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Telefon : :11:1 -Al>A:'\A 

r , 
Milli Şefimiz 
Ebedi Şefin 
huzürlarında 

~nkara : 1 O (Tele\ onla) 
- Mllll Şefimiz l•m•I inö
hU bu a a b e h •••t dokuzu 
b•• geçe Ebedi Şefin latl 
Pehrtlg8hına glrmle ve hu 
Zurunda hu•ul il• b•• da 
ika aUkGt etml•l•r ve:muh 
'-••m bir çelenk koymu• 
lerdır. 

liolanda' da 
tedbirler 

' ıa rtı rı 1 ıyor 
latiER TARAFTAN HUDUTTA 

Almanya tahşidata 
devam ediyor 

'tı .Londra : 10 R"rlyo) - Alınan 
illuına ı a gore H1.,landdda ıhtiyat 

hdbırlerı bütün manasiyle arttırılmış 
Ulunmaktadır, Biı taraftan orJu , dı 

ter taraftan halk daimi bır teyakku1. 
Çillded· ır. 

td Londra : l tl (Radyo) - istihbar 
ıt 11dıkıne göre, Almanyanın garbin· 

1~ Ve şimali garb;sindeki büyük tah 

t 
at faaliyeti devam ediyor. Bu böl. 

'de · ~- trenler tehır yapmaktadlr. Bu· 
da sebep askeri sevkiyattır. 

~ Londra : 10 (Royter) - Bugün top 
~ 11~n Hollanda kabinesi, Hollanda hu 1 

~lırındaki kıtaatın azamı takviye-
kararlaşdırdı. 1 

•• Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 
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DUNKU BUYUK iHTiF ALiMiZ 

Bütün dünya dün Ebedi 
Şefimizi takdisle andı . 
MUAZZAM İHTiFAL TÖRENLERİ YAPILDI 

AD ANADA 
F.bedi Şefımiz Atatürkün öUlm yıldönümü · münasebe· 

tıle dün bütün Türkiyede ve yabancı memleketlerde ol· 
duğu gihi Adanada da muazzam bir ihtifal merasımi ya
pılmış, Sevgili Ata gene minnetle , şükranla ve takdisle 
bır defa Ciaha anılm ı ştır. 

Dün .şehrimizde baştan başa bayraklar yarıya çekil-
miş, Adanalılar bu en acı günün yıldönümünü nemli göz· 
ler. meyus çehrelerle karşı lamışlardır. 

Program mııcibince Hi\lkevimizde toplanan Adanalı!ar, 
tam saat dokuzu heş geçe aziz Atamızın büyük hatıra 

sını taziz, :akdis için ayakta beş dakika ihtiram sükütu 
yapmışlardır . 

ihtiram sükütundan evvel Halkevi azasından Öğretmen 
May Rasi:n Goknel çok veciz c ümlelerle Ebedi Atatürkün 

( Gerisı iç~ ı ıde ) 

Y lJ R D D A 
Ankara : 10 ( Anadolu ajansı veriyor ) - Gelen tel

graflar, bu sabah memleketin her tarafında toplantılar 

olduiunu ve dokuzu beş geçe Ebedi Şef:mizln hd!ıras111a 
hürmel sükütu yapıldığını ve ihtifal törenlerinin çok mtı· 
anam bir şekil aldığını bildırmekttdir . 

An <ara : 10 ( Telefonla ) - Atatürk ün şehri bugün 
Sevgı li Atatürk için, onun Büyüklüğüne yakışan muazzam 
bir ihtifal teıahüründe bulundu. 

Halk evinde ve mekteplrrde yapılan iht ifallcrd "n sonra 
muhteşem alaylar E ordi Şefin istirahatgahına gelnı ış , ora
sını çelenklerle süslemiştir . 

Ebedi Şef in istirahatgahı ö nünde başlayan tazim ge. 
çişinin arkası ı..esilmecii ; gece ) ımsına kadar devam 
edeceğe benziyor . 

Hitlere yapılan son 
suikasd ı n akisleri 

Çemberlayn'in 
son nutku 

Hollanda ve Helçika 
hükümdarları teklifi 

Suikasd elemanlarının dahilden oldu- 1 

ğu neticesinde ısrar ediliyor 
KOMPLONUN DAHiLi BiR TASFiYE 

OA YESI iLE YAPILDH\ 1 SÖYLENiYOR 

Paris : 10 (Ra<lyo)-Havas ajansı ı' 
Münih suıkasti hakkında şu !.aber· 
lııri verm"ktedir : 

Başvekil umumi 
vaziyete temas etti 

MÜTTEFiKLERLE vE AYNI Z A· 
MANDA DOMINYONLARLA Y APl

LACAK iSTiŞARELER 

~\Tyet - Finlandiya meselesi 
1 

«Münih suikasti hakkında bitaraf 
müşahitlerden alınan intıbalar, ayni 
neticede birleşmektedir, Suikast ka
ranlık ve garip şartlu içinde cerr!yan 
etııı iştir. 

Bılhassa suikast elemanlarının da 
hilden oldu~unda ısrar edilmek tedıı . 

Komplonun dahili bır tasfiye gayesi 
ile yapıl<lı~ı telakkileri de vardır. 

Londra : 10 (Royter) - Başve· 

kil Çemberlayn hafif bir souk algın· 
lıgın .laıı rahat~ız olmakla beraber ha~ 
vekalet daire-;inde çal;şmaktadır. 

tviüZAKERAT SON 
SAFHAYA GELDi 
lo lldra : 10 (Rad~·o) - Moskova 

it "1ınan haberlere göre, Finlandiya 

~la.) onu ile Sovyetler arasındaki 
•~ trelcrc bu akşam (dun) Stalin 
l "-oı "t 0 tofda hazır bulunduğu halde 

tıt.Iin d J d' 1 . t" sarayın a evam e ı mı~ ır. 

