
ADANA G(ıNDELlK 

'yndra : 28 ( A. A. ) - tngiliz 
bUııan milletine samimi bir hi· 
Ultınınuş, lngilterenin Yunanis

~aıı1nda çarpışacağını bildirmiştir. 
1~1ana yardım planı hazırlandı. 
1ııa : 28 ( A. A. ) - Yunan 

1~1lıaııdanlığından: lıalyanlar 5,30 
~av~dluk hududunda siper kıta-
1 hucuın etti . Anavatan top
tı "'"d •1ılJ afaa ediyoruz . 
liıı· . 

ha cı : 28 ( A. A. ) - Atına 
~dırııan edildi . ltalyan tayyare
. ~ilan bataryaları püsküt ltü. 
•1~ıtgıcn : 28 ( A. ~· ) - Yu· 
a a•}an dor arması aıasn da Kor· 

111·ca bir mlhaıtee oldu. 

1&~cd : 28 ( A. A. ) - Yu· 
~tıın bitaraflığı mı hafaıa tde· 

llıd cdiliHır. füışnkil Kaı<.ıde:ğ· ' . ~1<:da geldi. Pı c n.!> Pol tara-
~edildi. 

MHURlYETİN 
BüYOK 
Ri 

VEOAD GÜÇLÜ 

~rı Cumhuriyetin 17 inci yıl· 
1~İitnünü kutluyoruz. 
tırı .Yurtta sonsuz bir sevinç ve 

ile karşılanan milli bay- ı 
~I bu sene bizim için şimdiye 
~ltıadığı derecede manalıdır. 

da bıraktığımız 16 yılın par
Çosunu burada tekrar canlan· 
rıc imkan ne de lüzum var-

~lerleyişin temposu ihtiyar ta
t~ başını döndürüyor. 
~ C:uınhuriyeli, kökü asırlara 

asil bit milletin uzun ve ıztı-
1\ iltılllalardan sonra dünyanın 

it ôıçılrnış gözleri önüne koy· 
ıtı~~Cizedir. 

tJ Cı~cnin yurdumuzda yarat-
~. liiten fabrika bacalarında, 
t 1 tıe çarklarında görülüyor. 
cutrıhuriyetimizin en büyük 

--
SİY AST GAZETE 

.. 

•• 

P. K. 44 5 Kuruş 

NASIL 
J~·ılıı~~ doıtıa. lıem .'i;:f' .ıu <ma•", 
Ne hi/r /,tJiriz, nf' ırı/arı dnlo11, 

Sli;: Hrıb döıım•dık lıi:: lıiç lıir ;:aman, 

Dü·ıvala ;.;~lmf!•)i Tıirk '/l'rı mert cıları, 
1arılıte b"rı;:er.<İz. eıü: milletiz.!. 

Do~ııb d.ı ,,/nıiycn tdc /1ir del'leıiz!. 

N,. 1:C:ııiJ/ c<İr.c-~·ılilı; temi:dc~. okdcın, 
,\ e d•• •·ü: r,rı;inlıh; doj!.rndan. lıalııan, 

ll• r d, rn avırı eıııA: mıır.-Jnn palıwn, 

Carı,~ bı:: g tı'ırdük, rşı/fı ~arktan, 

;-0Jır,.ıı cıJklere çıt.an millt!tiz.'. 

J"rldı::ı ~liıımt)('n telı bir der itt i•.' .. 

ev· 8 ~ 
~ki 1 sahadadır. u eser goz· 
tr ara değil ancak dimağlara 
~ hitab etmektedir. 
\, r Vatan aşkı uğrunda, Milli 
-~ıı·· 

Başvekili mizin nutku 
~" un etrafında yekpare bir 
, 1 ~ka gibi kütleleşen tek dü
. ~ emelli , tek imanlı Türk 

.:~neden fazla oluyor ki , bü· 
~r'k İçin elim bir felaket olan 
t tıı:ı2nın hemen her köşesini 
~1~1Z~raba boğmuştur . 
d,ctın, insanla birlikte doğ· 
~~rıYaya anlatmak için sene· 
~ıı tırıı dökenler bugün kur· 
~ azzam binanın harabesinde 
.~ Öttüğünü duyuyorlar. 
~ Ve hürriyetlerini müdafaa 
U kanlarının son damlasına 
Şerı milletlerin kahraman-

h~ hiç .şüphe yok ki bütün 
0tınetle eğilir . 

Şı.ıtasını bilmek lazımdır ki, 
ı,llıilJetıerin mukadderatı sa
~ tırı.ın ve silahlannın kuvve
~ 'tildir. Bu davada htr 

~l eıı kuvvetli silah, vatan 
Gerisi iaiJJci sahifrde) 

11Sulh ve insarıltk aşkımız kadar, ordular ımızln kıymetine 

ve kahramanlıg na, milletimfzin müdafaa kudretine va hudutsuz 

fedakarlığına dayanan irade azmimizi dünya bilir ,, 

Ankara : 28 (a.<ı) -· Cumhuriyet 
Bayrawır:m açılış töreni münast>beti}le 
Başvekil Doktor Refık Saydam bugün 
radyoda aştığıdaki nutku söytemiştir: 

- "Aziz yurddaşlaıın . ! 17 ir.ci 
Cumhuriyet bayramımm kutlarr.a töre
nini açıyorum. Dür yanın kaJ<ınlık, ka
nşık hali karşısırda 1 milli birliğin gü· 
venli ve hür da' a~ı içir;de yaşayan 

Türk milletine büyi k bayram kutlu 
olsun. Bu rnernt anda cun huı iyetimizin 
banisi, rnilletimiz '.n kuı tarı c ısı At<ılüı k'· 
ün rr ane\ i huzurur.da Türk milleti adı
na minnet ve tazimle egiliyorum. Ve 
yine Türk milleti adır.a emrinde olma
nın ve toplanmanın verdi{:'İ guı ur ve 

ze\k içinde Milli Şefimiz cumhurreisi 
1 1 miz lsu:et lnönüne sarsılmaz bağlılığı· +---------------+ 

( Guisi UçUDcU sahif tde) Ba§ıtkılimiz Saydam 

( Sahip ve Ba~muharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4868 
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Kutlu 
olsun 

İtalyanlar dün 
Yunanistana 
hücum etti! 

İtalyan hattı yarıldı; .. Yunan ordusu 
kilometre içeri 

on uç 
girdi 

İNGİLTERE 
YARDIMDA 

Yunan gençliği elinde 
Türk - lngiliz - Elen ve 

Yugoslav bayrakları 

V AZlYE,T KARŞISINDA 

BULGARIST AN 
Yazısı üçüncüde -

MiLLETiZ? 
SatrJ1tan sarnıa ltoıtu./; durmadan, 
Cen!{İ f<ır/;wı bıılduk düi{iin kurmadan. 

