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INGiLiZ -
KONSE'\fi 

FRANSIZ YÜKSEK HARP 
FRANSlA'DA TOPLANDI 

Polonv.aı·ılar. Loctlz'u g eri aldılar 

Düşman Varşovanın Şimalinden 
tardedildi , Almanlar , bütün hudut 
şehirlerini tahlif e etmekteler 

ŞARK CEPHESiNDE 

Polonya Resmi Teblljll 

Voı .şova : 13 (Radyo) - 2 Nn· 
mar;:ı lı V<ıışova Radyo~u bildiriyor. 

Dü~:mar ı ı ıı Marez \.'~ Buk Polor.ya 
ı·ephesiııi vnnn .ık için yaptığı bülüıı 

leşelJbfü.ll'r kırılrnışlır. 

Var rıı :ı : 1 ~ (Radyo) - Düş 

ın ~rn V. ı ~.ov: lllll Şını:,}indtn lııı \ edil· 
ıııi~tir. 

V:ıı;twı. : 13 (a a) - Bu sabah 
neşı ı:<l i l' ıı l 'olunya ı < smi lıaı b ıebli 

gi, Lod z Şt'h tinin Polonya kılal:ırı 

\arafınd .ııı l{t'Iİ alın tığını leyid eyle· 
ınek tedir. 

TP lıl • . ayni zamıınd:ı, poznan ve 
pomoı 1.e'de iı l ı ba:l ;u ı kt•sılmek tehli
kesinılt• bulunan ikı )>9lorıya ordusu· 
rıun da Po!orıya kuva.i külli1esi ile ir· 
libatı yerıidentesis ctliğjni bildirmek· 

- Gerisi ikinci .sahifede -

Çiftçimize 

bir müjde! 
........................... 

H ükiimetimiz 
- ----------

köylü elindeki 

pamukları mü 

bayaa ediyor 

Ankara : 13 (Telefonla) - Ziraat 
arıkası. müstahsil elindeki pamukla· 
1l rnrar görmeme.si için derhal pa· 
ııık almağa karar verdi. Derhal alı
na··dc pamuk üzerine geniş mikyasta 
Ve zami teshilatla avans muamelesi 
Yal>icak. Bu işler için umum müdür 
ITıua· ni Hulki yarın Adanaya hareket 
tdect . Zirai maldnelerin parçaları 
v e ıik:ıt makinelerinin celbi için ted
birler ılınmakta . HükCmel ziraat 

~~hsulının daha geniş bir çerçeve 
1\'ınde İ:i~af için tertibat alıyor . Bil
hassa a~ , e ) ulaf üzerir.de duı ula· 
<:<ktır. 

BARP CEPHESİNDE 

Fransızlar Sarda flerl 
tiareS<eUerlne devam ediyor 

Londra : 13 (Radyo) - · Di.işmanın 
LüksenburR hududu ch·annda yapdı~ı 
mukabil laarrıı1a rn~man Fransızlıır 
s~rda ileri harckdlcrin~ devam elmiş 

lenlir. j 

Polonya Ct>J.Jht'siııdı•ıı çekil~n Alınan 

kılalaıı garp ct'pht=sinde fa;ıliyete baş- 1
1 

ıanıışlır. 

Dı.işman ağır zayiata uğ'ıalılm:ıkta-
1 

dır. Frans11.lar Sarda aldıklaıı araziyi mü ı 

tenıadiyen tahkim etmektediıler. l 
Fransız ordusu Almanlar üzerinde 

~imdiye kadar büyük muvaffakiyetler 
kazanmış ve birçok ganaim almışlardır 
fakat bu muvafrakiyetlcr henüz Fran
sız ordusunun ileri piyade kuvvetleri 
tarafından elde edilmiştir. 

Fransız ordusunun ileri hareketi ile 
Polonya ord:.;sunun Metodik ricalında 
ki tesadüf çok şayan dikkattır. 

- Gerisi döı düncü sahifede -

CEPHE GERiSiNDE 

YUksek harp kon•eyinln 
toplantısı 

Londra : 13 (Radyo) - Yüksek 
harp konseyinin Pariste toplantısım 

bildiren resmi tebliğ. burada hem hay 
ret, hem de büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Çünkü, hiç kimse 

başvekilin hareketinden haberdar o
lamamıştı. Memnuniyetin sebebi ise 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Trahom Doktorunun 
bir tavzihi 

Sayın gaıetenizin 10/9/939 tar ih
li sayısında Dikkatler sütun und a (Ço· 
cuklarırnızm Trahom muayeneleri baş· 
lığı altında çıkan yazının aşagıdaki 

şekilde tavzıhini reca ederim: 
1 - Teşkilatımızın vaziyeti icabı 

Hastane ve Dispanserlerde münavebe 
ile çalışmak zaruretindeyiz; fakat hep· 
sinde de talebe muayenesi yapıyoru1; 
Binaenaleyh (Trahom Doktorunun bir· 
kaç vazifesi varmış ?,) ve b11 scbeble 
talebc-:ye bak ılamjyormıış gibi bir va
ziyet yoktur, Netekim Eylulun ilk al
tı gününde hastane ve dispanserleri-

- Gerisi ikinci sahifede -

Bitaraflık kanununun tadili meselesi 

Ba ı_~uzv_~l~--~ong~eyi 
_ içtimaa davet ediyor 

Am er i ka Relslc Um huru gazetecilerle konuşurken 

( Yazısı son haberlerde ) 

Sovyet matbuatı Bitleri 
itham etmeğe başladı 

Povolo d'italya gaze
tesinin bir makalesi 

"İT ALYA BU iHTiLAFIN 
DIŞINDA KALMAK ISl,IYORu 

Paris : 13 (Radyo) - Sovyet Rus 1 

ya Alınanyanın Polonyaya tecavüzü ( 
karşısınöa şimdiye kadar süklıt tlmek 
le idi. Sovyet matbuatı dün bu sükfitu 
bozmuş ve konuşmağ'a başlamıştır. 

Sovyel matbuatı, bugün artık harp 
mesuliyetinin Hitlere ait olduğunu taş 
dik etmektedir. 

Sovyet Rusya, matbuatı vasılasile 
açıkdan açığa Almanyayı harbe sebep' 
olmakla itham etmektedir. 

