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Telefon: 315 - ADANA 

> . .., . .., ...................................... ~ 
l Ebedi Şef'in · i 
• • l Anıt - Kabri ! 
• • • • . ,. h • 
! Rasattepedeki sa a i 
1 istimlak ediliyor ! 
• • • • i Ankara : 14 (Telefonla) e 
i - Ankara bele diyesi, . Ra • ! 
i s attepede Ebedi Şeflmlz'ln t 
i kablrlerlnln yapılacağı sa- i 
i hanin lstimlaklne başlamıf- i 
i tır. Bu saha Uzerlnde eş- i 
i hasa ait 60 kadar arsa i 
i vardı;. Bunlardan 40 tana- i 
! si şimdiye kadar beled•- ! 
! yaca değer pahaları veri ! 
t lerek satm ahnmıştır- t 
i i 
: .... ~·~ ..................... ~·~·~· .......... ~ 

söztJ 
. • ' • ~ .... '·. .. • )..ıı .. : .... 1 ~·'.! .. -.,ı. ., ... \ ., .'··· .• .' ~ . 

GÜNDELİK SlY ASl GAZETE 5 Kuruş 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4531 

15 Eylul 1939 Cuma 

1Almanlar V arşovadan uzaklaştırılıyor 

Fransızlar Sarbrüke 5 
kilom -tre mesafedeler 1 
Alman baş kumandanlığı Varşovanın zaptı için ordularına her şeyi yapmalarını 

ve gayenin husuh1 için her vasıtayı kullanmalarını emretti 

Şark cephesinde 33 Alman tayyaresi düşürüldü 

RUZVEL T KONGRE
Yi iÇTiMAA ÇAGIRDI 

Almanlar yahu dil eri\ . 
geri çağırıyorlar 

ALMANLAR RADOM DA 60000 
LE H ESİRİ ALDIKLARINI 
1 D D 1 A ETMEKTEDiRLER 

ŞARKCEPfiESİNDE: 
. 'J' . f :. ••• :. 

A:'\1ERIKA CUMHURRElSININ 21 EYLÜLDE KONGREYi 
IÇTIMAA DAVET ETMESi, FRANSA VE INGIL TEREYE 
AMERiKANIN SiLAH SATMASINA MANi OLAN INFİRA TÇI MU
HALEFETLE MÜCADELEYE KARAR VERDIG!Nf GÔSTERIYOR 

Brüksel : 14 (Radyo) · - Alman 

hükümeti Brükselde konsoloshanesine 
Harp şlddetle davamda 

yapışdırttığı bir ilanla Alman tabiiyatın Ankara : ı .ı. (Radyo) - Şarkcephe 

olupda Almanyadan çıkmış olan yahu sinde harp b:it~ın şiddetiyle devam et 
di tüccar, amele mühendislerini Alman mektedir. Dün gündüz ve geceki Po-

Vaşington : 14 (Radyo) - Ame
rika Cumhurreisi B. Ruzvelt kongreyi 
fevkalade içtimaa davet etmiştir. 

Fransa harp ka 
binesi kuruldu 

Daladye'nin 
yeni vazifeleri 

Paris : 14 ( Havas ) - Ye
ııi Fransız harp kabiı:ıesi şu au· 
retle teşekkul etmiştil' : 

B. D•l•dle : Ba~vekil,milU 
lllUdaf aa , harbiye Ye hariciye 
11.azırı. 

Duko e Mili! m.udafaa, hu-· 
biye nezareti mUı.te~rı . 

KllmPetle dll 11111 : Har
biye nenreti mU.teıarı · 

JorJ Perno ı Abloka na· 
.lU>J • 

JOrJ Bonn• : Adliye na· 
aın . 

Delllo• : Maarif nazırı . 

Alfona lllo : 1icaret bAh
•iye nazın. 

ll•ul Strll = Teslihat na• 
ı ..... 

Alllar Snro : Dahiliye na
:tlrı . 

GI I• ••mbr : Hava na-
ı1 .. , . 

kamplnçl : Bahriye nazırı 

Pol Reyno : Maliye nazırı 
RUkor : Sıhhiye nazır1. 
Dl Monzl : Nafia nazırı • --- * 

Kongre 21 Eylül öğle vaktı toplana
caktır. 

Vaşington : 14 (Radyo)- Cum· 
hurreisi B. Ruzvelt'in 21 Eylülde kong 
reye içtima 'adavet etmesi, cumhurreisin 
ni Fransa ve lngiltereye fı. merikanın si 

- Gerisi ikinci sahifede -

yaya davet etmekte ve müsadere edil lonya resmi tebliği ve Varşova Varşo J 
miş olan mal ve mülklerinin kendi ~ ri- va miidafaasına memur kumandanlığırı 

tebliğlerine nazaran vaziyet şudur : 
ne iade olunacağını bildirmektedir. , Al 1 . V 
B k h.. • . ' man tayyare en arşovanın 

undan baş a Alman ukumetı ırk far . 
1 

f' 
1 

. . • 
1 

b' b 
şıma say ıye erını şıma gar ı ve cenu "1 

kı gözetilmeksizin Alman yada çalışmak şarkideki şimendüf er hatlannı, yol gü-
isteyen bütün mühendis ve teknisiyen ıergahlannı bombartman etmiştir. 
)erde avdet etmektedir. 

