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: Milli Şefimizin ! 
• • Hollanda

Hitlerden 
Belçika hükümdarlarına 

i rnillete teşekkürü i 
! i 
! i 
! Ankara : 16 ( •· a. l - i 

bir bekleniyor • 
mesaı 

! l'teıaıcUmhur MIHI Şefimiz i 
! ••met lnönU Şeker Bayra- i 
! "'•nı kutlayan sayan yurd- i 
! ••tlera mukabil tebrik ve i 
''- . i t•kkUrlerlnln lblljlne A- ı 

YENiDEN SULH T AARRUZUMU? 
i "•dolu •Janaını memur bu· i 
t »urmu,ıardır. ! Führer'in dahilden korkusu artıyormuş! 
'· ! ~ ............ .-................. ~·---·~·-.· 

"-----~~~~~~~~~~~ 

Üçlü paktın mu-
saddak nushaları 

* 
Fronaız, lngiliz büyük el· 

çiferi dün paktın musaddak 
11 Ushalarını hariciye vekilimiz 
ŞQkrü Saraçoğluna teslim et
tıler. 

'---- ... 
ı~ . ~nkara : 16 (Telefonla) - TUrk 
- Cılız - Fransız paktının :musaddak 
-:;lıllları Turlıc hariciyesi arşivine ko 
ı.ıl !!lak Uzere bugUo İngiliz ve Fran. 
~.~~~.YUk elçileri tarafmdan hariciye 

dıırıize teslim edilmistir. 

lngiliz kıtaatı 
Şangha y, 'dan 

çekilmedi 
llı1t~~ndra: 16 (Radyo) - Salahiyatli 
q~ lıller, lngiliz kıtaaıının Şanghay· 
~t 1\ Çekileceği hakkında !bazı ajans 
btt~a~etcler tarafından çıkarılan ha· 
~ckzip etmektedir. 

Paris : 16 ( Radyo ) - Salahi· 
yeti: mahfillerde söylendiğine göre , 
Hitlerin Hollanda Kraliçesine ve Bel
çika Kralına şahsf birer mesaj gön
dermesi muhtemeldir. Fakat bu me-

. saj neşredilmiyecektir. 

" Bugünkü gazeteler bu mevzuun 
bilhası;a şu noktasında ittifak göster
mektedirler : Fransa ve lngilterenin 
cevapları , harp hedeflerini açıkça 
meydana koymuştur • ,. 

Sovyet - Fin 
müzakerelerinin 

kesilmesi işi! 
Siyasi mahafil azami 

sükuneti muhafaza ediyor 
Loodra: 16 (Radyo)- Sovyet -

Finlandiya müzakerelerinin birdenbire 
kesilmesi meselesi ve Fin heyetinin 
Moskovadan ayrılması meselesi hak
kında hiç bir yerden esaslı malumat 
sızmamaktadır . 

Mamafi ayrıca alınan haberlere 
göre Finlandiya hudutli\rı iyice tah
kim edilmiştir. 

