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En büyük ihtifal günümüz ı 

Türk dünyası Atatürk'ii bugün 
ebedi şükranla bir daha anacak 
Memleketteki bütün Halkevlerinde 
Ebedi Şefin hatırası taziz edilecek 
dana gençliği Ata'nın anıtına çelenkler koyacak 

fil1!!!!!!!!. e çen yıl 
~ bu ·~:ıbnh 

1' h ıı~t Ün., 
llrlı)uk hachi?. ht .. 
apsız ~u .) n ı ~ 

d lctu·Y nba., ı <11 m
•b:ıncı lıı ı , :ı l:ırcl \ 

tarıh 1 • 
ın u l' ı z: m:ı 

ltıııint o • ol nıı 
~ ! Çunl ıı Turk· 

11&un ve dunyamn 
'lıia adamı hayafn 

:-lerini J ummu • 
ta .:. Ttırk milleti • 

laın .kendisine bnh 
httiai en buyuk . 
'- nAdir• t'r"eti 
~-.n Alaturk 'tı ıtı 
Ybctmişti. 

Buyuk adnmlıır 
)et· 
~ 1ftircn Bu ... ıık 111 ~ 
d rlt ırkı TC bUtU n 
tlııya bugUn onun 

)olt oltl.(lu acısını 
)t ·ı ~tıııı tyec:1:ktir.Çlln· 
it ıııılyoolarca ruh . 

•ıııaı Ataturk il 
:.Ydıalıga yuk.eldı· 
d tin.Yanın esnrett: 

11tıııuş b:ıhtsız kı 
••ıtıı J... aruıdaki millet 
~ e hurriyet ' c 

tt •lu~ yolucu o 
llSıtcrd· 

1. 

'i,:Urku~ baba ı. 
l ın Sarkın h · v, . 
bıa 1 

• dunynnın t · 1 

&ıtı Uk. ııd:ımı ,. • \" 
" t\tııyı bu ,.ıın 
"'d' C' 

d •d n .)etmişe l,1 

'" ,,
11 

o.,~n butn ı 

111 evladları hur 
ttlc t k '- ' a dislc, :ır-._, b' 

111 ır muhabbeti~ 
''c l '-.. 0 ınu~ hir ruhi 

)'":ıornz.Onua mil· 
ltı arca çoc:uıu bu . 
.... Q 0ııa , mUsterih 
'lt)lııız uyuması , 
~'tla fakat bahtiyar ) 
)a, ~ndnpmuz habcriı i ·' ollnmalı.ta · 

lit,Cjçen dc\'rİn .} ukst·k ~:ıhsi.) c:tlt ri , 
llıj• ~·arı, konfer:ıns J arı H~ hatta a lc· 
dtf ıle, Turkiyrnin , Turk milletinin 
~,l 'flbtden ölect ğini ili\n dnıişler , 
llıil)ttı ı~lord ı .{ Halbuki 1 urkiyc:.tTllrk 
lıa11dl ı , lHmcden degişti; h, m de kö· 
lıa lı tn ve haştan oşn~ı 1 dt gişti . Ç Un· 
hat ~· ınille( eşsiz bir deha , ~ıbırla 

11' Vttlc, mucizeler .) ar a tan bir 

.;:r_ - c •=r ,.rse ~ 
b11şla yUrUpU: Bu baş , ehcdlcr c ka· 1 Hyar hir öluUzUn 181-yaılaradll' . 

~dar şUkra nla sadık ka laca&ı mı z Ata· A&la Turk ! Bugtıo Ebedi ~tanua 
turktu. ruhu HnUndc takdisle: (etilcrek a&Ja . 

İ şte bö.yle bir bı.ı_, uk inHn ol<lulu 1 Onun için:atlamak tcbcssUm kadar 
içindir ki d un ve bugUn , beş kıtada] tathdır. Buguo:Mmı:Şefin , Ataturktııı 
beş dunya,:onun için muazzam ku- asH çocuıu, ıevgili VelLili lnöauoaıa 
t uphanclcr dolduracak kadar yazdı ; Jc başta olmak Uzcrc agla ! DöktU• 
yumakta ve yazacaktır . 

1 ltJo ıöz yatları ızbrabın delil ebedt 
Aıla Turk 1 B ugun- ' a&lamak ıU· 

1 
- - - ı JUkranın , takdi9İn: paaarı ol9an ! nu : Çunku _ Ebedi ~finin ölu uzu . 

• su;.-Fakat_b~-ağla;an mesut;, bah · T011K80Z0 

ihtifal programı 
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Belçfka .ve Hollanda 
bükimdarlanndan 

Lebruna gelen 
bir telgrafl 
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NIN TAVASSUTU RiCA EDiLi 
YOR. LEBRUN &.ONORA iLE 

MUHABEREYE GIRIŞDI 
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Pariı : 9 (Hev11) - Fraa• re-' 

fıfcumhuru Bay Lebrua aah ıane Bel 
çika ve Holland9 hCikJlldaı laralldan 
ıulh lebia~e bir .,tavuıut tekhfüai biJ 
diren bir telrraf ah1aaıtar. 