- Gerisi dödrüncü sabif ede -

Almanya' da ~yeni inşa 
edilen vapurlarımız 

GARP CEPHESlNDE : -Fransız TEBLlltı 

Paris : 14 ( Havas ) - Fransız 
genel kurmayının resmi tebli~i : 

TUHAF 
ALMAN 
ORADA 

FİRMASI, 

TESLİM 

BiR TEKLiF 
VAPURLARIMIZI , GiDiP BJZlM 
ALMAMIZ ŞARTILE VERİYOR 

Fransız kıtaab dün ve evvelki 
günlerde zaptettikleri mevzileri tak· 
viye ile meşgul bulunuyor • Dün ha· 
varun muhalefetinden tayyare faaliyeti 
olmamışbr. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

CEPHE tiERISINDE 

Alm•nJ•d• aıkıntl arbyor lstaııbal : 14 (1ele!onla) Alman· ı Krup kumpanyasına 111Uracaat etmi~ , 
yada i.a9a edilen 4 yolcu vapurumu- fır~ ·~~vele mucibince ~edelleri 
zwı vaziyetleri aoa bldiseler Unri.ı:ıe tedıye edılırse vApurları teslim ede· Paris : 14 (Radyo) - Zürihde 

-L 1 b. __ L • t 1 '- D . 1 cepü bildirıni1tir. Esuen inşaatı ta· çakan .. Nuvel aazet,, ~yor : me.....,u 11' .--ıye a m1,.,... eruzyo - • ,_._. 

1 b ıd ı . d mamlamış olan 5300 tonluk Dolu isim Berlinden bütün hizmetçiler hu.sa. 
an u yo a vapv arı ınt• e en ı- b L- '- •tı · "'d · 

ı vapurun Utuıı W1Ası erı u enmıJ st müesseselerde ·çalışan memurlar 
yalms sonuncu bir tek taksit kalmır =1ıükOmet tarafından fabrikalarda ça· 
tı · lışbnlmak üzere ditcr bir çok mallar 

Diler UçUnUnde hemen yarı para gibi müsadere edilmiştir. Bu himıetçi· 
ları verilmi;Jtir. Bu paralu nü.ten Jer patronlannın evindeki odalanna 

Son dakika: 
serbest döviz olarak verilmektedir. muhafaza edeceklerdir. 

Ankara : 14 ( TelefonlG ) - Ct!- B"tü Al d h ıı..-Yalnız Alman firması vapurları u n manya a a 1r..ı1 tevzi 
neral Veygond bugün tayyare ite Su· bi.ıim sulara kadar getirip teslim et- edilen et miktan biraz daha azaltıl-
riyeye avdet etmi4tir. meli kabul etmemekte, vapurların ba.- mış ve haftada 700 gramdan SOo gra 

tırılması ihtimali olduğunu ileri sUr· ma iQdirilmiştir . 
mektedir. '1ütün bahçe sahiplerine verilen • 

Berlin : 14 f Radyo J - 16 Bu cihetten vaziyet gene hir çık- bir talimatla evlerinin bahçesine sade 
ıncı Polonya fırkası, erklinıhorbiyesile maza girmiştir. Almanyadaki heyeti· sebze ekmeleri emir olunmuştur. 
ırlıkte ttslim :.old miz hala oradadır. - Gerisi ikinci sahifede -





Sahife : 4 Türksöıü 15 Eyful 939 

Şark Cephesinde 

- Birinci sahifeden artan -

Alman topçuları şehirler üzerine 
yanğın çıkaran mermiler atmışlardır. 

12 - 13 eylül gecesi Alman kıtaları 
mevzularından çıkarılarak tart edilmiş 
tir. Varşovanın şimal şarkında ve B_il
ne hattı üzerindeki düşman tamamıle 
püskürtülmüştür. Pozmand2n ricat et
mekte olan kuvvetlerimiz Kutnoda or 
dumuzun ksımı küllisi ile irtibatını lt' · 
mamile temin etmiştir bu ordunun Lad 
za yapdı~ şiddetli hücum muvaffakat 
la neticelenmiş ve şehir düşmandan is 
tirdad olunmuştur. Burada bulunan Al 
man kuvvetleri süratla ricat ederek bü 
yük miktarda silah, mühimmat ve erzak 
bırakmışlardır. 

Son hava muharebelerinde 33 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Cenupda Alman zlrhlı kıtasının şid 
detli hücumları karşısında ordumuz mu 
harebe yaparak muntazam bir surette 
çekilmektedir Luvoz civarında çok şid 
dctli muharebeler ceryan etmektedir. 
Bu hat üzerinde süvarilerimiz dlişman 
dan 10 tank zaptetmişlerdir. 