~~&•kerelerin yakında bir netice 
~lı ~•ca!ı umulmaktadır. Neticenin 

'ıı •kkında ise , hiç bir mlltalea 
tdilnıemektedir. 

iHTiFALE AiT RESiMLERiMiZ 

Gazetemiz dü,,kü büyük ihtifale 
ait intibaları ıesbıı eımi§ olmakla 
beraber klişecımizin mühim bir ma· 
zereti bunları gazPtemiz.- nakletmek· 
ten bizi mahrum bııakmı§tır . Özür 
dileriz . 

Hııler ve bütün yakınları suiusl• 
tırn bir kaç dak ıka önce dışaı ı çık 

mı~lardır. Münihe gelecek kadar va
kıt bulan Mitlerin bir müddet daha 
orada kalmaması da şayanı dikkattir. 

Vaşington : 10 (Radyo) - Mat
buat konferansında Amerika Hıuiciyt
Nazm Bay Hul beyanatta bulunmuş 
ve bu arada, ~ünihtek.i suikasta 

temas ed erek, lngiltere hakkında Al · 
manyanın iddialarına inanmadıtını ih
sas etmiştir. 

Bütün A merikan gcııeteleri.suikastı 
büyük başııklarla karilerine haber 
vermekte ve müttemmim malumatın 

eşretmektedirler. 
Londra : lO (Radyo)- Berlinden 

alınan malumata göre, Alman polisi 
şiddetli tedbirler almıştır. Tevkif edi
l enlerin adedi bildirilmemektedir. 

-Gerisi dördüncü shaied e -

son 

Londra : 10 (Radyo) - İngiliz baf 
vekili Çemberlaynın ınhhi vaziyeti sa 
laha yUz tutmaktadır. 

• 
Tokyo : 10 (Radyo) - İngiliz 

bUyllk elçi<;i bugUn japon hariciye na 
zırın ı ziyaret etmiştir bu mUlikatta 
iki memleket ara-;ında başlayacak mu 
ukcreler zemini ile meşğal olanmuş
tul". 

Londra : 10 ( Radyo) - Muttefık 
ordular kumandam şuna, cmindirlti, 
Alman ya Belçikny~ hUcJm ederse ge 
çen harbin başındAki muv:ı ff akiyetini 
elde cdemi~· ecektir . 
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Sahife 2 

Hava Harbinde 
Üç usul 

!'flri.mvıır ·aan 

Tayyareler, deniz ve kara hedef 
lerine üç muhtelıf usulde ta
arruz ederler. Bununla bera 

bcr bu üç türlü taarruz da ayni za· 
manda olabilir. 

1 - Yüksek irtifa bom bardı · 
manı: 

Bu türlü bombardımanda ta yya 

re, i~rek seyri eınasında yaptığın in 
hirafla, gerek rüzgarın tesiriyle he
define güç isabet ettirir. 

Fakat [yüksrk irtifa bombardr 
manı ispanya harbi cınasında k11• 
bir ıtmında tekemmül etmiştir. 
Tayyare hedeften oldukça uzukta 
yüksek bir irtifaa çıkar. Hiç gürültü 
etmederı o irtifadan süzülerek hede· 
fın 500 metre üzerine kadar iner. 
Süratini keser, nişan ahr ve bomba· 
larmı salar. 

Almanlar Forth köprü.tüne böy. 
le taarruz ettiler Fakat malum oldu
ğu üzere bit netice elde edemedi
ler. 

2 - Pike şeklinde bombardı
man: 

Tayyare tepesi aşağı dikilir, se· 
ri bir iniş yaparak arza 600 metre 
yaklaşarak bombalarını bırakır ve 
tekrar doğrulabilir. Gemilerin bom· 
bardımanında sık sık bu usul tatbik 
edilir, 

3 - Alçaktan taarruz: 
Tayyareler, toprağı yalıyacak 

şekilde bir kaç metreye kadar alça
lır. Bır taraftan makineli tüfekleriy· 
le ~teş açar bir taraftan da bomba 
)arını atmağa başlarlar. 

A 'çaktan taarruz usulünü, tay
ya re, ekseriya kol halinde yürüyen 
piyadelere karşı kullanır. 

Tiirksözü 11 T eş•inisani 939 

ır o 

Yeni ihracat kararna- l
1 
F~zla mesa? 
nızamnamesı 

mesinin müsbet tesirleri 1 

Hararetli Bir İhracat faaliyeti 

Payastan yakında 30.000 Çuval 
Kuru Fasu)ya ihraç edilecek 
Haber •ldıjımıza göre Mllll bankalarımız yani ihracat ka · 

rarneması Uzerln• tUccarlarımıza evrak mukabtu avans para 
verm•I• bafladıklarını va mDfterllerln• kredi açbklarını bll· 
dlrmı,ıerdlr. Bankaların bu kararı ~lyaaamızda bUyUk bir 
m•m"unlyat urandırmıttır. 

Y•nl kararname gQmrUkl•
re ve iktisadi mahflller• h•-
11Uz t•bHI edilmemekt• e»er•· 
bar Ulccarlarımız hazırlıklara 
b••••mıtıardır. ihraç adllebl· 
ıecek mallardan bir kısmının 
fiyatı yUkaetmlfllr. 