ı.ı 
~~~c:va hakimiyetini elde etmeden bir ordunun tam bir zafer kazana· 

Gene ayni gazeteler , muhase
matı durdurmak için en küçük bir 
çarenin bale mevcut olmadJğ'mı kay
dediyorlar . 

Paris : 16 ( Radyo ) - Pari~ 2a· 
zeteleri tarnf ından Berlinden alınan 

malümata göre , Hitlcr • Almanyanın 
dahili vaziyetinden büyük en<:lişede 

bulunduğundan 6 Teşrinievvel nut
kunda yaptıkı sulh taarruzunu tek
rarlayacaktır. 

Alman milleti büyük endişe ve 

hoşnutsuzluğunu pek açığa vurmu

yor, çünkü mühim bir temizlik hare
ketinden korkuluyor. Hitler sulh me

selesinde evvela müzakereye giri

şilmesini istiyor • Halbuki müttefikler 
onun teslim olmasını istiyor . 

Ribbentropun bu mevzudaki be

yanatı Hitlerin anlaşmak için can 
atııfını göstermek:,~dir. 

ROMADA 0NiVERSITENIN .AÇILMASI M0NASEBETILE 

Duçenin kısa nutku 
Gençlik rahat ranat çalışın; fakat 

silahlarınızı kitaplarınızın yanına koyun 

Kontrol servisleri 

Yüz binlerce ton harp 
kaçağı eşya tutuldu 

Londra: 16 (Radyo)- Resmi ma
kamattan verilen malumata göre, lngi 

- Gerisi iiçüncü sahifede-

Paris : lG ( Radyo ) - İngiliz 
Krnlı ve Fransız Rei,,icUmburu tara· 
fından Hollanda , Belçika bukumdar· 
)arına cevap verilmiştir . Bu cevap . 
makul şartlaı- içinde İngiltere ve 
Fraıuamn daima anlaş maya hnzır ol· 
duğu yolundadır . 

Bedin ; lü ( Radyo ) - Ribben · 
hop dun Belçika. ve IIollaııda sefir· 
lerini kabul ederek İngiltere ve Fran
sanın sulh teklifini reddettiklerini ve 
binaenalc.rb bu bahse kapanmış gözile 
bakmak 1 ~zım geleceğini söylemiştir . 

* 
Londra : lü ( Radyo ) - Alman· 

lar Belçika J Iolla.ııda hududu boyunca 
faaliyete devam etmektedirler . 

* 

Roma : 16 (Radyo) - İtalyan 
başvekili Bay Musolinı, bugün, üniver 

sitenin açılması münasibetile kısa bir 
nutuk söylemiştir. 

Bu nu1kunda gençliğe hitap eden 
Duçe şöyle demiştir. 

-"Gençler 1 faşist usulü ile ra
hat rahat çalışın ! Fakat kitaplarınızın 

yanına mu!:akkak surette silahlarını· 
zı da koyun! 

'~ils ~•nı bugün artık daha iyi anlıyoruz. Tayyarenin havaya kcı.rşı mü-
1~ ltıu~ ~ayıf bir ordu üzerinde nısıl müthiş bir afet kesildiğini ise Polon 
~ ~~ tj~rebesinde gördük. Fakat iyi müdafaa edilen bir memleket üze· 
~1Qe b~rııarı tayyclrelerirıin ne korkunç tehlikelerle karşı karşıya gelece 

• '~ u l?e yukardaki resim göstermektedir. Bir Alman bombardıman fi-
~ı ~er· · ı llıts 1

1n~ ateş açan Fransız tayyare dafı toplarının A man tayyarele· 
(lrlı~. 1 bır ateş tarlası içine düşürdüğünü mükemmel bir surette gö· 

L:nl.- ı : Hi ( Radyo )- Bir Al
man ticaret gemisi bugUn İngiliz ge· 
milcri tarafından tevkif edildi . Bu 

vopur So"·.ret bayr.:ıgı t.oşımakta idi . 

Çünkü bizim sulhuınuz, façist sul 
hu, korkak bir sulh degil silahlı bir 
sulhdur.,, 

Gençlık Duçeyi çok alkışlamış, ge 
niş tezahürat yapmıştır. 
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DUnya hasmı~ 

Türkiyenin sözü 
senettir 
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DAILy TELEGREPHTAN 

T ürk hükumetinin taahhütlerine 
sadık kalacağı Türk diploma 
sinin uzun ananesini bilenlerce 

zaten umuluyordu. Bu diplomasi ver 
diği söze sadakatile şerefli bir şöb 

rete sahiptir öyle bir şöhret ki Na
zi devlet adamları taklide çalıştık!a 
rıodan daha az takdir edeceklerdir 

işte Türk hareketinin Berlinede 
yarattığı derin elem ve acının sebe 
bi budur. Almanlar Rusyanın haki· 

katı gücenmeden kabul etmesine ve 
Türkiye ile müzakerelerin ancak mu 

vakkaten tatil edilmiş nazarile ba -
kılması fikrine iştirak etmiyorlar. 

Ümit edildiği üzer~. Mr Chamber· 
Jainin üçler muahedesinin imzalan-

dığına dair beyanatı Avam kamara 
sında gönülden gelen tezahuratla 

karşılamıştır. 9 "Bu muahede hal
kının vasıflarına ve karakterine kar 

şı en yüksek bir saygı ve hayranlık 
besledigimiz bir memleketle yakın 
ve samimi münasebetlerimizi temhir 

Bu hafta :ha-

r a r e t li bir 

spor f aaliyetile geçti 
Seyhan - l O'f'OS lık 

galibiyeti 
maçı 2 - 3 Seyhan takımının 

ile neticelendi .. 

' etrnektedir." o,..mekle bütün parle-
' 

SEYHAN -olYARBAKlR MAÇINDA 3-5 SEYHAN GALİP
MiLLİ MENSUCAT - DİYARBAKIR MAÇINDA DA 1-2 MEN 
SUCAT TAKiMi GALiP - YURD - OIYARBAKIR MAÇI 