Alman baş kumandalığı Polonya or 
dularının mukavemetini kırmak için her 
dürtü vasıtanın kuilanılmasını ve elden 
gelen herşeyin yapılmasını bütün ordu 
lanna emretmiştir. 

ou,man 'Varşovadan 
uzakla,dırıldı 

Varşova : 14 (Radyo) - Varşova 
müdafası kumandanhğmın tebliği : 

12· 13 Eylül gecesi Polonya kıtala
n düşmanı Varşovanın yakın civarın

dan tart etmeğe muvaffak olmuştur. R 
Alman tayyareleri şehrin şimal ve 

şimal garbi mahallerini bombardıman 
elmişsede hiç bir askeri hedef hasara 
uğramamıştır. Amele velerinden müte 
şekkil bir Blok yıkılmıştır üç düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Düşman tayyareleri şehre yan 
ğın çıkancı bombalar atmışlardır 
Pilsüdski tıbbi araşdırmalar ensti
tüsü yapmıştır. 

••varşovayı teallm etmeyiz,. 

Varşova : 13 (Radyo) - Müda, 
fa kumandanlığı Varşova halkına hi 
taben sokaklara şu beyannameyi ya 
pışdırmıştır. 

"Hiç bir Polonyalı Varşovayı tes 
lim etmiyecektir. V ar~ova halkı ana 
nevi kahramanlığma sadık kalacak
tır. l ., 

Varşova : 14 (Radyo) - Düş 
man Varşovadan uzaklaşdırılmıştır. 
Şehrin müdafaası için teşkil olunan 
müteaddit servisler lağvedilmiştir, 
Şehrin içinde ve kenar mahallelerin 
de gıda maddeleri satan dükkanlar 
açılmıştır bankalar kısmen faaliyete 
başlamıştır. 

Bir Polonya tebllll 
Varşova 14 -a.a.- 12 Numa 

ralı Polonya tebliği : 
Şiddetli muharebelerden sonra 

Alman kıtaları, Varşova yakınların· 
dan geri çekilmeğe başlamışlardır. 

f Varşovanın şimali şarkisinde mor 
ti mıntakasında ve Varşova · Vilno 
demiryolu boyunca şiddetli Ve>: kan 
lımuharebeler vukua gelmektedir. 

Polonya süvari kuvvetleri düşma 
nı takibederek 10 tank ele geçirmiş 

tir. 

Düşman ha va kuvvetleri Varıo· 
vanın şimal varuşunu ve hükumet 
merkezinin cenubu şarkisinde kain 
gropes bölgesini bombarman etmiş 
tir. Alman tayyareleri demiryolları 
m dabombardıman tabi tutulmakta 
dır. 

Poznan mmtakasmda faaliyette 
bulunan Polonya kıtaları müessir bir 
hücuma geçmiştir. 

Alınan ba,kumandanlığının emri 

Paris: 14 (Radyo) - Lagazetdö 
Zürih bildiriyor : 

Polonyalıların Varşovayı müdafaa 
hususunda gösterdikleri annd<ıne mu 
kavemet ve kahramanlık Alman baş 
kumandanliğı son derece sinirlendir 
mektedir. Alman baş kumandanlığı 
Polonya mukavemeti kırmak için 
Alman hava ve topçu kuvvetlerine 
kati emirler vermiş ve ve insafsız 
ve şiddetli bir harp kanunu tatbik 
etmelerini emretmiştir. 

Dahili cP-pheleride Almanlara bü 
yük endişe vermektedir. 

Gllrlng farkcapeslnde 

Berlin: 14 -a.a.- Alman istih 
barat bürosu Göring'in beraberinde 
erkanı harbiyesi olduğu halde Polon 
ya cephesi üzerinde uçmuş olduğunu 
haber vermektedir. Göring tayyare 
filolarını tebrik etmiş ve bir çok za 
bit ve askere führer namına demir 
salip madalyaları vermiştir. 

Bir Alman tebılOI 

Berlln : 14 -a.a.- Alman istih 
barat büroso Alman kuvvetlerinin 
faaliyeti gittikçe şarka doğrn geniş 

lediğini bildirmektedir. 
Volkovysk • Czeremcha, Pulavay 

Lublin ve Kovel • Lemberg hatları 
na taarruz edilmiş ve bu hatlardan 
bazıları işgal olunmuştur, 

Koyul, Siedice, Lukov ve Vloda 
va istasyonları atılan bombalarla ha 
sara uğramıştır bazı şimendüfer te
sisatı tahrip edilmiştir. Osoviecz is
tasyonu tamamile harap olmuştur. 

Nakliyat tayyaresi filoları kalusz 
yn'e kadar ilerlemiş olan zırhlı fırka 
ya benzin ve cebhane taşımaktadır 
lar. 