Bu seneki mahsul stoku arasında 
Samsun mıntakasmda 14 bın, Mar 
mara ve Tukya mıuhkalarında 30 
bin çuval nohut vardır. Fransa ve 
lta(ya alıcıdır. Samsun mıntıkasında 
50 bin. Ordu mıntakasında 20 bin, 
Diyarbakır ve Payasta 30 bin çuval 
kuru fasulye mevcutur. Stvas, Kas· 
tamonu ve Normanlıda mercimek 
miktarı anc~k ytrli sarfiy,.ta kif aytt 
edecek miktardadır. Piyasada nor· 
mal satışlar devam etmektedir. 

ltalya, Romanya, Bulgaristan, 
Yunanistana taze ve tuzlu balık, 

Mısıra ve Fılistine lakerda, Suriyr, 
Mısır, Bulgaristan, Danimarka, F ran 
sa, cenubi Afrika, Yeni Zeland, A· ı 
vusturalyaya fındık, Maltaya kuş j 
yemi, ltalyaya yumurta, Romanyayı 
zeytin ihraç edilmiştir. 

Valimizin kabulleri 

Vali Faak OstUn n Eşi, Bayram 
tebriklerini BayramıQ birinci gUnU 

sabahtan akşama kadar Vali kona
lında kabul edecektir • 

Yeni gümrük muhafaza 
teşkilat kanunu 

Gümrük mubafaza genci komu 
tanlığrn yeni baştan ~hazırlanan teş 
kilit, vazife ve memurları hakkın· 

daki kanun projesi önümüzdeki gün 
lerde Başvekalete verilecektir. Yeni 
proi~ ile ücretli memurlar maaşlı 

kadrolara alınmaktadır. Gümrük 
muhafaza mensuplarının yaş hadleri 
muhafaza memurlan için 50, kısım 
amirleri için 55, mıntıka amirleri 
içın 60 olarak tesbit e~ilmistir Hay 
vanı bulunan memurlara hayvan 
iaşesi için ayda maktuan 14 lira 
ver il ece k tir. 

Nizamname dünden itiba-
ren meriyete girmiştir 

iş kanunu mucibince hazırlanan 
fazla mesai nizamnamesi dündeo 
itiba"n meriyet mcvkiine girmiştir. 

Memleketin iktisadi menf aatferi 
balummdan fazla ıa1tlerle çılışd•· 
bitmesi keyfiyeti iktisat Vekaleti# 
nin ve işin mahiyeti veya istifssll 
ihtiyacı dolıyısile fazla saatin de 
çılışabifmesi için her iş yerinin btı 

lundutu mevkide i~ kanununu tıl" 
bik eden mıkamm takdir ve t•sv( 
bine bath olacaktır. 

Günlük fazla çalışma saati ell 
çok üç saat olabilPcektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü ka' 
palı, bava bafif rü1rarlı geçmiştir· 
En çok sıcak 20 derece}'İ ltulmuştLI· 

Orta mekteplerden 
meslek mek tepi erine 

gelen talebe 

Murif vekaleti, oıta mr:klepf er 
den birinci yoklamayı müteakip 

· rı meslek m!cteplerioe gelen talebe"' 
aldıkları notları 5 esasına göre ye 
rıiden tesbit etmiştir. Yeni notlard• 
1 O V<! 9 numaralar 5 numara, B ve, 
7 numaralar 4 numar, 6 ve 5 ptJıJl 

1 3 w ra ar numara, 4 ve 3 nwnaf8 l 
r------------------------------------~----1!'""'!'"'----------------------, 2 d• numara, 2 ve 1 numaralar 

Ka r 1 Marks numara sayılacaktır. 

Almanya "Anti Komintern" pak 
tın başlıca mürevvici idi.Şimdi Sov· 
yet Rusya ile dost oldu._ Buna rai· 
men, ittifakın eski uzuvlara olan 
ltalya ile İspanıa. ..Marksizm., e 
karşı mücadelede devam edecek· 
lermiş. 

Son asırda muhtelif sebeplerle 
mezhebi ve kendi zikrolunan Kari 
Marks 1818 de Almanyada Treve 
kasabasında doğdu. B~rlinde hukuk 
tahsil etti. F lsefe ve tarihle meş
gul oldu. 1842 de ünivetsitede fel
sefe proft. sörü olacakken üçüncü 
Frederik Vilhelm'in vefatı üzerine 
zuhur eden içtimai "hareketlere ~a. 
rıştı. 

Ren havalisincle. tesis edilen bir 
liberal burjuva gazetesine baş mu· 
harrir oldu. Marks şiddetli yazılar 
yazdığm.Jan hükumet neşriyatı tatil 

etti. 
Maı ks evlenmişti . ı ~ i bir aile 

1 
G0N0N MEVZUU 

babaSl olmuştur. Parise giderek yaz 
makta devam etti. Meşhur bir idea
list filozof olan Hegal'ın bir çok 
prensiplerini benimsemekle beraber, 
onun usullerini materyalist şekle 

uydurdu. Dostu F rederik Eogels'le 
beraber mevcut telakkileri tenkid 
eden eserler yazıyordu. 