Yar haberin ı:ılJrk telli tunıadaıı, 

lJcmİ} ki; t'urmayın Öii§man l'unnadan, 

Biz icadını nhck olan milletiz!. 
Dojfub ıla ölıııiytn trk /lir det/eti::. 

l'iia datlar yıı~lık, tn[!'İn/n a~tılr. 
Oç kıt'ada adım adım dolaştık. 
Att:l"r" yandık, kana bu/a1tık, 
Tiirlı."ürı muradına )'İn~ ulaıtık 

Jler dıltdiiii11i yapan milletiz.'. 

ihAub da i)/mtJtn ttk bir Jtıletiz!. 

Örgeevren 

Hitler - Musolini 
Fforansa'da 

Peten, Franko, Hitle, Mu
solini mülakatı da olacak 

Floransa: 28 ( A. A.) - Hitler. 
beraberinde Ribentrop olduğu halde 
bu sabah buraya gelmiştir. Musolini 
de beraberinde Kont Ciyano olduğu 
halde garda Hitlere samimi surette 
hoşamedi beyan etmiştir. iki devlet 
reısi arasında yapılacak mülakat saat 

( Gerisi UçUncU sahifede) 

(; 1JUK A F H - A ANA 

Cumhuriyet Bayramımız münase
betiyle iki gün tatil yapacak. 

. Bayram programı beşincide. 
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iKTiSADf BAHiSLER 

YENi TİCARET 
ANLAŞMALARI 

A nkarada, biri Japonlarla, di 
ğeri de Finlandiya murahhas· 

lariyle olmak üzere iki ticaret anlaş· 
ması müzakeresi vardır. Bunlardan 
Japonlarla olan müzakerelere henüz 
başlanmıştır. Japonlar Türkiycden 
afyon ve civa almak, yerine de kiın· 
yevi maddeler, tıbbi alit vermek is
tiyorlar. 

Finladiyahlar, Türkiye ile ticari 
münasebetlerini arttırmak için bü 
yük gayret sarfetmektedirler. Harp 
vaziyeti dolayısiyle f inlandiya Bal· 
tık Denizi vasıtasiyle, bir kısım Av· 
rupa memleketlerine, lngiltereye ve 

Fransaya ihracat yapacak vaziyette 
değildir. 

Finladiyanın dış ticareti, Sovyet 
Rusya ve Almanyanın transit kolay· 
lıklarından istifade edebilecek bir 
hale gelmiştir. Finlandiya, Sovyet 
Rusyanın transit şartlarmdan istifa· 
de ederek Türkiye ve Balkanlarla 
ticaret yapmak imkanlarını aramak· 
tadır. 

Ankarada bulunan bir Fin heye
ti, bu ciheti müzakere etm~ktedir. 
SovyetS Rusyadan geçecek transit 
bedeli dolar olarak Moskovada tediye 
edildiği takdirde, Fin malları Türki 
yeye gtlebilecektir. 

Ankara Sporcuları 
şehrimize geliyorlar 

Parti ve Halkevimizin 
açılış töreni dün yapıldı 

Merasim pek hararetli o\dll; Parti ve Halkevi 
reislerimiz özlü birer nutuk v~rdiler 

Asfalt cadde üzerinde yeni inşa geçmiş yurddaşlanmıza, arkadaşları· 
edilen Parti ve Halkevi binamızın mıza bilhassa bizden büyük yardımını 
açıbş töreni dün saat 17 de Partili esirgemeyen pd.rtimize karşı borçlu 
ve Halkevlilerle büyük bir halk kütlesi olduğumuz şükranı huzurunuzda da 
önünde yapılmıştır. Hazır bulunan bir kerre daha söylemeyi zevkli bir 
zevat arasında Valimiz Bay Faik Üstün vazife adederiın. 
ve Tümen Komutanımız Tuğgeneral Arkadaşlar ! 
Fahri Belen de bulunmakta idiler. Adananın bu binayı kendisine 
Törene Tümen Bandosunun çaldığı hediye ettiği Cumhuriyet Halk Partisi 
istiklal Marşile başlandı. Müteakiben ve Halkevinin mahiyeti, millet haya· 
Oparlör önüne gelen Parti Vilayet tımızdaki rolü hakkında uzun boylu 
idare heyeti reis vekili Doktor Bahri söz söyleyecek değilim. 
Erkan nutkunu irad ederek yerini Bunlan hepimizin de çok derin-
Halkevi reisi Bay Nevzad Güven'e den anlamış olduğunda kimsenin 
verdi. Çok alkışlanan ve bravo ses- şüphesi bulunamaz. 
!eriyle karşılanan Halkevimiz reisinin Yalnız bir noktaya işaret etmeme 
nutkundan sonra Valimiz B. Faik Üstün müsaade etmenizi isteyeceğim. 
Kordelayı kesti ve hazırlanan Büfe İçinde bulunduğumuz şu nazik 
törende bulunanlara ve halka açıldı. günlerde, hatta saatlarda bu noktayı 
Bunu takiben de bina gezildi ve h,?-tırlamamızda büyük bir fayda gö· 
törene çok samimi ve coşkun bir ruyorum. 
hava içinde nihayet verildi. Halkevi Halk Partisi ve Halkevi.. Birisi 
Reisi Bay Nevzad Güvenin nutkunu siyasi, diğeri siyasetten tamamiyle 
aşa~ıya aynen derç ediyoruz: uzak ancak bir kültür müessesesi ve 
· Sayın Misafirlerimiz f sadecec milletin yekinmesi davasında 

Büyük bayramımıza Parti ve vazife almış olan bu iki müessesenin 
Halkevi binamızın açılış törenile baş- yan yana, kucak kucağa bulunması 
lıyoruz. Şu dakikada kapusunun önün- başka memleketlerde olsaydı çok 

garip ve sun'i bir hadise olarak te-
de bulunduğumuz bu bina Adananın lakki edilebilirdi. 
fedakarlık ve yurd severlik doğusu- Fakat Arkadaşlar ı Bu hadise 
nun muhteşem bir abidesidir. bizde en büyük kuvvetimiz olarak 

2 ve 3 Teşrinisani Cumartesi ve Bu güzel eserin meydana geli tecelli etmektedir. 
Pazar günleri şehrimizde iki m1ç şinde maddi ve manevi yardımları (Gerisi uçuocu snhifı::) 

yapmak üzere Adanaya g~lecek • 

olan Ankara Demir Spor Kulübü lp8IDUk İhr8C8İPl{8r bir)İgw İDİll 
futbolcularnu Adana hu foduııda kar· Y 

!ıl~~-ık .üz~re_Bede~ Ter.biye mü.. )agv Vedilecegw İ ffiUhakkoktir 
durunun rıyasetmde bır hey et teşekkul 
etmiştir. Ankaralı gençler şerefıne 
Beden Terbiyesi binasında 1 Teşri · 

nisani Cuna günü saat 16,30 da 
çaylı bir toplantı tertib t:dilmiştir. 

