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cumhuriyet Bayramımızı 
liALKEVİMIZE b .. .. k t h •• ti k tlad k 
l'.EBRIK, TEŞEKKÜR r 

1 uyu eza ura a u 1 
ir..ı TELGRAFLARI 

•d Gunn - llalkni Reisi • 
Adaıııa 

C, Teşekkür ve muhabbetle ..... ,.,,.. ... 
tderim. 

- iSMET Jl\'ONO 
'ttad Gtı•en - l lalkcTİ Rei..;i 

Adana 

Bilrnukabele kutlularını. 
Türkiye B. M. M. Reisi 

~ Abdulhalik Renda ı 
••d Gunn - HalkeTi Reisi 

Adana 
'r'ücc Genel Başkanımız Milli ' 

1Zin bayratı altında aziz 
1İ'1izin kutlamakta olduğu 
büyük bayramımız münase

fÖsterilcn içten duygulara 
iir eder, saygılarımı sunarım. 

il. l'. c,,nıl Sdr~terı J.'rzurum Mrbusu 

Dr. Fikri Tu:r:cr 

.. .. .. .. .. .. .. K. bramnn Sulıaylnraıııız \'e ,\i~hınetcikler Aclnnnıla rc-;mi g<'çİttf' 

illi Şef imiz in nutku 
Cumhuriyet bayramı şehrimizde 

coşkun bir tezahürat ve neş'e içerisin
de geçti. Bayramın ikinci günü olan 
29 Teşrinevvel Salı günü bütün dük
kan ve mağazalar kapahlmış; bu en 
büyük bayramımızın manasını idrak 
etmiş olan Adanalılar, kadını, erkeği, 

çocuğu, genci ve ihtiyariyle merasim 
yerine dotru Asfalt caddenin iki ta· 
rafında sedler vücuda getirmişlerdi. 

8ttyllk Millet Meclisimiz 
1lgUn l('tlma edecektir 

ler teşebbüsü
akibeti meçhul 

son Alman tek-
endişe ediyor 

A. ) - Hitlerin 
tesisi teşe bbü
meşlc üktür . Bu 

bıtı lsviçre gazetelerine ve 

Ankara: 31 (Tur\, özU muha.birin· 
den) - Buyuk .\\illet Mt-cli .. imiz ya· 
rın ~ant on tıçte toplanacaktır. ,\\ec-
liı>in ,yarınki loplnntıs111daki nıUzakerat 

Ankara radyosile naklnlilt cektir. Ya- 1 
rıı:ıki toplantıda riyaset divanı intiha· 
bı da yapılacaktır. Bu içtimada Milll 

Şt fimiz İsmet İnönU de mUhim bir 
nutuk 5ödin ceklrrdir. Yarınki mec· 
lı<i çok ha;aretli ol3caklır. Butun 
mebuslarımız bugUn Ar knrada tkplan· 
mışlardır . 

Kout Ciyano Tiranede 

Saat 8,45 de Halkevi bandosu 
hükumet binası önü~de yerini almıştı. 
Saat 9 dan 9,30 a kadar vilayet ma· 
kamında tebrikler kabul edildi. 9,45 e 
kadar merasime girecek olan bütün 
birlikler krokide gösterilen yerlerini 
tamamen almışlardı. Saat tam 10 da 

t nıemleketlerin basınlarına 
•tağıdaki neticeleri istihraç 
iir : 

Vali Bay Faik Üstün, Tümen Komu
tanı Tuğgeneral Fahri Belen ve Parti 
vilayet idare heyeti veki Doktor B. 
Bahri Erkan bütün gruplarla halk küt
lelerinin önlerinden geçerek herkesin 
bayramını kutladılar. Müteakiben me· 
rasim komutanı Albay A. R. Kazan· Londra: 31 (~a) - Kcrnt Ciya 1 

no Tiraneye gelmiştir. ~İr kaç gün 1 ( Geri.;i ikinci sahifede) 

sonra Musolirıinin de Tiraneye ge. ,----------·-----
( Gerisi UçUncU sahifede) leceii şayıan vardır. Romen gemileri Türk 

0

lllİz Halkevioin yeni binasının bir törenle açıldıgıoı yazaıı~tık. 

sularını terk etmiyecek 
Bükreş : 31 (a.a) - Rador: De· 

niz müsteşarlığı, Türk limanlarında bu· 
lunan Romen vap:ırlarının bu limanla
rı terketmeğe davet edildiğine dair 
haberleri katiyetle yalanlamaktadır. 

Romen vapurları tesbit edilmiş o· 
lan seyrüsefer mucibince faaliyetine de· 
vam etmektedirler. 

HER GÜN 
SAYFA 
ÇIKAR 

Türksözü, kıymetli oku
yucularının şeker bay
ramını kutlular . 

• 

Yunan - f talyan 
savaşı devamda 

lngiltere Yunanistana 
geniş yardıma başladı 

ELENLER METiN ! 
Atina : 31 ( A. A. ) - Dün öğ

leden sonra Atinada yaı ım saat sü
ren bir alarm verilmiştir • 

Atina : 31 ( A. A. )- Kral Jori 
Başvekil Metaksası ziyaret ederek 
uzun müddet görüşmüştür. Halk kralı 
hararetle alkışlamıştır • · 

Atina : 31 ( A. A. ) - Deniz 
müsteşarı donanmayı teftiş etmiştir • 
Mibtqar mürettebata "Miyaulig Zana
ris ve sair Yunan denizcilik kahra
manlarının halefi olmaya liyik oldu· 
duğı.ınuzdan ve onlar gibi vatanımı
zın şan ve şeref ve hürriyeti için 
harb ederek zaferler kazanacatınızdan 
emin bulunmaktayız.,, demiştir. Hitabe 
uzun alkışlarla karşılanmıştır . 

Londra : 31 ( A. A. ) - lngiliz 
resmi makamlara, tecavüze karşı ve· 
rilmiş olan garantinin tatbiki olan 
lngiltcrenin, Yunani ... tana kelimenin en 
geniş manasiyle askerl müzaheretini 
vermekte oldutu bildirilmektedir. 

