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Telefon: 315 -ADANA 

AMERİKADAN 

İngiltere'nin mü
him siparişleri 

Bir heyet yeni sipariş 
Vermek için yakında 
Arnerika 'ya gid~cek 

* 
"•P•lacak slparl•l•rln pe 
••n para ile olması lngH· 

.tereyi hiç bir suretle dO -

-· 
GÜNDEL1K SiY ASI GAZETE S Kuruş 

Müstahsilimize 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuru luş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4576 

7 T. Sani 939 Sah 

rnüjde! 

Büyük bir kısım 
ihracı serbestisi 

mahsulümüzün 
kararlaşllrıldı 

Kayıtsız, şartsız ihraç edilecek mahsulatın listesi 

::dUrecek m:uıe dejjlldlrj ı 
Ank3r a : ti l Telefon la) - Ilukft· 

metimiz Avr upa harbi mUnasebdile 
bir iht iyati tedbir olarak t opra k mah
sullerimizin hazılarımn ihracını men, 
baz ı larının da ihracını lisans usulu ne 
tabi tutmuştu. 

noh ut. fa:.ulsa, mer cimek , börulce , 

darı. burçak, pamuk t oh umu , zeytin 

_yağ, ke'levir, konser ve , keten tahu
mu gibi maddeler şimdi serbestçe 
ib raç edil dıi leceklit· . 

rv·-·-·- ·-· -·~·- ·-·- · - - - ·- ·'1 

i Büyük Millet ! 
h Londra : 6 (Radyo)-lngiliz mat
ltı~atı, aıııbargonun kaldırılmasından 
rJ llttefık lerin ·ne kadar m ii ,tefit ol-
l U~ıı yolunda tahlılleri devam etmek
Cdır, 

tı E:n ıniistace l sipariş l er tayyare 
llıuştur, Esasen Alman hava kuvvet-

-Gerisi üçüncü sahifede -

Bay Faik Öztrak 

Mustabsilimizin ht.r fır!latta men
faat lerini duşunen hukiimetimiz ''a · 

ziycti htv.ıra dolay ısile bir çok mad
dderin ihracında yasağı ve kaydi 
kaldıJ'mı~tır . 

Yeni karara. göre , eskiden ihracı 
mcrıedileıı mahsull~rimizdcn bezd.ve , 

Gene mezkö.r kararla ihract li
sansa blıi tutulan maddeler den tif· 

tik, bağırsak . balmumu , yumııda , 
susam , zeylin danesi . hakla şimdi 

yeni kararla lisan~ u .. ulllnc tabi tu-
tulıııadan genii' nıiky:-hÜ\ 

ihraç edilecektir 

1 Sovget- Fin görüşmesi 

1
Müzakereler .durdu; Fin delegasyonu 

Helsinki'de n talimat bekliyor 

M osk O\ a : 6 (Radyo) - Finl an
diya deleg-asvonu ile So vyet ınurah 
hasları arasında başlayan ınüzakere-

ler di.ın gene inkılaa uğnımışlır. Fin· 
landiya heyetin in Helsınkiden talimat 
bekled i ~i söylenmektedir. 

Paıis : 6 (Radyo)-· Siy aı-i maha · 

f ır , l\1oskovad a baş1 ana n Sovyet - Fin 
Jand ı ya müıakereler i ıı ı n ıki günden-

heri durmuş bulunduğunu b una se 
bep <le Sovyetlern ıleı i sürdüğü 

baı.ı ağır şartlar liakkında delegas· 

y onu ıı. m eı kezôen isti rnzaçta bulun
duğunu söylemektedir. 

~ahiliye Vekilimiz 
ll gün Malatya' da ' 

City - Of Flint meselesi 

Nor veç hükumeti Alman 
1 l'ıııı~ivas : 6 (a .a.)- Dahiliye veki
~qtıııın teisliğınde bu gün kayma
t(}fllailtın rla iştiraki ile burada bir 

G~e,/111 Yapılmış, Sivasın ihtiyaçları 
•lı~llıtıde konuşulmuş ve karaı lar 

1 Şlır s . 
~qlıd ayın Dahiliye vekilimiz bu top
tq haan sonra Malatyaya mütevecci

'eket etmişlerdir. 

~.''t-Ya yeni 
lt Alman deniz 

• 
ınen 

altısı hattı 
t ~<lrıd 

1 
tildi . rn : 6 ( Radyo ) - Haber 
d· ~•n1-: •. f> _ı • 

ı '"'ıl gore H'cmcnne suvn venı 
~· Ilı' ' • . 
il' i\i ış ve harekete geçmiş olan 

ıtıan d · 1 l t enız n lısı rntmı~ ır. 

protestosunu red ett i 

Berlin hükumetine bir nota verdi 

Londrn. : (j (Radyo) Norveç hu

k.umcti, Sity·of flint adlı Amerika ge 

misinin Amt:rikaya iade edilmesinden 

Almanya tarafından yapılan protesto 

yu şiddetle red etmiştir. 

Norveç hukumeti bu hılreketin la 
hty muahedesine uyularak yapıldığı 

nı, buna i~tinad ettiğini bildirmektedir. 
Norveç httkftıneti bu huo.,usda Alman 

· nıaslahntgiizarına lıir nota tevdi et· 
mişt.ir. 