Paris : 13 (Radyo) - Rom:ıda çı· 

kan Povolod'italia yazdığı bir makale 

- Gerisi dördüncü sahifed e -

Silah taşıyanlar 

M emleketimizde ötedt-nberi kötU 

bir adet vnrdır . Bnzı insanlar 
hiç lllzum olmatlığı halde Uzerleriode 
koca. kol:a bıçak ve tabanca taşı r

lar . .Bunu bir kabadayıhk ve efe· 
lik eseri sayarlar . Bu ber şeyden 

e vvel bir cUrllmdUr . Ve namuskiiı-, 

- Gerisi dödrüncü sahifede -



Sahife : 2 

RADYO KAYNAGINDAN 

•• • • Uç ıyı 
haber ! 

PARI MONDIYAL'IN 
' 

HUSUS1 SERViSi 
' 

' paris : 13 (Radyo) Pari - M~n 
diyal'in hususi servisi : Jan 1 uv 

1 

nen tarafından : 
"Bugün size üç haber vermekle 

mesudum: 
1 _ Tommiler [İngilizlec] fran

saya geldtler. Hem de ne heyecan 
ve sevinç içinde karşılandılar. Fran· 
sız topraklarına ayak bas tıkla ı ı za
man kendilerine karşı gösterilen 
fevkalade sempati ve sevinç teza 
hürlerine onlar ciddi bir çehre ile 
horral diye bağırmak suretile cevap 

veriyorlardı. 

2 - Tommilerin Fransaya ayak 

bastığı gün ayni zamanda İngiliz 
Fransız yüksek harp konseyi de 
toplandı. Bu konseye İngiliz ba~ 
vekili B. Çemberlayn riyaset etmış 
ve Fransız başvekili Daladye, F
ransız baş kumandanı Gamlen, ve 
Lord Çefild hazır l·ulunmuştur. 

Bu konseyin teşekkülü vr: top· 
!anması iki memleketin birbirin-
den habersiz hiç bir şeyi yapma· 
mağa karar verdikl!rini ispat e· 

der. 
Şimdi artık har bin devam ede 

ceğine dair Almanların kafasın~a 
bir zihniyet kalmış İse o da zaıl 
olmuştur. 

Mücadeleye sonuna kadar devam 

edeceğiz~ · 
3 - Polonyalılar Varşovayı dai

ma ellerinde tutuyorlar. Alman baş 
kumandanlığı Polonya ordularının 
mukavemeti karşısında şaşırmışa ben 

ziyor. 
Kutnoda Varşovanın garbinde 

Almanlar 100 kilometre uzakta 

lıulunmaktadırlar. Öyle zan ediyo 
rum ki, Polonyalılar Almanlara ve 
bize daha bir çok sürprizler hazıı
lamaktadırlar. 

Trahom doktorunun 
bir tavzihi 

Birinci sahifeden artan 

mizdc (Hl 6) kişi muayene edildiği 

muntazam kayıtlarımızla sabittir. 

'2 - Mevcut teşkilfıtıınız talebe
nin hepsini muayene edebilir. Fakat 
orla ve llselerin muayent!sı bitmeden 
sayıca pek çok olan İlk okul talebe
sinin kayıtlar başlamadan akını orta
lıkta yersiz bir kalabalık tevlit etmek
tedir. Bu suretle bir çokları birkaç 
gün geldiği halde blabalığı yarıp içe
ri giremiyorsa bu kabahat bizde de
ği: halkımızın vakıtsız ve yersiz te· 
hactim ündedir. 

3 - Her yıl vaki olan buhnli ön 
!emek için maarif idaremizin ve gaze
tenizin mektepsiz ve muayene.siz ta
lebe kalmıyacağını halka anlalmalaıı· 
nı dileriz. 

Trahom Ha.;;tane ve Dispan· 
seri Baştabibi yeı ine 

or. Seren 

Türk sözü 14 Eyliil 93~ 
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1 fi ç h r o er 
' .......................................... -1 

Fabrikaların suları İçme suyu Yeni tip ekmek 
ve kanalizasyon meselesi bugün çıkıyor 

934 senesindenberi tatbikı dü
şünülen, fabrikaların gayri sıhhi ve 
pis sularının esaslı bir kanala raptile 
sıhhi mahzurların izalesi ve bu ka· 
nalların geçtiği yederdeki fena su· 
!arın da bu kanala bağlanması ve 
akıtılması hususunda fabrikacılarla 

alakadar daire mümessillerinin bir 
toplantı yaptığı ve ana hatların ta. 
karrür ettirildiği hatırlardadır . Bu 
işi tekemmül ettirecek olan Nafia 
Baş mührndisi ·de etüdlerine baş. 
famıştır , 

Şark Cephesinde 
Birinci sahifeden artan 

Lodz geri ahndı 

tedir· Diğer bütün cephelerde de Al· 
ınan ileri hareketleri durdurulmuştur. 

Varşova : 13 (a.a.) - Hükumet 
merkezi etrafındaki harb mıntakala
nnda , dün nisbi bir sükün hükCım 

sürmüştür. 

Varşova garnizonunun da yardı
mı ile Poionya motörlü kıtaları bir 
kaç hücum yapmış ve üç düşman 
tankını t:\hrib eylemiştir. 

Hava hücumları esnasında, Al· 
manya tayyareleri, eskiden mareşal 
pilsudski'nin ikametsrahı olan ve ha. 
len müze bulunan belveder sarayına 
bombalar atmışlardır. Sarayda hasar 
vardır. 

Almanlar ne diyor ? 

Berlin : 13 - a. a. - Ordu baş 

kumandanlığının tebliği : 
Şimal ve Cenup kollarile Şark 

ordusu, 12 Eylfil günü , düşmanın 
seti imhasına devam etmiştir. 

Przmysl'in iki tarafından ilerliyen 
Alman kıtaları Sambor ve Jalorov'u 
almışlardır. Süratli motörlü kıtalar 
Lovov'a kadar gelmişlerdir. 

Radom'un cenubunda çenber 
içine alınan Polonya grubu artık 

mevcut değildir. Bir çok esir ve 

harp levazımı elde edilmişlir . 
Kutno civarında muhasara edil· 

miş olan beş Polonya fırkası ilr! iki 
süvari livasının cenuba doğru çen
beri yarmak için yaptıkları bütün 
teşehbüs)er akim kalmıştır. 