Yunanistanda mücadele başlamış 
ve bunun üzerine lngiliz garantisi 
derhal faaliyete geçmiştir • Şimdiye 
kadar İtalyan filosu , denizlere haki
miyeti şüphe götürmeyen lngiliz filo
siyle boy ölçüşmekte çekingenlik 
göstermiştir. Fakat şimdi Yunan sa
hillerinde vukua ıcelecek hadiseler~ 
ltalyan filosiyle çarpışmalara netice 
vermekten hali kalmıyacak ve İtalyan 
filosu ihtiyatkar vaziyeti bırakmak 
mecburiyetinde kalacaktır. İngiliz hü· 
kOmeti Yunanistana , Yunan talebi 
üzerine deniz ve hava yardımı yap· 
mak için bütün tedbirleri alırken. 

Yunan Yarımadasına tecavüzün umu
mi ve diplomatik neticelerini de çok 
büyük bir alaka ile tlkibetmektedir • 

Cebelittarık müdafaası 

fevkalade kuvvetlidir 

Parti Ye Halkevimiz binasının açılış töreniRde balunan da"·dli· 

•i Reisinin hitabesini dinlerken göstermektedir. 

Cebelitarık : 31 (a.a) - Fevkala
de surette takviye edilmiş olan Ccbe

litank müdafaası Kara ve denizden bü.
tün havaliyi himaye eden sayısız top· 
larla mücehhezdir. Bir taarruz vaki ol
duğu taktirde garnizonun çok uzun 
müddet dayanabileceti bildirilmekte· 

1 dir. 



1 Teşrinisani 940 
i!2!! 

Cumliuriyet bayramımı
zı büyük tezahüratla 

kutluladık 
( Bil'inci sahifeden al'tan ) 

kayanın komutası üzerine askeri ban· 
donun çaldığı İstiklal ve Cumhuriyet 
marşına bütün mektebliler, sporcular 
ve halk iştirak etti. Çok muntazam 
bir şekilde okunan marşlardan sonra 
Vali, Komutan ve rüesasının Atatürk 
parkı önünde kurulan tribünde yerle
rini imaları üzerine geçit resmi yanıl
dı. Büyük bir insan dalgası tek bir 
insan halinde disiplin ve intizamı boz· 
madan bütün caddeyi baştanbaşa 
çevrelemişti. Gökyüzü dupduru idi. 

Heykelin, tunçlaşmış Atatürk'ün 
nazarlara caddenin üzerinde.. Geçid 
resmini Adanalılarla birlikte takibe· 
diyor, görüyordu. 

Geçid resmi biterbitmez saat 12 
de bayram şerefine 21 pare top atıl
dı. Saat 14 de halk kürsülerinde kon
feranslar verildi, stadyomda spor 
gösterileri yapıldı. Beden Terbiyesi 
bölge binasında bütün sporculara böl
ge müdürü tarafından bir söylev ve· 
rildi. 

Saat 16 da Halkevinde toplanan 
memurlar izciler, lise ve ortaokul ta
lebeleri ile sporcular ve halk Atatürk 
parkına hareket ettiler. Başta Vali 
muavini Bay Ali Rıza Tarhan olduğ'u 
halde Belediye, Parti ve Halkevi re
isleri, çelenkler, Halkevi bandosu ön
de bulunmakta idiler. Parkta Tümen 
komutanı, Tümen kurmay başkanı ve 
diğer askeri erkan büyük üniforma
lariyle heyete intizar etmekte idiler. 
Bir kıt'a a~ker de heykelin tam cep
hesinde mevki almıştı. Çelenk koyma 
merasimine istiklal marşiyle başlandı. 
Ve müteakiben çelenkler yerlerine 
konuldu. Bundan sonra Erkek Mual· 
lim mektebi edebiyat muallimi Bay 
Raşid çok c:ılkışlanan bir söylev verdi. 
Daha sonra da halk ve mektebliler 
bando ile h ~raber hep bir ağızdan 
Cumhuriyet marşını okuyarak mera· 
sime nihayet verdiler. 

Çelenk merasimi bittikten son
ra Halkevi hoparlörle müzik neşriyatı· 
na başladı. Gece fener alayı tertip 
edildi, mekteplerde müsamereler yapıl
dı, Ordu Evinde davetlilere Cumhuri· 
yet balosu verildi 

30 Teşrinievvel çarşanba günü de 
saat 10 da Atatürk Parkında tenis 
kordunda tenis gösterileri yapıldı, 
halk kürsülerinde konferaslar verildi, 
öğleden sora stadyomda spor hareket· 
teri oldu, gece Kız San'at enstitüsünde 
Halkevi gençleri tarafından halka tem
sil ve konser verildi. 

Dört yaralama vakası 
Çıkmadığımız iki gün zarfında 

şehrimizde dört yaralama vak'ası 

olmuştur. Mehmed oğlu Yusuf Tav. 
şan adında biri Ali oğlu lbrahimi 
l O kuruş alacak yüzünden, Nasır 
oğlu Salih adında biri de Sal.h oğ· 
lu Selimi eski bir husumetten do· 
layı, fsmail oğlu Rahim derin bir 
kin ve öfkeyle Şahabbettini, Ap· 
tulmeonan oğlu Abtulvahab da 
Abtulkerim oğlu Turanı bir müna
kaşa neticı-sinde bıçakla yaralamış . 

lardır. 

Bunlardan lbrahimin yaraları e· 
h !mmiyetlicedir. Şahabettinin yara· 
sı ise on günde iyi olacak derece
oir. Selim ve Turanın yaraları ha· 

fıfcir. Yaralılar tedavi altına alm· 
mışlar, yakalanan carihler de Adli· 
yeye verilmiş tir. 