Bay Çorçilin 
Paris temasları 

Loı1dra : G (Radyo) - Boy Çor 
çil 2 teşrino;.:ıniden 5 teşrinsnniye kn 
dar Pariste kalmı~, Fransız harbiye 
nazırılc mülakatı olmuş' Amir.:ıl D.:ır 

• • • r ·~ i Meclisimizde ! 
• • 
• t 

• • i An kara a n laşmas ını n • 
! tasdiki meselesi ! . ~ 
! Ankara : 6 ( Tolefo nla) - t 
! BUyUk MIUet Mec ltslml'Z i 
! bugün Refet Camtez ln rl- i 
! yasetlnde toplandı • Birinci i 
! ceısede Encüınenler ıntı- t 
! habı yapumıf • iklncJ ce' e 
! sedd de intihap neticeleri • 
! alındıktan sonra Hariciye e 
! Vekillmlz söz lstlyerek kUr t 
! sUye gelmlşler, ve Türk...ı.I i 
! lnglllz - Fransız paktsnın i 
! müstacelen Mecrısçe ta8 • İ 
! diki için harlcıye encU- t 
• menleri tarafrndan tedklk t 
! ve Meclise iadesini iste- t 
! mlşlerdlr. Hariciye Veklli- i 
! mlz bu talebi Meclisçe tas i 
! vip edilmtş ve pakt Encü- İ 
! menlere sevkedllmı~t1 r i . ..... . . 
• • . ............... ~ ......... ~ ............ ~ ........ , 

Cephede f aliyet 
mahdut sahada 

Lon<lra : tı ( Hadyo ) - GcırR 

cephesinin bazı noktnlarıııd.:ı topçu 

aie~i dcvnm ediyor. 

Cephcsdcki faaliyetin en 

retli kısmı SarLruk garbinde cen·y.:ın 

etmektedir. Almanlar Forbahı bom· 

bardım:ın etmektedirlt>r . Bu ateşe 
185 lik obuslerle mukabele edilmek

tedir. Bu obU-.ler buyuk tahrip ktıv· 

vetini haizdir. 

len, General gamlen ve hava kuman 

danı ile görUşınclerde bulunmııştur. 

Londrn : li (Rad,:·o) - Pari~te }ka 

meti esnasında Çörçil, geı·i kalan Al

man deniz altılarını suratla imha için 

hazı rlanacak bir plan hakkında rnUhi 

istişarelerde bulunmuştur. 



Salufe 2 

POt..iTIK BAHiSLl:.R 

Bulgaristanın 
sulh politikası 
.'ıofyrıdu /ııgtlizc" nlu rnk ın· 
tı~ar ed<.'n " Bt1/Jlur1wı Brı· 

tıslı Uerıeı" ,. ısimlı mecmıı· 

a rıı ıı luı~nıal..alı•mıde11 : 

{e::! on harptenb~ri bütün 
;;;;;}) Uulgır hükumetlerinin 

siyastti sulha ve bütün 
memlcketlerile, bilhassa komşularla 

dostane teşriki mesai uasma istinat 
etmiştir. Bulgaristan mazide ve ha
len Milletler Cemiyetinin hararetli 
bir müzahiri olmuştur . Zira onun 
sulhu mu haf azaya yarar bir vasıta 
olduğuna ve o ) ol<lan bütün bey. 
nelmild ihtilafların sulhperverine 
hatledilebilecı·ğine inanmışhr. 

Bulgaristan clltrafi vaziyetinin 
chemmi~eti dolayısile Balkanlarda 
sulhun temini için oynayabileceği 

rol aşikar oldutundan, bütün kom· 
şularile olan ihtilaflarını sulhpeı ve 
rine \ie dostça halletmek yolundaki 
derin aı zu ve imanını def aatla gös · 
ttrmiştir. 

Hükuınet, ~ulhperver si ya setini 
vazıhan göstumek üz~re mümkün 
o'an bütün tedbirleri ittihaz etmiş 
ve bütün memleketlert.. karşı sada 
kat ve dostluğunu tebarüz ettirmek 
için hiç bir fırsat kaçırmamıştır . 

Son bir kaç se-ne için le Bul 
garistan ne kadar talepte bulundu 
ist-, hepsini de adalet ışığı altında 

ve Bulgar halkının meş• Ü hakları 
bakımından mü'ahaza edılmesi kay· 
diyle dostane ileri sürmüştür . 

Bu sebeple bugünkü harp kar
şısında Bulgaristanıo, bütün mem
leketler le olan münasebatı, tam ma 
ııasile korekt bir vaziyette bulucu· 
} or. Mazıde takibettiği siyaset, çok 
şükür, onu, açıktan açığa ve sami 
miyetle bitaraflığını ilave ve muha· 
faza t-tmek için rn müsait bir mev· 
kide bu!undurmakta ~ır .. 

Bu sebl'ple Bulg.ıristan için bu 
gün, dünyad~ en sakin memlekt:t 
lerden biridir , denebilir . Sulh ve 
bitt"raflık si) asetini ilandan sonra 
yeni 'aziyete İntıbak ettirmek üzere 1 

ahalisinin zihni ve bedeni gayretle- 1 

rini organize etmekle meşguldür ve 
bütün bu mücadelelerden yeni ve 
öaha iyi bir dünya vücut bulaca 
ğına inanç v e ümit besliyor n 
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1 ö lh be r o e r 
, ________ _...__.._ ___________ m_. ....................... .-rJll' 

Ebedi Şefin ölüm 
yıl dönümü ihtifalı 

Büyük matemin 
\J 

yapacagımız 

ilk yıl dönümünde 
ihtifal töreni 

10 lklncltefrln cuma gUnU, BO~Uk AtatUrkUn ölUmUnUn Uze 
rlnden tam bir yıl geçmlf olacak o gUn. bOyUk matemin ilk 
yıl dönUmUdUr. 

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

Lik maçları 
EDedl ve kahraman AtatUr 

kUn.fAnller arasından uzakl•• 
ma•lrl• gönUllerımızde açılan 
derin yara kapanmıf, acımız 

dlnmemlfl•r. 

