince müsamere verecekler
dir . 

l7 - O gece saat 20 de süel kı
talar , sporcular , halk kurumları ve 
halk tarafından fener alayları yapı· 

lacaktır. Bu alaylar Halkevi ile hü· 
kilmet 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 ha· 
loya iştirak edecekler için ayrıca 
davetiyeler yazılacaktır. 

19- 29 uncu pazar günü öğle 

ve saat 14 den sonra Stadyomda 
Konya Vilayeti Sporcuları ile Adana 
Sporcuları aruında bir futbol maçı 

yapılacaktır . 

30 Blrlncitefrln 1939 
Pazartesi gUnU 

20- 30 uncu P~zartesi günü sa· 
bahleyin saat 10 da Atatürk par· 
kında tenis sahasının açılma töreni, 
t~nis maçları ve saat 14 den sonra 
da Adana Stadyomunda AdanaSpor· 
cuları ile Mersin Sporcu! arı aras1nda 
bir futbol maçı yapılacaktır . 

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

Gün 
Yıllık 

içinde 
Yol 

Her Bakımdan beynelmilel bl 
vacılık kaide ve nizamlarına u'f 

şekilde faaliyete ğeçen yr:ni id-

Cin 

tlk iş olarak hudutlarımız içjnde 
büyüle şehirlerimiz arasında ha'13 ~ 
nakalelerini intizam ve emııiye 'a 
temin etmek için Büyük ve siir•1 

tayyareler satın almış ve Aok•1 

İstanbul, Adana ve İzmir'de bii 
meydanlar tesis etmiştir. Bu ı:ıt' 
danlarda beton hangarlar, istas 
binaları, kuvvetli telsiz istasyoıı 

kurdu. Ve ilk defa 15 mayıs 19 
tarihinde Ankara - lstanpul h• 
seferlerine başladı. Aynı zaaıall 
şehir tenezzüh uçuşlarımda ter1', 
ederek halkın tayyare ile istifi~ 
peyda etmesi için yol gösterııı 
istedi. Bugün Ankara - fstanbul ~ 
İzmir arasında muntazam yol 

f 
ki \ 

posta ve eşya se erleri yapılma l\ 
dır. Hava yolları devlet işletme 
elindeki on seri tayyare ile miİ ~ 
mel teçhizat sayesinde halktaıı 
mekte oldtığu rağbet kayda laY 
tır: 

Garbi Ukr~nya 

Paris : 28 (a.a.) Mosko'IB 
, 

gelen bir telgrafda bildirildiğiııe 
re garbi Ukranyanın .. büyük •' 
parçalan taksim r.dilmiştir. ' 

1.790.000 dönüm arazi 178e~ 1 
köylü ailesi arasında taksim 
miştir. Köylülere birçok hayv•11 

ğıtılmıştır. 

---·~--------·-----------
~ ~t' 

Karşıyakada Salih BoS ı~' 
fabrikasından ; 

1111 Fabrikamız koza çekmey.e ~ 
layacağından kılevlant çiğidı 
muhterem müşterilerimiz bir bl 
zarfında çiğitlerini kaldırnı•1 / 
aksi taktirde mesuliyet kabul eJ! 
miyeceğimizi ilin ederiz. ~ 

2728-~ 

adana halkevi 
reisliğinden : ,

1 
28-10-939 Cumartesi ~ı 

akşamı saat (20) evimiz salo011 f< 
ev orkestrası tarafından konser/ 
rilecektir. Bu konser için P'~~d 
giriş kağ'ıtlarımn halkevi kafeıt';5} 
almması lazımdu, 11 

8 21-ı 
. 

Adana halke"ı 
reisliğinden : ~ 

30 ve 31 1. inci teşrin -~~ 
ları .halkevi temsil kolu tar:b~r 
Asrı sinamada (Ateş) ve (M. fi 
lar) piyesleri temsiledilecek.tı~,ıe~ 
sız giriş kağıtlarının halke'I• 1 ı ı' 
den alınması lazımdır. zS 

21-



Türksözü Sahife: 7 

ilin 
dana Askeri 
onundan: 

Satın alma komis-

Miktarı Muhammen bedeli ilk Teminatı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

12000 S40 40 so 
12000 480 36 
15000 1200 90 

8000 600 40 -211 

1
1
1 

- Yukarıda cins ve miktarlar1 yazıb yaş sebzelerden Lahna, Pır• 
· '<anun 940 sonuna kadar taze fasulya 1. Kinun 939 sonuna ka· 
~k ve mukaveleye batlanmalc üzere açık ekıitmeye konulmuş 
"'llbımmen bedeli ve ilk teminat tutarlan bizalannda y1Z1lmıştır. 
t .... Ekıitmeai 131111939 Pazartelİ günü sut lS de yapılacaktır. 