Ankara ve lstanbu1 futbol ekipleri 
arasında halen en kuvvetli bulunan 
misafır fotbolcula~ tam kadro!ariy· 
le gelmektedir. 

Halkevinde yapılan 

çayh, müzikli toplantı 
Pazar günü Halkev;mizde saat 

17 de çaylı bir to;>lantı yapılmış ve 
ve neş'e do'u samimi bir hava için
de saat 20 ye kadar devam etmiş. 
tir . 

Vilayet mektupçusu 

Yeni mektupçumuz Bay Agah 
Ak:Can dünden itibaren yeni vazi
felerine başlamışlardır . Mu vaffc~kı· 
yetler dileriz . 

Güreş takımı gitti 
Güreş aj :mı Bay Şeref Çetio'in 

nezareti altında güreş takımımız Pa· 

zar günü lstanbula gitm"ştir. G'!nç

lerimiz Türkiye güreş birincilikleri 

müsabakalarına iştirak edecekler· 
dir • 

Adana Pamuk ihracatçılar Bir-
liğinin lağvına dair gazetemizin verdiği 
b r haber üze ine Bugün g z ·tesince 
bu hıberi çürütmeğe çalışan beya· 
natlar gördük. Bu beyanatların bi· 
rin ie, mezkur birlık unıımi kati?i 
Bay Zeynel Bes!m Sun: " .. birliği· 
miz, hüküneb karşı büyük bir ta· 
abhü1e girmiş V! birliğin m1ddi, 
manevi bütün varlığım vekalttin 
emrine koymuş lulunu}oruz,, de· 
mektedir. Maddi, ma'levi bütün vn 
lığını hüku n.!tİn emrin.! terk etm;ş 

o'an bir bıılığin m"v~u -Jiyeti nden 
bahsetm ·k bilemeyiz ki ne dueceye 
bdar doğıu o"ur. B ,ıy Ze;nel Besim 
Sun: "&<oop;!ratifıeri kendı elimle 
Jrn dun" di} or. Biz böyle l iı şey ha 
tırlamıyoruz. Bildiğimiz bir şey var

S3, 44 s:ıyılı Adana tarım sııtış ko 
operatifioi kuran Ticaret V ckaleti 
kredi ve rn•ı~ kooperatifleri şul-ıesi 

şefı Bay Şakir Bükerman' dır. Bir"nci 
klevlandın 60, birinci yerli pamır 

ğun da 50 kuruş fiy-.t esaslarını 

müstahsil ve hükumet aleyhinde l oı· 
durın:ımak rolünü pımuk ihracatçı 
lar birliği deruhte etm•ş değıldir. 
Bu fiyatlar hey' eti ve kilenin tasdi· 
kinden geçm·.~, ~ir fıyattır ve biç bir 
kuvvet bu f;yat!an aleyhte l ozdur· 
mak kudretine haiz değildir. 

Yaptığımız tahkık:ıt neticesinde 
elde etıiğimiz ma1u -1nta göre Afa. 
na pamuk ihracatçılar birliğinin u 
mJmi katibliği ile m·!b:tsebe ttşki· 
ki atıaın 'kaldırılması muhakkaktır. 

İlk 0 1arak kaldırılan birlık'erin ba-

şın~a "Çııval ve Kanaviç0
,, birliği 

gelaı~ktdir. Üjny a c;hv 1lınin bugün· 
kü şutları içinde çay ve kahve, de· 

mir ve m3deni malz';"m~. deri, ma· 
nifatura ıthalat birlıklerinin de işi 

kılm::ım • ştır. Aıian:1 p :m·.ık İh·acat · 
çılar Lirliğinirı de mu1e~ef O) n 1ya· 

cağı ıo' kalmamıştır. Buna da baş · 

fıca S!be\ parnuk
1 

i?ir.i bizzdt hüku· 
m timizin ele ahıış olma;;ıd ır. 

Aı karada Tıc:net Veka eti ta 
rafından biriikier için ~muvakkat) 

kaydiyle üç ay1ık bir k:dro ve büt· 
çe kabul e !ilmiştir. Bd..-i Adan~ 

Pamuk ıhracatı;ılar birlıği de tu 
meyzndadır. Yani daha ii ç aylık 

bir ömrü kalmış olabilir Bu m"jd· 
det z:ufında birliklerin kat'ı vaziyet 
feıioin belli olacağı söylenmektedir. 
Şimdilik en kat'i olan c het ithalat ve 
ıh•acat birliklerinin bugünkü müs
takil şekillerini muhafaz;ı edemıye· 

ce'<leıijir Çünkü, bu Hrliklerin mas 
raflarını karşılayacak bir kaynak 
m~cut değildir. 

l Halkevimizin JllÜ 
meresi bu gece 

Temsil ve konser ktı 
at enstitüsü salonll 

verilecek 
Cumhuriyet bayramı şer 

Halkevimiz tarafından tertib ~ 
büyük müsamere yana ve ert1 ti 
akşam Kız san'at enstitüsü~· lı 
da verilecektir. Halkevi tıJ~ § 

·ı b · · rnij? grupu ve :temsı şu esınıo ,e. 
ken hazırladıkları bu müs•Ole 
güne kadar veri!mi~ olan rnÜ5 

• 

lcrin en parlağı olacaktır di;e 

Halk : türküleri grupu ye 
zengin bir · program baıırl 
Temsil şubesinin değerli el~ 
rından Be1kis Rendan, Nee1111 

Yusuf Ayh:an, Receb Tek'tO• 
1 

Yurdsal, Veli Altınay'ın rol' 
rı ''fıedakarhk,, piyesi Güıide 
miz Halid Fahri Ozansoy tar 
Fransızcadan çevrilmiş tir. 

Bu büyük müsamerenin r 
lüğünü Coşkun Güven yap!Jl,J 
Eser için yeni dekorlar yaP11

5f 
Salona 10 ve 15 kuruş dubU 
girilecektir. Gerek temsil -.;e 

ye konuş itibariyle ve gerek 
ve üslub bakımlanndan b•I 
pek çok beğeneceğini tabrııi0 
ğimiz ··Feda kaklık ·,, ın son 
Şu güzel fınalle inmektedir· 

- Büyük baba ... Savaşt•0 

babam bize ne getirecek? ... 
- Şeref getirecek, çoc 

kabramanlann şerefini... 0 
- Ş~ref mi? N ! derne~ı~ 
- Bugünümüz ve yarıoıfll 

rum!.. 