Oç Alman tankı tahrip edildi 

Varşova : 13 - a. a. - Varşova 
mıntakasında nisbi bir sükun hü· 
küm sürmektedir . Varşova garni· 
zonu motörlü cüzütamların yardı 

mile bir kaç muvaffakıyetli taarruz 
yapmıştır. Bu arada üç Alman tan· 
kı tahrip edilmiştir, 

Alman tayyareleri bir zamanlar 
mareşal Pilsudski'nin ikamet etmiş 
olduğu ve şimdi Pilsudski müzesi 
haline getirilen Belveder sarayını 
bombardman etmişlerdir . 

Arteziyen kuyularını alan 
grup işe başladı 

367,000 liraya ihale edilen , fa. 
kat müteahhidinin taahhüdünü ifa 
edememesinden mukavelesi f e.sho
lunan şehir İçme suyunun arteziy,.n 
kuyuları son defa lıir grupa ihale 
edilmişti . 

Bu grup işe başlamış ise de 
borularının döşenmesi işi henüz ihale 
edilmemiştir. 

Adana - Mersin yolcuları 
ve İzmir - Hatay seferleri 

Devlet demiryolları lskenderun 
ile lzmir arasında doğru seferler ih 
das etmiş bulunuyor. Adana ve Mer 
sin yolcuları, Afyonda hiç aktarma 
etmeden yollarına devam edecekler 
dir pazar, perşembe, sair, cumartesi 
günleri bu katarlarda yemekli ve ya 

taklı vagonlar bulunacaktır. 

Haddinden fazla büyük 
biçak taşıyanlar 

Zabitaca şüphe üzerine dün ame 
leden Besim oğlu Recep ve Yortan 
mahallesinde oturan Mehmet oğlu 
Kemalin Üzerleri aranmış birinde 21 
d;ğerinde de 19 santim uzunluğunda 
birer biçak bulunduğundan hakların 
da kanuni muamele yapılmıştır. 

Çetin muharebeler 

Londra : 13 - a. a. - Pornorze 
ve Poznanda bulunan Polonya or
dularının Polonya kuvvetlerinin kıs 
mıküllisi ile irtiba temin etmiş 

oldukları Varşova tarafından neş

redilen resmi l ir tebliğde teyid 
edilmektedir . 

Bu tebJiğde bildirildiğine göre 
Pomorze.Koridor ordusu Modlin 
civarına kadar ilerleyt rek kısmı· 
külli ile irtibatı temin etmiştir . Bu 
ordu, şimdi Almanlarla çetin bir 
muharebeye girişmiştir . 

Poznan ordusu ise Şark istika
metinde yolunu kesen kuvvetlerle 
bir kaç kere şiddetle çarpıştıktan 
sonra muntazam bir ricat hareketi 
yaparak yalnız Varşovanın Cenubu
garbisindeki Polonya kuvvetlerile 
temas etmeğt" değil, ayni zamanda 
Lodzu istirdat etmeğe de muvaffak 
olmuştur . 

Varşova ordusu muvaffakıyetle 
neticelenen bir kaç çıkış hareketi 
yapmışhr. 

Bütün diger cephelerde Alman· 
lar muvaffak olamamışlar ve ilerli· 
yememişlerdir • 

Alman hava kuvvetleri , uğra· 
dıkları ağır zayiat dolayı.sile faali· 
yellerini mahsus derecede azaltmış· 
lardır. 

Eskidenberi iki tip olarak çıka
rılan ve 8, 9,5 kuruşa satılmakta o· 
lan ekmek: bugünden itibaren bir 
tip halinde çikmağa ve kilosu 8,5 ku 
ruşdan satılmağa başlay~caktır. Bu 
tipin unu evvelcede yazdığımız şc· 
kilde yüzde yetmiş t~miz yerli unu 
ve yüzde otuz anadolu karışdmlmak 
suretile meydana gelecekdirki bunu 
da fırıncılar temin edecektir. 

Pide yine t'skisi gibi 7,5 kuruş· 
dan ve eskisinden biraz daha iyi ola 
rak çıkarılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü lkısmen 
bulutlu, hava rüzgarlı geçmiştir e-n 
çok sıcak gölgede 33 dereceyi bul· 
muşdu. 

Bir tarla yüzünden 

Kanlı kavga! 
Buruk köyünden Mustafa oğlu 

Veli ile ayni köyden Mustafa oğlu 
Mehmet arasında bir tarla meselesin 
den k4ıültü çıkmış ve Mustafa oğlu 
Mehmet biçakla Mustafa oğlu Veli
yi yaralamıştır. 

Yakalanan suçlu mahhmeyC" sevk 
edilmiş tir. 

Bir arabacının zorbalığı 

Amele Mehmed oğlu fsmail a· 
dında biri, arabaya binmek istemiş 
ve bir araba kiralayarak yerleşmiş
tir. 

Re-cep ismindeki arabacı kend; 
araba.cıına binmedi diye buna içer
lemiş kürültüye başlamıştır iş kavga 
y~ dökülmüş, Tahir oğlu Kerim, Ce 
mal oğlu Recebin kardeşi 'Eminde 
buna iştirak ederek Ismaili bir .. hay 
li dövmüşlerdir. 

Keı imde kaşı üzerinden yarala 
mıştır yakalanan suçlular adliyeye 
verilmiştir. 

Düzeltme 
13-9-939 tarih ve 4532 nu. 

maralı gazetemizde çıkan Dörtyo 
kazası dahilinde Horo ormanınd, 
satışa çıkarılan 243 m~tre miki> 
ker~stelik eşçara eit ilaıı başka 
Seyhan vilayeti Orman Çevge 
Müdürlüğünden yazılacağı yere' yan 
lış olarak Seyhan vilayeti Dıtyol 
kazası Orman Çevirge Müdüı.iğür> 
den yazılmıştır , Düzeltildi; ilar> 
olunur . 
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Cepe Gerisinde 

- rlirinci sahifeden artan -

yüksek haı p konseyinin Fransız top· 
rakları üzerinde toplıınmasının, f' ran
sız ordusunun ekle ettiği muvaffaki
yt-tlerin çok büyük olduğunu isbat 
ediyor telakkisinden ileri gelmektedir. 
Bu konseyin toplanması iki memle
ket arasındaki birliğin kuvvetli bir de 
!ilidir. 