Polonya kadmıarınm 
kahramann§ı 

Paris : 14 (Radyo) - Bar Al 
man gazetesi muharebeler esnasında 
silahlı Polony;ıh kadınların Alman 
askerleri üzerine ateş ederek öldür 
düklerini itiraf ediyor ve diyorki : 

"Alman askerleri bu kadınlara: 
mukabele ederek öldürmeğe mecbur 
oluyorlar bu suretle Polonyalı birçok 
aileler başka facia ile daha karşılaş 

maktadırlar. 

Manevraya dlvet gibi 1 •• 

Berlin : 14 a. a. - Alman istih· 
bara t bürosu, Von Brauchitsch'in 
bitaraf devletler ateşemiliterleı ini, 
Polonyadaki askeri harekat saha
sına davet etmiş ~olduğunu bildiri· 
yor. Ateşemiliterler, bu sahaya iki 
gurup olarak gireceklerdir. 

Esrareng;z t'lyyare 

Kop""nhag : 1 1 - a. a. - Dün 
sabah Ôresund civarında bir tay· 
yare görülmüştür. Danimarka sahil 
muhafaza gemisi bjr ihl<H topu 
atmış, bunu müteakip tayyare Da 
nimarka havasından uzaklaşmıştır . 
Tahkikat, bu tayyarenin Liı Alm .ı ıı 
tayyaresi olduğunu isbat eylı!nı İ.ştir. 

Alman radyosunun balo
nunu Amerika tekzip 

ediyor 

Nevyork : 14 - a. a. - Alman 
radyosunun verdiği haberler hila 
fına olarak Nevyork limanı ile " Cu 
nard line " kumpanyası mümessil 
leri Fransız Normandie vapuru ile 
lngiliz quen mary vapuru mürette· 
batı arasında bir hadise çıktığını 

kati olarak tekzip ediyorlar. 

Seyhan Vilayetin
den: 

1 LAN 

Cumhuriyet kanunları vatandaş
lar için şehirde silah ve bıçak ta· 
şımağı yasak ettiği Adanada hala 
bu kötü göreneğin yaşadığı anlaşıl· 
maktadır. 

Kanunen yasak edilen bu yiğitlik 
ve mertlikle muttasıf Adana halkı
na hiç yakışmıyan ve başka taraf 
larda eseri kalmıyan ve bazı vatan 
daşları fena akibetlere uğratan 
bu adetin temamen ortadan kal
dırılması için kati emirler verilmiş 
tir. 

Bütün Adanalıların da silahları 
nı evlerinde sakhyarak bu harekete 
yardım etmeleri ve cezadan korun
maları tavsiye ve ilan olunur. 

11030 

Lltvanya hududunda 

Kayıp aranıyor 

Yukarıda fotoğrafı görülen ( altı 
sene evvelki fotoğrafı ) Mehmet 
oğl Sül~yman Ceyhanda iken 
iki senedenb~ri kaybolup hayat ve 
mematından haber alınamamakta· 

dır. Mumaileyhten haberi olanların 
matbaamıza haber vermesi insani
yet namına rica olunur • 

yaz h k sınamada 
B lYl A kşarnn 

ROBERT TA YLOR'm RAKiBi 
YE.NI JÖNPRÖMiYE 

[Richard Green] 
ile Sarışın Y 1 L D J Z 

[Loretta Y oung] 
Tarafından Yaratılan Aşk ve 

Heyecan Filmi 

( 4 Namus 
Bekcisi) 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Şaheseri Görünüz 

İlaveten EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 

Kaunas : 14 a. a. - Polonya 
topraklarında Litvaoya hududu u 1 
zunluğunda mühim muharebeler ce· 

reyao etmektedir. ---------------
Bir çok Leh kasabalarında bü 

yük yangınlar çıkmıştır. Polcmyah 
kadınlar ve çocuklar hudud civarın· 
da toplanmışlarsa da Litvanyah 
muhafızlar bunların hududu geçme· 
lerine mani olmaktadırlar. 

Var,ovayı terkedenler 

Bükreş : 14 a. a. - Varşovayı 
terkederek Sovyet hududu civarın
da kfün Krzemienec şehrine ilti· 
ca ~den ecnebi sefaretlerin erkan 
ve memurları şehrin askeri hedefler 
ihtiva etmemesine rağmen dün Al 
man tayyareleri tarafından bom· 
bardıman edilmişlerdir. 

Krzeminec şehrinde sivil ahali· 
den bir çok ölü ve yaralı var· 
dır. 

Almanlar 60,000 esir almış 

Berlin : 14 (Radyo) - Bir Al
man tebliğine göre Alman kuvvet
leri şark cephesinde Polonyalılardan 
60,000 esir ve bir çok silah ve mü 
himmat atmıştır. 

Adana asliye 2 inci hukuk 
hakimliğinden : 

Adana belediye binası altında 

berber flyas Güvenin belediye kar· 
şısında Çırak mahallesinde Enve· 

riye Güven aleyhine ikame eyledi
ği boşanma davasının yapılan du
ruşmasında müddeialeybe Enveriye
nin gösterilen adreıte bulunmadığı 
mübaşir laı afından yazılan m~şru· 
hattan anlaşılmış ve davacı da 
mezburenin halen nerede bulundu. 
ğu meçhul bulunduğunu beyan ey
lemiş olduğundan ilanen tebliğat ifa· 
sına karar verilmiş ve muhakeme· 
de 19· 10-939 perşembe saat 9 a 
talik kılınmıştır. 