Marks Fransız iokilabını tenkid 
etmekle beraber Prusya ahvalini de 
tenkidden geri kalmıyordu Bu yüz 
den Prusya hükumeti müessir ola· 
rak onu Paristen çıkarttı. Mütefek
kir, Btüksele geçti. Bureda 1847 de 
yazdı~ı ve Pıoudhoo'un "S~faletin 
felsefesi" isimli esere cevap olaa 
."Felsefenin sefaleti,, unvanlı eseri,' 
başlıca mühim kitapları arasındadır 

Filozof, kendinden •evvel gelen 
sosyalistlerin düşünce lı.:rini ilmi bir 

şekle soku yor; sosyalistlikle amele 
hareketlerini birleştirmeğe çalışı

yordu. t:Jrükseldc bir amele cemiyeti 
meydana getirmeğe .muvaffak oldu 
ve tahrikata başladı. Kah gizli, kah 
aşikar surette faaliyette bulunan"ko 
münist cemiyeti" ne getirdi. Cemi· 

yetin azası başlıca amele teşekkül 
!erinin başında bulunuyordu. Bu su
retle Almanyada, lngilterede, Fran
sada, Belçiıtada ve [svi~rede cemi
yet amil oldu . 

Kari Marksın "Komünist beyan 
namesi" isimli ve fikri tevabiine yol 

Muallim mekteplerine 
alınacak parasız talebe 

Maarif Vek~ldi, Muallim JJle~: 
teplerine alınacak parasız yatıl• ti ,. 
ı~belere ait ikinci liste üzerinde çe~ 
lışmalarına devam etmektedir. , 

k ıı 
ikinci listenin bayram ertesi .' 
şeklini alacağı ümit cdilmektedıf• 

I~ 
Renkli kopya kağıtlar!" 

ithali yasak edild• 

gösteren eseri 1848 de bu münase 
1
• 

• '"let• 
betle yazılmıştır. Gümrük ve lohisaılar Vek' ş 

Belçika hükumeti de bir müddet memnuniyeti mucip bir şekilde 9ı, 
h d d h .. . F tBfll sonra onu u u arıcı ettı. ran. . lan kaçak tütün kullanılmasını .~ı· 

sız hükumtticıin davr.tıle me.şhur ih men önlemek maksadiyle ~e~ef 
tiialci yine Parise gitti oradan Al- kopye kağıtlarında vlduğu gib' .. ta~ 
manyaya geçti. Fransa ya döndü. hangi renkte oıursa olsun bll ~ııl 

Gerisi dördüncü sahifode- kopye kağıtlarıtıııı yurdumuza 50 

masını yasak etmiştir. 
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TURK.SÖZÜ 

J\bone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 A)lık 
J A>lık 

Kuruş 

1200 
600 
00 
100 

Dış mcnıleketlcı ıçin Aboııe 

bedeli değişme? yalnı1 posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçin ıdnreye müra

caat edilmelidir . 

........ İlllll .. ~------· 
HARBE DAiR 

Alman deniz 
ta biyesi 
( Londra : T. Sani ) 

iP!!!!!!. cçen hafta zaı fıodan Şimal 
~ denizinde Lahıi faaliyet 

arttı. Bürün fngiltere , Al 
man sularında inılıa edilmekten ya 
kasını zor kurtaran lngiliz denizal. 
hıunın macerasını derin alaka ve 
takdirle okumuştur . Hasara uğra. 
yan denizaltıya ref aJcat eden muh· 
riplere hücum etmek üzere gönde. 
rilen Alman bombardıman tayya
releri ansızın anavatan filosunun 
kudretlı birliklerile tc masa geldiler. 
Asgari iki bombardıman tayyaresi 
iaıha, birinin tayfası tsir edildi . 
Anavatan fılosu gemileıine hasar 
Yaptıklarına dair Alman iddialarının 
Yalan olduğu Londradaki Amerikan 
deniz ateşesinin şahadeti ile sabit 
olmuştur. 

Alman iddialarının istinat dtiği 
tıyyarrci r&porlarının inanılarak Y;\· 
tıfmış olduğunu zannetmemek için 
hiç bir sebep !'oktur. Bir bombar 
dırnan tayyaresi denide bir harp 
ternisine hücum ederken bombar 
damanın neticesini görmek için brk· 
leyemez . Eter bulutlar müsaitse 
temilerin yüksek zaviye ateşinden 
kaçabilir , fakat gemilerin :çinde 
l\'cı tayyareleri mevcut ise - ki 
bu hücum edenin zihnini daima kur. 
'-lıyan bir ihtimaldir - bombasını 
~!tılctan so:ıra tayyar~ d rhal çe· 
~rnek mecburiyetindedir . Hücumun 
La Yecanı içinde tayyareci bo:nba· 

l'lnın isabetine hakikaten inanabilir 
~ İtin mahiyeti itibarile o intibaı 
•hıh edecek hiç Lir şey yoktur. 

'---~-4~--~----~..-~-----
l<aza belediyeleri için 
inşaat malzemesi 

di Ankara : 1 O (Hususi) - Bele
~~lcr bankası bilhassasa kaza be 
titt"~lıri için inşaat malzesi sipa
~rı yapmaktadır bu malz< menin 
te ~~i için titaj fırmasile müzakerele 

tit1tilmi~tir. 

Tür"-sözü Sahife : 3 

,--·------------ı 1 Dltlınya ıtıalb>eırDeırn J 

L L 

Hazırhklara bakıhrsa Almanya 
Holctndaya yürümek üzere 

Almanya yaptığı askeri harekatı okadar 
büyüttüki gizlemeğe imkan kalmadı 

Paris : 10 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre Almanların Hollanda 
hududunda hazırlıklar o kadar geniş. 
ı,.miştir ki artık bu vaziyeti gizle· 
meğe imkan yoktur. 

Hazırlıklara bakılırsa Almanya 
Holandaya yürümek üzeredir. 

Cephede kara , 
hava harbi çok 

şiddetlendi 

Paris : 10 ( Radyo ) - Loren 
cephesinde öncülerin taarruzları 
sıklaşmaktadır . Alman tayyareleri 
burada mütrmıdi faaliyet göster· 
mektedirler. Kullaoılan kuvvetlerin 
mevcudu her an artıyor. 