Iİ her giia Adanada Askeri Satan alma komisyonunda görüle. 
l.tekliler belli sün ve saatta teminat makbuzlariyle komisyona mu · 

29-2-7-12 11160 

tcimek aygır deposu müdürlü
llden: 
"'1easesemiz müstahdemini için satan alınacak 50 kilo zeytin yatı 290 
~tin daneıi, 175 - kilo sade yat, 200 - kilo pirinç, 600 - kilo 
· 7S - kilo 4 - yaldız un, 200 - kilo kuru fasulye. 150 - kilo 
~lSQ - kilo bezelye, 150 - kilo çekilmiş kırmızı mercimek, 150 -
'i ru sotan, 200 - kilo patates, - 200 - kilo kesme şeker, 5 ·-· 

bayrak çayı, 4 - kilo lurmıza bib,.r, 20 - kilo - domatys sal· 
L.~ ıün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
:"ti 30 - 10 - 939 pazartesi günü saat 11 - de Ceyhan bele. 
~!onunda içtima edecek komisyonda yapılacaklar. 
~u 1 G - kalem erzakm muhammen kaymeti SSS - lira 2S -
.._-r. 
~•lclcat teminata 41 - lira664 - kuruş olupCeyhan mal sandı 
~tarııacakbr. 
\ .tna111eai her gün mercimek aygar deposu müdürlügünde görülebi· 
~teycnlere verilir. 

lt111cye iıtirak edenlerin 2490 - sayıh kanunun ve 3 - cü mad 
. . e Yazılı vesikalariyle birlikte belli gün ve saatta komisyona gel· 
•lin olunur, 11125 

17 - 20 - 2S - 29 

~la Sinemacılığının Şaheseri, Sanat Aleminin Emsalsiz Bediası 

·ıll KEŞiF ALAYI lı •. 
t il" T 0 R K Ç E 8 Ö Z L 0 

Urüne Kadar Güzel Lisanıl.'Qııa Çevrilen Filmlerin En muazzamı, 

i,. ~LSARAvK·;;lık TAN 
~ SİNEMALARI 
,,. j Qota Bu Akşam 
pl'':_j 'v,~ ._.•lkımızın Bu Şaheıerler Şaheserini Kalabalığa Meydan 

• 1 

l'tıernek için Ve Rahatça Seyretmelerini Temin Makıadile 
Birden Göstereceklerdir 

~ 1 

l:ıi I (]RROL FL_Y_.N_N_...v_e__,O_Ll~V-.l~A_.d_e_H~A~Vlt"."L-:A~N~D~]., 

l:ııı ~ Qenç 
0 

v; At;;ı~ Y;ld;z ·;;r~fı'n;a; Ha;;°k;jı 
0

Bi; t:r:da yaratı hm 
~zzam Fi im Milyonların ve Yüzlerce lneanın birleşmesinden 
I Ocude getirilmiş Aşk ve Kahramanlık Menkibeeidir 

lAVElEN : Eleler Jurnal, Dünya Hadisata Haberleri 
~ 

loca ls teven Sayan Muştcrilerimizin evnlden haber vermeleri 
l'İca olun~r . Yer bulabilmek için lutfen Biletlerinizi erken alth-

' l'lnız. ( Telefon Alsaray: 212 ) ( Telefon Tan: 266 ) 

"ıa.. 2.30 da 1 BugUn 2.30 d• 
'~. ~LSARA.voA T A N o A 
~.. •dın ve ••rhln Oilu Aıkın Göz Yaşlan • 9 No. Casus 01•h Yaıenano) 10551 ( t inci Kıaım ) 

~------------,----·-----------------------------------Asri sinemada 
Cümhuriyetin on altıncı yıldönümü şerefine 