Londın : 13 (Radyo) - Fr~nsız 
şehirlerinden birinde yüksek harp kon· 
seyi ilk toplan! ısını yapmıştır. Bu 
toplantıda lngiliı. başvekili B. Çem
berlayn, Lord Çafild, Fransız baş· 
vekili B. naladye, Fransız orduları baş 
kumandanı general Gamlen hazır bu
lunmuştur. Bu toplantıda verilen karar
lar, harbin devamı ıiçin lngiltere ve 
F'ransanın bütün vasıta ve menba
lannı kullanmağa ve Polonyaya elden 
gelen her türlü yardımı: yap Tiağa 
kati olarak karar verdiklerini isbat 
etmektediı. 

lngllteredekl Almanlar 

Londra : 13 (Royter) - lngiltere
deki Almanların tevkif ; ve mallarının 
müsadere edildiği hakkındaki haber
ler asılsızdır. Esasen bunların büyük 
Lir kısmı memleketlerine dönmüştür. 
Geri kalan 200 küsür Alman da mil-
1 i emniyet bakımından yalnız tevkif 
edilmişlerdir. Tevkif edilen bu Alman 
lar mahkemeye müracaat edebilmek 
hakkına malik i. ulunuyorlar. 

Macarlatana kaçan ~ıovaklar 

Budapeşte : 13 (Radyo) - Maca. 
ristana kaçan Slovaklann adedi l 0.000 
i bulmuştur. 

Almanyada vaziyet 

Amsterdam : 13 a. a. - Alman
yadan gelen Hollandalı yolcular he
nüz silah altına alınmıyan bir çok 
Alman gençleri mevcud olduğunu hay
retle müşahede etrr,işlerdir. Bundan 
anlaşıldığına göre askeri hizmetlerini 
ifa etmiş olan bazı sınıflar sililh altına 

alınmış, fakat daha genç yaşta olan
lar sınai ve iktisadi faaliyette bulu· 
nabilmeleri için henüz f askere çağnl
mamıştır. 

Almanların zayiatı 

çok fazla 

Zurih :'_13 (Radyo) -- mevsuk 

menbal~rdan gelen haberlere göre, 
harbin başlangıcındanberi olan Al 

man zayiatı neşredilen miktardan 

çok fazladır. Hastahanelerde doktor 

ve hastabakıcı kafi gelmemtkte 
dir. Yaralıların nakli işi bozuldu· 

ğundan ölüm miktarı gittikçe art· 

maktadır. 

Aksine olarak Polonya esirleri 

nin miktarının çok azalması Polon

yalıların mukavemetinin çok şiddetli 
ve muvaffakiyetli .olduğunu göster· 

mektedir. 

Al manyada kUmUr buhrana 

Paris : 13 (Radyo) - ·Alman
ların kömür istihlaki .. komisyonu 

kömür madenleri menbalarınm azal· 
masından korkmağa başlamıştır. 
Bunun için kömür tevziini tanzim 
maksadile 11 merkez teşkiline ka 

rar verilmiştir. Bundan başka do· 

muz istihlakini tanzim için de diğer 

bir ofis kurulmuştur; 
Geçen harpte bu komisyonlar 

ancak 1917 de kurulmuştu. 

Türksözü 14 Eylul 939 

Silah taşıyanlar 

- Birinci sahifeden at tan -

merd bir insana ·'kışır bir hareket 
deıı,ilJir.Busuk lıir mt'mnuniyetle h:tbt-r 
alcl1ğım1zu gört' \'nlimiz lın sakim 
fült'tle mllc:tdelt"'.) e kar:ır Ve!' lıu hu· 
susl:ı z:ıhıtay:ı şiddet.il t'mirler ver
miştir. BöJ le bir kar:ırın i·mbetinde 
hepimizin mllttefik olduğunda şltphe· 
ıniz .Yoktur. 

Devlet otoritesinin , asayiş ve 
inzibatın hutun kuvvdile hukumrtın 

oldugu bir Jt"'rde Uzerinde silah fa

şınıak ancak kölll niyet eseı·idil' . Si
lah ekseriya sahibine hiyanet· eden 
bir aletti" . . Onun k udıılleştiği , ele 
alındığı ~er ancak menılt-kt:l hudut· 
!arıdır . 

Merdliği, insanlığı ile şubret alan 
memleketimizde bu kurnnu vusta ade
tinin kısa bir zanıauda or(adan kal· 
kacağına emin bulunuyoruz. 

Sovyet matbuatı 
-Birinci sahifeden artan-

de ltalyanın bitaraf kalması hususunda 
israr etmektedir. Bu gazete ezcümle 
şöyle diyor : 

"Duçenin parulası sudur : Çalışmak 
ve susmak. ltalya çalışmağa ve istih
sal etmege devam edecektir. ltalya bu 
günkü ihtilafın dışında kalmak istiyor, 

Paris : 13 (Radyo) - Dün akşam 
Moskova radyosu şu haberi vermiştir. 

Varşovanıo şimalindeki Alman taar 
ruzu Polonyalıların mukavemeti karşı
sında kırılmıştır. 

Alman kıtalan bir şehre girdiği za 
man cierhal bütün yiyecekleri müsade 
re etmektedir bu kıtalara verilen emir 
yiyecek ne bulurlarsa almak ve götür 
mekdir bu maksadla hususi müfrezeler 
teşkil olunmuştur. 

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

,RADYO! 
Bugünkü Program 

' 
TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 14/ 9 I 939 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği 
Okuyan : Sadi Hoşses 
Çdlanlar : Cevdet - Kozan, 

Fahire Fersan, Refik Fersan 

1 - Bestenigar peşrevi 2- Mus· 
tafa izzet Efendi - Gayriden bulmaz 
teselli 3 - Bimen Şen - bestenigar 
şarkı - Mızrabı bırak zülfünü sinen
de gezindir 4- Bol ahenk Nuri Bey 
- Neyle zaptelsem. 5 - Şerif içli
Saba şarkı - Pür zemzem 6- Halk 
türküsü - Aşık Kerem 

13.00 Memleket saat ayarı, ajanı; 
ve meteoroloji haberleri. 

13. 15 - 14 müzik ( Karışık 
program) - Pi.) 

19.00 Program 

19.05 Müzik (Oda müzi~i - Pi.) 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

20.15 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk Müziği: (Müşterek ve 
solo teğanni.) 