Yeni askeri hastane 
bugün törenle açı1° 

e 
Dılbcrler sekisinde inşa f 

askeri bas tanenin buglin açıl 
1 

ninin yapı\ac~ğı haber alın!O ş l' 
~~~~~~~~~-~ ~ 

Cumhuriyetin en bıJ ~t~~ 
~ ,,~ 

eseri ~ç~ 
( Birinci sayfacfall ~ ~Cpj 

aşkı, millet sevgisi ve tesaoU0 :ta 
sudur. . b tiJ 

lşte Cumhuriyet idaresin111 1 
yıl içerisinde kazandırdığı ef1 ·~ •bur 
eser bu biı lik ve tesanüd his;:~ ~ llıt 

Bugün Avrupanın garbırt ~I$ ' 
layarak yavaş yavaş toprıı . 
kadar gdüp dayanan tıarb ... e 
karşısında Türk milletinin "' 
vakur inlizan bütün dünyarıırı 
ve takdirini kazanmıştır. o~ 

Dünya vaziyeti karşısııı ~ 
milletinin ne düşündüğü, ne 
çoktan bellidir. Bizi iyi tanı)'şıt1 
nu pek ala bilirler. Şimdi h~' 
kulağ"ında 1927 senesinde btl' 
let meclisinin salonunda gürl 
sesin akisleri çınlayor: 

"Ey Türk gençliği, biri"~ 
Türk istiklalini, Türk CuıJl 1 
ilelebet mu haf aza ve müdafii~ 1 
tir ...... Mühtaç olduğun kil 

muları:ı :iaki a:;il ka:ıda nıevC 



İTJtK-SÖZÜ 
\ t~~Tl~l+QAJjfı,,-

'-------· Abone ŞartJarı 
12 Aylık 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 
1-f)ı§ mernleketler iç;n 
lfboııe bed,.[i de~İ§mez 
Yaltırz posta masra(l 

zammedilir. 
2 - //arılar ;çin idareye 

11Liirncaat edilmelidir . 

~ ........ , ....... ...,. 
I ti Ve Halkevimizin aç1-
ış töreni dün yapıldı 

( lkinci sahifeden artan ) 

~~llkü_, ~alk Parti~i ba~~a mem
b· dekı sıyasi partılcr gıbı muay
.1t sınıfın, muayyen bir zümrenin 

1 
Plerini tahakkuk ettirmek için 

~uş bir parti değildir. 
~ ~lk Partisinin programı bir tek 
~· ılc hülasa edilebilir : Türk mil-

111 İsliklaı, şeref ve refahına bekçi 
• onun her an ileri hamlelerine 

~ak 
ı\r olmak .. 
b kadaşlar 1 Halkevinin vezifesi 

1 
ıı. &"eniş programın, bu mukaddes 
i:n .. çerçevesi içindedir . 

Utun millet işleri , memleket da
ı~. halkın partisi olan bu partinin ka· 

1Yle halledilir . Halkın malı ve t . 

1
k1 olan Halkevi de_ bu kararlarm 
kuku emrinde vaz1fe almıştır. 

_Cumhuriyet Halk Partisi, Halkevi 
r 1 birbirlerinin tamamlayıcısıdır . 
şu demektir ki , milletle , milleti 

~- eden fikir ve makanizma birdir 
Itbirinin yardımcısı , tamamlayıcı
~ Binaenaleyh biraz sonra , göğ
~ .. 
ıu kabarta kabaı ta içinde dola-

~~1rtıız. bu muhteşem binayı Türk 
tklinin birlik sembulü olarak gör

tc çok haklıyız • 
Arkadaşlar l 
~·· ~ti U~ük bir bayramımızı kutlamağa, 

~iti bır eserimizin kapısını açmağa 
~ V an~ığımız şu saatlerde , Avrupa
t h a~1Yeti bu sabah vukua gelen 
lui~~Uise ile biraz daha kanşmış , 
~ha t Ve yangın hududlarımıza biraz 

F .i'akıaşmıştır. 
~bı bakat, Türk milleti , dün olduğ'U 
~ Ug-ün de şu anda da muhtemel 
~ku hadiseleri karşılamağ'a hazır ve 
lt~11~et içindedir . Hiç birimizin yü
~uWk e en küçük bir tereddüd , en 
~tı>i . ?ir zaaf ammaresi yoktur • 
~~mızın düşüncesi ayni , hepimizin 
t~lııı· birdir . Ve bu karar çoktan 

IŞtir . • 
1. . . 

'lıut'~1ınızde ne biri şöyle düşünen • 
llıt: böyle karar veren muhtetif 
\ ııı· Ve sınıflar vardır; ne de halk
~ ılletıe partisi arasında en küçük 
~tılı~ . . lşte arkadaşlar J Bu, bi-

~ lı"unkü dünya ortasında en bü
şkuvvetimizdir . Ve bunun içindir 

"U 'llıdi bu birlik ve kuvvet sem. 
tıı· Olan bu binanın kapısını açarken 
'~dek· · ha ı ıman ve emniyet bir kerre 
tazelenmiş oluyor • 

İliliyor . . k" M"ll . ~ b .. uz, ve emınız ı : ı etı-

k .. Ugun yaklaşan büyük fırlınaya 
~Us Vermek mecburiyetinde de 

il • sonunda dünyanın harabesi 
~~nda dimdik ayakta kalacak , bu 

~~ eserden daha güzel, daha mu-
~~ın fazilet ve medeniyet abideleri 
~t. ,/·k kudretini muhafaza edecek
'ıı~ 1 eni evimiz hepimize hayırlı ol-

- •--·-·~., --·• -~ - •O•••-• 
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ltalyanlar dün 
Yunanistana 
hücum etti 

Atina : 28 ( A. A. ) - Selahi. 
yettar bir menbadan öğrenildi~ine 
göre, İtalyan talebleri lngiltere ile 
harb devam ettiği müddetçe strate· 
jik noktaların İtalyanlar tarafından 
askeri işgalini istihdaf etmekte idi. 
ltalyan elçisi bu talcbler reddedil· 
diği takdirde İtalyan kıtaatının ta· 
arruza geçtceklerini de şifahen · 
Yunan hükumetine bildirmiştir . 

Yunanistan sonuna 

kadar çarpışacaktır 

Atina : 28 ( A. A. )- ltalyanın 
Atina elçisi bu sabah saat üçte hü 
kumet reisi General Metaksesı zi· 
yaret ederek kendisine müddeti bu 
sabah saat altıda bitecek olan bir 
ültimatom tevdi etmiştir • ltalyanla· 
rın Yunanistandan bazı üsler taleb 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

Atina ajansına göre bütün Elen 
milleti Allahına sı!'ınarak Kralın ve 
Reis Metaksaaın etrafında sıkı bir 
kütle halinde toplanmağa ve ıere· 
fini, istiklalini ve memleketinin ta 
mamiyetini müdafaaya azmeylc· 
miştir. Elenler lazım gelirse ölmcğe 
fakat insan gibi ölmete karar vo· 
mişlerdir. 

Başvekil Metaksas mU· 

cadele edeceAlz diyor 

Atina : 28 ( A. A. ) - Başvekil 
Metaksas bu sabah şu sözleri söy
lemiştir : u Yunanistan ölünceye ka. 
