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FRANSIZLARIN BÜYÜK BiR TA 
ARRUZA GEÇTiGi BiLDiRiLiYOR 

Rus yanın 
seferberliği 

Hitleri düşündürüyormuş 

Almanların garpte rica ti 1 • 

Almanlar varkuvvetlerile Varşovayı 
çalışıyor; şehirleri yakıyor muhasaraya 

Polonyalılar şimdiye kadar : 

13,000 asker, 45 top, 213 makineli tüfenk, 170 tank, 
2000 otomobil esir aldılar ve 250 tayyare düşürdüler . 

GARP CEPHESiNDE : 

Paris : 15 (Havas) - Fransız ka 
rargahınm tebliği : 

Dün mahalli ilerilemeler olmuş ve 
bu esnada Almanlardan esirler ahrımı; 
1ır. 

Aynca verilen malumata göre, fe
na havalar devam etmekte ve cephe
lerde iııkişaf uçuşu yapılmasına mani 
olmaktadır bilhassa havanın sisli olma 
sı Almanlara Fransız ileri hareketinin 
derecesini tayine imkan vermemiştir. 

Sar üzerindeki harekat dün top 
çu düellusuna inhisar etmiştir. Alman
lar vaziyet karşısında ağır toplar celp 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır bu 
toplarla Fransız cephesinin münakalclı 
yollan bombardman ediliyor. 

Fransız bataryaları bu ateşe şid 

detle mukabele göstermektedir. 
Dün yağmur yüzünden piyade ha 

rekab çek ağır olmuş fakat bu ilerle
rneler neticesi Almanlann mühim bir 
çıkınbsı işgal edilmiştir. 

Almanların rlcatı 

Kahire : 15 (Radyo) - Brüksel
dcn bildiriliyor : 

Fransız ordusunu Mozel şehri mın 
takasında ve Alman hatbnın cenubu gar 
bisinde çok şiddetli bir taarruza gcç
diğ' haber verilmektedir evvela çok 
şiddetli ve sürekli bir topçu ateşi ol
ınuş ve müteakiben büyük hacimde 
tanklar faaliyete geçmiştir bu taarruz 
karşısında Almanlar tekrar ricate baş· 
laınışlardır. Alman istihkam taburları 
çekilirken bütün şimendüfer hatlanna 
dinarnitle atmışlardır. 

Kahire : 15 (Radyo) - Brükselden 
hildiriyzor : 

Fransızlar son yapdıklan taarruzlar 
~~ ~igfirit hattı üzerindeki iki Alman 

OY\Jnü işğal etmişlerdir. 

llıluzaı clvar1ndakl harekat 

.Paris : 15 [ Radyo J - Fransız 
"c:sını tebliği : Bugün gUnUz, hava-
11~1\ llluhalef etine rağmen Fransız ile
"' hareketleri devam etmiştir. Alman 
ltı~knbil taarruzu tardedilmiştir. Fran :•l bnşkumandanlığınm ketumiyt-t gös
.C:tdiı;i Muzt:l civarındaki harekat 
•nkişaf etmek tt:dir. Mo.ıel civarm daki 

-Gerisi üçüncü sahifede-

ŞARK CEPHESiNDE: 

VarşoV'a : 15 [ Radyo ]- Polon
:va umumi karargahının resmi tebliği: 

Alman hava kuvvetleri dun de 
bazı şt:hir leri bombardman etmişler

dir. Polonya kuvvetleri de bir Al
man zırhlı kolunu bombardmanla iki 
Alman tayyaresini duşıJrmUşlcrdir . 
Pikov'da bir Alman piyade kolu 
imh edilmlş6r . 

Polonya askeri , Vistul'u geçmiş 

olan Alman kuvvetlerine karşı koy
ma.kt1t berdevamdır. 

Varşova civarında şiddetli çıır

pışmalar olmaktadır . Almanlar bu 
mmtakalarda keşif uçuşları yapmak
tadırlar . 

Ayrıca verilen mal\l.mata göre , 
12 EylQle kadar Polonyalılar Alman
lardan 13,000 esir almışlardır • Bun
larıo 350 si subaydır. Gene Polonya 
kuvvetleri bu tarihlerde Almanlardan 
4;) top , 213 makineli tuf enk , 170 
tank ve 2000 den fazla otomobil 
almışlardır. Bu tarihe kadar duşu 

rUlen Alman tayyarelerinin yek\l.ou 
250 yi bulmuştur . 

Londra : 15 - a. a. - Polonya 
umumi .karargahının en son tebliği , 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Musolininin 

İngiliz aleyhtarı 
duvarlardan 

CEPHE uERISINDE 

ltalyan matbuatı Fransız 
harekltını takdiri• karşılfyor 

Roma : 15 (Radyo) - Bugünkü 
ltalyan matbuatı garp cephesindeki 
harekatla meşgul olmaktadır. Bu ga
zeteler, Fransız askerinin çok iyi dö 

~şmekte olduğunu, garp cephesin
deki muharebelerin en ziyade insan_ 

ve malzeme zayiah vermek esasına 
göre yapıldığını, yapılan ilerlemelerin 
Sarbürk için çok tehlikeli olduğunu, 

Alman kumandanlığının bu vaziy( tler 
karşısında endişeden hali kalmadığını 
kaydetmekte ve Fransız kuvvetlerinin 

yüksek maneviyatı ile, Fransız-lngi
liz işbirliğinin müessir emmarelerini 
tebarüz ettirmektedir. 