Okuyanlar : Müzeyyen Se nar 

1 Adana Milli Mensucat fabrikası Direk
! törlüğünden: 

Saygılı çiftçılerimiz ve müşterilerimize : 

Fabrikamızda pamukları çekilen ruüşterilerimizin çiğitlerini pamu~un 
çekildiği tarihinden itibaren azami bir hı.fta zarfında kaldırmalarını has· 

saten ricı ederiz. Bir hafta zarfında kaldırılmayan çiğitler bilumum nak
liye masrafı müşteriye ait olarak fabrikam:z ittisalındaki yağ fabrikası 
anbaılarına nakil edilecektir. 

Bu anbarlarda vukuu melhuz çürüme, yanma, evsaf ve cinsinin değiş· 
me ve her türlü bozulma ve zararlardan fabrikamızın ve ne de yat fab· 
rikasının mesul ve zamin olmayacağım muhterem müşterilerimizin m:thlmu 
olmak üzere ilan ederiz. 11026 14-16-19-21-23 

--------------------------------------------------·--------
Yazhk Sinemada 

Bl\dl Akşam 
ROBERT TAYLOR ' 1n RAKiBi YENi JÖNPRÖMiYE 

Richard Green ~e1 E';;Tz Loretta Young 
Tarafından Yaratılan Aşk ve Heyecan Filmi 

--------==-- -

4 Namus Bekcisi 
FıRANSIZCA SÖZLÜ -- ŞAHESERi GÖRÜNÜZ ----

İlaveten : EN SON DÜNYA HABERLERi 

DiKKAT DiKKAT 

Yeni Müdüriyetinin ldaresind..: olarak dahili tertibatı yeniden 
tezin ve ve Makinesi mükemmel bir şekle konulmuş olan 

ALSARA Y SiNEMASI 
( PEK YAKINDA ) 1 

Büyük ve Seçme filiınlerle 1939 - 1940 Sinema Mevsimine başlıyor 1 
10991 ------: 

S ıdi Hoşses 

Çalanlar : Cevdet Kozan Fahire 
Fersan Refik Fersan 

l · - Kürdilihicazkar peşrevi 2-
Lemi - Kürdilihicazkar şarkı (Esi
ı indir benim gönlüm.) 3 - Lemi kür· 
dilihicazkar şarkı (İsmi ey şuhu ser
tab 4 - Osman Nihad hicazkar şar. 
kı (Akşam Güneşi kalkmalı) 5- Rah
mi bey Nihavend şarkı Süzüb süıüb· 
de ey melek 6 - Kazım Us - Hü
seyni şarkı (Merhamet kıl) 8 - Halk 

türküsü (Yakına gel yakına) 9 - Sa
dettin Kaynak Muheyyer hirkü 
(Batan gül) Müşterek 10 - Sadettin 
Klynak Nezaman görsem onu müşte· 
rek 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Romenslar) 

22.00 Müzik ( Küçük Orkest 
ra Şef : Necip Aşkın) 

1 - Ganglberger - Aşk çan· 
ları 2 - Adolf Grunow - Berlin Vi· 
yana valsi 3 - Becçe - Serenad 
4 - Fritz RecktönWald - Grinzing
de - Potpur 5 - Rachmaninof t -
Prelud 6 - Ganglberger - Küçük 
fülüt için konser parçası 7 - Sorge 
BortkieWicz - Gavot 8 - Brahms 
- Macar dansı No 17 

23 00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası ((iat) 

23.20 müzik (Caıband - Pi.) 

~3 ·5!-24 Yaıinkiprogram 

Sulh hukuk mahkemesi 
satış memurluğundan : 

Adananın Hanedan mahallesinden 

Bekir Torun ile Abdullah kızı Ane 

Torunun şayian ve müştereken mu

tasarrıf bulundukları Hanedan ma· 

hallesinde ki.in tapunun Nisan/339 

tarih ve 23 numarada kayıtlı hane 

taht ani iki ve fevkani iki oda ile 

önünde sofayı şamil ve yine aşağı 
kısmında iki tahtani oda ile havlu 

ve su tulumbası bulunan bir bap 

hanenin şuyuun izalesi suretile açık 
artırma ile satılacaktır . 

Muhammen değeri bin ikiyüz li· 

radır ve satış belediye müzayede 

salonunda icra kılınacağından talip 
olanların yüzde yedi buçuk pey ak

çasile birlikte 13-Teşrinievvel-939 

tarihine mü,adif cuma günü saat 14 

de başhyarak 17.5 da kati ihalesi 

icra kılınacağı tahmin edilen değeri 
de dörtte üçü doldurmadığı tak

dirde lcra İflas kanununun hüküm. 

!erine göre on beş gün daha müza· 
yede temdit edilerek 31-Teşriniev. 

vel-939 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 de yapılarak on altı buçuk· 

ta kati ihalesi icra kılınacağı ilin 

olunur • 
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• • 
Slovaklar 

" Führer ıçın harp 
etmeyiz ,, diyorlar 

Bir 
dün 

* 
Slovak . 

ısyan 

alayı 

etti 

Paris : t:'l ( Radyo ) - Bratis· 
lavaclan bildirili,.> or : 

Alınanlarla Slovaklar arasmdaki 
mUnasebet çok gerginleşmiştir . Bir 
Slovak ala.) ı cepheye giden trene 
binmekten imtina etmiş \ e Polonya· 
lılara kar~ı silah kull:ı.nmıyacaklarını 
açıkça söylemişlerdir. Alayın derhal 
sitahlıırı elinden alınmış ve bir kış

laya kapahlarak nezaret ;ıltına kon
muştur. Oiger taraftan Slovakyada 
diger bir hadise daha olmuştur. Yuz
lerce Slovak toplu bir halde Alman· 
ların oturduğu resmi bir binanın 
önunden geçerek şö,Yle bağırmışlar· 
dır : 

- " Sizin için , Fuhreriniz için 
harp etmek, ölmek istemiyoruz ! ,, 

Almanlar bir çok (evkifat yap· 
mışlardır. 

Slovak tayyarecilerinin uçuşlarına 
da artık mUsaade edilmemektedir . 
Buna sebep olarak Almanlar , Slo
vak ta.ryarelerinin Alman topçusu 
tarafından henUz iyi fanmmadığı ve 
mllessif kazalara sebebiyet verilece
ğini ileri stlrmektedirler . 