Atatürksüz geçe'l uzun bir yıl ' Toros - Yurt 
içinde Türk milleti her fırsat ve mü l.-0 Yurt 

maçında 

galip 
nasebdle ounun büyük adını anmış, 
tek ve topf u olarak onun manevi 
huzurunda eğilerek tesl'llisini aramış 

tır vefalı Türk miild•, var oldukça 
yaratıcısını unutmıyacak ve acısını 

dindiremiyecektir. 

Her yeni inkilap hamlesinde onun 
adı Türk milletinin bayragıdır. On· 
suz doldurduğumuz yıl içinde mille 
timiz bu imanla dolu ve onun aziz 
arkadaşı Milli Şefın arkasında oldu 

ğunu İs bat etmiştir. .L\ ta tür k\in dün 
yaya baş eğdiren şahsiyet Tıirk mil 
!etinin sıcak gönlünde daima en ib 

tiramlı yerini muhafaza edecektir. 
Onu unutmıyacak al bayrağa sarılı 

tabutunun başında verdiğimiz söıü 
ebedıyete kadar tulmalcta devam 
edeceğiz. 

Atat:jıkün eseri olan Cumhuri· 
yet Halk Partisi onun birinci ölüm 
yıldönümünde bir ıhtifal programı 

hazırlamıştır halkevimizin mekteple 
rin matbuatın ve radyonun büyük 
Atatürkün aziz hatırasını yaşatmak 

yolunda vt\zife aldığı bugünde hep 
ondan bahşedilecek ve Milli Şefi· 
mizin 21.11.938 tarihinde Türk mil 
letine hitaben neşrettiği beyanname 
okunacaktır. 

-Gerisi üçüncü shaiede -

Pazar günü başlayan bölgemiz 
futbol lik maçlarından birincisi ld· 
man yu ·du ıle Torosspor arasında 
yapılmış ve bu maçta Yurtlular 
O 1 galip gelmişlndir. 

İkinci takımlar da beraber kal· 
mışlardır . 

Orta tedrisatta 
öğleden sonra 

çalışmaları 

Öğretmenlerin mecburi 
saatlerine 1\ave edilecek 

Yeni tatbik edilmeğe başlanan 

orta tedrisattaki çalışma sisteminde 
öğleden sonra vazife alan öğret 

menlerin ~ u mesailerine karşılık ol 

1 mak üzere verilmesi kararl:lştırılan 

1 

ders ücretinin bütçe darlığı dolayı· 
sile verilmesine imkan görülmemekte 

tedir. Ôğretmenlerrien bu vazifeleri 
fahri olarak yapmaları istenmek
tedir. 

Söylendiğirıe göre her öğret

mene ders saatlerinden başka 2-3 
saat öğleden sonra mütalea saati 
ilave edi'ecektir. 

İş dairesinde 

iki yeni nizamnane 
hazırlanmak tadır 

Haber aldıtımıza gör~. Ank•'' 
da, Devlf.t, vilayet veya belediyele' 
tarafından doğrudan doğruya yii~· 
tütmekte olan bazı iş yerlerinde it 
kanunu hükümleri tatbikatının t 

edilmesi usulleri hakkında iş k 
nun 94 üncü maddesine gôre çıkr 
r1lması icabeden nizamnameyi b,
la 11ak üzere bütürı vekaletleri aaa-. 
mtssillerinden mürekkep olan kCJlllİ' t4Q~ 
yon iş dairesi reislitinde toplandl~ 

. tadır. Koınisyon iık toplantısını ~ b' 
çen hafta içinde yaçmışb ikiocisiOI ~ 
de bu ayın 26 sınJa yapılac~ktır ~ 
dan maada hafta tatili kanuniyle 
Ulusal bayram ve genel tatiller k• 
nunu hükümleri arasında ahenk te· 
mini ve bu hükümlerin günün iş hl ' 
yatına daha uygun bir şekle ifr•~ 
için g~ne İş dai resi re:sliğinde dıbi 
liye vekaleti tar ~fınd en gönderil 
mümessillerle diğer bir komisf 
da toplanacağı haber alınmıştır. 

Şehrimizde muhtelif atıf ~ 
poligonları yapılacak ,1 

t 

Mersinden ttkrar Adanayı '~ 
det edtn Beden Terbiyesi Geoe 
Direktörlüğü atıcılık federasyoııı' 
başkanı atıcılık mutahassısı B•: 
Hakkı Ulan şehirde yapılacak 11'11 ~ 
telıf atış po ıgo ıları hakkında f' 
ıüşmüştür. 

Yansenin şehir planları üzer~ 
de tetkikat yapılmış ve şehrin ıO 
telıf yerleri gezilerek poligon ~ 
pılmağa müsait yerler tesbit tdİ 
miştir. Yapılac:ık muhtelif atış ıo' 
sa 'akalaıına şehir kupaları da ~o 
nacaktır. .. I 

Federasyon başkanı dün öJ 
den sonra Mersine avdet etmişti' 

Atatürkün ihtifal 
pulla~ı 

.. t• 
P. T. T. Umum Müdürlli~ıı~il' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ratndan Ebedi Şe~miz Atalı!~~ 

M ü d h i ş k e ş i f 1 ölümünün birinci yıldönÜ'°~.eı1 
( lO 11 939) satışa çıkarılmak ıı ,'1 
sekiz kıymette mecmuu 62 ~~ıf 