dar döğüşecel<:tir • Kral Jorjun da 
neşrettiği bir beyannamede şöyle 
denilmektedir : " Yunanistan,Yunan 
istiklalini tahribe çalışan bir İtalya 
ile mücadeleye mecbur edilmiştir. " 
Arnavudluk - italya hudu-

duna• mühar•b~ başladı 

Nevyork : 28 ( A. A. ) - Roy· 
ter bildiriyor: Sofya ve Beliraddan 
gelen telgraflara göre Yunan hu 
dudunda bir muharebe cereyan et· 
tiği gelen top seılerinden anlaşıl· 
maktadır • Resmi Alman ajansının 

radyo ajansı tarafından verilen bir 
telgrafında da ltalyan kıtalannm bu 
sabah saat altıda Yunan hududunu 
geçtikleri bildirilmektedir. 
Yunan • italyan askerinin 

çarPı•t•ğ• t e y i d edillyer 

Sofya : 28 ( A. A. ) - Buraya 
gelen haberler Arnavud - Yunan 
hududu boyunca muharebeler ol
duğu teyid çdilmektedir , Yuna· 

nistana bir ültimatom verildiği ha
beri Bulgaristanda hayretle karıı · 

landı. 

Haber Kral Borisirİ milli meclis 
huzurunda söyJiyecrği nutuk sı

raıında ıelmif tir • Bu nutukta 

Hİtler - Musolini 
Fıloransada 

( Birinci sahifeden artan ) 

11,15 de li\ekyo sarayında başlamıştır. 
Ciyano ile Ribentrop mülakatta hazır 
bulunmuştur. 

Londra: 28 ( A. A. ) Hitler
1 

Mu
solini, Peten, Franko arasında bir 
bir mülakat olacağı haberleri gelmek
tedir. 

Bay Eden Mısırda temas
lara devam ediyor 

Londra : 28 ( A. A, ) - lngiliz 
harbiye nazm Bay Eden Mıstrda 
Mısır ricaliyle temaslara devam et· 
mektedir. Bay Eden refakatinde ln
gilterenin Mısır büyük elçisi oldutu 
halde bugün Mısır başvekili Hasan 
Sıtkı Paşayı ziyaret etmiştir • 

Bu!garistanın iıtikJil ve bitaraflıtını 
muhafaza azminde olduğunun tekrar 
tet.yyüd edileceği zannolunmakta
dır. Bulgaristanda bir Alman hare· 
ketine delalet eder hiç bir alamet 
yoktur • 
Yunan ordusunun umumi 

•eferberllği ilin edildi 

Atina : 28 ( A. A. ) - Yunan 
ordusunun umumi seferberliği ilin 
edilmiştir. Donanma Selanik Jima· 
nında toplanmıştır. Başvekil Metak· 
saa icabcden müdafaa tertibatı hak. 
kında Genel Kurmay Başkam ile 
aıun müddet tetkıkat yapmııtır . 
Sabah 4.50 de ışık söndürme mec· 
buriyeti ilin edilmiştir • 

Yun•niaten ingllterenin 

y11rd1m1nı taleb etti 

Londra : 28 ( A. A. ) - Yunan 
hükumeti lngiltere hükumetine mü 
racaat ederek yardım teleb etmiş. 
tir • 
Yun•nistan vaziyeti 

kartı•tnda Bulgaristan 

Sofya : 28 ( A. A. ) - Harbin 
başlangıcmdanberi ilk defa olarak 
bütün Bulgaristanda hava tehlikesi· 
ne karıı ihtiyat tedbirJeri alınması 
cmrediJmiıtir • Halk geceleri ışık

ların tcmamiyle söndürülmesi için 
bütün tetbirJeri almakla mükelleftir. 
Gelecek hafta Bulgaristanın her ta . 
rafında tecrübeler yapılacak ve:kurs 
lar açılacaktır • Tehlike kilise çan· 
ları1 canavar düdükleri ile haber ve 
rilecektir • 

Londra: 28 (a.a) Atinadeki lngi 
)iz elçisi lngilterenin Yunanistana 
yardım edeceğini reımen bildirmiş 
tir. 

Atina : 28 (a.a) - Bir noktadan 
yararak 13 kilomet derinliğinde Ar 
nnutluağa girmişlerdir. 

Atina : 28 (a.a) - Elen gençli 
~i itidalini muhafaza etmiş ve bu
gün hüyük tezahürat yaparak, elle· 
rinde Türk-fngiliz-Yugoılav-Elen J 

bayraklarını taıımıılardır. 

İngilizler bir çok Alman 
üslerini bombaladı 

Londra : 28 (a a) - İngiliz tay· 
yareleri iki Alman istila limanını ve 
Alman petrol depolarını, demiryol 
)arını, demiryolu iltisak noktalarını. 
şiddetle bombıırrfıman etmişlerdir. 
lngiliz filoları buralat da büyük ha· 
sar yapmışlardır. Bu akın esnasında 
10 fngiliz tayyaresi kaybedilmiş ise 
de bunlardan altısının pilotları safı
dır. 

Ruzveltin kabulü 
Vaşington : 28 ( AA. )- Bay 

Ruzvelt Amerikanın buraya gelen 
Londra büyük elçisini kabul etmiş 
ve uzun bir görüşme yapmışhr • 

Başvekilimiz~n nu~ku 

(Birinci sab.ifeden aı t:ın ) 

mızı teyid ediyorum. 
Milli mücadelesi kadar milli birli

ii de yer yüzüde örnek olan milleti· 
mizin böyle binlerce bayramı şevkle 

kutlamısı mukaddtrdir, 
Yurddaşlanm; Türkiye cumhuriye

tinin her .yılının milletçe yeni bir hamle 
ve başarının kanağı olduğu hepinizce 
malumdur. Cumhuriyet ve inkıliib re
jimimizin geçen yıllar içinde dahili' ve 
harici hayatımızda içtimai ve medeni 
alemimizde temin cttıği feyiz ve eser- . 
leri vatandaşlarıma sadece hatırlat -
makla iktifa edeceğim. O eserler her 
sene büyüyor ve büyüyecektir. O in
kıliblar hızını almış, deği~mez yoJla· 
nnda emniyetle yürüyor ve yürüyecek· 
tir. Dünya ahvalinin gittikçe artan ve
hameti karşısında Türk milletinin gös· 
terdiii olgun ve asil birlik, sükun ve 
vekar, istiklal ve şeref aşkı bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da en 
büyük emniyet silahımızdır. Bu güven· 
le istikbalimize bakıyoruz. 

Yurddaşlarıml bayramımızı büyük 
bir huzur ve emniyet içinde idrak e
diyoruz. Her Türk vatandaşının da her 
zaman ve her vaziyette fikren huzuru
na, kalben emniyetine güveniyoruz. kud· 
retindcn emin. istiklalini müdafaada 
tereddüdü olmayan bir milletin ferdle· 
riyiz. 

Sulh ve insanlık aşkımız kadar 
ordularımızın kıymetine ve kahraman· 