TORKSOZO 

Halhevimizin müsamere 
1ve Ronseri gOzel oldu 

Halkevimiz Temsil ve Ar şu
beleri gençlerinin dün ve evvelki 
gün akşam Kız Sanat Enstitüsü sah 
nesinde verdikleri müsamere mu· 
vaffakıyetle neticelenmiştir • 

Bay Coşkun Güven'in rejisörlüğü 
altında tertib edilen mevsimin bu 
büyük müsameresinde şair Halid 
Fahri Ozansoy'un Fransızcadan adap 

te ettiği 11 Fedakarlık ,, piyesi oy· 

namıştır. Mizansen , dekor , ışık ba

kımlarından cidden büyük bir mu· 

vaffakıyet kazanan " F edakirlık ,, 
piyesinde rol alan gençlerimizden 

Belkıs Rendan, Necmi Şenel, Yusuf 

·Ayhan , Ahmed Yurdsal , Receb 
Tek Eş ve Sevim Lokman rollerinde 

en küçük bir aksaklık dahi göster· 

miyerek takdir ve alkış toplamış· 

lardır • 

Temsilden sonra Bay Adil OJ
kü'nün şefliği altında konserini ve· 

ren Halkevi halk türküleri ekipi ise 

tam bir tekemmül göstermiştir. Ha· 

kikaten halkın hissiyatına uygun 

eserlerden müteşekkil bir repertu. 

varla ve muntazam provaların esui 
olarak büyük bir muvatfakıyetlo 

konserini veren halk türküleri ekipi 

müteaddid yerlerde pek çok alkış 

lara mazhar olmuştur . Gençlerimizi 

ve değerli rejisörlerini tebrik ede
r1z . 

Vali Ceyhan kaymaka

mını taltif etli 

Ceyhanda iki büyük ilk mektep 
inşasına ve Ceyhan köyltrinde de 
yine köylülerin himmetiyle bir çok 
mektebler vücu fa getirmek husu · 
sunda gösterdiği muvaff akiyet ve 
çalışkanlıktan dolayı Ceyhan kay 

makamı Bay Bekir Suphi Aktan, 
valimiz Bay Faik Üstün tarafından 
bir takdirnam~ ile taltif eJilmiştir. 
Tebrik ederiz. Ceyhan merkezinde iki 
büyük ilk mektebin h ılk yardımiyle 
İnşa ve ikmalinde gayretleri görülen 
komisyoıı reisi B. s~id Akkan, ko · 
misyon azalarından Hanefi Özbilen, 
Cemil Burhanlıoğlu, Meh~ed Ş !r· 
m~d, H ıs an Oflas, Arif Yaltır, Ki· 
mil Tekerek ve Nedim inal Valimiz 
Bay Faik Üstü o tarafındın yazı ile 
tebrik ve takdir edilmişlerdir. 

Doğan ikizler 

Demir spor 
şehrimizde 

Demirspor gençlerine 
gençlerimizin ziyafeti 

Ankara Demirspor klubü genç 
leri dün vilayet hu:iu:iun1a bir kar
şılaşma heyeti tarafından istikbal e
dilmiş ve şehrimiz garmda hararetle 
karşılanmışlardır. 

Adanada Demir spor klubü, şeh 
rimize gelen Ankaralı g~nçler şere 
fine dün akşım imren lokaotısında 
bir ziyafet vermiştir. Yemek pek sa 
mimi olmuş, hasbihallerle ·geçmiştir. 
Gençler ziyafetten sonra halkevi 
müsameresinde bulunmuşlardır. An· 
karalılar yarın Adan1 D !mir spor 
sporuy!e, pazar günü de Adana 
muhtelit ile birer maç yapacaklar· 
dır. 

Öğrendiğimize göre Ankara de· 
mir spor takımı fevka:ade bir kadro 
ile gelmiş bulunmaktac!ır . 

Şehir Meclisi açılıyor 

Pazartesi günü saat 14,30 da 
Şehir Mt clisi açılacaktır. 

Bay Vedad Ürfi Bengü 
Samsun Vi layet gazetesi baş · 

muhuriri ve s~rnsun H.tlkev. rejisö· 
rü büyük aktörlerimizden Bay Vedad 
Ürfi Bengü kısa bir mü .-Jdet ıçın 
dün şe h r imize ge'm;ştir. 

Bir kadın 

helaya 

., 
çocugunu 

atmış 

Po'ise vaki olan ihbar ve şika · 
yet üzerine istiklal mahallesinde 
içtimai bir suç işlendiği haber a. 
lınmrştır. lorahim kızı Şerife adında 
19 yaş•arında genç bir bayan gayri 
meşru kazandığı çocuğunu doğurarak 
abdeshıneye atmış ve bu sıretle 

çocuğun öiümiine sebebiyet v~rmiş· 
tir. Hadise şehrimizde derin bir nef· 
ret ve ürp~rme uyandırmıştır, Adli 
tahki cat devam etmektedir. 

Yeni Askeri Hastaha

nemiz bir törenle açıldı 
Dilberler sekizinde inşa edilen 

büyük modern as'<eri hastahanenin 
açılış merasimi yapılmıştır. 

· Şehrimiz Hamamları 29 Teşrinievvel s a l ı gunu 
bisikletçi Bay Necip Özyazgan'ın 
ikiz çocuğu dünyaya gelmiştir. Ço 
cuklardan biri kız, diğeri erkektir. 
Erkek çocuğa "Cumhur,, adı veril· 
miştir. Ömürleri uzun olsun. 

Şehrimizdeki hamamlarda temiz· 
liğe ve sıhhi şartlara riayet edilme· 

ı diği şikayet edilmektedir. Nazarı 
dikkati .celbederiz. 

İzcilerimiz 
dün gelöi 

Cümhuriyet bayramımız ınii. 
betiyle yapılacak büyü\c resıı>1 

çitte bulunmak üzere Ankar•~' 
den Adana izcileri dün şebr~~ 
gelmişlerdir. Diger cenub "

1 

izcileri de şehrimize gelmiş', t. 
tevakkufundao bilistifade şebrı 
gezmişler ve yollarına devaııı e 
lerdir • 8, 

. ~ ~be 

Necati Menemenci01 1 i 

lunun ölümü ta 

Kıymetli Hariciye menıurl~ 
dan Berut Konsolosumuz , B. ~~ 
Ramazanın damadı ve Nıgde 
usu B. Cavid Oralın bacanak'~ 
cati Menemencioğlu Berutta 
sektesinden ölmüştür • Henüt g 
denilebilecek bir yaşta hayat• 
lerini kıtpayan bu değerli ıneıll 
muzun ölümü Adana muhitinde 
yük bir teessür uyandırmıştır· -~ 
sinin acılarına ortak olur , "e 0 

Allahtan rahmet dileriz. 