Alimler bır taraftan hayatı uzat GÜNÜN MEVZUU maktadırlrr. tutan bir seri pulla 100 kurUf ~tf 
mak için tıbbi çalışmalarda bulunur ml'tirıde bır blokun tabettirilfl1t 

k 
Bu yeni kabili İştial maddenin d 'k 

en, diğer taraftan irısanlığı daha ça Sandey Dispeç gautesine göre Ame ol uğımu evvelce bildirmiştı. · ,I' 
buk yıkıcı, yakıc;ı şeyler aramaktan rikalı fen adamları böyle bir madde esasını eski bir hülya, yani atomun Bfokun tabı adedi 100 bı11• Jı 
da geri kalmıyorlar. Bakınız şu ha nin vücuda getirılmesi irnkanlarını parçalaması bu suretle enerji elde nin 200 bindir Her bakımda1~,,P. 
bere: görünce derhal B•yaz saraya telefon edilmesi teşkil eylem'!k~edır. Fen den çok kıyınetlı olan bu pu fi 

Altı ay zarfında dinamitten bir ederek Ruzveltle konuşmıya talip ol adamları kendileri berhava olmadan ~ua~, l~ inci yıl ve harf inkıli~c/ 
milyon defa daha kuvvetl'ı b·ır su· muşlardır. Bundan dört ay evvel de d . ki . b d rılerımızı tabeden lsviçrede d vücu a getırece en u ma deyi · e 

böyle ~)ir mülakat vukubulmuştu. O vois er mut-ssesesine siparıŞ 
rette iştial eden bir maddenin mey 1 emı'n bı'r şek'ld o t y ko k · · zamandanberi Amerıkan, ngiliz, Fran 1 e r a a yma ıçın miştır. 11U• 

1 
dana gchileceği söylenmektedir. sız ve hatta Alman fen adamları bu çalışmaktadırlar. Sabırsızlıkla bt-klenen bu P "' ii ııııt 

husun ta hümmalı bir şekilde çalış· ı ın vaktinde y~tiştirileceği 
:...------------------ ------------------: tahmın edilmtktedir. 
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~ERİKADAN NOTLAR 

f:aaliyet 
~EYLER SOLO A, 
j:)ARA ÇANTALAR! 

FAK T 
SAGDA 

------------------Y A Z A N~-------------------1 

r• 
er 

lVIORİS DÖ KOBRA 
------------------~-- .. ----

Ncvyoı k 24 l lkteşt in - Bitaraf 
ft~ ~ Arnerikaya 1700 yolcu gö· 
~ ~~t. Patlak bir güneş sakin 

~111 sıılaıını, bulutsuz mavi göke 
tttiıiyor. Birdenbire ufukta iki 

ii'. ~rı süıunu beliriyor. Bunlar açık 
tll11 ~idtrj kontrol eden iki Frasız 

i1J'~ t 0su, ayni zamanda bir deniz 
gt D'esj daima üstümüzde uçuyor. 

siıtl ı. :thal kozmopolist bir yolcu 
bıJ~ <it .. 

r gu ver tey~ toplanıyor.. Htr 
iy\e arı öliim korkusunu anlatan 

tr d k• uyu'ur: 
' lr·giliz d~stroyörleri · de~ilmi? ·t ransız .. Bize ate~ etmezler 

rd1 ~lerıi ı or musunuz .. Gemide 
. ~1ı 1 • 

ııh1_k ~I . >ır casus bulunduğunu söy. 
C" 'tııı. el s jle lı·· 1 uymadınız mı?.. iyah 
rı~ 11 ad ? H "t k' yo ~R am mı .. ayır o e ı .. 

r. 't:' Lö_yle olacağını bilseydim 
ile kalırdım .. 
1.1 ~idolaı :lan "Dur 1,, emri veril 
"l;ık. 
, 
1 
•ndr rin gürültüsü sustu . 

• t :trıtık torpidolara birkaç yüz 
rt\esafe kala durdu ., Her iki 

tıı . 
t . 1 rıdırilen birer Şalopa be-

syorııJ ~Iııin iki tarafına yanaştı . iki 
aş~ iti e dört nefer transatlantiğe 
ll'ob ~oıt; 

3 go >~ .. serin yanında pasaportların 
'1Cgj b 
lt aşladı. Holda meraklı 

·zeıİ~· ı,td taze taze havadisler uçu· 
~ 111ıı~ t k. Burada hadiseyi tebes 

0 ~~ •ba aışılayan lngili ve Fransız 
ed1 ~ıtcı ve rakip bireclevletin 

1 ş 111ıJ la ll'ıuayenesini tuhaf bulan 
da ~o tıı; ~ulunuyordu. 

l 0 cniserin'n büyük neza· 
~ kaışılılr olmak iizere tor 

iştir ~.1 lldanı Transatlantiğin yo 
a~ 't . . 

~as me&ıne ve seyır esna 
~ ~~Ott n.uayenelrrinin de· 
ı katısaade ttli. 
~~'il ç ~aat sonra Cebelütta. 
~. 2•dip oıaJa kalmak em 

~&' 
l s \ 

~ ai/ '.ah şafakla beraber, 

'~fa 1 b~I~. · müslindrn beyaz 
k Urunmüş gibi meşhur 

\ aış 
1 

d01\ ısında demirliyonfok. 

ttltı~111llasına ait 2abitler 
~ Ye çıktılar. Yeniden şüp · 

1 k~datanrna~a başladı. Bir 
1 fit . 
~l 1Rrer.ç Alman deniz 

&tr.,.· • 
1 ısı 2abiti karşısına 
~aı 

kalkmak şansını gözönürıe alarak 
yeniden yolumuzu devam ettiriyor· 
du. 

Tehlike mıntakası olan şehirle· 

rimizde geceleri haftalarcı karan· 
lik içinde 'geçirdikten sonra Nev· 
yorku g(ce halinde ,bulmak insan 
da ne şayanı hayret bir his yaratı· 
yor. 