Apak vadisi ile Forbıh mınta
kasında Alman keşif hareketleri ge 
nişlemektt·dir. 

Fransız Nazırlar 
Meclisi topla~~~ 

--
Paıis : 10 (Radyo) - Fransız 

Nazırlar Meclisi Bugün Rcisicümhur 
Leblurun riyaseti altında top'andı. 
Başvrkil Bay Daladiya har&ket haJ:. 
kında iubat verdi. ı 

halyan Krahnın doğum 
yıldönümii bu gün 

Roma : 10 (Sttfani) - Yarın
( ugün) ltaıyan Kralının doğum yı}
dönümüdür. Yarın bu n ünasebetle 
Romada bü>ük merasimler yapılr 
caktır. 

Yüz iki vapur diin 
serbest bırakıldı 

Londra : 10 (Radyo)- KontroF 
gemileri taıafındın muayene için 
tutulan 102 ticaret gemisi bu gün 
ta harriyat neticesi serbest bu akıl
mıştır. 

İtalya 3~,000 tonluk 
4 harp gemisi yapdırıyor 

Roma : ~O (Stef ani) - ltaJye hij 
kumtti 35,000 tonluk dört harp ff' 
misi İnşa ettirmektedir. 

Belçika-Fransa sınırında 
Alman keşif uçuşlar• 

Almanlar Belçika ile: Fransa 
münasebatını anlamak istiyor 

Londra : 10 (Rad)o) - Haber vrrilditinc gör~, birçok Alman tayya 
releri Belçika . Fransa hududu üstündl" bugün keşif uçuşları yapmıılardır 
Almanların bütün mnksadı Fransa ile Belçika münasebatının ne vuiyette 
olduğunu anlamak oldutu muhakkaktır. 

anıt Atatürk' ün 
k a b r -i • • 

ıçın 

BEYNELMiLEL 
MUSAABKA 

Ankara : 10-, Ebedi Şef Ata 
türk'ün anıt-kabrinin yapılacağı yer 
olan Rasattepedcki bütün istimlak 
muameleleri bitmiştir. Yapılacak 
~serin Türle milletinin hissiyatını ta 
mamiyle ifade edebilmesi için bu· 
nun beyoelmilel şöhreti haiz bir sa 
natkara yaptmlma11 ve bunun için 
de beynelmilel bir müsabaka açıl 
ması ~ararlaştmlmıştır. Bunun için 
lazım gelen vrsaik ve esaslar ha 
zırlannııştır. Ve buna mütedair ilin 
lar da yapılmıştır. 

Romen meclisinin 
yeni reisi seçildi 

Bükrcş : 1 O (Radyo) - Ölen 
Romen mrclis rt-isinin yr-rine adliye 
nazırı reis seçilmiştir. 

Felemenk' de 
örfi idare 

Tanınmış bir Romen 
maliyecisi tevkif 

edildi 

Bükreş : 9 a. a. - Romen ma 
liye ve rndüstrisinin tamnmış sima· 

farından Mak Ausghnitt, dün akıam 
tevkif edilmiştir . Rt>sitza fabı ilca· 
larında mühim bir hisseıi olan Aus• · 
ghnitt, Romanyanın en mühim çelik 
fabrikalarından biri olan • Titan 
Nadrad • ı da mürakabe etmekte 
idi . 

Bir müddettenberi Romen ad· 
liye makamları kf'ndisini döviz ka
çakçılıtı yapmak , k•çak suretiyle 
mal satmak ve sahte evrak kullan 
mak suretiyle Romen tabiiyetine 
geçmekle itham etmekte idiler. 

Son zamanlarda polis Auıghnitt
'ın memleket haricine çıkmasına 
mini olmuştu. 

Ausghnitt'in Romanyanın son 
Yahudi maliyeci ve sanayicisi ol 
ması dolayısile tevkifi Bükreı'te 
büyük" bir tesir husule getirmiıtir. 

Köylümüz için araba 

Ankara : 10 (Husisi) - Köylü 
müz iç•n ucuz arabalar imali mesele 
si üzerinde rhemmizetle durulmak· 
tadır. Bu işi Deta demir ve tahta 
f abrikalan müessisesi üzerine almış ve 
köylümüz için ucuz ve azami derece 

Londra : 10 (Royter) - Alınan 
malumata göre, Felemengin buı böl 
l'elerindc dün örfi idare ilan edil 
mittir. ı de hafif bir araba tipi imal etmiştir 



Sahife : 4 

' 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DİFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 1 l/ 11 / 939 

13.30 Program' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

13.50 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 

Rüşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan : Semahat Ôzdenses 

14.30 Müzik ( Riyaseti Cumhur 
Bandosu Şef : Ihsan Künçeı ) 

15.15 15.30 Müzik (D<ıns Müziği 

-Pı.) 

18.00 Program 
18.05Mcmleket Saat Ayarı, AJAN5 

ve Meteoroloji Haber:cri 
18.05 Müzık (Radyo Caz Oı kest· 

rası) 

19.00 TÜRK MÜZIGi : Geçit 
Konseıi (14 Okuyucu Sııa ile) 

İdare Eden ; Mesut Cemil. 
20.00 Konuşma 

20.15 Tüı k Müziği : Katışık 

Pıogıam 

Çalanlar : Hakkı Derman, Şerıf 
içli, Ha~an Gür, Hamdi Tokay, Bas 
ri Üfler. 

21.00 MÜZlk {Küçük Orkesra- -
Şef : Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajan 
Haberle ı i ziraat Haberleı i. 