Fraa111 cumlaarreiıi bu telırafı 
fetkikle m~ ~•Uf v.. büldimdar 
lana bu tavUl\lt r1c: ... laakkmda la• 
r ltere ile mübaöereye tiriım•te ka 
rar vermiftir. 
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YıldönUmU mUnltsebetiyle yapı· ı a e emızın 1 san bakı-
lacak ihtifal hakkanda program 

Valimizin 
tetkikleri 

1. Halkavlerlnde : 

A) EbediŞef Atatürk'ün ölüm 
gün ve saatine tesadüf;eden 10 İkin 
citeşrin 939 Cuma günü saat 9.05 

1

mından inkişaf meselesi 

te > ütün ı- Halkevlerinde, Hal 
ke\Iİ ölmıyan yerlerde Pıu ti 
merkezlerinde bir ihtifal topl~ntısı 

yapılacaktır. 

B) Bu toplantıyı, Ha1kevi olan 
yerh:1~e Halkevi ~islt'ı i olmıyan 

yerlerde Parti Reisleı i tanzim ve 
idare edeceklerdir. 

( 

C) Bu toplantı umum için ol 
makla beraber ,bHhassa o ~ehir ve 
kasabadaki en büyüle mülkiye me

muru başta olmak üzere ukeri ma 
kam amirleriyle devaİr reisleri, p cH 

ti ve ~ Hallcevi · memuplan, resmi 

ve hususi teşekküll~ıin mümessilleıi 
davet edilecektir. 

Q) Topl~.oılan yerin mijnasip 
mahalline.. Atatürk'ün bir büstü , 

yoksa bir · f toğrafı konacak ve l:u 
köşe Türk ve Parti bayraklariyle 

ve çiçeklerle süsnecektir. Tam o 
saatte . öldü~ünii kısa ve Vt'cİZ bir 

ifade ile anlatarak hazır bulunanları 
ayakta beş .dakika ·aaygı susmasına 

davet cdec(lkfü. 

E) .. Bundan sonra bir ha' ip Ata 
türk'ün hayatı, memleket ve millet 

_için y~ı:,hğı büyiik hizmet161·. hak 
kında bir .hitabede bulunacak ve 
bunu müteakip ·Milli Şef ' İnönü' nün 

Atatürk llak\ıhd~l<i b<Jğlı beyarına·· 

ra~s! _okury~rak'_t~pl_antıya .. son veri· 
lecektir, : . ;, · . . "t: 

· F) : T opİan'ti : bu· St!te'tle sona 
erdi~tt-n soİ)ra, var sa· . A t'ittü; k ün' 
heykeli veya büstü olan 'm.eydan~ 
topluca gidıle rek bir çelenk kona 

c~k ye merasimr nihayet verilecek
tır. 

1 

il. Mekteplerde 

10 lkinciteşrin 939 gürıü bütün 
mekt~:plerde · saat 9'05 te talebe . . . 

- Gerisi dördüncü sahifr.de-

Gremer tedrisatı sistematik 
bir tarzda takip edilecek 
Haber aldıAımıza gUre, Lise ve orta okullarda talebenin 

ll•an ve Türkçw bakımından lnki••f1nı temin etmek, aynı za
manda gramer va TUrkç• tedrl•atlnın bir metUd ve plan da
hlllnde talebeye uıratllmasl için vakllat tetklklere ba,ıamı,tır 

Bu hueuade alakadar ede· 
bıyat ve TUrkçe mualllmlerlne 
vekllet bazı sualler aormu,tur 

.. Bilhassa lise ve orta okullarda 
bugünkü gramer tedrisahM esaslı 
bir veçhe vermek icap etmektedir. 

Türkçe tedrisatı için tek metüd 
ve sistrmıtik çalışma programı tcı 

bit edilecektir. 

Şehrimizden Anka
raya gönderilen 

eserler 

uidecek eserlerin bir kıs
mı istasyona nakledildi 

Dün aldı~ımız malumata göre, 
Ankarada yeni tesis edilecek be· 
desten müzesine şehrimiz müzesi 
300 parça eser göndermektedir.Bu 
eserlerin bir kısmı _istasyona nakle 
dilmiştir. 

Kalakapısında bir 
hafriyat yapılıyor 

Şehrimiz kalakapısı mıntakasın· 
da, şehrimiz müze müdüıü Bay Ali 

Rıza Yalmany1'1ğının idart-si altında 
hafriyat yapılmaktadır. Şimdilık bu 
hafciyat hakkında bir ş~y söylemek 
doğru olm:ımakla beraber mlisbet 
bir netice alınacağına ümid besll'n 
mektedir. 

Bu ;pazar 
maç var 

Beden terbiyt-si Seyhan bölgesi 
1939/ 1940 futbol fiğ maçlaıı de· 
vam etmektedir. 

Bu pazar günü ( Seyhanspor ) 
ile ( Torosspor ) ku üpleri arasır1da 
Adana Şehir . Stadyomund~ maç 
vardır. 

Genç takımlar maçı saat 13 de 
birinci takımlar maçı da tam saat 
on dört kırk beşte başlayacaktır. 

Birinci takım maçının hakemi 
idman Yurdu Başkanı Bay Nihad 
Oraldır. 

Kulüplcrimiu b11şarılar dileriz . 