Hiç bir hombardımao tayyare
sinin tehlikesini düşünmiyen Brod · 
vay dünkü 'gibi, her günkü gibi 
grup ile beraber ışıldamağa başlı · 

yor, eovai çeşit ziyasını bii} ük bir 
gururla göklere aksettiriyordu. 

1849 senesinde babası bir altın 
arama harbine gitmiş olan Kalifor 
niyalı bir dostum : 

- Neyiniz var? diye sordu Oto· 
mobilin tarları karşısında 'gözlerini 
kırpan baykuş gibi bir haliniz var. 
Bizim hala kösteb( klu gibi yaşa

madığımızı göreıek hayret ediyor
sunuz değil mi? Hayır ,.. dostum biz 
bizi ışıklandıran bitaraflıktan istifa 
de ediyoıuz. Kimbilir yarın ne ola 
cak ? 

- Ben de tam sizlerin fıkirleri · 

nizi öğrenmek için geldim. 
Öyle zannediyorum ki.hani bazı 

diplomatların söyledikleri gibi:"Sola 
rey veri yor, fakat çantası sağ ce
bindedir." 

İşte siz de bitaroflık reyi veri · 
yorsunuzJakat kalbiniz bizim iledir. 

* 
Dastum başını salladı. Benim 

Lu gibi hissiyattan kalmamı tavsi 
ye etti ve beni bir lokantaya go· 
türdü. 

Damon Ruyr.on da oıada ye· 
mek yiyordu. 

Bir gün evvel bir otomobil 
kraliyle uzun bir göıüşme yapmıştı 
Misafirim : 

- Ooa fikrini sorun , dedi .. 
Dünkü beyanatında , ambargonun 
kalkmasına muhalif, bi 'akis kuvvet· 
lendirilmesine taraf tarım, halkın bü 
yük bir kısmı da benim fıkıimde. 

dir. Aksi halde Avrupa harbine sü 
ıüklenmiş olacağız ,, demi~ti . 

Diger taraftan Lindberg'in nut· 
kunu duyarsınız , o da müdahale 
hususunda pek ateşli değildir • 

Siz daha tc msili kıymeti olan 

ti 

derecede sarsıldığı görülüyor .. Ba · 
zı sayıklamaları esnasında şunları 
mırıldanıyor : 

milyon ın-ıanın nabzına bakmağa 

geldiniz, fevkalade hisli cengaverler 
ile, Lemfavi bitaraflar arasında bir 
istafütik yapınız . . Yakında " Sam 

"Vilson , Borçlar 1 . . Avrupa 
kanseri . " ve sonra bazı feraset 
~imşekleri : " Bolşevik tehlikesi .. 
Onların ve bizin mücadelemiz 1 . 
La fayet ! . Onu bizden be~le ı. .. 

Kdlıforniyalı arkadaşım yeme. 
ğine tuz ekti : 

- Eski dünya titreyip sarsılı

yor. Genç Amerika yüksek bina· 
ları iizerindeki bulutlarla daima ıo 
murtamaz .. ,. 

Amca " yı sarmak buhranına şahit 
olacaksınız .. O yatağında titriyor . 
f-:larareti var .. Maneviyatının ifrat 

• 

r ı 
TÜRK.SÖZÜ 

1 

j 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

------------------
Türksözü 

matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sür at ve nefasetle lab 
edil ir . 

•Türksözü 
Cilthanesi 

I' 

l 
1 
1 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

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

Zarif sağlam 

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

.................................................... 

~----------------------------------------------------illmi! 

Yazıhane nakli 
A\'ukat Macit Güçlü H A~c' ullah lütkucu ye.zıbaneleıini Abidinpaşı 

caddt since l\'cm k K c ıral rr.t kt tl i kar ~ ı ~ırıda doktor Melık apartımam· 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

---------------------------------------------------------
Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

1 llıtv b at Ô 21.J alıs yolcular aıı . 
~~lıtJ ğlt'yin .. demir alıyor . 
ı aıırk 

bir çok Amerikalılara rastlayacak Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini de 
sınız · Onun vaziyetini daha sıhhatlı muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 23-30 

~~ttı· 1 
, siyah ve gamalı olarak mütalea edebilirler. ' 

,, 

1 tarafından ortadan Madtmki luraya yüz yirmi ·<.,_; 
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TURK.SÖZİ.İ 
1, '1.l lı.. \, ll 1 A A"'A 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 

1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedelı değişme7 yalnı1. posta masrafı 
1ammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra

caat edilmelidir. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

S A L 1 - 7 I 11 I 939 

12.30 Program' ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 

berleti 
12.50 1 ÜRK MÜZİÔl 
Çalanlar : Reşat Erer, Ruşen 

Kam, Cevdet Kozan Hasan Gür. 
1 - Okuyan : Necmi Rıza A· 

hıs~an 
13.30 - 14.00 MÜZiK (Karıtık 

Hafif Müı.ik - Pi.) 

. 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJAN5 

ve Meteoroloji Haberleri 

ati) 

18 25 Müzik (Cazband - Pi.) 
18 55 Konuşma (Halk İktisat Sa-

19.10 Türk müziği 
TUNA GE.CESI 
Ankara Radyosu Küme Heyeti. 
Derleyen : Kemal Altınkaya. 

idare Eden: Mesut Cemil. 
19.50 Konuşma ( Ormanlarımııı 

Tanıyalım ve Koruyalım) 

20.05 TÜRK MÜZiCi 
Çalanlar : Vedhe, Reşat Erer, 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
1 -· Okuyan : Müzeyyen Senar 

20.50 Tt:rk Müzi~i: Halk Türküleri 
Sadi Yaver Atman ve Azize Tözem) 

'21 .00 KONSER T AKSiMi Ha
lil Bedii Yönetken. 