Nl DA 6-0 ADANA IDMANYURDU TAKiMi KAZANDI mentonun fıktine tercüman Qlmuştur 

Doğum 

Yeni Çırçır fabrikası muhase
becisi Bay Hadi Gökpınar'ın bir 
oğlu dünyaya gelmiştir. Pederi ve 

dedesi . Niğde Hususi Muhasebe 
müdürü Bay Kani'yi tebrik eder, 
yavruya uzun örnüı ler dileriz: 

Şvhl·imizde b~ ~afta , ç.ok. dolgun ı 
bir spor fo:ıliyetı ıle ıeçmışbr . 

Tanzim edilen fikustlıre göre,pazar 
g:UnU karşılaşan Se,'ı bl\n - Toros bi~ 
rinci takımları maçı pek hararetli ol
mu1tur. Bu maçı Seyhan takımı ~-3 
kaLan mış tır· . 

Bayram mUnascbctile, b.usus'i maç

lıır ya~>mak Uzere thş böl~eler takım· 
larıoın şohrimize geleceğini yazmıştık. 

Buıılardan Diyarbakır takımı gd· 

miş ve ba.rramın birinci gUnU Sey
han - Diyarbakır maçı yapılmıştır. 

l ler iki takviyeli takım hararetli bir 

oyun göstermişlerdir. Bu maçı :3 - i5 
Seyhan t:ıkımı kazıınmışlır . 

Bnyramın ikinci gUnU de gene Di· 
yarbakır takımı ile karşılaşan Milli 
Mensucat fabrikası Spor kulııbu ta
kımı, maçı 1-:2 galibiyetle bitirmiji· 
tir. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Almanya'da üç karışıklık unsuru: 

Harp, abluka, 
Moskova 

Münib suikastı hakkında bir şey 

anlamak için Almanyadan bir şey 
beklememelidir. Hitler umumiyetle 
iyi muhafaza edilmektedir. [ihbar] ve 
polis nezareti Alman hayatında bü· 
yük bir mevki işgal eder .. 

Gayri memnun nazi şeflerinden 
bazılarının Hitlerden kurtulmak iste· 
miş olmaları mümkündür. 

Alman efkarı umumiyesini aldat
mak için bütün bunların Alman po· 
lisi tarafından organize edilmiş ol
ması da muhtemeldir. 

Bu iki ihtimalda da suikastın ne
ticesi rnüıhiş bir tenkil hareketini 
hazırlamaktır. Almanya :daha evvel· 
ce de Garp memleketlerinde nefretle" 
karşılanmış, (Moskovayı ve Bizansı 
ayni zamanda hatırlatan bu çeşit 
dramla~a şahit olmuştur. 

Hitlerin ellerinde Oolf us'un, Röm, 
Şlayher ve Ernest'in kanı ver. 

Hillere karşı canlanan muhalefeti 

PARI - SUAR 

Yazan : 
ANDRE CHUMEI X 

Akademi azasından 

boğmak için Münih hadisesinden mü 
kemmel surette istifade edilecektir. 

Harp, abluka korkusu ve Sov
yt-tlerle dostluk hiç şüphe yokki Al· 
manyayı bulandırmıştır. Nazi hüku· 
meti yıllardanberi dahili manileri yık· 
mak için bir taraftan şiddet ve taz· 
yıki k ullanMak, diğer taraftan inan
dırma yolunu takip ederek herşeyi 
yapmıştır. Alman milletini harp için 
imal edilmiş bir alet haline sokma-

· ya da muvaffak olmuştur. 
1936, 1937 ve 1938 yıllarındaki 

muvaffak iyetler onun ruhlara haki
miyetini de kolaylaştırmıştır. 

Fakat işte bu gün hakiki feda· 
karlık, feragat, mahrumiyet saati çal 

ile barış 
mış ve Almanya artık bir daha ses
lerinin çıkmayacağını ilan edip dur· 
duğu lngiliz ve Fransızlara karşı mü 
cadeleye mecbur kalmıştır. Bunun 
içindir ki Almanyada tereddüt başla
mıştır. 

Fakat bu gün için bu kadar .. Çün 
kü, Hitlerizm dini bu gün Almanya· 
da hala çok .kuvvetlidir. Hitler tc:sa· 
düfün iktidar mevkiine çıkardığı bir 

·şef değildir.O intihapla,plebisitle seçi 
len ve otuzsekiz milyon rey kazanmış 
bir millet mümessilidir. O bütün 
gayri memnunları, isyan etmişleri ve 
kadro harici bırakılmış zabitleri bir 
araya toplamağa muvaffak olmuştur. 

Bütün bu insanlar için içinde ih· 
tilal demagojisi, şiddet, maddi işti

haları tatmin, kin ve fütuhat ruhu 
veren bir felsefe de icat etmiştir. 

Hitlerin bütün kudreti, en eski 
cermanizm unsurlarının sembolü ol-
masındadır. · 

Mahvına da sebep bu olacaktır. 

Şehirde hayranı 
nasıl geçti ? 

Pazartesi, salı, çarşamba gürılel1 
olmak üzere üç gün devam ede~ 

Ad ·ıbll şeker bayramı dana a guze 
hava içinde geçm~ştir. 

Bu yıl bayram yeri Askeri ~~: 
fel civarında kurulmuştur. HalkıJ11 

bu bayramı şehirden ziyade kırlar' 
da geçirmiştir. Bayrama ek\erı~n 
hafta tatili yorgun iş adamları iç'~ 

ş!I 
bilhassa geniş bir istirahat fırs 
olmuştur. 

.. k 
Bayramın üç gününde, Atatllr 

parkı ve asfalt yol, en çok lralab' 
lık toplayan yerler olmuştur. 

• 

Atıcıların gezintisi 

Şehrimiz atıcılık sportmenlerİll~ 
mensup 30 kişilik lbir kafıle a",. 
başı Bay Mustafanın Çatal han 11 

d·~. b~ 
hiyesinde evvelki gün ver ıgı 1~ 
ziyafete iştirak etmişlerdir. Avcı.~ 
bu vesile ile bu mıntakada t~tk~ 
lerde bulunmuşlar ve neşeli bır g 
geçirmişlerdir. 

"'P 