lı~ına. milletimizin müdafaa kudretine ve 
hudutsuz fedakarlığına dayanan irade 
azmimizi dünya bilir. Aziz yurddaş· 
lanın; geçen ienc de size söylediğim 
gibi dünyanın en buhranlı bir devrin· 
de her vakitten daha kuvvetli, hakkına 
gü.venen, ne haricr, ne dahili bir ıztı
rabı olmıyan bahtiyar bir milletin ferd· 
teri olduiumuzu düşünerek 17 inci 
cumhuriyet yıl dönümünüzü neş'c ile 
geçirmenizi bütün kalbimle temenni ve 
cumhuriyetin 17 ıncı yıl dönümü bay~ 
ramının başladığını ilan ederim.,, 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerimizin ÇO· 

ialmaema yardım ediniz ı 

.. 
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DA 
8.45 BU AKŞAM 2.30 

Türkçe Sözlü 

rTARZAN-ı 
t_ MAYMUN ADAM _I 
Afrikanın balta girmemiş ormanlarında binlerce 

filler, arslanlar, kaplanlar ve vahşi hayvanlar 
arasında geçen bir aşk macerası 

İlaveten: 

Kermit Maynard tarafından temsil edilen 
SON DERECE HEYECANLI SERGÜZEŞT FiLMi 

lNTlKAM ATEŞi 
Hergün 2.30 da matine 

BAYRAMDA 
BÜYÜK SÜRPRİZ 

~ 

.,~~~~~~~~~~~~ 

DİKKAT! .. 

- DİKKAT! .. 
DiKKATi 

Beyoğlunun, lstanbulun Biricik Sanatkarı Berber 

Hüsnü Ötken Adanada 
Asnmı zın baş yapma sanatının bütün inceliklerini nefsinde toplarnıŞ o1İ 
Hüsnü Ötken Dündenberi Adanada işe BaşlarnıŞ~ 

· k "ki" Elekl~ Ona bır defa yaptırmak lütfunda bulunacaktnız, Ele trı ı ve 
Ondülasyon size sanatının büyüklüğünü isbat edecektir ..• 

'I ooo-at+tooo 
1 Belediye Caddesi Singer Kumpanyası Karşısında 
1 Gü.2ellik Berber Salonu Ali Tezel 
! ..................... _.. .... __ ........ __ ... _......, _______ .., __ .... __________ ..._._..., ......................... .,. ................... -----..---~ 

1 ~~ Askerlerimize kışlık hedit 
kabul ediliyor !.. 

Kahramanca sınırlanmızı bekleyen askcrterimizi düşünen hamiyeti! '/ 

taşlann hazırladığı yün f anile, pamuk hırka, yün ve 1 

çorap, yün eldiven ve iç çamaşır Y E N 1 oırnak 
Merkezimizce 1~abul edilmeğe başlanmıştır. bll 

Gelmekte olan kışın amansız soğuklan başlamacbn önce verilecek sf 
diyeleri çok ;acele olarak yapıp anbarlanmtza teslim ·d.al,~k EN KUD 
VATAN BORCUDUR. 

Hamiyetli Adanalı ! Bu Vatan borccU}lU if~ 
mekte de geç kalma ! esi 1 

~ 

Askerlerimize hediyelerini vermekte istical t' ~ ~:ı 
niz. 1-5 12446 . Seyhan Kızılay Mef'İ tı 

' ~~ ..... -~ 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlü- 1 ilan Adana askerlik ş&J 

ğünden: 

Adana ziraat ve makinist mektebi talebesi için beher çiftinin muham 
men bedeli 700 kuruştan 141 çift iıkarpin 22 - 1 O - 940 tarihinden 
5-11 - 940 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Ebiltme 5 - 11-940 Salı günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdürlü· 
Aünde toplanacak .!atın alma komisyonu taralından yapı 1acaktır. 

Eksiltmeye ist,kll olanlaun 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerindtki vesaik ve •ı. 7,5 niıbetindeki dipozitelerile me1kur gün ve saat 
komisyona ve şartnamesini görmsk istiyenlerin bu müddet ıarfmda mek· 
tep müdürlüğüne müracaat etmeleri. . 

12434 22-27- 29 - 5 

ilin 
Antakya Belediye Reisliğinderu 

Başkatip 
Muhasebeci 
rfahsil memuru 
Mutemed 
Zabıta memuru 
Evlenme memuru 
Tahsildarlık 

Asli maaş 

30 
30 
20 
15 
10 

40 
40 

Tanzifat amiri 50 
Kantarcı ve cibayct memuru 30 

Belediyemizin yukarıda yazıh metnurluk)an münhaldir. Belı ediye meınut 
ve müstahdemleri nizamnamesi mucibince 'evsaf ve şeraiti fazi meyi haiı 
olup bu husustaki vesaikini ibraz edenler arasında 5 lkinciteır in Salı gü
nü saat 14 Belediyede müsabaka imtibanı yapılacakbr. lstekli&rin' vesı· 
kalariyle birlikte Belediye reiılitine '!>"iiracaat etmeleri ilin olunur •. 

Adana Türk Maarif 
Cemiyeti Riyasetinden : 

Pansiyonumuza parasız olarak 
girmek için müracaat eden ve ev
rakı Cemiyetimizde bulunan list-, 

·orta ve ticaret okulu talebelrrinin 
nihayet 7 ikincittş • in perşembe gü
ınü akşamına kadar imtihana sahil 
olmak üzere cemiyet riyasetine baş-

ı nrmaları ilan olunur. 
12436 25-26-27-29-1 

l Kiralık depo aranıyor 
Kılekapusu ile ~ıki istasyon •· 

raı1nda veya cıvarında 2,000 çuval 
ve dahafaıla çitid alacak büyüklük 
te depo ••İuyor. Kiraya vermek is· 
tiyenlerin Borsa cıvarında ''Turyat,, 
ıir~eti yazıhaneıine müracaaları. 

124 IS 16 - 18-28 

ilan 
Adana askerlik ıube .. 

sinden: 

1 - 20 Birinciteşıin 940 tıri• 
hinden itibaren 31 İkincikinun 941 

tarihine kadar lise mezunlarından 
Harp Okuluna talebe kayıt ve ka· 
bul edilecektir. 

2 - istekliler şeraiti anlamak 
üzere Adana askerlik şubuine mü· 
racul etmeleri ilin olunur. 

26-27-29 
# 

sinden: 
Hava Gedikli Okuhındın 

dij'er gedikli okullarını istekh 
okul mezunlarından iıtekliler / 
hemen Şubeye müracatları ila11

29 nur. 26-27-

f 

CiNSi 

Ma. parlatı 
Ma. temizi 
Kapı malı 

Y. Pamuğu 
Klevland 1 
Suıaam 

K. bugds:y- 00 
Buğday To. 

,, yerli ._ s.;...., 7_5 __ 
Arpa _ 4'"'--12_0 __ 
Yulaf 4 

28 ' 10 / 1940 
Kambivo ve pa ... 