• 21.15 MOZOK (Radro Orkestra· 
sı - Şef : Dr. E. Praetorius) 

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

'..?2.20 Serbes &aat 
22.30 Müzik (Oda Müziği: Schu· 

b<-rt - Genç Kız ve Ôlüm Kuarteti) 
(Pi.) 

23.10 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.~5-23 . 30 Yarınki Program ve 
Kapmış. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civannda 

İstikamet eczahancs1dir 

Türksöıü 

Ebedi Şefin 
ölüm yıldönümü 

- ikinci sahifeden artan -

Programı aynen neşrediyoruz : 

Ebedi Şef Atalürkün ölümünün 
yıldönümü münasebetiyle yapılacak 

ihtifal hakkında program 

Halkevinde : 

A) Ebedi Şef Atatürkün ölüm 
günü ve .saatine tesadüf edrn 10 
ikinciteşrin 939 cuma günÜ' saat 9.05 
te bütün halkevlerince halkevi ol· 
mıyan yerlerde parti merkezlerinde 
bir ihtifal toplantısı yapılacakbr, 

B) Bu toplantıyı halkeyi olan 
yerlerde halkevi Reisleri olmıyan 

yerlerde parti reisleri tanzim ve ida 
re edeceklerdir. 

C) Bu toplantı umıım İçin olmak 
la beraber bilhassa o şehir ve kasa 
badaki en büyük mülkiye mrmuru 
başta olmak üzere askeri makam 
amiriyle devair reisleri, parti ve hal 
kevi mensuplail, reımi ve hususi te 
şekküllrrin mümessilleri davet edi 
lecektir. 

D) Toplanılan yer in müaasip ma 
halline Atatürkün bir büstü yoksa 
bir foto~rafı konacak ve bu köşe 
Türk ve P.uti bayraklariyle ve çi· 
çeklerle 3Üslenecektir. Tam o aaatlc 
vazifeli kılınacak bir zat, Atatürkün 
o gün o saatte öldüğünü kua ve ve 
ciz bir ifade ile anlatarak hazır bu 
Junanları ayakta beş dakika saygı 
ıuımasına davet edecektir. 

E) Bundan ıonra bir hatip Ata 
türkün hayah memleket ve millet 
için yaphtJ büyük hizmetler hakkın 

da bir hitabede bulunacak ve bunu 
müteakip Milli Şef lnönünün Atatürk 
hakkındaki beyannamesi okunarak 
toplanhya son verecektir. 

F) Toplantı bu suretle aona er· 
dikten .sorara varsa Atatürkün hey 
keli veya büstü olan meydana top· 
luca gidilerrk bir çelenk kon•cak 
ve merasime nihayet verilecektir. 

!!!22! ES 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık, 
ha va hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 23 dereceye kadar yüksel 
mişti. 

Hususi Türk okullarına 

imtihanla girecekler 
......... 

Maarif Vekaleti, muadeleti tanın 
mış mekteplerle resmi ve hususi 
meslek mekteplerinden naklen ge
len talebelerden ve hususi tahsil 
gördütünden bahisle bir mektebe 
alınmalarını istiyenlcrden muadcldi 
tanınmış hususi Türk mekteplerine 
alınmalarına müsaade edilen talebe
lerin girecekleri sın afların imtihanla 
tubiti ve imtihanlarının resmi mck 
teplerde yapılması Maarif Vekile· 
tince kerarlıştırılmıthr. 

Bulgaristanda 
mebus intihabı 

Sofya : 6 - Bulgaristanda yeni 
mebus intihapları için hazırlıklara 
başlanmıştır. :Eski Sobranya reisi 
Moşanof meclisin, feshedilişinden 
münfail bulunmaktadır. Çünkü,'Mo 
şanaf, doirudan do~ruya İngiltere 
ve Fransa taraftar lığı ile tanınmış 

bir demokrat zat idi. Eski partiler 
gayri resmi bir şekilde namzetleri
ni göstermc:ğe hazırlanmaktadır.San 
sürün şiddetle hakim olduğu Bul
garistanda propağa ıda için zorluk 
çekilmekte ise dı-, r partizanlar Kö 
seivanof hükumetini ~ekalliyette bı 

rakacak ;şekilde bütü bazırhklara 
başlamış bulunu) or. 

Zannedildiğine gört-, Kral Boris 
ve Doktor Köseivanofun harici si· 
yasetine demokrasi taraftarı parti 
zanlar katiyyen mani olmaya çalı· 

şacaklardır. 

Amerikada 

-Birinci sahifeden arlan-

lrrine faikiyeti anlaşılan ln2iliz hava 
kuvvetleri yeni siparişlerle daha mü 
kemmel kuvvetlenmiştir. 

Şimdiye t:adar 350 milyon ster· 
!inlik bir sipariş yapıldı~ı, yeni sipa
rişler vermek için bir lngiliz heyeti· 
nin de yakında Amerikaya gidece2"i 
haber verilmektedir. 

Yapılan ve yapılacak siparişlerin 
peşin para ile olması lngiltereyi hiç 
bir suretJe düşündürecek bir mesele 
değ-ildir. · 

Onuncu yerli mallar 
haftası hazırlıkları 

Her yıl olduiu gibi bu yıl da 
12 birincikinunda onucu yerli mal· 
lar ve tasarruf haftası Başvekilimi
zin bir nutku ile başlayıcaktır.Eko · 
nomi ve Arttırma eKurumu, hafta· 
nın manalı ve canlı bir iktisat bay· 
ramı halinde kutlanması için hazır
lıklarına başlamıştır. Kurum bayra· 
mm devam ettiti müddetçe halkı 
mızın üzüm, incir, fındık, elma, por 
takal, lcaysi ve yurtta yetişen mey· 
va ve yemişleri yemeleri için lü· 
zumlu tedbirleri almaktadır. 