Altın fiyatları 

Istanbul : 31 (Türksözü aıub~ 
rinden) - Dün altın fiyatları btır 
2 liradan fazla yükselmiş, s~ıır;3 
ricen düşmüştür. Evvelki guo , 
lira olan bir altın dün öğle 
24, daha sonra da 25, lira>'' 
mış, bilahıre 24,50 lirada dıJf 
fur. 

ŞEHiRDE HA VA 
" Şehrimizde dün gökyüıtl 

men açık, bava. hafif rüzgarlı J 
En çok sıcak gölgede 32 

ceyi bulmuştu. 

Koı:a --

-Ma. parlağı 
'M:a.-temizi 
Kapı malı 
Y. Pamuğu 
Klevland 1 

_Susaaıp __ ----
K.bugday 00 

Buğday To. ı-----ı 
,, yerli 5,75 

Arpa 1 4,20 
-=--- -'-4 -· YuJ af 

1 I 11 I 1940 
Kambiyo ve par• __ !ş Bankasından ahnmıştıf• 

LUet I 
Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
Sterlin ( İngiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İsviçre ) 



Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - llanlar için idareye 
'1ıiiracaat edi [melidir . 

arki Avrupada 

• 

~iman faaliyeti 
~8elgrad: 31 (a.) - Royter: Mol· 

"' t~ cıvarmda Y atsiye Alman kı· 
~~ile hava müdafaa.topları taşı-
a olan yeni trenler gclmiştır. 
~erıeralm kumandası altında bir 
Y kuruluda ayni şc:hire gelmiş · 

İtler teşebbüsün aki
beti meçhul 

~ . 
ıı~, sahifeden aı tan ) 

k.. Almanyanın Fransaya yaptığı 
1 teklif bılt'ıassa ltalyan metc:ılıba tı 
iltıncıan ilk tek.lıfe nazar an çok. 

~a,.., • d < .. qmane ır . 
...... Bu Fransanın mihver dahı· 
kerıdi yerinı alması kork.usun

lt~~layı ltalyada endışe doğur· 

hl-...' f ransa şimdi merkezi sulhun 
aıe ltaıyayı temın içm değiştı 
<ie~iştıı ııemıyeceğinı bılmedi -

ıe :rı QoJayı şüphe ıçindedır. 
• ' Fransanın pazar lıi"ı ne dere
~ kadar yapıp yapmayacagı tama

lrıgiliz mull.avemetıne bağlı 
iQltıilktadır. Bu müşahedelere na
h ~tansız • Alman prensıp an
~11lın tatbik şeraiti hakkındaki 

CreJer pek muhtemel olarak 
t:~ttte zannedildiğ'mden daha 

Olacaktır . 

IROGRAMI 7 

Cuma 

P.rogrnm , Saat •yarı 
ıs Müzik: Hafif program ı 
Jo Aians haberleri 
Soı Müzik : Program 
ro 
30 F.v Kadın 
3 Saat ayarı, program 

SQ Müzik: Türk 
~ Ajans haberleri 
~/ Müzik: Türk 
t\J 
'.\) 

il 
~ 
~ 
~ 

Müzik : Karışık program 
Program, saat ayan 
Müzik : Radyo swing 
Mii7.ik : fasıl heyeti 
Müzik : Şarkılar 
~ıaC\t ayarı, ajans 
ıvıüzik : lncesaz 
Radyo Gazetesi 
Ternsil 
Konuşma (lktisad saati) 
Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayarı, Ajans 

ı Müzik : Radyo orkestrası 
-<sı Müzik : Dans 

~ 
'( arınki program ve Kapanış 

.. 

TO~KSôzO Sahife 3 

Afrika'daki 
İngiliz harekatı 

İtalyan üslerine geniş 

mikyasta hücumlar oldu 

Kahire : 31 ( A. A. )- lngiliz 
hava kuvvetleri tebliği : Hava kuv 
vetlerimiz salı günü bir çoic bas
kınlar yaptılar . Libyada Deme , 
Elitimimi, Elgubbi, Tezale, Tobruk, 
Kladen , Manastr ve Sollum bom· 
bardıman edilmiştir • Dernedeki li· 
manda gemilerin civarına yüksek 
infilak kudretli bombalar düşmüş 

tür. Burada çok mühim hasarlar 
vukubulmuş olması pek muhtemel· 
dir. Gazalede iki büyük yangın çr 
karılmış, Tobı uk ta kışlalara isabet
ler kayd ve hasarlar tevlit edilmiş · 

tir • 

Etkubbide büyük bir bomba 
binayı yıkmış Sollumda tayyare 
meydanında büyüı< bir yangın çık· 

mıştır. 

Manastırda yerde bulunan tay· 
yarelcrin ortasına bombalar düş. 

müştür , Askeri hedeflere yapılan 

geni~ taarruz sis ve kum fırtınası 

ortasında yapıldığı gibı vukubulan 
hasar hakkında tam bir f ıkir hasıl 

olmamışsa da bu basaratın mühim 
olduğu muhakkaktır • Dıgcr cümle· 
terde hava faaliyeti, ıstikşaflara mün 
hasır kalmış fakat Erıtredeki Assaba 
hücum edilmiştir. lngıliz tayyareleri 
üslerine dönmüşlerdir. 

Laval Pariste 
Paris : 31 ( A. A. ) - Fransız 

başvekil muavini Bay Laval Parise 

gclm ı ştir. Laval hafta sonuna kadar 

Paıiste kalacaktır. 

Ceb.elüttarıkta İtalyan 
teşebbüsleri 

Ce\>elüttank : 31 ( A. A. )- Bu 
sabah ltalyaa subaylara limandaki 
gemileri hususi· bir makanizma ile 
torpillemeğe teşebbüs etmişlerdir • 
iki torpil atmışlar , bunlardan birisi 
limanda boş bir yere , digeri de Is· 
panyol topraklarına gelip patlamış· 
tır • 

Alm~nyayı bombardıman 

Londra : 31 (a.a) - Havanın fe· 
na olmasına rağmen İngiliz tayyare
leri Manş limanlarını ve bati Alman 
yasında münakale vasıtalarını bom• 
bardıman etmişlerdir. 