Seyhan Etibba Odası 
kongresi dün yapıldr 

Seyhan Ettibba Odası yıllık 
kongresi dün yapılmıştır. 

Etibba OJa ı Reisliğine yapı
lan seçimJe , Doktor Ali Naim, 
Katipliğe Doktor Ali Hikmet, Mu· 
basipliğe Doktor Tevfık Pamukçu, 
Azalığa da Osman Bozkurt seçil
miştir. 

H"y'Iİyet divanına da , Sıhhat 
Mudürü Kemal , Sıtma Enstitüsij 
Mt.idürü Doktor Seyfi Obın , Kim
yager Mustafa Rifat , Diş Doktoı u 
Hüsnü Başarır seçilmişlerdir. 

Valimiz Bay F dik Üstün yao'a· 
rında Müze müdürü Yalman Yal· 
gın olduğu haldı- ş ~ hirdeki t>ski 
eserler üzerinde tetkiklerde bulun· 
muşlardır. 

Valımiz, asarın muhafazası ve 
toplanması hususun.Ja büyük bir 

alaka göstermektedir. 

İslam eserleri 
müzesi hazırlığı 

13undan bir müddet evvel,şehrİ 
mizdtki Akca mesci ı iıı islim eser· 
leıi müzesi haline kvnulacağını yaı 
mıştık. 

Dün aldı2ımız malumata gör~ 
şr-hrimizde açılacak İslam t-serlerı 
müzesi i~in hazırlıkliir hararetli bir 
safbay girmiştir. Bu müzeııin ya· 
kın bir günde açılması için çalışıl · 
maktadır. 

Adanadan Ankara kız 
meslek mektebi e 

gidenler 

Ankara Kız Meslek mektebi 
için yapılan imtihanda Adana İs' 
met lnönü Enstitüsü mezunlarında" 
Bayan Mecbure fncirlioğlu ve Ne 
zahat Ôztürk leyli meccani olarak, 
gene kız enstitü mezunlarından B3· 

yan Melahat Sepici, Neriman Doi0 

ve Huri Cakan paralı yatılı ve}' 
nehari olarak kadroya alınmışlardır 

Dört buçuk gün tatil .. 

Bu ayın on üçüncü pazartt' 51 

günü Ramazan hayramı başlanı3~· 
tadır. bu bayram üç gün olduğı.ın3 

ve pazartesi günütıdrn başladıi1"1~ 
göre rrsrni dairder ve müess"s 
dôı t buçuk gün tatil yapac3lclard1

" 

M-··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~- ilkokullar talimat 

r_ _ - ·B u g ü n d ü "' namesindeki değişikli~ 

Buiündü, gözletimiz sel olup taşmıştı, 
Bugündü , figanımız ufukları aşmışıı. 

Bu gündii nineler, saçla rını yolmu4tu, 
Bugündü çocukların,gül beni1.i so!muştu 

Acımız tazedir, atam dünkü gibi, 
Sevgin içimizdedir, inan dlinkü gibi . 

Bu hicran ba~ının ebedi hast asıyım , 
Ağ-layan bülbül ·sesinin sonsuz beste-

.. siy .. im . 

paydarsın3 ye.ı: )'Ü· 

zünde, 

BU BON iÇiN BiR 'llR 

Sen bir tanrısın milletinin gözünde. 

iildi kadrini millet, yaşıyor gjnünü, 
Dinliyor sana tapan, İsmet İnönü'nü 

Adıı; besmeledir, milyonlaıın dilinde, 
Y.asan bir, ?ayraktır evladının elinde. 

"' . .. . . ~ 

Aiti ok:lan aldık biz: bu coşkun hııı, 
Miıın ~ ttardır sana. v~tanın oğ'lu kııı. 

. . 
~...;.~----------------~~·-------

Hızımızsın,yasamızsın ,iılkümüzsün sen. 
Sevgimizsin, sevgilimiz, nıülkümüz

sün sen. 

Kabem Ankaradır, dönemem bu sö. 
zümden, 

Çünkü ~en bir valansın, bağlıyım ta 
özümden. 

H ıber aldığımıza göre, ilk oktl.
1 

lar talim.ıtnam esin Je dt>ğişiklik r·1 
.. 

. tı 
pılmış ve son sınıflarda ikmal ırfl 

•tıik harılarının normal imtihanlar bı 
1 

b .. 1 ,.1 es 
ten on e.ş gun sonra yapı ma .. 
sı konmuştur. 

Bug ~ nJü gözlerimiz sel olup t aşmıştı, I A 
Buiündii_ fig-anımır. asuma nı aşmıştı . ŞEHiRDE HAV~ 

4dann · .') Kcinıı nsrzni 1 1• . .. I"' 
IJaş OjfrPtmPnı Şehrimizde dün gökyüzü sÇsr 

MUrflde Uıkar Ai<yal hava rüzgarlı g~çmiştit. En çok 
cak 19 dert'ceyi bulmuştu. 
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Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylılc 
3 Aylık 
1 Ayhk 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dı.ş memleketler için Abone 

bedeli detfımez yalnız posta masrafı 
taJnmedilir. 