Avcılar Çatal han yolu gıJ 

bir şekilde yapılmış oldu~uoda 0 0 

. büsle gidip gelmişlerdir 1 
• j( 

Atıcılar Çatal handa yenı 

edilen nahiye hükumet bina5101 

ziyaret etmişlerdir. 

Okullarda riyazİY1 

dersleri 

Haber aldığımıza göre, ~ 
Vekaleti riyaziye dersleri etr• 

yeni kararlar vermiştir. Bu k 
laı a göre, gC"çen ders yıhnd• 
lara gönderilen müfredat pr'ı 
mında yazılı olduğu üzere, bU 

yılında fen kolu, metamatik 
leri saat yedi içinde verifecl .,, 
Bunlardan bir saat astroooJJl' 

rılmak şartiyle, kalan altı sa•~ 
metri ve cebire tansis edile . 

Geometriye dört saat, cebire 
1 

at ayrılabilirse de bu husı.ıst• 
bir mecburiyet konmamıştır. 

Esas olan şey, bu iki der: 
melekenin altı saat içinde 
edilmesidir. 

ŞEHiRDE HAVA· 

. Şehrimizde dün gökyüı~~ 
hava hafif rüzgarlı idi. En \d~ 
23 dereceye kadar yüksdrıı' 
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12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
\00 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli dcğişme7 yalnız posta masrafı 
ıammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. ................. , ......... 

Kafile sistemi 

Londra - Ticatct gemilerinin 
harp gemilerilc kafile halinde git· 
mclcri sistemi o derece muvaffak 
olmuştur ki şimdiye kadar Müttefik 
lere ait 2500 ticaret gemisi bu şe
kilde seyahat etmiştir. Sistemin mu 
vaffakiyeti keza harbin ilk haftasın 
dan beri ticaret gemisi :zayiatındaki 
müthiş tenezzülden ve şimdiye ka
dar bu şekilde seyahat eden gemi
lerden ancak sekizinin yahut 300de 
birinin batırıldığından anlaşılmakta· 
dır. Bu batan gemilerin üçü ayni 
kafiled~ idiler. Kafile sisteminin ki 
faycti refakat ve devriye gemileri
nin azlığını göstermez . Bunların 

adedi harbin zuhurundanberi muaz 
zam surette artırılmışhr. Deniz ti· 
caretini en müessir müdafaa tarzı, 
taarruz eden düşman kuvvetlerini 
imha etmektir. f ngiliz denizaltı mü· 
cadele kuvvetleri mühim bir yekuna 
baliğ olmaktadır ve kifayetleri Al· 
manyanm uğradığı ağır denizaltı 
zaıiatından ve Alman denizaltıları 

nın git gide ticaret yollarından uzak 
laşmağa mecbur olmalarından belli 
oluyor. Bu suretle ciddi hasarlara 
sebep olacak denizaltıların adedi 
azalmıştır. 

Adli tebliğat 

Posta usulü bu sene 
başında ihdas ediliyor 

Adli tebliğatın posta ile yapı 
lacağına dair, bundan bir müddet 
evvel zaman zaman malumat vermiş 
dik. 

Adli tebliğatın posta ile yapıl. 
ması hakkındaki kanunun tatbikine 

11940 yılının bi,inci gününden itiba 
ren başlanacaktır posta idaresi ken 
disine lazım olan memur kadrosu ve 
teşkilatı hakkındaki her türlü hazır 
lıkları bitirmek üzeredir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanestdir 

Türksözü Sahife : 3 

, .................... - ......... 1 ........................................ , 

1 Dlüıny©ı lhı©ılb)~ırD~ırü 1 
~ ~ 

Cephede harp hileleri Milli Şefin 

Almanlar ileri hatlarda bazı 
ediyorlar mankenlerden istifade 

Paris : 16 (Radyo)-Alınan ma 
lumata göre, cephede Almanların 

bazı kurnazlıkları tebeyyün etmiştir. 
Bunlardan birisi Almanların cephe
deki kıtaatı İ) i islirahat ettirmek 
için gece olunca kamyonlarla geri 
çekmesi ve şafakla beraber tekrar 
cepheye sevketmetidir. 

Diğer kurnazlıkta, Almanların 
ön saflarda bir nevi kuklalar ileri 
sürmeleridir. Almanlar bu suretle 
kuklalara Fransız'ar tarafından açı . 
lan ateşten Fransız bataryalarının 

nerede olduğunu r anlamaktadırlar. 

Fransız kıtaatı bu vaziyetlere 
karşı derhal tedbirler almıştır. 

İngiliz dominyonlar nazırı I Kontrol servisleri 
l 

Bay Antoni Eden 1 

Londraya döndü 

Londra : 16 (Royter) - Cep 
heyi ziyaret maksadile F ransaya gi 
den İngiliz dominyonlar nazırı Bay 
Eden ve refakatındaki heyet Lon· 
draya avdet etmiştir. 

Letonyadan çıkacakların 

yekunu 11,000 kadar 

Londra : 16 (Royter) - Haber 
alındığına göre, Letonyadan ecnebi 
memlekdlere gideceklerin yekunu 
11,000 kadardır. 

Dün 3200 Almanı hamil vapur 
Letonya sahillerinden hareket etmiş 
tir. 

Amerika ve lngilterenin 
Çindeki hakları 

Vaşington : 16 (Radyo) - Si 
yasi mahfillerin bildirdiğine göre, 
ne Amerika ve nede lngiltere. Çin 
deki menfaaltarından vazgeçmiş de 
gildir. 

-Birinci sahifeden artan-