Halbuki daha evvelce Slovak 
tayyarecileri bir kere uçtuktan sonra 
bir daha geri dönmemişler ve Polon
yalılara iltihak etmişlerdir. 

Almanlar Amerikan va
purlarını da batıracakmış 

Vaşington : 13 (Radyo) - Dün 

Amerikan bahriye nezaretine bir 

A'llerik:ın vapurunun kaptanı mü. 
racaat ederek bir Alman tahtel· 

bahiri tarafından tevkif edildiğini 
ve tahtelbahir kumandanının, bade· 

ma durmaktan imtina eden bütün 

Amerikan vapurlarının batırılaca. 
ğım söylediğini beyan et.niştir. 

Amerikan hükumeti bu hadise 
karşısında alacağı vaziyeti tetkik et. 
mektedir. Şimdiye kadar hiç bir ka 
rar verilmemiştir. 

Hint parlamentosunda 
polonya meselesi 

konuşuldu 

Bombay : 13 (R!>yter) - Hint 
parlamentosu yapdığı son toplantıda 

Avrupa meselelerini ele almış ve Po 
Jonyanın gösterdiği kahramanca ha 
reketi alkışlamıştır parlamento Hint 
parlamentosunun itimadının Polonya 

ya bildirilmesine karar vermiştir, 

Türksözü 

' 
Almanların tahliye ettikleri şehirler 

Alman halkı 'feci 
bir vaziyette kaçıyor 

Paris : 13 (Radyo) - Almanlar 
Sarbrük ve Trev şehirlerini tamamile 
tahliye etmişlerdir. 

Tahliye işi daha evvelden hazırlan
mıştı. Fakat bu hazırlık tahliyenin bir 
facia halini almasına mani olamamış
tır. 

Eks - La - Şapel şehrinin 
de tahliyesine hazırlanılmaktadır. 

Boşaltılan şehir halkı hemen ek
seriya yaya olarak yola çıkmaktadır
lar. Her ferdin ancak 15 kiloluk bir 
yük çıkarmasına müsaade edilmek
tedir. 

Araba veya diğer vasıtalarla ka
çan ihtiyar ve hastabakıcıların 30 kilo-

ya kadar eşya taşımalarına izin veril
miştir. Bu eşya sadece iç çamaşırla
rı ve üç günlük yiyecekten ibaret
tir. Evle polisin nezareti altında· 
dır. 

Binlerce mülteci üç gün üç gece 
mütemadiyen yörümüş ve elbiselerini 
çıkarmak imkanım bulamamıştır. 

Eko - La - Şapel'de sivil halk 
için ancak bir hastahane kalmıştır. 
Diğerleri yaralı askerlere tahsis olundu 
ğundan sivil hastalar başka yerlere 
naklolunmuştur. Bu civarda yaşlı al
ınanlar silah altına alınmıştır. Bilhassa 
47, 48 yaşında bulunan ve geçen harp 
le tecrübe görmüş :olanlar çağrılmış 
ve gençler bırakılmıştır. 

Bitaraflık kanununun ' Bükreş'te havadan 
tadili meselesi korunma tecrübeleri 
\' aşingtoıı 13 - a. a. - B. 

Ruzvelt, bitaraflık kanununu yeniden 
gözden geçirmek Uı;ere kongrenin fev
kalade olarak içtiman davet edilece
ğine mUteallik yakında bir beyanname 
neşredilecegini , matbuat mUmessille
rine bildirmi~tir . 

MuşarUnileyh , " yakında ,, de
mekle ne kasdetmekte olduğunu tas· 
rih etmemiş 1 yalnız bu içtimam 2 
lUı teşrinde yapılacağı suretinde B. 
SabaOı tarafından ileri sUrUlen tah · 
minin yerinde olduğunu ilave etmiş
tir . 

Kongrenin akdedecegi hu-.usi içti
ma dolayısile Ayan meclisi ile mu
messillcr meclisi azaları \' aşingtona 
gelmektedirler . 

B. Borah ile H. Vandeuberg.Nye 
ve Thornns daha şimdiden b~tıu·ııfhk 
kanununun tadil edilmesine mani ol
mak için gayret sarfına l>aşlanıışlnr

dır . 

Annam imparatorunun 
bir beyannamesi 

Paris : 13 (Radyo) - Aonam im 

paratoru milletine~ şu beyannameyi 

neşretmiştir: 

Fransa 1914 de olduğn gibi 

AJmanyaya karşı bir harbe girmiş· 

tir. Fransa 1914 de olduğu gibi 

bu harbe hak prensiplerinin ve ada· 
letin muhafazası :uğrunda gırmış · 
tir. 

Memleketimiz, Fransız impara
torluğunun mütemmim bir parçası
dır. Binaenaleyh biz de Fransanın 
yanıbaşında bu muharebeye giriyo· 
ruz . 

Hattıhareketimiz şu •olacaktır: 

Bükreş: 13 . a . a. - Bükreş'te 
halka muhtemel hava hücumlarına 
karşı ne suretle korunulaca~nı öğret
mek üzere birtakım tedbirler alınmış
tır. Tramvaylar, kül rengine boyanmış 
tır. Gazlara karşı tahaffuz kurslarının 
mıktan arttınlmıştır. Payı tahtın bütün 
mahallelerindeki çocukların vi !ayetlere 
nakli için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Polonya'dan gelmiş olan bütün 
Eransızlar hududda ve Romanya'daki 
seyahatleri esnasında Romanya memur 
lan tarafından kendilerine gösteri:miş 
olan iyi muameleden bahsetmektedir· 
Bunların arasında bir çok mühendis
ler vardır. Bunlar, Eylulün 9'unda 18 
Alman bombardıman tayyaresi tara
fından lvov'un bombardımanı esnasın
da hazır bulunmuş olduklarloı söyle
mektedirler. 

Bu tayyareler' yangın bombası at
mıştır. 

Tayyareciler , bilhassa istasyon 
alkol depolannı ve gazometreleri he· 
def ittihaz etmişlerdir. Birçok mermi 
evlerin üzerine düşmüştür. 

Şimal memleketlerinin 
dünkü toplantısı 

Kopenhağ : 13 (Radyo) - Baş
vekil, Finlandiya. lsveç, Norveç ve 

Danimarka hariciye nazırlarını pa 

zartesi günü Kopenhağ'a davet et

miştir. 