2 - fllnlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

CFoto Mal•zln) muh•rrlrlnln 
'-tktk ••J•h•ll lntlllalarından: 

------------------------8 i r yeşil 
yurdumuzda 

A nkaradan .kalkarak Hata· 
ya dotru • yoluma devam 
ederken Selçukilerden kal 

11aa eaki isariyle, kombinasiyle, ik 
tiaadi vaziyetiyle (Foto Matazin) 
İçin belli baılı bir etüd mevzuu ola 
bilecek olın Kıyıeıide, ~u şirin vı 
IGzel ına yurdumuzda da bir kaç 
r6a kılmıtı fıyd•h buldum.Gece
llİb tam yansında istasyona indi· 
lin zaman hayallerim hakikat ol
..... ta. Kendimi Allabın bahçele· 
ribden birinde bulunuyor zannet
llaiıtim. Zümıüt ytşillıklerle çerçi
~lenen istasyon parkının f11kiyel,. 
&inden berrak sular fıtkıran ha~u-
2'1Dun batında hem dinleniyor, hem 
ele tebre beni ıötilrecek olan bir 
lrabanm gelifini bekliyordum. Bir 
Polia yanıma yaklaşarak (telefon 
ettik, fimdi emrinize bir araba ge 
lec:ektir) demui üzerine Avrupanın 
4lı llledeni ıehirlerinde bile eşine 
feaadüf edilmiyecek ka.tar kuvvetli, 
'tdfeaini bihakkin müdrik bir po · 
'8 letkilitiyle karıılanmaktan mü· 
tevellit 1111 urumu tarif edemem.Kay 
leriı e ıelen her bınıi kir yolcu ile 
~ t.ir bauasiyetle alakadar olın 
"'IJleri polisine bu vazife aılnnı, 
~.bvvetli diıiplini ııılayan imil. 
..., •nrken idare kabiliyetinin yük 
lelditi ve bir viraneden bir mamure 
"'atacak kadar imarcılitiyle tamn 
~olan Vali Bay Şefikle onun 11t 
'Uftl olan Polis Müdüıü Bay Meh · 
~ Ali ile karplaıhm. Bu yazalı 
"-; bana ve be( hanai bir vatan 
~ r&terdikleri misafirperverlitin .in borçlarını bilmem ödeyebi· 

illi? .. 
N. Erlf 

Türktözü Sahife : 3 

[_o_u_a _n_v_a __ halOerDern 1 
,.1 ._ 

Münihte eski Nasyonal Sosyalist bir
liğinin evvelki geceki toplantısında 

Bay. Hitler muhakkal!_ 
bir ölümden kurtuldu 
Führerin içtimaı 

dakika 
yarıda · terkedişinden 

sonra infilaklar oldu 

•• dört uç 

IÇTIMAIN Y APILDlcll BIRAH ANEDE iNFiLAK NETi
CESi AL Ti Klfl ÖLDÜ; Al TMI' Kl'I YARALANDI 

Loodra : 9 ( Radyo )- Munihte 1 
en eski Nas_yonal Sosyalistlerin dun 
ıece bir birahanede yaphkları içti· 
maın ortasında salonda birdenbire 
mudhiş'_bir: infillk olmuş ve altı kişi 
ölmuş, 60 kişi de yarl\lanmıştır . 

Bu toplantıya Hitler de iştirak 

etmişti . Fakat Fuhrer bir mucize 
kabilinden olarak bu ıouikaııtten kur 
tul muştur . Çunku Bitler infilak ol· 
mazdao Uç dört dakika evvel mUs· 
tacel bir iş zımnında Berlioe d8n· 
mek U:.eere içtimaı yarıda bırl\karak 

salonu terk.etmiş bulunuyordu. 
Bu toplantı Hitlerin şerefine ya· 

pılmışh . Bu infilikta ölenler ara-

sanda Fuhrerin vekili l Iuf da var· 
dır . 

Alman gazeteleri bu suikastin 
Entellijen servisin eseri oldu&wı.u 
yazmaktadı . 

İngiliz gazeteleri de bu suikastin 
Alml\n gizli polisi tarııfından yapıl· 

dıgına yazmaktadır . 
Na .. yonal Sosyalistler " Allah 

l litlerin koruyucus~dur ,, demekte· 
dirler.• Çunku.,.Hitleri bu suikastten 
mukadderat kurtarmıştır. 

Diger bir ihtimale rgöre , bunun 
Bolşevik aleyhtarı ·reski t Nasyonal 
Soııyalistlerin tertibettigi bir.: suik:ıst 
olduğu söylenmektedir_. 

İngiliz bahriye 
nazırının nutku 

1 İngiliz Başvekili 

Harp faaliyeti ne 
gibi safhalar geçiriyor 

1 

Çemberliyn hasta 

Londra : 9 ( Royter ) - Çem. 
berlayn Romatizmadan muztarip 
bulunmakta oldutundan Londra Be 
lediye Reisinin bu akşamki ziyıfe· 
tine icabet edememiştir. 

Baıvekilin bir kaç gün yatması 
muhtemeldir . Mamafih bu ırada 
işlerine bakmata devam edecektir. 

Belçika ordusu 
600,000 mevcudlu 

Brüh ·I: 9 (Radyo) - Yeni ef 
radm orduya iltihakı ile Belçika or 
dusu 600,000 meveudu doldurmuş 
tur. 