Bu akşam 
Fevkalade Büyük Program 

FliX ganderanın: Dünya dillerine çevrilmiş 
Romanından Muktebes 

Victor francen - Vera Karennenın şaheseri 

Çelik Kale 
ilave: Dünya havadisleri - Ayrıca: Mikimavuz 

BugUn gUndUz iki atuzdn iki tllm birden 

1- ÇELiK KALE 
2- GôZO YILMAZ 

1 Pek yakında : 

1 Büyük Caz 
Telefon : 250 11096 

Adana Belediye Riyasetinden : 
(inşaatçılara ) 

1 

Şehirde yapalacak inşaat ve esash tamirat işleri Belediye Daimi Encü. 
meninin 24-10-939 tarih ve 1880 numaralı kararına göre Belediye Fen 
işleri Müdürlütünde müsecc~I mühendis, mimar , fen memuru birinci ve 
ikinci sınıf kalfaların mesuliyr.ti altlnda yapılacağından bunlarm ikinci 
teşrinin on beşine kadar birer vesika fotoğrafı ve mevcut vesaikile fen 
iıleri Müdürlütüne müracaatla sicil numarası almaları lüzumu ilin olu· 
nur. 11161 29-2 

ı __ Y_e_ni çıkan kanun ve nizam __ ı_a_r_._I 
iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve ah kim 

Nizamnamesi 
Kararname No: 21l0565 

- Dünden artan -

MADDD: 67 

işbu Nizamnamede, ilgili olanlar tarafından imzalanması tasrih edilen 
bilQmum vesikalara okuma yazma bilmeyenlerin imza yerine mühür koy. 
m•lan veya sol ellerinin baı parmatım basmaları caizdir. 

MADDE: 68 

işbu Nizamname hükümlerinin tatbiki dolayısile ilgili Makamlarca 
lüzum rörüldütü takdirde mahalli Zabita kuvvetleri vasıtasiyle halin i. 
cap ettirditi inzibat ve asayişe müteallik tedbirler ittihaz olunur. 

MADDE: 69 

1, kanunu'nun sekizinci Ceca Hükümleri Faslının 134, 135 ve 136 
ncı maddelerinde yazalı hallerden baıka işbu Nizamnamenin hükümlerin· 
den herhangi birine muhalif harekette bulunan kimseler hakkında Türk 
Ceza Kanunu'nun 526 nca maddesi hükmünce takibat icra olunur. 
Muvakkat Madde: 

Bu Nizamnamenin 1 °inci maddesine tevfikan 1 Mart 1939 dan 31 
Mayıs 1939 a kadar yapılacak Nümessil l,çi seçimi neticesinde intihap 
olunan Mümessil işçiler 15 Haziran 1939 tarihinde vazifeye başlarlar . 
MADDE :.70 

3008 numaralı iş Kanunu'nun Beşinci faslında yazılı hükümler daire· 
sinde kaleme alınmış ve Devlet Şurasmca görülmüş olan bu Nizamnamo 
hükümleri Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden muteberdir. 
MADDE: 71 

Bu Nizamname hükümlerinin icrasma icra Vekilleri Heyeti m~ur · 
dur. 

(Sonu Var) 8953 



Sahife: 8 Türksözü 29 Teşrinievvel 939 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi En az .En çok 
K. S. K. S. 

Koza 6.'2f 6,85 
ıı-...,...M-=-a-.--pa_r_la-tı-.---•·-29:~s-- -30·~--

Ma. temizi • 28 30 

Klevland '28 '36 
KlevJand ( Y.M. ) 1 

YAPA<iI 

1 
l ~ Beyaz 

Siyah 

ÇIGIT 
1 

1 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Yerli •Yemlik,. 
--,.--.TÖhumluk-· .. - - 1 ?.,50 

ı 
1 

- 1--
HUBUBAT - -

1 - -~ ~ 

2,25 4,7 ,_ 
ı-

Buğday Kıbrıs ----.. Yerli ·---=-- ---~ Men tane .. 
, Arpa 

l ı Fasulya 
:: Yulaf 2,50 ·-2,75 ·-
1' Delice 

ı-

·· Keten tohumn 
-

Mercimek 
Susam 

ı~ 

. 11,25 1 
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Dört yıldız Salih 
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uç .. " ... 
~ ~ 
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2 a üç • • 
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1 
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::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
N t.>- ~ 

" üç 

, Dört yıldız Doğruluk 

" 1 Simit .. 
Livf'rpol Telgrafları 

28 I 10 / 1938 
Kambiyo ve Para 

Sn.ntlm 
iş Baukasından alınmıştır. 