Ankara resim sergisi 

Ankara : 31 (Türksözü muhabi· 
rinden) - ikinci devre resim sergisi 
bugün Maarif vekilinin bir nutku ile 
açılmıştır. Başvekil ve vekiller ser 
gide hazır bulunmuşlardn. 

Rüştü Aras ile Yunan 
elçisinin mulakatı 

Londra : 31 (a.a) - Yunanista· 
nın Londra elçisi bugün Türkiye el
çisi Rüştü Arasla uzun bir gö
rüşme yapmıştır. 

91>1 .. ];t .. Ial3J:t:~I 
İspanyol siyasi faaliyeti 

Madrid : 31 ( A. A. )- ispanya
nın Fransa büyük elçisi hariciye na· 
zırı Sunner tarafından kabul edilmiş
tir. Nazır daha evvel Almanya, İtalya 
ve lngiltere büyük elçileriyle görüş-
melerde bulunmuştur • . 

Madrid : 31 ( A. A. ) - İspan

yanın Londra elçisi Madride gelmiştir. 

Yunan Baş Kumandanlığı 

son resmi tebliği 

Atina : :31 ( A. A. ) - . Elen or· 
duları );faş Kumandanlığı 29 ve 30 
Terınievvel neşredilen tebliğleri : Ge
ce mahalli temas harekatı mahdud 
olmuştur • Gündüz düşman Epirde 
ağır ve hafif lopçu ile kuvvetli cüzü· 
tanılan harekete geçirmişllr . Hareka
tımız tesbit edilmış olan plan muci
bince yapılmaktadır. Garbi Makedon
yada vazıyette değişıklik yoktur. Düş
man hava kuvvetıerınin taaliyeti pek 
az olmuştur . liır Yunan tayyaresi 
dönmemışur • 

Vilkinin beyanatı 
Bartimur: 31 ( A. A.) - Reisi· 

cumhur namzedı Yılkı söylediği nu 
tukta, Batı yarı küresınde barışı 

idame etmeğe çahğacağım ve yatış· 
tırma siyasetıne müzaheret etmiye
ceğinı söyJcmış ve Sovyct1eri Al· 
mantarın müttefıkı olarak kabul et· 
miş ve Sovyetlere makine ve alet 
göndenJmesıni tenkid etmiştir. 

Mumaileyh büyük demokrasinin 
taarruza uğradığını ve bunun kur. 
tutması içın lngiltereye muhakkak 
yardım etmek lazımgeldiğini beyan 
etmiştir. 

DİKKATi .. 

İngiltereye hava 
hücumları 

Dün dokuz Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra: 31 {a.3) - Hava, dahi· 

li emniyet nezaretler ir.den: Düşma
nın dün gt ce yaptığı h wa hücumları 

bilhassa Lorıdralbölgı- si ile şarki ve 

garbi İngiltereJe mah !ut olmuştur. 
Muhtelif yerlerde tv:ere isabetler 

kaydedilmiş ise de basarat ve insan 

ca zayiat az olmuştur. 

Londra : 31 (a.a) - Dün dokuz 

düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

İngiltere deniz ti
careti mükemmel 

Deniz ticaret nazırı 

umumi vaziyeti anlatıyor 

Londra : 31 ( A. A. ) - Deniz 

ticaret nazın " Son aylarda İngiliz 
ticaret fılosunun askeı i sahada en 

büyük vazifesı Oıta ŞJtktaki kıta

atm takviyesi olmu~tur • Bunun içın 

elimizde çok muhım miktarda va. 
pur mevcuddur. 

Haziran bidayetin .:ienberi ordu 

donanma hava kuvvetlerine ait ola

rak yüz binlerce ton se\<kiyat yap 

bk • Ayni zamanda dominyon ve 

müstemlekelcrden pek mühim mik

tarda kamyon, tayyare ve mühim

mat almaktayız. Bu malzeme ilave 

filomuz için büyük ve çok kıymetli 

mevcud teşkil etmektedir • Bunla· 

1 
rın hepsini nakle muvaffak olduk. ,, 

demi,tir • 

DİKKATi .. l 
l 

DiKKAT! • • 

Beyoğlunun, lstanbulun Biricik Sanatkarı Berber 

-: Hüsnü Ötken Adanada =-
.. ·· · l'kl · · efsinde toplamış olan Asnmızın baş yapma sanatının butun ınce ı erını n 

Hüsnü Ötken Dündenberi Adanada işe Başlamış..!!: 

Ona bir defa yaptırmak lütfunda b_~l~na.~a~ı~~z~ Elektrikli v~. Elektriksiz 
Ondülasyon size sanatının buyu~luğunu ısbat edecektır ... 

--000 +t-C- 000--

1 
Belediye Caddesi Singer Kumpanyası Karşısında . 

Güzellik Berber Salonu Ali Tezel 
~ .... ~ .......... _.,. ........ _ ............ _ ........ ""'_,,. .... ~--... ..... -... ~--" 
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- eşrınısanı uma gunu gun uz . 
O matinesinden itibaren iki büyük 

film birden 

LMATINfj 

l2.30f 
A~P lT .~ ·c ...... d .. 230 

l ------~-· 

I 1 11.-==M=ü=zik::;::;;::O=sk=ar=S==tr=au=ss=I: l ı I 

\ ·- Y arat;~~ları : Yvonne l 
Printeps - Pierre Fersnay 

Nefis valsleri. .. Şahane dansları ... Harikulade melodilerle bir aşk macC"rası , 

3 VALS 
il 

Türkçe Sözlü 

1
--TARZAN--, 

. MAYMUN ADAM _I : 
Af rikanın balta girmemiş bakir ormanlarında binlerce vahşi 

hayvanlar arasında geçen bir aşk macerası 

DlKKAT : Filmler uzun olduğundan sinema tam 2.30 ve 8.10 da , 
başlar. TELEFON : 250 

Asri Sinema 
Bilcumle Sayın Muşterilerinin Şelıer füıy· 

ramını kutlar. 

il cin 
Adana vilayet Daimi Encümeninden; 

1-- Aşa2ıda cins, mevki ve muhammen bedeli Jazıh gayri mt-nkulle· 
rin mülkiyetlerinin satışı 2490 sayılı kanunun (43) üncü maddesine tev· 
fikan bir ay içinde pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 

2- Artırma 940 serıesi ikinciteşrininin 14 üncü perşembe günü nat 
onda vilayet daimi cn~ümcninde yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek istiyenler her gün hususi muhasebe müdürlü. 
ğüne müracaat edebil irlcr. 