> ................... -........... < 
AMERIKADAN ! 

• i . 
inglltere'ye i 
.Yakında 4 5o ; 
i tayyare ; 
• • ! geliyor • • i . . 
! Landr• : 9 (Royter) - ! 
! Amerlk•J• evvelce •lp•rl• ! 
ı edllen 4so:••Yr•r• fub•t• ! 
i k•d•r lnglll•r•J• gelmlf i 
i al•c•ktır. Dll•r t•ran.n i 
! yeni slparı,rer ıeeblt •dll- ! 
t mektedlr. t 
·--·~·-·.,·-···--·--·-·-· .... --·-··· 
Alman kıtaatı dün 

ilk defa taarruz yaptı 
- Birinci sahifeden artan -

lar alınmışhr. Bir tanesi mOıtesna bu 
keşif tayyarelerinden hepsi salimen 
üslerine dönmüşlerdir, 

Londra : . 9 (Royter) - lngiliz ka 
ragol gemilerı _bazı ' muhriplerin illve 
sile kuvvetlendirilmiıtir, Karagol ge
mileri mevcudu seksem mütecavizdir 

x 

Londra : 9 (Radyo) - lngiliz 
bahriye nazm Çörçil beyanatta bu· 
lunatak, harbin ilk ~ekiz haftası için 
de lngilterenin yaptıtı ithalattan çok 
az bir kısmının ziyaa uğradığını, ka 
file sisteminin sürattan biraz kaybet 
mekle berıtber muvaffak olduğunu, 
ve zamandan azami dertcede kazan 
mak çarderinin derpiş edilditini, 
Alman deniz ıltıtarı ziyaına dair ka 
ti bir rakam vermenin dotru ola 
mıyacığmı ve fakat Almanların haf 
tada iki veya dört tahtr.lbabir kayip 
etmekte olduklarına söyledikten son 
ra ıözlerine devamla Almanların bir 

imsakiye 
~liin ıüneı 6 ıaat ıs dakika 
~~ 11 ,, 39 ,, 

, taraf tan yeni deniz altaları inşa etti 
tini ve şimdiye kadar 20 danesinin 
hazırlanabilditinin muhtemel oldu
ltıou ikinci lı:inun içinde Almanya· 
nan yeni tabtelbahirlere malik ol ~ 14 ,, 29 ,, 

~- 16 ,, .48 

5 X WZ&i ·= 
ıı müttefik kuvvetlerin üç misli art 
tmlmış bulundugunu Döyçland ve 
buna benzer, iki Alman gemilinin 
Atlas okyanoıunda faaliyette oldu 

Memurlar bundan böyle 
resmi dairelerde 

yatamıyacak 

Alakadarlardan aldıtımız malu 
mata göre, baıvckilet, yeni bir ka 
rar alarak, resmi binalarda, maaile 
ikamet edenlerin vekilttçe müsaade 
edilmedikçe bundan böyle oturamı· 
yacaklarını alakadarlara bildirmiştir 
bu karar bütün vaziyetler göz önü
ne alınarak verilmiştir. 

,, 
~ 18 ,, 17 ,, 

4 ,, 35 

mııımn muhtemel bulundutunu önü 
müzdeki aylardı çetin muharebe'e· 
rin cereyan etmesinin müQJkün ol· 
dutunu kaydettikten sonra bahriye 
nazırı Almınyının hazırlıklarına kar 

tunu Çorçil, Fransız donanmasının 
lngiliz deniz kuuvvetlcrine kıymetli 
yardımından bahıederek sözlerine 
nihayet vermiştir. 
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RA 
CUMA, 10 İkin i Tcsrin 1!1.J 

.30 İs ta ) onlnrın \çılı\iı 

.:3:> Ajnııs 1 lnberl.:ı i 
9.05 Fbedi S f t:ıturk't n 

ölumunun ilk ) ıl d ,, ı u mu uı 
ibetilc, Milli Şef J mel 1nonu· 

nUn Turk Milletine hitnb ıı \ :ıp 

tığı bc_ynnn(ın l urkçe \ muh
telif ecnebi dillerde olu mn~ı 

Bu nesri.) ntı mut :ıkip 1 Ur 
ki.' e Rnd, oları Turk Mille ti 1in 
bU.) uk elimine kntılnrnk ta imrn 
susncnldır . 

1:!.30 lsfoo;,\ onlnrın \çılışı 

12 3~ A jnns l lnL rlcrİ 

l:!.;'"ıt1 Turki, e Rndyolnrı 

Tıırk i\lilletinin bu.' tık ı..lcıninc 

lrntılnrak hızimcn susnc k tır 

00 1 tn .) onların \çılı .. ı 
.O) A jnn l ln\ıcrlcri 

.20 l'urki-' e Rnd.' ol.m , 
Tıırk Milletiııiıı bu.' ıık t•leıııine 

kntılnıak tnzimc:.n usncnklır. 

:? 1.53 lsbıS\ oıılnrın Açılı'jı 

22.0ü Ajans 1 lab rlcri 

1 
:?2 ı:ı Turki,•c Rnd,olnrı , 

Turk Milletinin bu, uıc elemine 
kntılnrnk tııı.İmen su :h.:ıktır. 