liz kaçak kontrol seı visi son haf ta 
içinde 10000 ton kaçak ınevad mü 
sadcre etmiştir. 

Gene bu müddet içinde Fransız 

bahriyesi de '223,297 ton mal müsa· 
dere etmiştir. 

İngiliz kontrol servisi bu zaman 
içinde 86 gemi muayene etmiştir. 

Bunlardan ikisinin de mali müsadere 
edilmiş, 43 geminin kısmen kaçak 
eşyaları alınmış diğ'erleri de yollarına 
devam etmişlerdir. 

Bu hafta hararetli 
bir spor faaliye-

tile geçti 
- ikinci sahifeden artan -

BaJramın UçUocU gUnU de , Adana 

idman Yurdunun birinci takımı ile 

Diy arbnlur lılar karşılaşmışlardır. Bu 
maç pek baro.retli olmu~ ve Stada 
çok kalobahk bir seyirci kutle~i top· 
lomıştır . 

Yurlllular O - G gibi buyuk hir 
gol farkı ile bu maçı kazanmı~lardır . 

Gençlerimizi tebrik ederiz . 

Bir çocuğun tren 
altında ayağı kesildi 

Tren geçerken çocuk karşı 
tarafa geçmek için yörümüş ve .. 

Bayramın üçüncü günü Yenice 
ile Durak istasyonu arasındaki ge
çit yerinde feci bir kaza olmuştur. 

O sırada buradan gitmekte olan 
trenin önünden diğer tarafa gitmek 
istiyen seyyar aşiretlere mensup if· 

tar adındaki bir çocuğun ayağı teker 
lekler altıflda kalmış ve kesilmiştir 
sol ayağı kazaya uğryaan bu çocuk 
derhal Adana memleket hastanesine 
getirilmiş ve tedavi altına alınmış 

tır. 

Zonguldağa ayak bas 
tıklan günün yıldönümü 

Ankara: 16 (Tt·lefonla)- Milli 
Şefin ZonguldaA-a ayak bastıkları 
günün yıldönümü bu gün Zongul 
dakta büyük te-zahiiratla kutlanmış
tır. 

Bucak I< azasında 
açılan yeni halkevi 

Burdur : 16 (a.a.) - Burduıun 
bucak kazısında mo1ern bir halkevi 
yapılmış, ve dün küşad resmi olmuş 
tur. 

Orta Avrupada telefon 
muhabereleri başladı 

Paris : 16 (Rad ~o) - Alınan 
malumata göre, orta Avrupanın gar 
~i kısmında inkitaa uğrayan telefon 
muhabereleri tekrar başlamıştır . Fa 
kat muhaberatta sansör vardır. 

Finlandiya maliyesi 
sağlam 

Hclsinki : 16 (Radyo) - Sela
hiyettar Finlandiya şahsiyetleri ve· 
bilhassa Finlan liya maliye nazırı 

Finlandiya maliyesinin, Finlandiya 
müdafaa maşraflarına. nekadar uzun 
sürerse sürsün tahammül r.debilece 
ğini beyan etmektedirler. 

ilin 
Askere davet 
1 · İkinci Teşrin 939 ayı içe

risinde yalınız piyade sınıfından sevk 
edilecekler aşağıda sırasile göste· 
rilmiştir. 

A) 334 doğumlu piyadeler da· 
hil olmak üzere diger doğumlulardan 
şimdiye kadar hiç askerlik yapma· 
mış olan piy~deler kaınilen. 

B) Yalınız 332 doğumlularcan 
namlarına davetiye çıkarılacak olan 
sakatlar. 

C) Bu doğumlular kafi gelmez 
ise 335 doğumlulardan namlarına 

davetiye çıkarılacak piyadeler, 

D) Jandarma, Gümrük, Orman 
Koruma ve diğer iki senelik sınıf
J ,ırdan celp yapılmayac3ktır. 

E) Bu celpde bedel alınmaya. 
caktır. 

F) Gerek birinci teşrin 939 ve 
gerekse daha evvelki celplerde be· 
deli nakdi vermiş olupda her.üz 
sevk edilmemi~ eratta altı ay talıim 
için celp ve sevk edileceklerdir. 

2 - Şübede toplanma günü 
24/2. Teşrin 1939 Cuma"' günüdür. 

3 - Bu erlerin şimdiden bazır-
larımaları ilan olunur. 11195 
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Türkiye Ve Müttefikler 

KEMAL 
•• 

ATATURK 
NELER BAŞARDI 

Dally Telegrph. Askeri 
Muhabirinden 

Türkiye ile paktın herkes tarafın 
dan iyi karşılanması İcab eder 

fakat bilhassa Türklere karşı kuv· 
vetli ve an'anevi bir saygı ve mu 
habbet bcsliyen muh:uib kuvvetler 
bunu fevkal'ade sevinçle karşılaya· 
caklarclır. Büyük Harp bizim bu 
duygularımızı urre kadar <lt'ğiştire
memiştir. 

Hususile Kemal Atatürk bütün 

kmtarıcı ve bir kahraman adde 
derdi. ikisinin de varmak istedik
leri gaye ayni idi . Fakat Atatürk 
hadde kadar gidileceğini, memleket 
istikbalinin tek başa emniyet altına 
alınmayacağını anlıyor ; eski düş· 
manları ile baı ış yapmanın lüzumuna 
kani bulunuyordu. Filhakika o esas 
itibarile bir realistti . 

Diger taraftan, eğer Hitler çok 
şeyler başardıktan sonra nerede 

duracağını bilseydi, bugün felaketle 
karşı karşıya gelmiyecekti ve me· 
deni dünyada hayranlık yerine düş· 
manlık uyandırmayacaktı. 

Atatürkün vasıflarından biri de 
muavinlerini seçmekte gösterdiği 
derin isabettir. Halefi de itimat ve 
hayrarılık telkin ediyor.Burada dahi 
Hitlerin muhitini intihap hususunda 
Atatürkle bir tezat teşkil ettiğini 