22.15 Konuşma (Ecnebi Dillerde) 
22.45 Mü1ik (Cazband - Pi.) 

23 ~5-23.30 Yukaıdaki pıogra· 

mm ve Kııp ı nış. 

Çemberlay'nı 
son nutku 

- Birinci sahifeden ar tan -

Ba~vekilin bu rababızlığı mUnase 
betile, nutkunu Bay Ct' ,· mi~ okum us-. . ; 

tur. 

Okunan bu nutkuııda B11,· Cem· 
berlayn," I lollıında ve Belçik~ h~kum 
darlarımn sulh yol ıında yapdlklarl te. 
şebhl\s ve mUşterek teklifin llzerinde 
durulduğurıu, fakat verilecek cevap· 
dan evvel:domin,\·onlarla ve m•tttefik 
lerle istişare ~edi lect"ğİn i bildirmekte, 
ve umumi va;Gi.vete teınn.: edertk mut 
tefik kuvvetlerin gittikçe bu vUrnektc 
oldugunu, lngiltereden sevk e.dilen kuv 
vctlerio arızasız ol:ırak Fransaya var 
makta~bulundugunu söylemiş ve ah
nan vazifenin çok mua;.zam oldu~uou 

"' kaydettikten sonra cephe gerisindeki 
ahalinin vikayesi tetbirlerinin 1914 
dekinden~çok~daha muhim bulunduğu 
au izah ede-rek nutkuna nihayet ver

miştir. 

Hasta bakıcı hemşireler 
talimatnamesi 

Sıhhat ve içtimai Mu ıv, t Ve 
kaleti, hasta bakıcı hemşirt lere ait 
kıyafet talimatnamesini dr ğiştirmiş 
ve bu dtğişikli~i alakalılara lıildir· 

miştir. 

Dünkü büyük 
ihtifalimiz 

-Buinci sahifeden artan-

eşsiz kıymetini tebarüz ve hazırunu 
beş dakika ihtiram süku una davet 
etmiştir. Bunu müteakiben Halkevi· 
mizin Reisi Nevıad Güven Ebedi 
Şefin mümeyyiz vasfıııı kelimelerin 
en büyük ölçüsile anmış , ( O ) nun 
aramı.,dan ayrılış acısını içli bir li· 
sanla, geniş bir mana içinde anlat
mıştır. 

Halkevi Reisimizin hitabesini mü· 
teakib Ht1lkevi azalarından mual· 
lim Celal Sahir Muter. Milli Şefimizin 
Ebedi Şef hakkındaki derin:1hissiya· 
tını izaheden beyannameyi okumuş· 
tur . 

Halkevi salonundakı bu büyük 
hazin törene stssizce nihayet veril
miş "e başta Valimiz Bay Faik Üs· 
Lün, Komutanımız Arif Tanyeri, Me
buslarımız, Partililer , Halkevliler ve 
kalabalık bir hemşehri kütlesi Hal
kevi beıhçesine inmiş, önde bando 
ihtifal marşile ve arkada gı:nçliğin 

ellerinde büyük bir çelenk olduğu 
halde büyük alay yavaş yavaş umu· 
mi yolu takiben Atatürk parkına 

ilerilem:ştir . 
Bir kaç dakika sunra gittikçe 

büyüyen alay Atatürk parkını dol· 
durmuş ve Ebedi Şefin Anıtı önünde 
içten bir huşu ile e~ilerek ihtiram 
vazifesini yapmışfır. 

Anıta Halk.evimizin büyük çelen
ginin konmasını müteakip şehrimiz· 
deki bütün okulların mümessil tale
beleri de çelenkler koymuşlardır. 

Sevgili Atanırı hatıı asıoa hürme· 
ten dün şehird~ etlence namına her 
şey susmuş ve gün onu anmakla 
a-eçmiştir. 

Dün bütün İlk ve Orta tedrisat 
okullarında da talebe tarafından ih· 
tifal törenleri yapılmıştır. 

Kozan Belediyesi
nin güzel kararı 

Kahvelerde o~un yok 

Kozan : 10 (Hususi)- Belediye 
meclisi top!andı. Ruzname üzrrin
deki işler etrafında görüşme yaptı. 
Bu arada iskambil kağıdmın kahve 
Jcrdtn kaldırılması hususundaki ait 
makama yazılan temenni müzekke
resi ve azalar tarafından vcıilen 
takrir okundu. ittifaka yakın bir ek 
seriyclle oyun kağıdının kaldu ılm1· 
sına karar verildi. Kaymakamın tas 
dikinden çıktığı için bu sabahlan 
itibaren iskambil kahvelerden kıl· 
dırıldı. Belediyenin yerinde olan bu 
kararı Koı.an muhitinde çok iyi ve 
memnuniyeti mucip his uyandırmıştır 

E. K. 

Sayın abonelerimize 
Ev dedl•tlrme · mevsimi 

oldÜlundarİ tevzii.ttaylınlıf · 
I! hl• mahal kalmaması için 
yanı:ıa,ındıOınız evin adre 
•ini ldarehanemlze blldlr· 
menızı:rıca ederiz.: 

TÜRKSÖZÜ 

11 Teşrinisani 939 

Hava mühendis 
mektebimiz 

1r 
imsakiye 

, 

Amerikalı bir prof es Ör 
memleketimize geliyor 

Bugün 
Öğlen 
İk indi 
Akşam 

Yatsı 

gunrş 6 
11 
14 
16 
18 

saat 15 dakika 

.. 39 .. 