D.ı biliye Vekaleti de hafta için 
hawlıklara başlamalarmı vali ve 
kaymakamlara bir tamimle bildir 
mittir. 

r 
imsakiye 

, 
Bugün günrş 6 saat 12 dakika 
Ôğlen 11 " 

40 
" 

ikindi 14 
" 

32 
" 

Akşam 16 
" 

51 
" 

Yatsı 18 
" 

~o 
" 

1 
lmıik 4 • 32 

Vilayetlerde üniversite 
haftaları tertip ediliyor 

Üniversitenin tedrisat siste!llİ 
üzerinde bazı değişmtler yapılmıl• 

sömt"str tedrisatı programı değişti• 
rilmiştir. 

Ünivt"rsite bundan sonra her yıl 
tedrisatına lkiociteşrinin başıod• 
başlıyacak ve şubatın onunda birioCr ı 
sömestr tamamlanacaktır. 

Şubatın 29 una kadar sömes1' 

tatili devam edt'cek :ve ikinci s'D' 
mestr 29 şubattan ma;ısın sonu11' 

kadar sürecektir. 
Ceçen yıl gibi tedrisatın rnıtY11 

başına 1 kadar yapılması keyfiyt11 

değiştirilmiş ve lıu suretle tedriJ 
bir ay uzamıştır. 

Her yıl sömestr tatilinde A\I~ 
paya yapılan gt.ziler :bu yıldan •, 
baren kaldırılmış, yf rine memlek 
gezileri konmuştur. Profesör \it; 
lebelrr memleket içinde geze 
!erdir. 

YENi NEŞRIY AT : 

İlk Öğretim 

ilk Öğretim mecmuuanın ~ 
inci sayısı çıkmıştır. ilkokul öJr' 
mrnleri için istifadeli yazılarla d 

·ı olan bu mecmuayı tavsiye eder• 

Sayın abunalarımıı~ 
Ev dejl•tlrme · m•"'',, 

olduOundan tevzlatta y•"~ll' 
iti• mahal kalmama•• 1 ,, 'taraf 
yeni ta,ındıjmlz evin •~ır 
•ini ldarehanemlze bil 
manlzl rica ederiz. O 

TÜRK sOt 

Halkevi reisliğirıd 
,ti' Fotoğraf kursu kaY 

rına başlandı • 

E .. d ~ oıı•'~ 
vımız e umumı ve " 

- ktıt• 
fotoğrafçılık kursu açılaca . eP 
sa devam ttm'k istiyenler1

" ~ 
ğı orta mektep son sınıfın• 

okumuş olmaları şarttır. ., ~1 
. b• Bu şartı haız olanların ı 

zarfında evimiıe müraca~tl• ıı' 
rını kaydettirmeleri ilin ofıJfl 1 .. ,. 

Kursun başlayacağı ~5/ 
bildirilecektir. 11172 4 



r 

lft 

ti' 

~etriNsani 939 Törkıözü Sabife: 5 

'= 

l'elefon 
250 Asri sinemada Telefon 

250 

7 Teşrinisani 939 Sall günü akşamından itibaren 1 

T yrone Alice Don 

POWER FAYE AMECHE 
•• BUYUK CAZ 

ilaveten : Renkli fevkalade Miki · Mavuz 

~LSARA'= 
'O- SIN E MASI -0-
Bu Akşam 

iki Büyük Karekter Artist 

Victor Mac Laglen 
V E 

l' Brıs Karloff ..... 

-
Muvafııkiyetle gösterilmekte olan 

Mevsimin Rakipsiz 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Komedisi ve 

Eddie Cantor ' ın 
Emsalsiz Temsili 

atafından şayanı dikkat bir tarzda 
YARATILAN Ali Babanın 

~aipsölük Mi R As 1 
Filminin son 2ünleı inden İstifade 
ederek bu nef ıs filmi gönniyenlere 

seyretmelerini tavsiye ederiz 

~ cnk Diyarların l ln\'n ı Altında 
~ trclnn Eden Knhrtımanlık \'C 

tdnkarlık Filmini unuyor 

'i"'---1 PEK YAKINDA_I ------------· 

YAŞASIN AŞK 
1 ABDUL Y AHAP'm:ı -

En Son Zafer Abidesi [11165] 

---------1 
Yeni 

Bayanlar 

Açıldı 

Dikim Evi 
l erzi : 
\'E:Rt: 

Necmiye Mutdoğan 
Mahkemeler arasından geçen caddenin 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 
..... . 

le \.Jeyiaı meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi suret. 
~-~~.tirtdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· 
\tc t ınde büyük bir dikkat)e hazırlanacak olan Son derece zarif elbise 

llValetlere sahip olacaklardır. 
'-.... 4-5 -7-9-11 13 - 15 - 17 11174 

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

\ 

, 

şapka 
KETİ 

• 
evı 

1 

Arzu edilen model üzerine yeni \·e tamir yapılır 

Adres: Yeni postane karşısı No:20· ı 
ı 1149 7 

.-.-------------------

Yeni çıkan kanurı ve nizamlar 1 
iş lhtilaflaranı Uzlaştırma 

Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

- Dünden artarı 

ve Tahkim 

bağlanması serbest olan umumi veya ferdi İş şartlarına ve işçi hak ve 
menfaatlerine müteallik anlaşmazlıkları ihtiva eder. 

Kanunda ceza müeyyidesine bağlanmış olan bal ve hareketlerin yapıl 
ması veya yapılmaması ıse 6irer suç teşkil <>deceğinden bu kabil haller 
üzerinde bir veya bir çok işçilerin işverenle veya işveren vekili ıle şu 
veya bu şekilde anlaşmaları yahut bunların Mümessil işçiler tavassutu ııc 
uzlaştırılmaları varit olamaz. 