görüyoruz. 

İngiliz a•kerlerinin hayranlığını ka- --------------------------
zanmış, ve büyük harpten sonra bir 1 
devlet eıdnn ı olarak hayalı en bü
yük alaka iJ .. takip edilmiştir. İnanıl 
dığına göre, eğer vatanına karşı va

zifesi ker di~ini menetmesrydi. İngi 
liz ordu~u ile memnuniyetle döğüşe 
cekti. 

lngiliz ordusu yalnız Kemale 
karşı s«ıygı hissetmiyo·du. Türk as 

keri de yılmrız ve temiz hir muha. 
rip sıfatile daima hayranlık kazan
mıştır. 

Ata lüı kün yeni Türkiyeyi mü· 
reffeh ve müstakil bir devlet halin
de kurmak için iktisa i ve siyasi 
saha la nt• 1• r y;ıptığını heıkes bili
yor. Onun Türkiyeyi lıarp orduları
nın parç;ılanmış bekayası ile kurta
rışı akla duıgurıluk verici bir başa
rıdır. 

F cık at bunu yaptıktan sonra der 
me çalma malzemeye emniyetle ik· 
tifa etmemiştir. Türk ordusu Türki 
yedeki her şey gibi en yüksek bir 
derecede moderol<'ştiril ıniş ve ye 
niden organize eJilmiştir. Artık or 
du fena teşkilatlı, fena para alan yi 
ğit, fakat cahil ve bilgisiz cenga 
verlerden mürekkep bir topluluk de 
ğildir. Orduda terbiye ve tahsil mil 
letin diğer kısımlarır•Ja olduğu gibi 
ilerlemiştir. 

Kudl'eti yalı ız c,,san t üzerine 
değil, her rütbedeki askerin anlayış 
ve kendi kendine hareket kabiliye· 
tine bağlı olan modern bir orduda 
bunun manası çok bü) üklür. 

Yazıhane nakli 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

caddesinde Namık Kemal mektel i karşısında doktor Melik apartımanı- ı 
nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

TAN Sineması -·----
Ht>yecanlı Sahnelerile Seyircileri 
Merak içerisinde bırakacak ol;;; 

Cesur 
Polisler 

Fılmi Gösterecek tir 
Baş Rolde : 

Jean Rogers 

----------------ALSARAY 
-0- S 1NEMAS1 -0-

oırektörlUjU 
Bayram gUn ve gecelerinde Sayın 

l I:ılkımızın gösterdikleri :yuksek 
nlaka ve tevehcuhlerine teşekktır 

Eder Ye 

( Abdulvehap' ın ) 

Ş AS 1 N 
Ateşli Scsile Susledigi 

VA 

A ŞK 
TÜRKÇE SözlO ARAPCA Şarkıh 
Ems:ılsiz filmi Bu görUlmemiş>Iaka 

1 
karş1smda bir iki glln göstereceğini 

Ayrıca : DUnya Havadlslerl Arzeyler 

: ~ IBAT AKHA~E_L_E_RI 
Sinema Meraklılarının Heyecanla seyredecekleri fevkalade bir şaheser 11391 

--------,------ıı 

Türkiye dünyanın başlıca strate ----------------------------
jik olan Çanakkale ve Karadeniz bo ' 
ğazlarının anahtarını ı-liııde tutuyor 

şimdi bunu müttefıklerinin menfaatı 
ne kullanmıya hazır olnı:ısı birinci 
dere: cede ehemmiyeti ha:z Lir hy
fıyettir. 

Paktın imzalanması tahia!ile Al 
manya tarafından iyi kaı şıl.ınmamış 
tır. 

Hitler, Almanyayı yeniden kur
mak için Kemal Atatürkü model 
olarak almadığına bir giin pişman 

olacak mı ? Olmıyor mu . Eğer ol· 
saydı, ihtimal ki atı onu milli bir 

R. C. A. Radyoları 
ı d • g e 1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

26 

------------------------------------------

17 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFüzlYO~ 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU ... 
C U M A - 171 11 / 939 

12.30 Pıogram ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

t2.50 Türk Müziği (Pi.) 
13.ilO - 14.00 MÜZiK (Karışık 

Harif Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJAN5 

ve Meteoroloji H.ıberteri 

18.25 Türk muziği (Fasıl heyeti) 
19.10 Konuşma (Haftalık Spor 

Seıvisi) 

19.25 1 ÜRK MüZIGt 
Çalanlar : Vecıhe, Kemal Niyazi 

Seyhun, Refik Fersan, Cevdet ÇaQ'
la. 

- Okuyan : Azize Tözem 
1 Artaki - Kürdilihicazkar şat

k.ı : (Bağlandı Gönül) 2 - • . . . . . 
- Hüzzam Şarkı : (Sevdası henüz) 
3 - Yesari Asım Hüzzam Şarkı : 
(Ömrüm seni Sevmekle) 

2 - Okuyan : Mustafa Ça~lar 
1 Bimen Şen - Yegah Şarkı : 

(Ne iÜlün rengini sevdim). '2 - Del
lal Zade - Yegah Şarkı : (A Benim 
gözümün nuru) 3 - Etem Efendi -
Sultaniyt-gah şarkı : ( Bu gülzarın ) 
4 - Yesari Asım - Sultaniyegah 
Şarkı : ( Biz Heybelide) 

ı - Okuyan : Melek Tokgöz 
1 - Rakım - Uşşak Şarkı : 

(Bana hiç yakışmıyor) 2 - Arif Bey 
- Isfahan Şarkı : ( Düşme ey aşık 
hayale) 3 - Halk Türküsü : (Bugün 
ayın ondördü). 

20.10 TEMSiL : Uzun Mehmet 
Yazan : Ahmet Naim Kanca. 
21.10 MOZIK (Radyo Orkestra· 

sı - Şef : Dr. E. Praetorius) 
1 - A. Coı elli: Concerto Gros. 

so VIJI. '2 - F. Mendelssohn : Ruy 