Müddeialeyhanın mezkur gün ve 
saatta mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
gıyaben r muhakemesine bakılacağı 
ilin olunur. 11028 



15 Eylı11 939 

f.RADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFüZIYON 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 151 9 I 939~ 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği - Pi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik (Neşeli müzik) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Dans müziği - Pi.) 

19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
t9.30 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

12.35 Türk müziği 
Okuyanlar : Semahat Ôzdenses 

Mahmud Karındaş 
Çdlanlar : Cevdet Çağla, Zühdü 

Bardakoğlu, Eşref Kadri, Kemal 
Niyazi Seyhun 

1 - Sııltan:yegah peşrevi 2 -
Lemi - Ferahfeza şaıkı ( Dinlendi 
başım) 3 - Şemsettin Ziya - Şete
reban şarkı (Oldu şeb mahmuru zev· 
kin) 4 - Arif bey - Suzinak şarkı 
(Papusuna ermek için) 5 - Münür 
Nurettin - Suzinak şarkı (Durmadan 
cıylar geçer) 6 - Suzinak saz sema
isi 7 - Zühdü Bardak Oğlu - Şan
tur taksimi 8 - Faiz Kapancı - U· 
şşak şarkJ (Erdi bahar açıldı yer yer 
çemende güller) 9 - Erzurum mayası 
- ( Yavru !urban humar gözlüm ) 
10 - Halk türküsünü - Aydoğar 
sini sini 

20.30 Konuşma 

'./0.45 Müz:k (Solistler) 
22.00 Müzik- Radyo Orkestrası: 

Şef : Hasan Ferid Al nar 
1 - Schubert - 3 üncü senfoni 

2 - Rimsky - Korsakov - Tasar 
Saltan Operasından süit 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası (fiat) 

23.20 müzik (Cazband - Pi.) 

23.55-24 Yarınki Program. 

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

Garp cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -· 

Romanm verdljil haber 

Roma : 14 ( Radyo ) - Garp 
cephesinin gerisindeki Alman şehirlerinin 
tahliyesine devam olunuyor . Sarbrük, 
Treu ve Eks-La-Şapelden sonra Ko
lonya da boşaltılmıştır . 

Alman topçu kuvvetleri Fransız
lara karşı çok şiddetli mukabelede 
bulunmuşlardır. Alman ordusu müte
addit mukabil taarruzlarda bulunmuşsa 
da bu taarruzlar ehemmiyetli neticeler 
vermemiştir. 

SarbrUkl bombardman 

Kahire : 14 ( Radyo ) - Royteı 
ajansı bildiriyor : 

Garp cephesinde Fransız ordu
sunun ileri harekeli Sarbrükün şiınnl 
ve cenubunda devam etmektedir . 
Fransız hava kuvvetleri Sarbrük tay
yare meydanını bombaıdman etmiş
tir . 

SarbrUke 5 kllometre 
Roma: H ( Radyo )- Bir Alman 

Türksözü 

• 
1NGIL1Z GAZETELERi D1YORKI 

Son emirleri Bitlerin nihai 
sukutunu tacil ediyor 

Londra: 14 a. a. - Nevs chro 
nicle, Fübrer'in açık şehirlerin bon 

bardıman edileceği suretindeki teh 

didi hakkında mutalaalar yürüterek 
şöyle demektedir. 

Hitler tarafından verilmiş olan 

emir, onun nihai sukutunu tacil et

mekten başka bir netice vermiye. 

cektir. Bu emir cih "n efkarı unıümi 

sinde Hitlere karşı mevcud olan eleyh 
darlığı kuvvetlendirecektir bundan 
başka B. Hitlerin dün lordlar kama 
rasında nazilerin kayıd ve şartsız 

bombardıman usulüne mücaat etme 
leri takdirinde lngilterenin icap eden 
tedbirleri almakta kendisini serbest 
telakki etmekte olduğunu söyleyen: 
lord Halifaksm ihtarmı da göz önün 
tutarak düşünmelidir. 

İngiltere ne zaman Türkiye - Almanya 
sulh yapabilir? 

Hitler ortadan kalkma
dıkça bu mümkün değildir 

Londra : 14 (Radyo) - istihbarat 
nezareti neşrettiği bir resmi tebliğde 
yeni sulh tekliflerinini vukubulduğu 

hakkındaki şayiaları mevzuubahsede
rek demektedir ki; "İngiltere ve Fran 
sa ancak sözüne itimad edecek ve ka
ti bir emniyet vadinde bulunabiiecek 
bir Alman hükümetile sulh müzake
relerine girebilir. Halbuki Hitlerle bu
nu yapamaz. 