Sükunet, disiplirı, itaat, intizam 

dahilinde çalışma ve devlet otori · 
tesine hürmet. 

Milletimiz bütün iyi vasıfları ha 
izdir. Ve biz hami millete karşı 
minnettarlığımızı göstermeliyiz. F ran 
sanın nihai zaferine imanımız var· 
dır.,. 

•• 

Garp Cephesı1 . 
- Birin<·i sahift><len artan -

Sarbriik şehı i cidei tehdit altında· 
dır. 

Alman ordusunun çok yakında ikin 
ci müd<ıfaa haliaı ına çekilmeğe mecbur 
kalacakları zan olunmaktadır. 

Paris : 13 -a.a.- I Iavas ajansı bil-
diriyor. . 

Garp cephesinde ı hin ile Mo1scllc 
ar~sınC.:a yapılmakla olan esash lıare-

kat Sarrein şarkında yirmi kilomelıe 
kadar nzunluğunda bir bölgede devmn 
eylemektedir bundan dürl gün evvel 
Sarre'in garbinde Varndt ormanında 
ınuvaffakiyetle başarılan hareket gibi 
müteakip harekfü için bir temizleme 
mahiyetindeki bu harekatın vukua gel 
diği ınıntaka Fransız topraklarında Sar 
regueınines kasabasında Alman arazi
sinde hududun iki kilometre ilerisinde 
kain Horndach kasabası arasında bliee 
suyunun sol sahilidir. 

Bu mmtaka tepeciklerle ve or 

manlarla dolu bir mıntakadır ve te 
pecikler arasında Fransız arazisinden 
şimale doğru akan ırmaklar vardır. 
Bu ırmakların yatakları ileri hareket 

için müsait ilerleme yolları teşkil et 

mektedir. Saarbruck'e şimalden ha 
kim bulunan ormanlı dağlardan çı· 
kan blies suyu iki tarafdan 350 m,. t 

re kadar yükseklikte tepeler arasın 
dan Fransız hududuna doğrn akmak 

tadır. Blies suyu Fransız; sarregue 
mines kasabası önünde Sarr' e dökül 

mektedir sarreguemines'in ilerisinde 

Blics on beş kilom~tr~dir. Sarre'e 

kadar seyrüsefaine salihtirfakat mfc 

rası çok ivicaclıdır. Sarreguemines· 
den Bllesbrucken'e kadar ,olan }'Ol 

sekiz kilometredir ve Blies, B l ie:-ıb

rucken'den seyrüsefaine salih o 1mak 
tan } ani askerlik bakımından ehem 

miyetri bir mania teşkil etmekten 
çıkmaktadır. 

Hudud ile Blies suyu arasındaki 
mıntakanın Fransız kıtaları tarafın 
dan işgali saar "arl\zisi dahilinde Bli 

eskatel ve Zveibrucken tarihi şehir 
Jeri ile ileriye doğru bir çıkıntı teş 
kil eden bu mm takanın Fransız kont 
roluna tabi bir hale getjrmiştir, 

Almanların dünkü resmi tebliğin 
de kaydedilen şiddetli aksülamelin 

sebebi bu olmuştur yine bu sebep 

ledir ki umumiyet itibariyle garp cep 

hesi üzerinde sükut muhafaza eden 

Alman tebliğleri bu mıntakada hiç 

olmazsa Alman tebliğinin tabiri ile 
keşif kolları çarpışması vuku~ gel

diğini söylemeğe mecbur kalmıştır. 

Alman topçu ate,ı 

Paris : l 3 a.a.. 13 Eylül sabah 
tarihli harp tebliği. 

G~ce düşman topçusunun aksü· 
lameli devam etmiştir dün gündüz 

iki taraf havcı kuvvetleri büyük faa 
liyette bulunmuştur. 

Osmaniye ticaret odasının 
Ankaraya göndereceği 

del eğe 

Osmaniye : 13 (Hususi) - Ka 

zamız ticaret odası yapdığı son top 
lantıda, 23 teşrin evvelde Ankarada 

toplanacak olan ticaret odaları kon 

grasın1 gönderilecek delegeyi seç

miştir kongraya haJkevi reisi Bay 

Şeref Haznedar gidecektir. 



Türkaözü Sahife : S 

-~ ve Erkek öğretmen okul
.5f ödan: 

Kız l..iıesİllİn ihtiyaca ôtretmea ~ulUGUD ihtiyaot 
Kilo Xilô 

Koyun eti SOOO 
Süt ısoo 
Kuru .sot•n 1 SOO 
Zeytin 300 
Patatu 1500 
Yoturt 2000 

8000 
3000 
2500 
soo 

3000 

Kuru fasulye( maden) 1 SOO 3000 
B~z~~ ~ 1~ 
Sabun 1000 1000 
Pirinç (maraı) ~ 7000 
Zeytin yatı 1000 1000 
Ekmek 1 sooo 30000 
Sadeyat 1200 2000 

1-Adını kız lisesi pansiyonu ve erkek ötıetmen okulunun 1/UY1939 
tarihind,n 31/S/1940 tarihine llad., ıtkiz aylak muhtelif yiyecek erzak· 
'" 2/JX/t 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ı.çak r.ksiltmeye kon· 
llluotur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlütünde 22 Eylıll Cuma ıüne tam 
lltt 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapalacalctar. 

3 - Eksiltmeye girec,kluin 2490 saydı kanunun 2-3 üncü madde. 
Itri mucibince lazım olan vesaik ile 'le 1,S niıbdinde mavalclcat teminat· 
lıranı ektiltme saatinden evvel mal Hndıtına 1atnmal•n lizımdar. 

4 - Şartnameyi görmek iıtt·yenle•in pezardaa mad• her tin ait ol· 
d .. ldan okul idarelerine müracaatlan. 3-9-14-20 11000 

Seyhan Vilayeti Orman Çevirge mü
dürlüğünden : 

Hacmi Miktın Muhammen vehit fiıb Tutan 
M3 03 Lira Kuruı Lira K. 
243 000 4 90 1190 70 

1- Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Horu ormınındın ~3 
llletre M3. miktar1nda k~reatelik eKM' utap çılcaralmııtar • 

2- Satıı 6-9-1939 ıünüoden iıibaıea GD bet ıüa sonra 21-9-939 
Ptr~mbe ıünü saat on brşte Seyhan Orman Çevirıe Müdürlütü daire
'bcle arttırma ile yapllacakbr • 
3- Beher metre milcibmm muhammen liatı dört lira clolcsın kuruştur. 
4- Şartname ve mukıvelename proieleri Ankara Orman Umum Mü· 

"rlüiü ve Seyhan Ormu Çevirse Müdürlütü ve Dart,ol Orman Bölıe 
flitindea alın1r. 
S- Muvıkkıt t'minaf 89 lira SO hruıtur. 
6- Sıtıı umumidir. 11006 6-9-13-19 

Adana biçk · y rdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebe1'1i kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine baılamıştır 

6-10 G. A. 10995 

« • 

1>,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha~sısı 

liergün muayenehanesinde hast •. arını kabule 
'tlaınqtır. 