Bu hallerin vukuurıda keyfiyete müdahale etmek ve Kanuni takib ta 
girişmek salahiyet ve vazifesi ancak iş Dairesinin ilgili teşkilatına ve nu 

halli Zabıta kuvvetlerine yahut Müddeiumumiliklere mevdudur. 

36 ve 'J7 nci maddeler hakkında : 

Nizamnamı-nin 36 ncı maddesi mucıbince verilen uzlaştırma karaıld 
rı ilgili makama tevdiinden sonra gelen en az 2 ncı ve en ge_.ç 5 ınbı ış 
haftasının ilk gününden itibaren tatbik edileceğinden, Bö ge Amırlerı tlU 

kararları icap ettiği tııkdirde feshetmek hususunda 37 nci madde muci· 
hince haiz oldukları salahiyeti, kararın tatbikinden cvvclkı muhld Zd fın 
da kullanmaları muvafık o ur. 

50 nci madde hakkında: 

itirazcı işçileri temsilen seçilecek bu işçinin de elind<>, Nızamn .. meııın 
43 üncü maddesirıe göre tanzim edilmiş bir vrsika bulunıncık icaµ eder. 

Muvakkat madde hakkında: 

Mümessil işçiler 15 6 1939 dan itıbaren faaliyete başlayacakıaıır.d ıı, 
seçimi daha evvel bitmiş olan işyerinde bu tarihe kadcır ~ıkacnk ış ıhtı 
lafları hakkında yine eskisi gibi lş Kanunu'nun 76 ncı ın.,.d ksı hüıcıııü 

cari olur. 

(Sonu Vad 



Sahıte : 6 Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KlLO FIATI 

En az f.n çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
1 

1 Koza 6.50 7 
-Ma. parlatı 

- - --
• 32 33,50 

-Ma. temizi -28 30 .. 
• 

Klevland - · '29 
40 _ __ 

-Klevland-( Y~M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - ÇllilT 

1 
1 

1 
Yerli •YemJik,. 

1 ı 1 .. •Tohumluk,, 2,17 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns J 

., Yerli 2,25 
-- 4,7 .. 

., Mentane 
Arpa 
Fasulya .. 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11 1 . UN 
-- Dört yıldız Salih 
... , üç " " .s .o Dört yıldız Do~ruluk el! 
..:.: :;:: üç ::ı " .. 
- s:: 

~- o - Simit ::: 7il .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N Uo üç ,... 

" " -
Simit .. 

Livt>rpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
6 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pen~ Santim 

Hazır l-f 22 Liret 

ı-Rayişmark 
--

Vadeli ı. 83 Frank ( Fransız ) -2-96 
Vadeli lil -5-82 

Sterlin( İngiliz ) -5-~ 
Hind hazır - 5 \ 59 ~Dolar ( Amerika ) 1..30 l 02 
Nevyork 9 12 -FranC( İsviçre ) 00 00 

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

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

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

İKRAM (YELER : 

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

I> 

ilin 
Adana Askeri Satın alma komis
yonundan: 

Cinsi 

Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
T. Fasulya 

Miktarı 

Kilo 

12000 
12000 
15000 
8000 

Muhammen 

Lira 

540 
480 

1200 
600 

bedeli lık Tem.iı:ıalf 

Kr. Lira Kr. 

40 .50 
16 
90 
40 

2 ı l 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı ya~ sebzeleı den Lahna, Pır• 
sa 11. Kanun 940 sonuna kadar taze fasulya 1. Kanun 939 sonuna k•· 
dar alınmak ve mukaveleye bağlanmak üzere açsk eksitmeye konuhnlJŞ 
tur. Muhammen bedeli ve ilk teminat tutarları hizalarında yazılmıştır. 

2 - Eksitmesi 131111939 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır· . 
Şartnamesi her gün Adanada Askeri Satın alma komisyonunda görjjle' ! • 
bilir. istekliler belli gün ve saatta teminat makbuzlariyle komisyona rnıJ ' ..... 
racaatları 29- 2 - 7- 12 11160 

Adana Hususi Muhasebe müdürlü
ğünden: 

· 1 - Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve munammcn bedelleri yaı11 ' • 
gayrı menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık aıtırma ile satı 
lacaklardır. 

2 - Açık artırma, 939 senesi lkıoci t eş r ini nin 24 üncü Cuma gi.io~ 
saat (10) da yapılacakt ı r. • 

3 - İha le vaktınden evvel Mali ye veznesine yatırılmış b ulunması lt! 
zım gelen pey pa rası miktarı, aşağıda gösterilmiştir . 

4 - İ steklerin muayyen vakıtte Vııayet idare h~y'etir.de hazır bulıJtl 
malan ilan olunur. 

Sahibinin adı Muhammen B. Pey p. 

L. L !{. 
~--------------------------------~·-----•r_a _______ . _ _;,,.; 

Cinsi Kapu N. Mahallesi 

Ev 17 19 Hamamkurbu Meınili oğlu Nazım 800 
" 39 79 (Eski tabakhane) Müslüman oğlu Mehmet 1800 
n 81 ., " Üdbağ Mehmet veresesi 13!)0 

60 oo 
135 Qll 

97 50 

4 - 7 - 11 16 11173 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

1 ı ' 
G eziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hasta ar 

nı istikla l okulu karşı sındak i muayenebanesinde k:ıbu\ etler. 
25--30 11087 

----------·---------------------------/ ______________________________ /! 

R. C. A. Radyoları 
ı d • 

ı g e 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Re~ 

;.... ___________________________ ____ 
20 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid . Güçlü 
A dana Türk sözü matba3s 

1 

' 