İngiltere hükumeti işlerıilen kötü
lük tamamile tamir edildikten son
radır ki, müttefikleri ve dostları ile 
masanın başına oturan Avrupada adil 
bir sulhun tesisi için konuşabilir. Ve 
ancak o 7.aman dünya milletlerinin dün 
yada mevcut zenginliklerden istifade 
edebilmeleri mümkündür. 

Galatasaray Atinaya 
davet edildi 

lstanbul : 14 (Telefonla) - Vra 
dini gazetesinin teşebbü.,ü ve baş· 
yekil Metaksasın himayesinde Afr 
nada Balkanlar arası bir füthol mü 
sabakası yapılacaktır bu müsabaka
ya Galatasaray kulübüde davet edil 
miştir. 

Bu müracaat tetkik edilmektedir 

Resmi tebliğine göre , Garp cephe
sinde Fransızl:ır Sarbrükc beş kilo
metre mesafeye kadar yaklaşmışlardır. 
Fransız kuvvetlerinin ileri harekclleri 
devam ediyor . Bu ileri hareketleri 
bilhassa Majino hattının ağır topları
nın himayesinde hareket eden ağır 
tanklar ve hücum arabalarile yapıl
maktadır. Civar tepelere ve yüksep 
yerlere bir çok sahra topları da yer
leştirilmehtedir. Bunların yakında vu
kua gelecek büyük bir taarruzda kul
lanılacağ"ı tüphesizdir . 

Ademi tecavüz paktı 
yapacağımız yalan 

Ankara : 14 (Telefonla) - Türki 
yenin Almanya ile bir ademi tecavüz 
paktı aktetmek üzere bulunduğuna da 
ir bazı ecnebi matbuatta görülen ha
berler külliyen asılsızdır dün akşam 
anadolu ajansıda bu haberi tekzip et
miştir. 

Macaristanın dış siyaseti 

Budapeşte : 14 (a.a.) - Başve 

kil B. teleki, hükumet fırkasının bir 
içtimaında macaristanın harici siya 
setinin ana hatlarının parlamento a · 
çıldığı sırada naibi hükumet tarafın· 
dan sarih olarak tarif edilmiş ve bu 
hatlarda birgüoa tadilat yapılmamış 
olduğunu söylemi;itİr. 

B. Teleki, sözüne devamla de· 
miştir ki: 

Macaristan'ın siyaseti ziraat, sa· 
nayi ve ticaret sahasında asude ola· 
rak çalışmak siyasetidir. 

Memleketin şayanı hayred nere
de sakin bir manzara arzetmekte 
olmasına rağmen hükumet, Avrupa 
ihtilafından Macaristan'dan daha 
ziyade uzak olan memlt.ketlere bile 
tatbik edılmiş bazı ihtiyat tedbirleri 
almıştır. 

Amerikan bombardman 
tayyarelerinin turu 

Sandieg-o : 14 - a. a. - 14 
Amerikan bombardman tayyareleri, 
dün öğleden sonra Rearl Harbour· 
dan hareket etmiştir. Bu tayyareler, 
hiç bir yere uğramaksızın 4,000 
kilometrelik bir uçuş yapacaklar
dır. 

Amerikan har biye nezareti, bu 
sabah Havaiye gelmeleri beklenilen 
bu tayyareler hakkında henüz bir 
gı1na malumat vermemiştir. 

Habeşistanda altın 
madenleri 

halyanın göreceği istifade 

Roma : 14 - a. a. - fyi bir 
mcnbadan öğrendiğine göre , Ha
beşistandaki altın ve platin maden
leri çok zengindir . 

imparatorluğun garp kısmanda , 
yapılan araşhrmalarda altın IJlade· 
ninin takriben dört milyon kilo ol
duğu ve senede 500 kilo istihsal 
olunabileceği anlaşılmıştır. 

Oiger taraf tan senede iki yüz 
kilo da platin istihsal edilebilecektir 
ki, 1talya kafi derecede altın ve 
platine malik olacaktır. 

Yugoslavya' da 

Bitaraflık ve hariei 
ticaret meseleleri 

Befgrat : 14 a. a. - "Courrier 
Yugoslav,, gazetesi, mülhem oldu
ğu hissini veren bir yazısında Yu· 
goslavyamn bitaraf bir memleket 
sıfatile harici ticaretini ne şekilde 
tanzim etmt"k istediğini bildirmekte. 
dir. 

Yugoslavya bütün memleket
lerle müsavat dairesinde fakat aşa . 
ğıdaki şartlarla ticaret yapacaktır. 

1 - Dahili istihlakatın ve milli 
müdafaanın ~bütün ihtiyaçları her 
şeyden evvel temin edilmelidir, 

2 - Yugoslavya muayyen olma
yan bir zamana kadar müteharrik 
malzemesini ecnebi memleketlerde 
tehlikeye sokmak istemediği iç1n 
alıcı .memleketlerin Yugoslavyaya 
nakil vasıtalarını göndermeleri la
z1mdır. 