.. 29 
" 

" 
48 

" .. 17 
" 

lstanbul : 9 . - Yüksek müht'n· 
dis mektebinde açılması düşünülen 
Aero dinami şubesi için yapılan ha 
zıı lıklar ilerlemektedir baber aldığı 
mıza göre, bu der~e ait programlor 
kendi tesis ettiği Hava Üniversitesin 
de 19 senedenberi aero din~ mi pro 
fesörliiğü yapan beynelmilel kudret 
te bir tayyarecilik mütehassısı tara 
fından tertip edılecektir. Am~rikafı 
mütehassıs profesör kendisine yapı 
lan teklifi umumiyetle kabul ettiği 
nı ve Türk havacılığının inkişafına 
elinden gelen hizmeti yapmaktan ge 
ri durmıyacağını öildirmiştir. 

ı l lm;ôk 
4 

" 35 

Tedrisata ancak örümüzdeki se 
ne içinde beşi anıla bilecektir. 

Seyhan Orman Çevirge 
M üd ürlüğti nd en: 

Dörtyolun Banraz oluğu Orma. 
nındaki 281 metre mikap Kayının 
satış günü olan 9/ 111939 Perşem· 
be günü talip zuetmediğinden 2t.90 
sayılı kanunun 43. üncü maddt.sine 
göre salış 20/ 1 I/939 Pazarte~i günü 
saat 15 te icra edilmek üzere on 
giin müddetle temdit edildiği ilan 
olur. 11187 

Diğer taraftan, Nuri Demirağ 
tarafından, Divrikte tesisi düsünül 
mekte olan (Gök Ünüversit) nin ye· 
r i hazırlanmıştır. Bu ünüversitede 
havacılığa aid yüksek tedrisad ya. 
pılacaktır. Gök Üniversitesinden 
çıkan gençler, birinci smıf tı::yyare 

mühendisi olarak yeliş~ceklerdir . 
Divrikteki Gök ortamrktebine bü. 
yük rağbet vardır. Jç Anadolunun 
birçok yerlerinden yüzlerce genç 
ba mektepte teyyareciliA-e aid ilk 
malumatı edinmektedirler. 

J B .. b . u gece no etçi eczane 

Karı Marks 
- İkinci sahifeden artan -, 

1840 da burasmı terke mecbur kal 
dı. 

Kolonyada arkadaşlarının mah· 
kum olması üzerine Marks artık tah 
rika!ı bırakıp ilimle uğraşmağa ka 
rar verdi. 

On sene çalışıp 1859 da "İktisa 
di siyasetin tenkidi., isimli eserini 
neşretti. 1867 de Kapital (sermaye) 
sernameli büyük eserinin ilk cildi 

çıktı bu kitap sosyalizmin kitabı mu 
kaddesi mesabeiindedir. Muks bil 

hassa lngiltcredeki iktisadi hareki 
tı tedkik ederek .. Kapi taf,. i yazmış 
hr. 

Bu esnini hazırlarken Marksın 

karısı vefat etti esasen çok yorul 
muştu müteakip cildleri tamamla· 
makta Engels kendisine yardım et· 
miştir. Marks yine amele harekatile 
meşgul ol;,ıp beynelmilel bir amele 
teşkilatı meydana getirdi ki, şimdi 

Moskovada da bulunan üçünü emler 
nasyonal yani (Komintern) bu birin 
ci trşekküle nazaran (üçüncü) sayı· 

sını almıştır Bakuainle mücadele ne 
ticesi (Birinct enternasyonal) de bir 
ayrılma olmuş Marks tarafdarları za 
yıf kalmıştı, 1 

Marks aslen yahudidir ailesi hris 
tryan olmuştu 1883 tarihinde Lon ! 
drada vdat etti. 

Tarsuskapısı civarında 

Halk eczahanes1dir 

İlan 
Adana Askeri Satın 

alma komisyo undan : 

Adana ft skeri Hastanesinin (D) 
serili ve (193953) umum numaralı 
levazım ayniyatı zayi olmuştur. Zu
hurunda hukmü olmayacaktır. 

11188 

(ilan) 
Osmaniye Belediye Reis
liğinden: 

Belediyemize (35) Lira ücretli 
bir katip alınacaktır. Bu işe girmek 
için ( 18) Yaşını bitirmiş olmak a~ır 

hapis cezasına mahkum Olmamak 
ve hidamatı ammeden Mf'mnu bu 
Iunmamak ve hırsızlık ve emniyeti · 
suistimal iflas gibi Muhilli hasiyet 
suçlarla mahkum bulunmamak ve 
Orta mektebden mezun olmak la. 
zımdır. Talip olanlar 16jl 1193J Gü
nüne KaJar Evrak müsb:telerile be 
raber Belediyemize müracaaat et· 
meleri ilan olunur. 

10 - 11 11183 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 63 
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l,elefon Asri sinemada Telefon 
250 250 

Umumi istek 
•• • iki • • iki daha temdit edildi arzu ve uzerıne gun gece 

Tyrone Alice Don 1 

POWER FAYE AMECHE 

ilaveten : Renkli 
Bugün gündüz iki film 

fevkalide Mi ki Mavuz 
• 
• Büyük Caz - Öldüren At 

BU AKŞAM 
'c•nh ve Meraklı Filmler 
'" Sinema Meraklllarana 

~in 
JOHN VAYNE 
oynadığı Sergüzeştler ve 

Maceralar Filmi 

aliforniya 
Haydutları 
nı Gösterecektir 

l1tl(4y DiKKAT 
~ 

ALSARAY 
0 SiNEMASI + 

BU AKŞAM 
Yenedlk'ln OUzeı ve ln••nlar• 
A•k ve Mualkl ilham eden 
Nefi• Menzaraıarı araaında 
Geçen Sinema Vıldızlarınm en 

Klnar ve Aafll 

HUGUETT DUFLOS 
m Temslll 

VENEDiK 
TRENi 

Gelecek Program ( Fransızca Sözlü ~iizcl ve zarif filmi 
~ Takdim Ed iyor 

~.lcın OUz Ya,ıaranın Unutulmaz Altın Sesti Kahramam 

~bdulvahap'ı ) Türkçe sözlü ve Arapça Şarkılı 
~ . 