Blas Uvc!rtürü 3- P. Tıchaikovvsky
Ceviz Kıran Suiti 

22.00 Memleket saat Ayan, Ajan 
Haberleri ziraat, Eshan - Tahvilat 
Kombiyo - Nukut Borsası (Fiyat) 

22.20 MÜZiK ( Opera - Pi.) 
22.45 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yarınki program 

ve Kapmış . 

(ilan) 
Adana Askerlik dair~
sinden: 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 
için 10100 kilo sabun açık eksilme
ye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
3636 liradır. ilk t~ıniaatı 70 lira 70 
kuruş tar. 

2 - Eksilmesi 7ıll/939 Pazar 
tesi günü saat 1 O da Ad anada as
keri sahn alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Şartnamesi her gün komis 
yonda göriilebilir. isteklilerin belli 
gün ve saatta teminatlarile birlikte· 
muracaatlan. 

1 o - 17 - 21 - 25 11182 
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"'-= ---------------------------------~-------------------------------------------------------

Asri • ~ ...................... ... 
Gelip yer bulamadan gen dönen 

sın em a • • sııygı değer muşterilerinden özür diler .. .................... . 
Bu akşam 

Tyrona Anna Lorette 

POWER Bel la Youngin 
haril<a 

1 

Süveyş fedaileri 
Umumi arzu iki gun daha temdit edilmiştir ve • 

uzerıne 

ilaveten : fevkalade eğlenceli Miki Mavuz 
Pek yakında : DELi GENÇLiK Tay lor 

Robert 

eyhan Vaklflar Müdürlüğünden: 
Vakfı Mevkii 

Hacı Yunus ağa Ulucami 

" 

" • 

" " 

" • 
" " 

• " 

Ağca mes 
cit . K. 

Hacı Fakı 

" • 

., • 
• " 

.. • 

Cinci 

hane ve 
alh kah ve 

hane 

., 

Hane 

" 

Balediye 

Kapu No 
175, 177 

46/ 47 

12/ 14 

14 

16 

6-8 

Evsafı 

Alt katta bir oda üst katta 3 oda 1 mutbah 
bir koridor elektrik tesisatı 

alt katta bir oda iki mağaza bir tulunba bir 
hela üst katta 3 oda bir sofa bir mutbah 

AJt katta bir oda ~ mağaza bir kuyu bir hela 
ortada 4 oda bir mutbah bir yemek odası bir 

· sofa bir kordor bir salon üst katta iki oda bir 
salon elektrikli 

Alt katta bir ahur 1 oda 1 hela 1 kuyu üstkat• 
ta 2 oda 1 sofa 1 hayat 1 hela 1 yemek odası 

Allta 5 mağaza [ Kuyu ortada 4 oda 1 mutbah 
1 yemek odası 1 gusulhane üstte 2 oda 1 
taşlık 

10 _ l2 Altta 1 bodrum 1 kuyu 1 hela 1 zemin kat üç 
odası vardır. 

• • • Eski haman taş" 65 Altta iki mağaza 1 kuyu havlu bir hane üstte 
çıkan 4 oda iki sofa bir hali 

Ukarıda yazdı vakıf kayri menkullerin milkiyetleri peşin para ile satılacaktır. ihaleleri 27/ 11/939 Pazar· 
Ünü saat 10 Vakıflar İdaresinde yapılacatmdan isteklilerin %7,5 teminatlariyle birlikte vakıflar idaresi-
llracaatlan. 10 - 17 - 11186 

ntakya'da Hatay Gümrük 
satınalma komisyonundan : 

muhafaza taburu 

l~şatıda cins ve miktarlariyl~ muhammen fiat ~.e muvakkat ~eminat Miktarları g~sterilen be.ş ~alem erzak 
tında yazılı eksiltme şckillenyle ve muayyen gun ve saatte ıhale olunacaktır. İştirak etmek ıstıyenler ını.a 

at teminatlarını fskendeıun gümrükleri veznesine yatırarak makbuzlarım komisyona ibrazedecekler ve ka 
~atfları tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Buna ait ~art· 
Clcr tabur satınalma komisyonunda her an görülebilir. 

Miktara Muhammen bedel Muvakkat teminat ihale şekli ihale tarih 

Kilo Lira Lira Kurüş ve günü 

240.000 12.000 900 Kapalı zarf 28111 /939 Sah gü-
nü Saat 10 da 

47.100 9.420 706 50 " " 
281111939 Salı gü 

nü Saat : 11 de 

122.250 17.115 1283 63 
" " 

2rY 11/ 919 Sah gü 
nü Saat: 15 de 

3.000 3.GOO 270 Açık eksiltme 29/ l 1/939 Saat: 11 de 

3.425 1.370 102 75 " " " 
Sa; 15 

" 
17 - 21 - 25 11194 

(lıan) 
Seyhan Vakıflar Müdür
lüğünden: 

Abidin paşa caddesinde (21) 
metre murabbaı gubat paşa mescit 

arasının milkiyeti peşin para ile a
çık artırmaya konulmuştur. ihalesi 

17/ 111939 Cuma günü saat 15 de 

Vakıflar müdürlügü binasında yapı
racaktır. Muhammen bedeli (300) 

liradır. isteklilerin Vakıflar idaresi 
ne muracaatlar1. 

10 - 17 11185 

Adana askeri satınalma 
komisyonu reisliğinden; 

Bütün malzemesi verilmek üz.ere 

1500 takım palaska { diktirilecektir. 

Muhammen fiatı 990 liradır. ilk te

minatı 741ira 25kuruştur.27/l1 /939 
pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme ile rmünakasası yapılaca-

ğından şartnamesini her gün komis 

yonda yörebilirler. Taliplerin ilk te· 