__ lı Bankasından alınmıı~ 

:~mark ı E Frank ( Franaız ) __!. ~ 
Sterlin ( inafüz ) _J.. ~ 
Dolar ( Amerika ) ~ 
Frank ( laviçre ) 00 

Umumi ne,riyat müdiirl 

Macid Güçlü 
Türkıöıü Mıtb1111 Adıoa 



Cumhuriyet 
Bayramımızın 
Programı 

• 
~0.10,940 sah gOnü 
Bu .. 
1 ıun dükkan ve mağazaların ka-
ması mecburidir. Yalnız lokanta-

' aşçılar, kahveler, tatlıcı dükkanlan 
~!er, sucu dükkanları, eczacılar 
ulunabilecektir. 

fiGkOrnet konağında 
Saat 8,45 te Halkevi bandosu hü· 

ti t ~üne gelerek kabul resminden 
Çajve kabul resmi sırasında parç~

acak ve bir polis kıtasiyle bır 
rrna kıtası selam resmini yapa

ır, 

(Saat 9 dan 9,30 za kadar Vilayet 
~llllnda Vali ordu mensuplariyle 

I' .. eınurıarın - Müesseselerin, cemi
"l'İ ·~i ıı, halkın, konsoloslann tebrik-
l kabul edecektir. 
V e~tifat memuru Hususi Muhase· 
.A,.atıdat Müdürü Sırn Gökmendir. 

...._ Saat ( 9,45) şe kadar me
c ~recek olan askeri birliklerle 

ltk~ izciler, sporcular, cemiyetler, 
as· Ul!er ve halk krokide gösterilen 
~rıı duruşunu almış olacaklardır. 

erasim komutanı topçu alayın
~lbay Ali Rıza Kazankaya'dır. 
k - Hükumet konağında yapıla· 

0, abu! resminden sonra Vilayetin 
1~Nk mülkiye amiri olan Vali ya
. en büyük askeri komutan ve 

teisi oldu,ıç.u halde - Vali ko-
f ıs 

,,.e1"anndaki - meydana gelecek-
er saat tam 1 O da kutlama ko· 
~ 1 tarafından hazırlanan krokiye 

'1 ~er almış bulunan bütün grup
alk kütlelerinin önlerinden ge

rı her grubun karşısında dura-
~Cllınhuriyet ve inkılab sevgisini 
ecek kısa sözler söylemek sure

~ır. herkesin bayramını kutlayacak-

C .._ Müteakiben merasim komu
~ tı \ıeceği işaret üzerine askeri
~fJ istiklal marşı ile Cumhuriyet 
r~; Çalarken bütün mektepliler, 

dr. ar ve halk marşı söyleyecek-

il~e" Marşlardan sonra Vali, Ge
lller~tv~ Komu.ta.n!arla rüesanı~ tri
~e .~ı yerlerını almalarını mulea
~ Cıt resmi başlıyacaktır. 
~,,.. 

1 .,ıt töreni 

k" Askeri kıtalar (En büyük as- l 
&! <lrııutanın sıralayaeağı üzere) 2 -
~r Ve inkılab için canlarını ve u-

ını . 
~ıı vermış olan kahramanları 
't • edecek malUI subay ve erlP.rle 
~}~tıaları, 3 - Onif ormalt yedek 

a~ 4 ı ' - Jandarma kıtası; 5 -
~Ve bekçi kıtası, 6 - izciler, 

;- tktepliler (Maarif müdiirünün 
'1,tı;:aıcağı üzere) , 8 - Sporcular 

~ar, 9 - Mılli cemiyetler (Kı
~0cuk Esirgeme Kurumu, Türk 

~ lltuınu, Maarif Cemiyeti, Ba
Jtı.ıınu ve~aire) 1 O - Esnaf ce-
Ctj ' 

~ · 11 - Halk kütlesi. 

~ Tam saat 12 de bayram şe
~~I Pare top atılacaktır, 

~ 9den sonra 

ırı~ Sa.at H le halk kiirsiilerin
" erarıslar verilecek ve ~,Ladyom-
"t ~ 
· &'osterileri yapılacaktır. 

.._ Saat 15 te Halkevinde hoe .. 
&'Unün mevzuu üzerinde ko-

Yapıla~atır. 
.._ Müteakiben saat 16 memur· 
er r 

0 ' ıse \'e ortaokul talebeleri 
tcu halktan olanlar Halk evi bi-

Karabük fabrikamızın 
pik deınirlerine rağbet 

Hariçten memleketimize yapılan talepler 
İstanbul: 28 (Türksözü muha · 

birinden) - Bu hafta için·1e, dış 
ticaretimizde görülen tehavvülleri şu 
suretle izah edebilir iz: 

Son glınlerde, dış mem1eketler 
den Karabük fabrikas ının pik de· 
mirlerine karşı talepler artmaktadır. 
Birkaç hafta evvel Macaristana gi · 

den bir ticaret heyetimiz zirai mah· 
suller mukabilinde, demir ve madeni 

eşya sıtm almağı teklif etmişti. M~ 
carlar, bu teklife karşı pik demir 
istemişlerdir, 

Romanyadan da yapılan ta~e..:_ 
lerde, pik demirine karşı, demir mal· 
zem~. demir varil verileceğinden bah . 

sedilmektedir. 

Piyasadı! bazı tacirler, kıymetli 

maddeler mukabilinde dışarıya pik 

Askerlerimize kışlık 
hediyeler hazır /anıyor 

Askerlerimize verilecek kışlık hediyeleri Adana Kızı\ 
Ay şubesi kabule başlamıştır 

Memleketimizin bazı yerlerinde 
olduğu gibi şehrimizde de askerle· 

rimize kışlık hediyeler kabulüne baş· 

lanmış ve ~ehrimiz Kızıtay merke· 

zinde bir büro açılmıştır : 

Bütün Adanalıların bu işde de 
en ileri gideceğine hiç şüph~ etmi· 

nasından bando ile hareket ederek 
Atatürk anıtına gidecekler ve bir söy
levi müteakip Belediye, Parti, Halkevi 
ve Demiryolları tarafından hazırlanan 
çelenkleri Anıta koyacaklardır. 

1 - Atatürk Anıtından dönen ta
lebe ve izcilerle sporcular Halkevi 
bandosile beraber Cumhuriyet ve di
ğer marşları söyliyerek Maarif Müdür-
liiğünce tesbit edilen yerlerden ve 
caddelerden geçeceklerdir. 

J - Halkevi çelenk koyma me
rasimini müteakip hoparlörle müzik 
neşıiyalı yapacak. 

K - Okullar talebe velilerine 
programlarına göre müsamere vere· 
ceklerdir. 

L - Gece saat 20 de askeri kı
talar, okullar, sporcular, kurumlar ve 
halk tarafından fener alayları yapıla

cak ve. bu alayın tanzim ve idaresile 
geçeceği yerler Tüm Komutanlığından 
tayin edilecek subay ile Maarif müdü· 
rü, Parti, Emniyet ve Belediyeden ve
rilecek birer zat tarafından tesbit olu
nacaktır. 

M - Halk meydanlarda oyunlar 
oynıyacak. 

N - Vilayet tarafından Orduevi 
salonunda bir balo verılecek ve ba-
loya iştirak edecek~ere davetiyeler 