Muhammen B. Pay akçası 
Mahallesi Mevkii Cinsi No. ölçü Lira k. Lira k. 

Eski hamam Taşçıkan Arsa 72174 300 22, 50 
Dükkan 72/41 200 15 

it " 
Çukurmesçit Tepebağ Medrese 160 700 52 

hektar 
Rahmiye Maşathk Arsa 5,25 650 48 50 

12450 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinden~ 

Cereyan T emin~tı Hakkında Han 
Nafıa Vtkiletinin talimatı ve imtiyaznamemizin mua Jdcl 48 inci mad 

desi hükümlerine gare sayın abonelerimizden cereyan teminatı vermeyen· 
lerin cereyanları kesileceğinden ıkinci teşrin sonuna kadar ya tahsildırı
mıza veyahut merkez veznemize teminat borçlarını ödemelerim rica e· 
deıiz . 

Hesablarda yanlışlık olduiunu iddia edenler müdüriyete müracaat et· 
melidir. 

12425 
Adana Elektrik Türk Anonim Şirketi 

18-25-1 

. 1 

Askerılerimize 
kabul ediliyor !.. 

Kahramanca sınırlanmızı bekleyen askerlerimizi düşünen hamiyetli Y~~ 
taşların hazırladığı yün fanile, pamuk hırka, yün ve ipil 
çorap, yün_ eldiven ve iç çamaşır Y E N 1 olmak şartile 
Merkezimizce kabul edilmeğe başlanmıştır. ııe· 

Gelmekte olan kışın amansız soğukları başlamadan önce verilecek bU I~ 
diyeleri çok acele olarak yapıp anbarlanmıza teslim etmek EN KUDSİ B 
VATAN BORCUDUR. h~c 

Hamiyetli Adanalı ! Bu Vatan borccunu ifa el' ~:; 
mekte de geç kalma ! k 

Askerl~rimize liediyelerini vermeKte istical edİ' ~Plı 
. -~ nız. t-5 12446 Seyhan Kızılay Merk ) u 

, ...................... -.......___... ......... _... _________ ~ ~c 

eq 

Milli Mensucat fabrikası müdürlüğüntle sj~ 
iplik Fiatları: . ~~ 

Nuınua : 4 6 8 10 12 14 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 

Bez Fiyatları: 

Tip : E. 85 E. 90 B. 7 5 B. 90 

Kuruş : 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince Teıbit edilen satış fiatlarıdı'· 
Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrıkamızm 1. Mayıs 938 tarih ve 6 5•) l!l 

tamimi esasına müstenittir. 12380 b" 
--------___ 19'"!"_.....,, __________ _,;_ ~ık l 

., 

('"Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. Ş. AdııP' b 

Mensucat f abrikast müaürl\jğünCle!l : · kii 
.J3 ~e 

lktisad V ckalctinin 24-9-940 tarihli umumi teblitinc i~tinıden ıp•· ~~h~ 
fiyatlarımız aşağıdaki şekilde tcsbit ediJıniştir: ~ 

1' ç No: 4 6 8 10 12 _.,;,,{ ~n~ 

Kuruş 315 335 470 490 530 56
5 hııe 

~ç· 
1- Beş balyadan fazla sipariş kabul edilmez. 
2- El dokuaııcılarmın siparişi tercihan sevkedilir • 
3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suretiyle gönderilir. t 
4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmiliye mi.işte ı 

aittir . 12373 1-15 1"' 

• :il . 

11arn 
t 

Ev değiştirenlerin nazarı dikkatine ~~~ 
• I '• tı t 

Gerek oturdukları evlcrd_en çıkan ve gerekse· yeni taşınan abonel~ ~de 
mizin ~esap yanlışlıklarma .sebebiyet vermemek üzre evden çıkmad•11 aı· ~~tı 
ya yeni eve taşınmadan şirketimize mürtııcaatlarını ehemmiyetle ric• e ~ 'dı 
riz • • J t~tı 

Aksi takdirde mes'uliyctin keyffyeti haber vermeyen obonclere Ilı~ 
olacağı ilin olunur. 

12448 

ilan 
Adana Türk Maarif 

Cemiyeti Riyasetinden : 
Pansiyonumuza parasız olarak 

z.irmek için müracaat eden ve ev

rakı Cemiyetimizde bulunan lise, 
orta ve ticaret okulu talebelrrinin 
nihayet 7 ikinciteşrin perşembe gü· 
nü akşamına kadar imtihana dahil 
olmak üzere cemiyet riyasetine baş· 
vurmaları ilan olunur. 

12436 25-26-27-29-1 

Bu gece 
Nöbetçi eczahı1"' 

istikamet Eczanesi 

Hükümet Yanmd• 

U ~ . ..ao~ 
mumı neırıyat mu 

MaciCI Güçlii 

Türkıözü Matbaaıı Ad-" 



re:=- va ır '? 
~yok? 

Üııih civarında eski bir de 
renin ku•umuş yatatı işçi· 
•ndın temizlcnditi bir sıra· 
kor~unç ve çirkin bir hay· 

"lınüştür. Dört ayıklı ve u· 
Luklu olan bu hayvanın cil· 
qt ve yapışkan bir madde 

dar, Bidayette işçiler bunu 
feytan diye batırmışlar ve 
lll'dır. Sonradan bunun •· 
laldir bir hayvan olacıtına 
relc ıbayvam güçbela yakı· 
'te Minih hayvanat bahçesi 
rötürmüşlerdir. 