.~YAŞASIN AŞK JI 
Şahaserltr şahaserini görmeğe hazırlaoırnz 

Bu film için Localar s;ıblmaktadır. Acele ediniz· l 11591] 

Yeni 
Qayanlar 

Açıldı 

Dikim Evi 
1 

Hililiahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştı r . Evini de 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 27- 30 

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

Yazıhane nakli 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik apartımam· 

nm alt katına nakletmişlerdir . C. 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları : 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

28-30 11087 

~rzi : Necmiye Mutdoğan 
~ ~ 1: Mahkemeler arasından geçe n caddenin 

1 
Üzerinde 33 Numaralı Ev. 

.... ~~~ 

'1e . 
~l' Ytrn meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi suret. 

or. M zaf er Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı lj~~tdiğinıiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· 

ı~.., le büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarif elbise 
il etlere sahip olacaklardır. 

4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 11174 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlamıştır. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KiLO FlATI 

En az .En çok 
Sablan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
- 7,62 

m 

Koza 7,50 
' 
-Ma. parla fi 32 33 - • 

Ma. temizi • 27 31,50--
- -

Klevland - ---37 41 ,25 
-Klevlan<l-( Y~M. J 1 

1 

YAPAGI L 

Beyaz 
1 1 1 -

Siph 
~ çfCIT . -- --

ı 

ı 1 1 
1 

1 1 --

f 

1 

. k-, . !Yerli •Yemlik,, .-'~ - ..r 

1 
I 

•Tohumluk,. 'l,17 \ -
• .. 
L - - - HUBUBAT -~~ ----
Bukday Kıbrıs 1 

Yerli IJ ı• ı J ~ 1 .. . 

·'= Mentane ._:-- ~ ı \ 'f j -~ ' J -~ 1 
1 

Arpa - ~ -- --" .,._, -~" ..,... -......... -
Fasulya ~ -, r ' \ 

Yulaf "ı.: ı , \, ; \. J ;, 1 

' ' 
Delice 
Kuş yemi -·= •-._..:~=··~~-. I= - =--~-.. 
Keten tohumn 
Mercimek ~ - - - -

Susam 11 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

.... üç .. .. 
~ .r:ı Dört yıldız Dotruluk td 
~:.:::: üç '-
::ı - c: .. .. 
o - Simit 
~~ " 

::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
N (.)o 

üç t-- ,. ,, 

Simit .. 
Liverpol Telgraflara Kambiyo ve Para 

10 I 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 6 47 Liret 

ı-- Rayişmark 
- -

Vadeli 1. 5 95 
Frank (Fransız ) - 2- 95 --

Vadeli IIl - 5 95 Sterlin ( ingiliz) - 5 ?.! ----
Hind hazır _ 51..22___ Dolar ( Amerika ) !30 36 
Nevyork 9 08 -Frank( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKA~I' nın 
1939 K. Tasarruf 

-

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 EyluJ, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

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. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e 1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi ReTJ10 

24 
________________________________________ ,_, 

aylık ondülasyon 
I• 

ı · 
( Her model saç tuyaletlerinizi ) 

I\ 
Bu defa şehrimizde kalmak üzere lstanbuldan 

K a d ı n b e r b e r 

-- Sami Aksaç'a 
Y apbrmanı:ı: sizi her turlu mcnfoatlandıracak v e memnun ed ecekti' 

Belediye caddesi Slngar karşısında 

Ali Tezel Salonu 
H er r enk boya ~ve elektriksiz P ermana{; 

:11131 9-I0-11 

------------------~-----------------------_.,, , Kadın 

B. 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

A rzu edilen model üzerine yeni ... -e ta :nir 

.Adres: Yeni postane karşısı N~; 
11149 

Adana Hususi Muhasebe müdürla; 
ğünden: 

. ,ıı 

l - Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve munammen bedellerı Y jl 
gayrı menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık artırma j)e 

lacaklardır. ' 
2 - Açık artırma, 939 senesi lkınci teşrininin 24 üncü Curn3 f 

saat (10) da yapılacaktır. ~ 
3 - İhale vaktın :ien evvel Mali ye vezneiine yatırılmış buluor1'1

351 

zım gelen pey parası miktarı, aşağıda gösteriLmiştir. ul~ 
4 - isteklerin muayyen vakıtte Vı la;et idare h~y'etinde hazır b 

malan ilan olunur. 

Cinsi 

p 

Sahibinin adı Mııha~_men B. ;:r ~ 
----------------~----------------~~ Ev 17/19 Hamamkurbu Memili oğlu NRzım 800 60 6 

Kapu N. Mahallesi 

.. 39/79 (Eski tabakhane) Müslüman oğlu Mehmet 1800 13~ ~ 
" 81 " ,, Da bağ Mehmet veresesi l 300 9 

4 - 7 - 11 - 16 11113 

-~~---=~~--~~~----~~_/ "' "doru Umumi neşriyat IDU 

Macid GüçlÖ ,,sJ ' 
Adana Türk sözü matbB 