İhtifal prog amı 
- ikinci sahifedrn arlan 

mektebin münasip \ ir sa lor unda 
toplanncak ve ayni şeki f 5 i kıka 

ayakta saygı susmas· y p caı; mii 
teakil:ıen bir muallıııı t rdfından 

Atatürk'ün hayatı, ın · 11lt ket ve 
millet için yaptığı bijy ık hiz n tir ıi 

hakkımla kısa bir l, t.ı e le bulu 
nacak ve Milli Şef in ·n ı'ı ıin bağlı 

beyannamesi okunarak nı ıa ııııe nı 

hayet verilecektir. 

111 Ranyoda : 

1 O lkinciteşri 9S9 gtıı u Tur 
kiye radyosu saba! r:( şr > lıncla 
ajans haberlerinden sonra ( Aziz 
yurddaşlar : Bugün E e i Ş f Ata· 
türkün ölümünün ilk ) ı 1 nönünıii Jür 

Türkiye radyosu, o ~(in 1 u Lüyük 
acı dola yısile Miıli Ş f in önü~ ün 
büyük Türk milletine ) aplığı be 

yannameyi okuyacak Vt" nıilf, tin 
bu büyük elemine katılar k t5:wııeıı 
susacaktır. ) diyecek v hı y ıın. 
meyi okuyacaktır. 

Ôğ)e ve akşam neşri,.alın la ıse 
yine yalnız ajans ha rle ini söy i · 
yecek ve ajans haber rı ıi mut akip 
( Sayın yurddaşlar : Bugün E edi 

Şef Atatürkün ölümüı ün ılk yıl 1ö 
nümüdür. Türkiye •ad)oc:u '{ürk 
millet:nin hu büyük el m·ne katıla 

rak tazimen susuyor. ) QZ. J ile ı eş 

riyalını tatil edecektir Ve l ugünkii 
konuşmalar muhtelif ydhCJr cı dil· 
lerle tekrarlanacaktır. 

Not : " Rad, o bu Unkh snbnh 
ncşriznfını, ihtifal kısmı B 0:> e t le
cck şekilde (anziııı edt.c~klir · ,. 

Türksö.ıü 

•• Cey an'da uccar-
lar ha kında 
takibat 

Çiftçi mahsulünü noksan 
tartanlar cezalandırılıyor 

Ceyhan : 9 (Hususi muhabirı 
mizden) Yeni kayın karnımız Be 
kir Aktanın kasabamıza geldiğin
denheri harekete geçerek hn sa 
hada faaliyet gösterdığ ni ve bu 
arada köy işlerıyle koy mekteple· 
ıine önem verdiğini e\\C ki mektu 
bumle bildirmıştim. Ka> makam l i 
hassa şu son günlerde şu n ühim 
nokta üzerinde faalıretini artırmış· 

11 tır. "Çıftçi tarafından satılmak üze
re tüccarların ma v z sına dökül n 
koza ve küt ül ri noksan tartan a 
rın şiddetle cczalanclııılması,, 

10 Teşrinisani 939 

'ün 1 
öl .. 

Dönümü Münasebetile 

inema arımız Bu Akşam 

1 ~ı 
11591 13u işe memur edilen Hakkı Bay 

sal da bu güne kadar bir kaç şahsı 
böyle mağazasma dökül n malı 
noksan tartarken yakalamtŞ ve be 
lediyece bu şahıslaı para cezasiyle 
cezalandırıldığı gil i ay11ca da hak 
larında tutu1an zabıt varakalariyle 
birlikte adli) t') ese\ kedıln işlerdir. 

~·SDIBl~iGl!IEzımlm .... Z-.riiia•-:•----ı 

Bu tedl irden ç ftçi er ıniz ç k st • 
vinmektedirlPr. 

Ceyhan'daki yeni 
• • • 
ınşaa pro1esı 

Vakıflar mimarı yeııi 
projeyi hazırlıyor 

Ceyhan 9 (Hu usi mulıabirimiz
dtn) - Şehrimize gelen Evk f U 
mu:ıı mudürü B y Falı ı v maı) 

tındeki ze~at ve Ad m Evkaf mü 

ürü, k ym ka lık v beledi) ile 
temaslar yaparak Ceyhanda evknfa 
füt bir çok mülkleri de gözden ge· 
çırn işlerdir. 

H ber aldığıma gör<", srnelcr
dir ıhma! edilerek harap bir holde 
l ulunan bu mü ki rin ka i i istifod 
bir hale ıfrağı ve ) aht.Jt da tama
men elden çıkarılm sı nıutasnvver
<lir. Evkaf ifa e1i ş hri nizin fitiytn 
gösternı k islıd Jınd t bulunduğu 

iı kiş fı göz öı üı de 1 u'un urarak 
Ce> h nd ki mü k erini y ni b, şt n 
ir şa tt"rerck kabili i t fa •e bır ha· . 
le koyın.ığa kar r \ermiştir. Umum 
müdürle bırlıkte gelen t>vkaf mimarı 
}apılacak inşa tın proj lerini bir 
kaç gün içind çizerek kt>nd i de 
ş kn bayr mı rte i t krıtr şehrimi 

ze dön ct ktir, 

fnşacıtın pek yııkınd baş1a nası 
ku\ vetle ümit edilmt'ktedir. Evka· 
fın Ceyhanda yeniden inşa ettire 
ceği nıülklerin taızı mıınaıi itiba 
tiyle zarif şeyler olr cağı ve Lu ın 

şaat içinde '30 40 bin lira sarf c
dıleceği tahmin edılmektedir. 