•hat mütebıss11lırı bu ıa
lnın şimali Amerilcayı mah· 

lık şeytana denilen ender 
1Gk oldupnu ınlamıştardır. 
~eden gtldiii areştınlmaş, 
liç lene tvvel bu hayvanın 
'dıki fiskiyiyeli büyük ak. 

sıvışmış garip mıh· 
lu ötrenilmiştir. Bu garip 
bahklara mahsuı cam hnu 

~ahpus kalmaktan sıkılmış 
'' fırsat bularak bura· 
ış, civardaki sulak çayırla· 
ittir. 
ı dere!erden ve bataklık· 

bat bol kurbaia, kaplumbı· 
küçüle balık avlayarak beslen 
leınirmiştir. Bu nadir ve ga· 
luk bundan sonra büs~ütün 

TtJRKSOZO 

• 

Ankaranın ve hatta Türkiyenin 
en kuvvetli takımlarından biri olan 
Ankara Demirspor kulubü futbolcu· 
larının iki maç yıp:nılc üzere şehri· 
mize geltceti haberi, ortalığı daha 
ıimdiden heyecanlandırdı. Mer•ldr 
lar, şeker bayramımn iki ve üçuncü 
günlerinde seyredeceğimiz bu maç· 
lar hakkında mütalealar yürütmeğe, 
hatta müşterek bahislere tutuşma
ta bile başladılar. 

Öyle zannediyorum ki bu alaka· 
nın hakikaten yerinde olduğunu, An. 
karanın mümtaz futbolcuları bize is· 
bat e~eceklerdir. Fırsat bulmuşken 

Kuvvetli bir takım: 

Demirspor 
Güzel iki futbol 
maçı seyredeceğiz 

yakinen tanıdığım bu takımdan bi
raz da ben bahsedeceğim. 

Ankaralı sporcular bize, Adana
da şimdiye kadar rörmeditimiz ıe· 
kilde bir futbol seyrettireceklerdir. 
Çünkü meşhur lngiliz takımıma 
şöhretli galibleri, futbolu yalntz 
lc'.endilerine mıbsus bir sistemle oy
namaktadırlar. 

Bize gelen listeye göre misafir 
takımı, karşımızd~ 1öyle bir kadro 
ile yer almış görecetiz: 

lımail -Şevket, Gazi-lbrahim, 
Kamil-Zeki, Oıhın, Fahri, Arif , 
Zekeriya. 

Isveçe giden hey.etimiz 
demir teminine çalışıyor 

bir şekil almıştır. Münib lstanbul : 31 (Türksözil muhıbi· likadarlar arasında memnuniyet u· 
t bahçesi idaresi bu garip rinden) - Ticaret Vekaleti, Lama yandırmıştır. 

... }ter hayvanı yakalayıp ge· ve potrel demirlerinin to.1 fiyatları- Diğer taraftan fsveçe gönderi· 
"fdere mühim bir nakdi mü· nı tesbit ederek alakadarlara bil· len ticaret h~yctimiz, memleketimi· 
''rıııiıtir. dirmiştir. zc lüzumlu demir malzemesinin te-

b Buna göre 10 X 100 cb'adın· mini için çalışmaktadır. Şimal mem. 
esli yen kadın daki lama demirlerinin tonu 177 leketlerinden, icap eden demir mal. 

~ ika müttehid hükumetle· lira 69 kuruş, 20 santim kalınlığın- zemesi tcmiıı edıldiği takdirde, 
L~de Kansan Dity civarıada· daki potrellerin tonu ise 16) lira memleketimizdeki demir fiyatları. 

.. ;-Ün geniş bahçe içindeki 99 kuruştur. Bilh1ssı inşaatta kul· nın, şimdikinden daha aşağı bir se· 
1bi kadın garip etvar ve ha lanılan potrel fıyatlarının tesbiti a- viycye düşcc'!ğİ tabiidir. 
h~ke~ndikkatinicelbetmişti . ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'\ıiııe hiç m=safir kabul etmez 
· ile göıüşmezdi. Yalnız sa· 
tlirıde büyük bir sepet oldu· 

Yiyecek tedariki için çarşı 
tı görülüyördu. 
llın evinde ne yaptığını kim· 

~ ltıenıişti. Birkaç sabah ka. 
~t•dı hilafına sokağa çıkma· 
. lckat eden komşuları keyfi 

haber vermişlerdir. Po· 
kapısını zorlamışlar ve 

'dikleri zaman binlerce iri ve 
te tarafından karşılanmışlar· 
"•n cesedini yatak o fasında 
;~ır. F ~kat vücudu isk~l~t 
l. ttlerıni fareler kemırıp 

erd· ı. 
1an tahkikatta kadının deli 

e bcılemckle nıeşgul bulun· 
ı~k 
' in yatak odasının kapı . 

. deliklerini sıkıca kapatarak 
ftrelerden koruduğu anla· 
l\ıdın bir gün fena halde 
1 'te oda kıpısıru kapat· 
4ç kalan far eler kendile· 

·:. kadmın vücudünü ibti· 
rı yemişlerdir. 

Ceyhanda Cumhuriyet 
bayramı hararetli oldu 

Ceyhan ; 30 (Türksözü muhabirin· 
den) - :cumhuriyetimizin onyedinci 
yıl dönümü olan 29 cirinci teşrin Salı 
günü saat yedide binlerce halk, cum
huriyet alanında toplanmış ve muay
yen saatı ve merasimin başlamasını 

sabırsızlıkla b ekleniyordu. 

Diğer tarafta çifte davul zurnalar 
milli havalar çalarak halkın heyecanı· 

m artırıyor. Esasen kasabamız daha 
yirmi sekizinci günü baştan başa al 
bayraklarla ve yeşil dallarla süslenmiş 
ve donanmış bulunuyordu. 

Sah günü saat 8,30 da Kaymakam
lıkta kabul resmi yapıldı. Saat tam 
dokuzda hükumet erkanı, Jandarma 
ve bekçi müfrezeleriyle orta ve ilk 
mekteb talebeleri, sporcular, halkevli

ler ve binlerce halk merasim alanında 
yerlerini işgal etmiı bulunuyorlardı. 