Naz-- ' dikkate 
Milli Mensuc anesi Müdürlüğünden: 

S.bbat ve içtimai muave:ı 
n&Darah rubsatiyesi ile hastanem 
hatalara tahsis ediyoruz. 

tlnin-9 - 8 - 939 t.rih ve 20 
~ • ~ ını baricdea ~lecek ücretli 

Hastanemiz Adananın en havadıt v ı ' ' etrlfı portafcaJ ve çi 
çek bahçelerile muhat modem, her türlü ko avi ve feunin bütün 
icaplarını içinde toplamıı müıtema bir ııh , · ,, 

Bilfili, iktidarı ve muvaffakiyetli ımeliy 
tevt.ccübunu kazanmıı olan Operatörümüz çok 
ı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen "ütün mürac 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabilirler. 

'· 

Muhterem ballumıza bir hizmet gayelile açılın bu 
ücretlerle memleketin mahati için berkesin emrindedir. 

elİD itimat ve 
,. butalaıı 

baric 

Hutane Gazhane yanındaki yol ile tehre batlıdar. 
Her ihtiyaç anındı hutane miidürlütüne müracaat edilmeli rica 

0
funur. 13- lS G. A. 10939 

Tüm satınalma komisyonu Riyasetinden: 
1 - Adanı garnizonu ibtiyacı için mukneltye batlanacılc olan 

10100 kilo sabunun J 1 9·939 pazartesi günü açık eksiltme yapılıcatı 
illn edilmiıtir. Talip çıkmadıtmdan kanunun 43. maddesine tevfik11n 
OD tün uzatdarak 22 9 939 cuma günü saat on b,şte ihalrsi yapıla · 
cıktır. 

2 - Eksiltme Adana Hlceri sıtınılma komi~yonunda yapılacaktır. 
3 - istekliler ıartnamesini her rün sıtınılma komisyonunda gö 

rebilirler. 

4 - l•teklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair vesikalara ve 
ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve uattı komisyona mü~a 
caatları ilin olunur. 11027 

Yeni çıkan kanuc ve nizamlar 

iş lhtilaflarım Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Karımıme No: 2( J 0565 

• Dünden artan -

Seçimlerde Kanunun muayyen adedi dahilinde intibab yıpıldıfı tak. 
dirde bu seçilenler arasından her hınfi bir 1ebeble vuba relecek bir 
nolcıaalıktı feniden seçim yapmak zarureti bıı ıöaterecejine ve ifçile. 
rin ıık ıdc ıeçime aovki iı v~reoler için müıkulat teblit edeceti ıibi ida 
ri mıhıurlardın hali olmayacat1na binaen kanunun röaterditi ıdedlerin 
üç misli olmak üzere mümessil İIÇİ ödevini yıpmatı ıelibiyetli işçilerin 
ayırt edilmesi ve bunlarm kazandıkları reye röre ııraİile kanunun emretti. 
ti adeddekil•ri1t mümeuil itçi uyılarak bunllllin noksan oldutu takdir· 
de diterlerinin bunlam yerine geçmek üzere lltedera aeçilmiı wuiyetin· 
de kılmılın tatbikat itibarile faydalı olacıtı ve bu ıelclia kanuni büküm· 
lere ıykınlık teıkil etmiyecefi düıünülerek madde bu ICkle ifrat edilmiı 
tir. 

Azadan Salihattin Odabıııotlu Kanunda muayyen aded mevcvt ol· 
dupa ıöre seçimlerin bu adede maksur olmak üzere yapelmuı icap 
edeceti kınıatile mabıli( kalmışhr. 

Projenin ilk teklinde ODUDClt madde olmak üzere aym ilÇilerin tekrar 
Mülllellil MÇilmeleri caiz olacatı halckmdaki hüküm dokuzuncu madde 
ile birleıtirilmiıtir. 

(Sona Var) 89$3 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
13 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
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1 _ Y_ a_d_e_li_ I. _____ ,__ __ Frank (Fransız ) - 2- 96 
• __ v _ad_c_li_I_U ___ __ , __ __ ste.:uil(ingiliZ) - 5- 24 

Hind hazır Dolar (Amerika) 1'29 70 ı · 
Nevyork ---- - Frank ( isviçre) 00 <>O 

T. iŞ BANK.ASI'"'" 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarililerinde çekilecektir 

l~ ;;o A M 1 Y E L E R: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 

" 
S.000 " 

8 .. 500 • 4.000 .. 
16 • 350 • 4.000 • 
60 

" 
100 • 6.000 • 

65 
" 50 

" 4.750 • 25U .. 25 • 6.250 • 
435 32.000 

• 
T. iş Bankasına para yatırmakla , yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni 

ıamanda talihinizi de denemiş o]ursunuz 10661 
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Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısın~ , 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ô zyazgan 

BisiKlet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Acantahğını almak için sene 

lerdenberi utraşhğım DÜRKOP 
fabrikasmm biıildetleri gelmiştir. 

ı ı Dünyamn en eski fabrikasman 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP. Bisikletlerinin ma· 
deni aksamı Kromdan mamUI olup 
yağmur ve çamura rağmen katlyen 

ı ı pas tutmaz Bisiklet meraklılarmm 

ı ı teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
1 l iktizasındandır. Bilumuın bisiklet 

yedek parçalarile KontinantaJ iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut . 
tur. 10911 13 - 45 
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Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında İskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

H••l•l•ranı her gUn •abahtan akfama kadar kabul eder. 

G.A. · 19 - 26 10909 

Umumi neşriyat müdiirü 

Macid Güçlü 
Adana Türk~ sözü matbaası 