minatlarile belli gün ve saatta ko· 
misyona müracaatları ilin olunur. 

11190 12117/21126 

Sayın abonelerimize 
Ev dejlştlrme mevsimi 

olduiundan tevzlatta yanh•· 
llOa mahal kalmaması için 
yeni tıı,ındıijmlz evin ad re · 
sini ldarehanemlze bildir-
menlzl rica ederiz. 

TÜRKSÖZÜ 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
1 KiLO FlATI 

Sahlan Mikdar CiNSi 
' En az En çok 

K. s. K. s. Kilo .-

Keza 7,50 = 1,82 
- 34,50 --Ma. parlatı 

" 
32 - --Ma. teotizj 

" 
33 33,50 i 

1 

Klevland \ -37 42;so-- 1 

--KlevlandTY~. ) 1 
YAPAÔI ' , 

Beyaz 
1 1 

< 

Siyah . 
ÇICIT 

~ 1 
Yerli •Yemlik. 

1 ,. •Tohumluk. 

• \ 1 _.,..,.,,1' l t HUBUBAT 
Butday Kılins- - __ , - -

1 --
-- ~ 

Yerli • 1 

: I' -· \ Men tane \,, ' ı ~ • • 
Arpa 
Fuulya . ,_ . 

Yulaf J 
Delice - • I' '1 

• Kuş yemi c o ı: I I•: 

Keten tobumn 
Mereimek tt -~ -

i f Susam '1 11 1 1 . 
UN -• ı ı D<>rt yıldız Salih .. üç • • 

·- D Dört yıldız Dotruluk .D 111 

~ ı::: üç • • . ~ - ı:: 
Simit o - < - - .. 

·- ftl ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
1 ş::! U- f , üç .. " < Simit .. 
i . 

LivMpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
r 16 / 11 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

~ 

Pene SaıJtim ' 

Hazır 1-+ 00 Lirer ,, 1 .,,., 

ı--- 1 

56 Rayişmark 1 
Vadeli 1. Frank (Fransız) 

~ 
~ 

6 51 Vadeli m Sterlin ( ingiliz 2 '?4 
Hind hazır 6 21 Dolar ( Amerika ) 36 
Ncvyork 9 60 Frank (İsviçre) 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
) 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000-LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
l İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

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

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 .. 

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

1 

Adana Hususi Muhasebe müdürlii' 
ğünden: 

l - Aşağıda sahiplcrile cins, mevki ve munammcn bedelleri yaı 
gayrı menkuller, vergi borçiarının temini tahsili için açık attırma ile s'! 
lacaklardır. 

2 - Açık artırma, 939 senesi lkmci teşrininin 24 üncü Cuma gli"' 
saat (10) da yapılacaktır. . 

3 - ihale vaktmden evvel Maliye veznesine yabnlmış bulunmssı 1' 
zım gelen pey parası miktarı, aşağıda gösterilmiştir. 

4 - isteklerin muayyen vakıtte Vili1et idare hey'ctinde hazır bul 
malın ilan olunur. 

Cinsi Kapu N. Mahallesi Sahibinin adı Muhammen B. Pey f 
Lira L. ~ 

Ev 17,· ı 9 Hamamkurbu Memili otlu Nazım 800 
• 39/79 (Eski tabakhane) Müslüman oğlu Mehmet 1800 
• 81 • • Dabağ Mehmet veresesi 1300 

4 - 7 - 11 - 16 11173 

ilin 

60 ~ 
o. 

135 ~J 
97 

Çukurova Harası Müdürlüğünden: 
Aşağıdaki şerait dairesinde hayvan yemleri için ihtiyacımız bulu11; bı 

100 bin kilo Yulaf beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muharnfl1 
ile 15 gün müddetlr: açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Teminat muvakkatası (262) Lira elli kuruştur. 4 

2 - İhale ıünü 22111/939 gününe raslıyan Çarşamba günü saat~ 
de hara merkezindeki komisiyon mabususa tarafmdan icra olunacaktır· b 

3 - talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulundulc:larına dair ti''' tı 
ret odasından alacakları vesaik ile birlikte ihale Hatından bir saat eıfl/ lı 
Hne kadar teminatlariyle birlikte hara merkezindeki komi•iyonu mahs051 tıl 
müracaat etmeleri ilin olunur. ti 

ıo - 12 - 11 - 21 11184 

Y.eni 
Bayanlar 

Açıldı 

Dikim Evi 
Terzi : Necmiye Mutdoğa~ 

·~ Y E R 1 : Mahkemeler arasından geçen caddert' 

dı 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 
·----~~ ........... ,,.....,..,.~_.._,,....__._,.._,,....,.,,,._,...._....,-...,._~ı 

Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi sıı'~ 
te getirtdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret ~!e 
kabilinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarif elbl 
ve tuvaletlere sahip olacaklardır. 

4 - 5 - 7 - 9-: 1 ı - 13 - 15 - 17 

----------------------------------------------

' 
• 

evı Kadın 

B . 
şapka 

KETİ 
ılır 

Arzuedilen model üzerine yeni 1.·e ta n ir yaP 

""'0'10 Adres: Yeni postane karşısı !'1 
• _y 11149 . 

Umumi neşriyat müdüriİ 
Macid · Güçlü 

sı 
Adana Türk sözü matbatl 