3 - İhraç edilen eşyanın be· 
deli muhakkak surette temin edilme -
lidir. Alınan eşyanın bedeli ser
best dövizi olan memleketler ta· 
rafından derhal tediye edilecektir. 
Diğer memleketler için ise mükem· 
mel işleyen Kleringler vasıtasile ti
caret yapabileceklerdir. 

Amerika donanmasının 
manevraları 

Roma : 14 (Radyo) - 130 Ame 
rikan harp ge.misi ve 450 tayyare 
Amerikanın San Pedro limanında 
tonlanmıştır. Bu Amerikan donan
ması ve hava kuvvetlerinin mühim 
manevralar yapacağı söylenmekte· 
dir. 

Bu manevralara iştirak eden de 
niz ve hava kııvvet1erinin mürettc

tı bQ4900 kişiye baliğ olU}'Or. 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar • CiNSi En az 
1 

.En çok 
K. s. K. S. __ Kilo 

koza 4,50 
Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi 

" 
. 1 

Klevland 27 1 33 - Klevland ( Y.M. ) -, 
YAPAGI 

-

Beyaz 
1 

' 
1 Siyah - ÇIGIT 

Yerli "'Yemlik,, 
.. •Tohumluk,, 

--
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 1 
" Yerli 
• Mentanc 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

~ Susam 12,25 1 12,25 

UN 
Dört yıldız Salih 

ı... üç " " :o = Dört yıldız Doğruluk <il 
~ tC üç .a s ,, • 

Simit -..2 - " ·- l'd ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
CN (.)o 

üç ' t--
" 

,, 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para ~<;m 1 14 I 9 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır Liret 

I== ------ Rayişmark 
Vadeli 1. Frank (Fransız) 2 96 ----
Vadeli lil Sterlin ( İngiliz ) - 5- 24 --
Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1-29 1 70 
Ne~ork Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

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

" 
4.000 • 

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

250 
" 

25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

~------------------------------------·--------------

1 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir, 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma-' 
deni aksamı Kromdan mamiil olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet meraklalarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 14-45 

Dürkopp 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasto . arını kabule 
başlamıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

- Dünden artan · 
ltk prcjede işçi sayısı elliye kadar olan işyerlerinde işveren veya fş· 

veren Vekilinin bir işçi seçerek seçimin onun marifetilc yürütülmesi ve 
seçimin işari rey ile yapılması ~e 'daha fazla işçi çahşan yerlerde ise ke. 
zalik işveren veya işveren Vekili tarafından l>ir Seçim Heyeti vücuda ge. 
tirilerek bLı heyet marifctile seçim işinin yürütülmesi ve seçimin tahriri 
olması esaslarına Cfayamlarak on bir, on iki ve on üçüncü maddelerin 
kaleme alındığı görülmüştür. 

Seçimi sevk ve idareye çalışacakların doğrudan doğruya işveren ve· 
ya işveren Vekili tarafından mt>ydana çıkanlması seçime müessir o ahi. 
leccği düşüncesile doğru görülmemiştir. 

Gerçi işçiler arasında bir de Seçim Heyeti seçtirmeğe kallemalC mah · 
zardan salim görülemez. Bu sebeple tayin olunacak bazı vasıf ve şartlar 
dairesinde yapılacak Ji.steye göre Seçim Heyetinin kendiliğinden taayyün 
etmesi ve buna karşı itiraz vaki olduğu takdirde itiraza ugramıyanlann 
bu heyete getirmesi ve hepsi birden itiraza maruz kalırlarsa yine bu va· 
sıf ve şartlar dairesinde yeni liste tanzim edilmesi şekli - bu listelerin 
işveren veya işveren VeRili tarafından tanzimi kabul edilmekle beraber
düşünülen mahzurları izaleye hadim olabileceği mütalaa edilmiştir. Bir 
de seçim işinin her halde tahriri olması uygun görülmüştür. Bu esaslara 
göre onuncu, on birinci maddeler kaleme abnmışlır. 

(Sonu Var) 895.3 

• 
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Devlet Demiryollan 6 cı işletme Komisyonundan: 

Konyadaki talebe pansiyonumuzun 939 - 940 ders yılı ihtiyacı olan 
aşağıda cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri yazılı 52 kalem kuru 
erzak 35 kalem sebze ve meyve ile süt, yoğurt, 7 kalem et ve aynca ek· 
mek pansiyonca görülecek lüzum nisbetinde ve ders yılı içinde verilmek 
ve ayn, ayr1 ihaleleri yapılmak üzere bu 4 iş açık eksitmeye konmuştur. 
Eksiltme, 16/9/939 Cumartesi günü saat 11 de Adanada işletme Müdür· 
lüğü binasında toplanacak komisyonca biribirini takiben yapılacaktır. 

isteklilerin 939 yılı Ticaret odası vesikası, nüfus t~zkiresi ve aşağıda 
mikdarları gösterilen muvakkat teminat akçaları veya şartnamesine ilişik 
nümunesi veçhile Banka mektublarile birlikte müracaat etmeleri veya te· 
minatlarını veznemize yatırarak tam vaktinde eksiltmeye iştirakleri. 