Kaymakamımız ve şube reisi yar
bay, muayyen saatte merasim alanına 
gelerek, mekteblileri, sporcuları ve ah
zı mevki etmış bulunan Jandarma ve 

bekçi müfrezelerini ve halkı ayn ayn 
teftiş ve bayramlarını tebrik ettiler. 
Talebelerin söylediği istiklal marşı ile 
merasime başlandı. Ônce kürsüye çi
kan ve sürekli alkışlarla karşılanan 
kaymakamımız Bekir Suphi Aktan'ın 
ateşin ve heyecanlı hitabesini mütea-

kib avukat Celal kürsüye gelmiş ve 
ondan sonra da diğer hatipler bu 

mutlu gün hakkında birer nutuk söy
lemişlerdir. 

Saat tam onda, önde Jandarma 

ve bekçi müfrezeleri olduğu halde or

ta mektepliler, sporcularla ilk mekteb 

talebeleri ve halk geçit resmine iştirak 
etmişlerdir. 

Akşam Asri sinema binasında 

halkevimiz temsil kolu tarafından hal

ka bir müsamere veriJmiıtir. Halk. 
gece geç vakte kadar gündüz olduğ'U 

gibi davul zurnalarla milli oyunlar oy· 

nayarak .bu mutlu günü tes'it etmiş· 
lerdir. - M. Selçuk 

Sahife S 

Bu takım üzerinde kısa bir gö:ı 
gezdiril,celc olursa görülec~ktir ki, 
kaleci lsmail ve ilci muavin lbrabim· 
lcr müstesna, geri kalan s~kiz oyun· 
cu uzuıı zamandanberi Ankara muh· 
telitinin demirbaş elemanlarıdır. 

Birbirleriyle çok kaynaşmış olaa 
bu oyuncular, yekditerine top geçir
mekte çok seri ve hassıstırlar. Bil
hassa Zeki, Orhan, Arif ve Zekeri
yadan müteşekkil hücum hattı saba. 
daki rakiplerinin oyun tırzlınna ıö
re ~e1Dpo lı!tturmakta ve oyunu11. 
~eyrİne göre zaman zamaıİ lalıada 
(VV)ve(M) siıte111lerioi tatbik ederek 
baaımlanm, kendi oyun tarzlarını k~-; 
bule mecbur tutmakta pek mahir"' 
dirler. 

Hücum hıttının üç ortası çok 
seri, gergin ve ayni iımanda şütör· 
dür, Bu hattın ele, avuca sığmıyıa 
en çevik ve ıeyyal oyuncuları Arir -
le, Oıhındır., Şevket-Gazi müda
faa hattını yarabilmek için geçen 
hafta ~kıra likinde oldukça iyi bir 
mevkide bulunan ve bir gün evvel 
Ankara Gücüne 4-3 galib gelen 
Güneş takımına tam 14 gol atarak 
mevsımın gol rekorunu ellerinde 
tuttuklarım söylemek kafidir, sanı· 
r ı 

rıai. 

işte evsafını yukarıda yazdığımız: 
bu ekibin karşısına :çıkaracağımız 
ilci takım IS gündenberi çahşmala
rına devam etmektedir. 

Futbolda muvaffakıyetin sır ve: 
hikmetini, şüphesiz ki bu takımla· 
rımızı hazırlayanlar bizden iyi keı· 
federler. Fakat hatırımızdan geçen 
bir noktayı burada zikretmek arzu
sunu yenemedik • 

Muhtelit ta'<ımımız geçen bıf~ 
H:ıtaya karşı O - 7 gibi elde et· 
tiği parlak neticeye rağmen kendi
sinden beklenen oyunu verernedi· 
ğini itiraf etmek lizımdir • Takımı· 
mızın kudretini , geçen hafta elde
ettitimiz fazla gol adedi ile yüksek 
görmem ~liyiz , BizJe , fazla gol ÇJ· 

karmaktan ziyade d~zgün, zevkli ve 
teknik bir oyun zihniyeti ha kim ol· 
malıdır. Yoksa geçen maçtaki gibi 
henüz tac atmağı , yerinde top tut· 
mağı ve kaptığı topu yerinde kullan· 
mağı beceremiyen gençlerimizi , he
nüz futbola yeni başlamış bir ta
kımı fazla gol farkı ile yenmete 

muvaffak olduklarından dolayı Üzer
lerine aldıkları vazifeleri ifa etmiı 
saymamalıyız . Takımlarımızdan bu 
bayram alacağımız randman eter 
geçen haftanın ayni olacaksa, pepa 
söyliyelim ki, misafirlerimiz hiç yo· 
rulmadan kolaylıkla bizi yenmete 
muvaffak olacaklardır . 

Adanalı gençlere şimdiden mu
vaffakıyet dileriz~. 

HASAN SiLAH 

lsveç İngiltereyi dün 
protesto etti 

Stokholm : 31 ( A. A. )- Lon· 
dradaki lsveç sefareti , lsveç sahil· 
lerinin lngilizler tarafından ihlal edil· 
mesinin lngiliı hükumeti neıdiacle 
protesto edilmesi hakkında talimat 
almııtı' • 
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S.hife 6 TORKSOZO 

An ara DEMikSPO 

oa A <dl c§l na <dl c§ı DD 

(2) maç yapacaktır 
BiRiNCi MAÇ : 

2.11.1940 Cumartesi 
Ankara Demirspor -

Adana Demirspor·~ 
İKİNCİ MAÇ: 

3.11.1940 Pazar 
• e ırsp r -

Adana Muhteliti 
Maçlar Adana Stadyomunda 

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

Tu .. rkso··zu·· G t . ok ı d.. h t f d aze esı . uyucu arına,. un_ya~ı~. ~r .. ara ın. a 
• vuku bulan hadıselerı gunu gunune verır. ====================== 

. Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür kSÖ ZÜ Matbaası: rita, Bilumum (Matbaa işlerini Türkiyede 
=::;::::=:=:::=:::=:::==:=:==::::==: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder . 

• 
TlYırks©~lY CIDt Knsmn : 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü ) 
t: Mücellithanesinde Yapılır. 