E.vknf umum müdürünün bu ka 
rarı Ce1handa mem:ıunİ)elle kaaşı 
lanmıştır. 

Me. Sa. 

SÖZÜ 

G z T LİK- ATBAACILIK 
• il • 

Getirilen yeni ınakinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

ürksözü 
mat aası 

Son getirttiği 1.arif 

yeni t i p harflerle 

Kı , plar, mecmua ar, gaz leler, 
cedveller, çekler, b Jetler, karı-

\ i1ıtler, hıu ıtalnr plfinl ır, nıak
bu1l. r • her lıO} •l. defterler, 

Renkli afişler 

Ve lıeı tıirlü re iınlı \<' ıcnklı 

b kılar stiınt -.,;c ı cf ı elle ı, 1 
cd 1 r . 

Türksözü 
ilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yalıul 

Avrupa kan nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksöıii 

Cıldhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk· 
söziinün sanatk lir miicellidiruıı 

elinden çıkabilir. 

Doktor 

d Savcı 
Birinci sınıf göz mü ehassısı 

Geziden avdet etmiştir. H r gün sabahJan akşama kadar hastaları· 
nı 1 tiklfıl okulu karşısındaki muayenebanesinde kııbul eder. 

27 30 11087 
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As A 

r ı s • 
1 ne a 

Bu akşam 
Ebedi Şef 

yıldönümüne 

Atatiirkümüzün vefatının 
• hürmeten sınamamız 

KAPALIDIR 

yhaı~ Va.futlar Müdü lüğündell!ı 

Vakfı 

• • 

• • 

• • 

• • 
• • 

• " 

.. 

Mevkü Cinci 
Uıucami hane ve 

altı kah ve 
Atca met 

cit . K. hane 

Hacı Fakı • 

• • 

.. • Mat aza 

• • Hane 

" • .. 

Balediye 

Ka No 
175/ 177 

461 47 
12/ 14 

14 

16 
6-8 

Evsafı 

Alt kattı bir o iı üst katta 3 oda 1 mutbıh 
bir koridor elektrik tesisatı 
alt katta bir oda iki mıpza bir tulunba bir 
heli üst kattı 3 oda bir sofa bir mutbah 
Alt katta bir oda 3 mataz.a bir kuyu bir heli 
ortada 4 oda bir mutbah bir yemek odası bir 
ıofa bir kordor bir salon üıt katta iki oda bir 
salon elektrikli 
Alt katta bir abur 1 od. 1 heli 1 kuyu üıtkıt· 
ta 2 oda 1 sofa 1 hayat 1 heli 1 yemek odası 

Allta 5 mataza ı Kuyu ortada 4 oda 1 mutbab 
1 yeımek od.111 1 ruıulhıne üstte 2 oda 1 
taıhk 

10 _ 12 Alttı 1 bodrum 1 kuyu 1 heli 1 zemin kıt üç 
odı11 vardır. 

• Eski bamın tıı. 65 Altta iki mataza l kuyu havlu bir hane üstte 
çıkan 4 oda iki sofa bir hali 

~ ... dı yuılı vakıf ka vıi menkullerin ınilkiyetleri ptlİD porı ile satılıcıktır. ihaleleri 27f1 1/939 Pazar 
'- aaat 10 Vakıflar l.brt-sinde yapılıcıtındın isteklilerin 'le 1,5 teminıtlıtriyle birlikte vaktflar idaresi· 

'tlatluı. 10 - 17 - 11186 

ilin 
~tırova Harası Müdürlüğünden : 
~•ki ı•raiı d•İ•ninJ, hayvan yemleri için ihtiyac mız bulvntıft 
S H.aılo Yulaf bt-he• kılo.u üç kuruş elli santiın bedeli muhımmene 
l ı-.üddetll'! açık eksiltme.ye Ç1kır1lnıışbr .. 
ı 1!tı-.inat muvakkat uı (262) Lira elli kuruştur. ,_ -•e fiinü 22 1 J 939 gününe raslayan Çarşamb;t rünü saat 14 
l -.,lcezinieki komİiİyon mahususa tarafından icra olunacakt1r: 

talip olanlar nıüt~ahhit şeraitine haiz bulunduklanna dair tica. 
~ h alacakları vrııik ile birlikte ihale ıaahndan bir uat evve 

teoıinatlar:yle birlikte hara merk~zindrki komiıiyonu mahsusa 
tbıaelcri ilin o unur. 

10 - ı 2 - 17 - 21 11184 

(ilan) 
Adana Ask'erlik dair~
sinden: 

1 - Adına garr.izonu ihtiyacı 
için 10100 kilo sabun açık eksilme· 
ye konulmu,tur. Muhammen bedeli 

• 3636 lirad1r. ilk t<':-uİnah 70 lira 70 
kuru,t1r. 