Mukavele ve şartnameler Konya talebe pansiyonumuza veya Komis· 
yonumuza müracaat halinde bedelsiz görülür. 

1-5-10-15 10992 

Muvakkat Teminat 
L K 

Ekmek 99 75 
Et 133 57,5 
Sebze, meyve, süt ve yoğurt 69 52,5 
Kuru erzak 306 

• Kuru Sebze 

Kg. Muhammen Kg. İhale İhale bedeli 
Mik. Bedeli Yekun Fiyatı Yekunu 

M,Jın cinsi Kg. L. K. L. K. L. K L. K. 

Sade yağ 1000 90 900 
Zeytin yağ 600 55 330 
Beya7. peynir 600 40 240 
Pirinç 1000 25 250 
Makarna 500 30 150 
Şeker 1100 32-28 308 
Un 800 12 96 
Tuz 300 s 15 
Bulgur 260 11 28,60 
Kuru soğan 1000 8 80 
Patates 2000 8 160 
Domates salçası 200 25 62,50 
Reçel 200 30 60 
Tere yağ 200 90 180 
Pirinç unu 35 30 10,50 
irmik 50 25 12,50 
Şeri ye 35 30 10,50 
Sirke 160 10 16 
Yumurta 15000 A. 1 ;so 
Sarımaak 40 5 2 
Kuru fasulye 550 15 82,50 
Mercimek 260 10 26 
Nohut kuru 250 10 25 
Amaıya bamya 16 90-120 14,40 
Beyaz sabun 500 40 200 
Yetil sabun 400 30 120 
ç.y 10 3 50 35 
Kuru üzüm 300 15 45 
Zeytin taneli ·300 2S 15 
Aturelilc butdı y 35 10 3,50 

Nıldi yeldln 3688 -

Arorot 20 80 16 
Ni111tı 10 30 3 
Kuru incir 200 25 .so 
Kaym kuruau 7S 25 18,75 
Ceviz içi 80 70 56 
Badem içi 10 t 10 
Fmdek içi 20 1 20 
Çim fıatatı 7 1 20 8,40 
Tel kaclayd 200 25 5Q 
Limon 2000 A. 3 60 
Tahin belv111 150 32,S 48 
Kuı üxümü 10 20 2 

Kuru barbunya fısuly.. 1 SO 20 30 
Kakao 2 1 60 3,20 
Pekmez 20 ıs , 
Kaşar peyniri 10 70 7 
Tarçın 1 2- 2 

Karabiber 
Kimyon 
Yenibahar 
Vanilya 

Kırmızı biber 

2 1 2 
1 30 - 30 
1 60 -60 

0,500 - Oda muhammen bedel 

2 50 1 
4080 

bildirmemiştir. 

Sebze, taze meyve ve süt, yoğurt 

Kg muhammen Kg ihale ihale bedeli 
miktarı bedeli yekun fiyah yekunu 

Malın cinsi Kg. L K L K L K L K 

Elma 700 5 35 
Kiraz 200 10 20 
Taze üzüm 500 5 25 

Kavun ~00 4 20 
Karpuz 500 4 20 
Portakal 3000 A. 3 90 
Ayva 150 10 15 

: Kestane kabağı 200 5 10 
Lahna 700 5 35 
Prasa 700 4 28 
lspanak 800 4 32 
Karnı bahar 200 12 24 
Semiz otu 300 5 15 
Taze bakla 300 5 15 

Taze kabak 300 5 15 
Taze fasulya 500 7,5 .'H 50 
Patlıcan 400 6 24 
Kırmızı domates 400 5 20 
Dolmalık büber 200 5 10 
Taze barbunya 200 8-10 16 
fasulyası 

Salamura yaprak 150 10 15 
Havuç 400 3 12 
Taze soğan 200 5 10 
Göbekli marul 1000 A. 3 30 

Salatalık 800 A. 2,5 20 
Hiyar 500 Kg s 25 
Dere otu 200 demet 1 2 
Maydanoz 600 • 1 6 

626 50 

Siyah turp 100 3 3 

Taze bezelye 200 10 20 
Kereviz 200 10 20 
Yer elması 250 s 12 50 
Armut 300 15 45 

Süt 1500 8 120 
Yoiurt 1000 8 80 

927 

Et 
Kı mubımmen Kg ihale ihale bedeli: 

miktara bedeli yekUn fiyıb yekGna 

Malın cinai Kg. L K L K L K L "-· 
Koyun eti 4000 35 1400 
Kuzu eti 300 30 90 
Sıtır eti 1000 20 200 
Dana eti 200 25 50 

Citer 250 A. JO 25 
Paça 1000 • 1 10 

itle em be 200 • 3 6 

1781 

Ekmek 
K.mubammen 

Kı ihale Fi. lbalebedeli1·' miktan bedeli yekU.. 

Maim cinsi Kr. L K L K L K L . 1( 
Bir kiloluk 14000 9,5 1330 
birinci nevi 
ekmek 

Umumi nqriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adanı Türkıözü matb ... · 