gönderilecektir. 

30.10.940 çarşamba gUnD 
Bugün diikkiinlann kapanm:.ısı ih

tiyardiir. 
A - Sabahleyin saat 10 da Ata· 

türk Parkında tenis gö ,terileri yapıla
cak. 

B - Halk kürsülerinde konfe
ranslar veı itecek 

C - Öğ'leden sonra Stadyomda 
spor gösterileri yapılacak 

Ç - Saat 15 de M·ıarif Müdürü-
nün bir söylevini nı.üteakip Mılll Mı::n
.sucat mektebinin açılma töreni yapı-
l:ıcaktır. 

D - Gece meydanlarda halk ta
raf ınr:lan oyunlar oynanacak 

yoruz. Yeni olmak şartiyle yün fa_ 
nila, pamuklu hırka , yün ve iplik 
çorap , yün eldiven ve iç çamaşır 
olarak vereceğimiz hediyeleri Kızılay 
binasnıda açılan büro makbuz mu
kabilinde mHİni.:mnuniye kabul ed~-
cektir. H"'mşerilerimizi bu ;şte de 1 

seferber olmağa davet ediyoruz. 

At koşuları 
hararetli oldu 

Ath Spor kulübüaün tertip et
tiği ve Pazar günü şehir hipodro· 
munda yapılan son baharın son bii· 
yük At Koşuları senenin en güzel, 

tn heyecanlı koşusu olmuştur . P.ı
zar giinü havanm da b~llar gibi 
dupduru olması koşuların zevkini ve 
eğlencesini bir derece daha artır 
mıştır . 

Binlerce seyirci arasında vali· 
m:z, tümen komutanımız, daire mü
dürleri , hususi ve resmi bir çok 
müess~selerin a nirleri , birçok da
vetliler yarışları takib etmekte idi-
ler. Yarışın en enteresan tarafını bir 
taraftan yülcselen davul ve zurna 
sesleri, dig.!r taraftan cu v~ kos· 
tümlü bayanlarımızın bu aradaki 
neş'eli ve coşku11 ahenkleri idi . 

1400 Metre mesafeli birinci tay 
koşusu oldukça alakayla takıb edil· 
miş ve Emin E•ik'lğlunurı Aysel , 
Btkir Karabucağm Efe , Hüseyin 
Gafurun Arslan adlı tayları birinci, 

ikinci ve üçüncü gelmi~lerdir. 
İıcinci koşu 2 JOO metre üzerine 

sürat koşufü idi Bu koşu ia da Hı· 
san D.11Jurun Fırtına!lı birinci, B!hr 
eddın Giikselin Seyfisi ikinci, Yasin 
Millinin Geliri üçüncülüğü almışlar 
dır . 

Son ve büyük koşu m ıkave· 
met koşusu idi Me!lafesi 3'100 met 
re oları bu koş!l 'lUn biricıciliğioi de 
Huseyin Atlının S !Zgini , ikinciliği 
Hasan Ermamn G imüşü , üçüncü
lüğü Sabri Yertutan n Kılıçarslanı 
almıştır. Birincilik, ikincilik ve üçün· E - Halkevi tarafından Kız Sa-

nat Enstitüsü salonunda müsamere 
verilecektir. 

1 cülük alanlara 340 lira ikramiye da-
• ğıblmıştır , 

demiri satmak için Karabük fa bri'" 

kasına müracaat etmektedirler. Hat

ta heyet halinde Kara~üke gicienlef. 

de vardır. Ticaret vekaleti, dışarıdao

vaki o1an pik demir tekliflerini ted--

kik etmektedir. Şiaıdiye kadar yal· 
nrz Romanyaya pik demir sabşma 

~üsaade edilmişti. Diğer tekliflere 

henüz cevap verilmemiştir. 

f" RAD T . -- ı u.:: o IROGRAMI : 

29-10-1940 Sah 

8.00 Program , Saat ayan 
8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.50 Ev Kadını 

9.00 Müzik : Halk türküleri 

9.20 Konuşma : Milli Bankacılığı"'. 
mız 

9.40 Mlizlk : Muhtelif şarkı ve tür
küler 

10.10 Konuşma : Cumhuriyet reji
minde dahili' idarenin, mahalli 
idareler manzumesinde VÜCU· 

de gelen inkişaflar . 
10.30 Müzik : Davul, zurna ve çifte 

nakkare ile mesire ve oyun 
havaları 

10.50 Konuşma : Beden terbiyesi ve 
gençlik teşkilatı 

11.10 Marşlar 

11.30 Müzik : Saz eserleri, milli o-_ 
yun ve zeybek havaları 

12.00 Müzik : Uvertürler 
12.15 Büyük Millet Meclisinden nak .. 

len neşriyat 

13.30 Saat ayarı, Ajans haberleri 

12.33 Müzik: Türk 

13.50 Müzik : Hafif program 
14.45 Ankara Şehir hipodromundan 

naklen neşriyat : Geçit töreni 
16.30 Saat 18.00 de tekrar neşriya· 

ta başlamak üzere kapanış 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Cumhuriyet Bayramı Piyan· 
gosunun 19 Mayıs Stadında: 

çekilişinin neşri 

19.40 Konuşma : Çocuk Esirgeme 

Kurumunun Gumhuriyet dev

rindeki faaliyeti ve bunun va

tan ve millete temin ettiği i

yilikler 

19.00 Çocuk saati : Karagöz 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.30 Müzik : Radyo küme heyeti 

20.15 Radyo G--1zctcsi 

20.45 Temsil : Savaş Çocukları 

21.3J Korıuşma : Yurdumuzun cum· 

huriyet devrindeki sağlık ve 
içtimai yardım işleri 

21.30 Müzik : R ıdyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, Aians 

22.50 Müzik : Dans 

23.25/ 

23.30 Yarın ki p ragram ve Kaparuş 
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Sahife 6 

ara 

"" A. <dl ana <dl a °' 
(2) ma~ yapacaktır 

BlR_fNCI MAÇ : 

2.11.1940 Cumartesi 

nkara Demirspor -

Adana Demirspor 
iKiNCİ MAÇ: 

3.11.1940 Pazar 

kara Demirspor ~ 

Adana Muhteliti 
Maçlar Adana Stadyomunda 

saat tam 14.30 da 
Duhuliye : 20 kuruş Tribün : 40 kuruş 

Tu .. rkso··zu•• G İ • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze. esı • vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

====================== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

TürkSÖZÜ Matbaası: rita, Biliımum[Matbaa İşlerini Türkiyede 
~=:==::==:::=:==:::=::=~==~ mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Y ap_ılır. 
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