2 - Elc:ıilmeıi 71111939 Paz.ar 
tcsi günü saat 10 da Adanada as
keri sabn alma korniıyonunda yapı· 
lıcaktır. Şartnamesi her gün komis 
yonda göriilebilir. lstrkliltrin belli 
gün ve sa.tta teminatlarile birlikte 
muracaatlırı. 

10 - 17 - 21 - 2S lllai 

(ilan) 
Seyhan Vakıflar Müdür
lüğünden: 

Abidin paıa caddesinde ( 21) 
metre murabbaı rubıt paıa meac:it 
arasımn milkiyeti peşin para ile a 
Çlk ırbrmaya konulmuıtur. ihalesi 
17 111939 Cuma giiMi Hat- 15 eh 
Vakıflar mü Jürlügü binasında yapı 
lacıktu. Muhammen bedeli (300) 
Jirad1r. isteklilerin Vakıflar idaresi 
ne muraca.ıtlan. 

10 - 17 11185 

(ilan) 
Osmaniye Belediye Reis
li§"inden: 

Belediyemize (35) Lira ücretli 
bir katip ahnıcıktu. Bu iıe rirmek 
için (18) Yaıını bitirmiş olmak ıtır 
hapis cezasma mahku11 Olmamak 
ve hidamah ammeden Memnu bu 
lunmamıek ve hır11zlık ve emniytti · 
suistimal iflas gibi Muhilli hasiyet 
suçlarla mahkum bulunmamak ve 
Orta mektebden mezun olmak li 
zımdır. Talip olanlar 16/ 11193!1 Gü. 
nüne Kadar Evrak müsbitelerile be
raber Belediyemize mürıcaaat et· 
meleri ilin olunur. 

10 - 11 11183 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatt, Elektrik malzrmHİ, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamirab Tunıı 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mulib Adana AcentalıF • 
EskiOrozdibak karş111 No: 85 

10736 62 
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Adana Borsasi Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
!m 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

.En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza =r=-= 7,50- ==---

Ma. parlatı 32 33 . 
• 

Mı. temizi • 28 31,SO 

KlevJand 36 14130-
ltlevland { Y.M. ) 

YAPACI 
Beyaz 
Sivah 
~ 

çl~IT 

Yerli •Yemlik. 

• •Tohumluk. 'l,17 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 1 

• Yerli 2,25 4,7 

• Men tane 

~ya 
Yulaf 
Delice 
Kut yemi 
Keten tofıumn 
Mercimek -
Susam 11 

UN 
Dört 2'.ıldız Salih 

..B .c ~ . . 
~~ 

-ört lıf<İız ÖoğrululC 
üç • • 

~1 Simit ,, 

~ e. t5ört yıldız Cumhuriret 
Üi .. .. 
Simit 

, .. 
Livf'rpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

9 I 11 I 1938- iş Baukasından alınmııtır . . 
PeM Santim 

Hazır 1-+ 47 UN!t 13-Vadeli l. 95 fiaıişmark 
Frank (Fransız ) -296 --

Vadeli rıı 5 95 Steri.in (Tngi!iz ) - 5-. ?.4 
79 Hind hazır 5 Dolar ( Ameıika ) ~30 ı- 36 

Ne~ork . 9 ·os - Frank 1 İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K .. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 '\ ğustos, 1 Eylul, 
1 lk inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • ;,000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • 50 • 4.150 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

_T •. İt Bankı11na para yatırmakla, yalnıı pıra birildirnıio olmaz, ayni 
umanda talihinizi de denemit oluraunuz 10661 

( 

R. C. A. Radyoları 
1 d g e • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi ReınO 

23 __________ ....;,;... ____________ ...,~---------

!Bayanların nazarı dikkatine 1 
6 aylık ondülasyon 

( Her model saç tuvaletlerinizi ) 
üzere lstanbuldan gelen 

• 
Bu defa şehrimizde kalmak 

K a d ı n b e r b 

Aksaç'a 
e r 1 

Sami 
Yaptırmanı:ı sizi her turlu mc. nfaatlandıracak ve memnun edrc,.j(tİ' 

Beledlye c•ddeaı Slnger kar,ı•ında 1 
Ali Tezel Salonu 1 

Her 

:11131 9-- 10-11 

ı l 

renk boya ve dcHriksi.~ Ptrın:ın:ıt~ 

./ 

,:------------K~d-ı_n __ ş_a_p_k_a __ e~vi 

8. KE ri 
Arzu edilen mo.Jel üzerine yeni \. . .! ı ı n < 

------------------------------------------ d~ 
Hilaliahmer civarında lstik\il okulu karş s10 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

GeıiJen avdet etmi~ ve h~!'ta' mnı 

ınu ı yeneb mesi Üstüııe taşımıştıı. 

~------ ----------------
Satlık Furun 

yut 
Hükumet Cİ\' atıncla f5,ikan:tt Ecur:tfİ hrşısırıda i~i kıtt~,,,ı 

furun nı mi)lt meıuf furun ace1e satlı~tır. 1 alipltrin Btl<di)e 
1
79 

lonuna müracaatlan ilin olunur. 3 - 3 11 

---------------------------------------- 1. 
.. du'u 

Umumi neşriyat ıntJ,. 
.. iLi 

Macid GuÇ ~ 
Adana Türk söıö ın•t 