-

. 

...._ I H_a_zı_r ______ ,_6_ ~ ı~~~işmark ı----
•. l~V_ld_c_li_I.:..... _____ , __ 5_ ~ Frank (Fransız) -2- 95 
• __ V_ad.;.:..e_l_i _f_ll _____ , __ 5_ ~ Sterlin ( ingiliZ) - -- -5- ?.! 
_H_in_d_h_a_zı_r _____ 

1 
__ s_

1
_§!_ ,_Dola~( Amerika ) · !30 j 36 

Nevyork 9 08 Frank (İsviçre) 00 00 

Adana Askeri Satınalma komisyo
nu reisliğinden : 

Cins Miktarı Muhammen bedeli \\k teminatı 

Kilo Lira Lira Kuruş 

Pirinç 20000 4800 360 
Kuru Fasulya 33000 4290 321 75 

1 - Adana garnizonu ihtiyaci için cinsi ve miktarlarile muhammen 
bedelleri ve ilk teminatları yukarıdadır. 

2 - Bu maddeler Adaııada askrıi salın alma ~cmİS}Gııur.da 6/ 11 
9.39 Pazartesi günü saat 9 da pirincin ve saat 11 de kuru fasulyarıııı 
eksiltmesi yapdacaktır. 

3 - istekliler şartnamesini her gün komisyonda görebilirler ve bel
li günde ve saatlarda teminatlarile birlikte muracaatları ilan olunur. 

20-25-29-4 11132 

Seynan vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Ceyhan - Adana yolunun O+OOO - 6+000 arasındaki şosa

ya Muktazi ( 450 ) metre mikap kum keşif tutan olan ( 562 ) lira ( 50 ) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekiilme 2 - 11 - 939 tarihine müsadif perşembe gunu saat 
onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu i~e ait keşif evrakıle şartnameİerini görmek ıçın 
Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - lstekliJerin ( 42 ) lira ( 19 ) kuruş muvakkat teminat vermesi 
Jj~mdır. 15 - 20 - 25 - 29 11116 

Adanada Yeni bir harika 

Dünyanın en uzun ada 
Adanaya gelmiştir 

' 
2 metro 40 santim boıu 160 kilo ağırlığında yarım metro aya~r 

yaşında bir Türk çocuğu Kı.;ruköpıü çeşme meydanında Camlı kah 1 
Cumhuriyet Bayramının birinci gü l·in 1e'l iti b aren halka göst<"rilec(~ 

Fırsatı kaçırmayarak bu fevkalb ~şer adamı görünüz . 

11148 26 27 28 29-4 ~ ________________________ .._,_. __ _.... _______ , ________ _ 

Mercimek ayg1r 
ğünden: 

deposu müdürl~ 

M ' · ·· hd · · · · · · 5345 k"I ı · dan ek
111 

üessesemız musta emını ıaşesı ıçm - ·ı o yer ı un 
ile 580 - kilo koyun eli ayrı ayrı açık eksiltme ile satın almacaktır, t 

ihale : 30 - 10 - 939 Pazartesi günü saat 14 de Ceyhan beledıf 
salonunda içtima edecek komisyonda yapılacaktır, . j/ı 

Ekmeğin muhammen kiymeti beher kilasu 7,5 kuruş üzerınderı ~f 
lira 88 küruş ve etin beher kilosu 36 kuruş üzerinden 208 lira 80 kur 
tur. . 6 ~ 

Muvakkat teminat ekmek için 30 lira 7 kuruş, et için 15 fıra 6 
ruş olup Ceyhan mal sandığına yatırılacaktır. .. .. ii~ 

Şartnamesi her gün merıcimek aygır deposu mudurleğ 
göriilebilir. ve isti yenlere bedelsiz verilir. si) 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin te'minat makbuzları ve 2490 :' 
kanunun 2,3 cü maddelerinde yazılı vesikalarilc birlikte belli gün ve1 ı1 
atte komisyona müracatları ilan olunur. 17- 20- 25- 29 1 

----------------------------------------------~-Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı rı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastsl' 

nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

19-30 11087" / 

.. dörn 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlii 
Adana Türk sözü ınatb,sll 
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