Alman propagandasının 
lftlraları 

Londra : 15 (Royter) - Alman 
ajansı ve radyolarının, lngiltercnin, 
bitaraf devletlerin ticaretini mahvet
mek azmile çalışbğı 1 yolundaki pro-

pağandasıfll lsveç matbuatı bir iftira 
olarak kabul et rektedir. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

emirleri 

afişler artık 
kaldırıhyor 

Kahire : 15 ( Radyo ) - Romadan gelen bir habere göre B. Mu
solini beynelmilel serginin organizasyonuna memur amiralı kabul edt'rek 
sergi inşaatına muntazaman devam adilmesini rica eylemiştir . Bundan 
başka Habeş harbi esnasında duvarlara yapıştırılan ve İngiliz duşman
~ığını tezahur ettiren afişlerin de kaldırılmasını emr~tmiştir. 

Temin edildiğint' göre, İtalya hııkumeti bu suretle bitaraflığını teba
rtlz ettirmek arzusunda olup muharip milletlerden hiç birisine karşı !tal-

· yanın kötu duygu beslememekte olduğunu göstermek istemektedir . 

Kahire : 15 ( Radyo ) - Buyuk Britanya hukumetinin Uç senelik bir 
harbe hazırlandıgını ilan etmesi Romada de1·in bir intiha uyandırmıştır. 

Burada İngiltere ve F ransanın hala llitlerin bir sulh teklifini kabul 
ede Cl'!i fikri mcycuttu . ' 

Kahire : ];) ( Radyo ) - ( Lon
don Nuyuz J gazetesinin muhabiri 
Moskovadan bildiriyor : 

Sovyet Ru~yn seferberlik halin
dedir . Ye bu seferberlik sö.rlenil
diği gibi kısmi de değildir . Buglln 
dört milyon insan silah altında bu· 
luomaktadır . 

Niçin Sovyet Rus ya bu kadar 
insanı silah altma çağırmıştır 'f 

Bunun hakiki sebebini doğru ola
rak bilmek bugUn için mUmkun de
ğildir . 

Fakat muhakkak olan bir şey 
varsa Rusyanm bu seferberliği Hit
' . h .ı.erın oşuna gidecek bir hadise ol-
maktan çok uzaktır . Stalinin böyle 
bir seferberliği emretmesi Bitleri 
endişeye duşurmUştur. 

Macaristan ı n 
vaziyeti 

-·-
Hariciye nazırının son 

beyanatı 

Budapeşte : ~5 {aa.) - Macar 
ajansı tebliğ ediyor: 

Hariciye nazırı Csaky hariciye 
encümeninde yaptı~ı beyanatta de
miştir ki: 

Macaristan hududunda cereyan 
eden şimdiki ihtilafta Macar hükume
ti 20 seneden beri takip edilen siya· 
sete uygun bir vaziyet aJmış ve dost· 
larına karşı ananevi sadakatını muha
faza etmiştir. 

Devlet reisinin bükülmez azmi ve 
ahlaki kuvvetlerin arkasında kuvvetli 
bir disipline malik her şeye hazır ve 

- Gerisi dödrüncü sahifed~ -

Son ~akıka: 

Varşova : 15 (Radyo) Bugün şark 
ceph~si.nde bir Alman hareketi görül
memıştır Almanlardan üç tank müsade 
re edilmiştir. 

Alınan tayyareleri Lubav ü"erine 
beyannameler atmış halkı teslime da
vet etmiştir. 

** 
Bükreş : 15 (Radyo) - Alman mü 

tahassıslarından mürekkep bir heyet 
buraya gelmiştir heyet ticaret işleri hak 
kında ve teknik meseleler hakkında gô 
rüşecektir. 

•• 
Berlin: 15 ( D. N. B. ) - Hitler 

üç aya kadar olan mahkumiyetlerle 
ıooo marka kadar para cezalannı af
fetmiştir. 

• 
Berlin 15 (Radyo) - General 

Brauchitsch Lodze şehrine gelerek 
Kunt harbine iştirak eden orduyu tef
tiş etmiştir. 
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Bir kahramanlığın i' 'ı 
hikiiyesi 1 ö ç h a lb> e ır o e ır 

İngiliz tayyareleri Alman ~--------------1---·--------------' 
zırhlılar:::as~tt~ombard· Ceyhanda imara büyük 1 Futbol birincilikleri 

bu yıl yapılmayacak 
Kahire : 15 (Radyo) - Londradan 

bildiriliyor : 
Vilhelmshaven de Alman donanma 

sını bombardman eden lngiliz tayyare 
cilerinden birisi bombardmanı şu su· 
retle anlatmaktC\dır. 

Tayyarem oleadar enginden uçu
yorduki. bir aralık vapurl<.>rdan birinin 
direğine çarpacağımı zannettim. Üç tay 
yareden ibaret olan birinci filo saat 16 
da yola çıkdığı zaman hava çok gü
zeldi fakat kısa bir müddet sonra ha· 
va birdenbire bozuldu. iki saat sonra 
filo Vllhelmshaven üzerine varmışdı. 

Birinci tayyare limanında biı Al
man zırhlısının yiyecek ve kömür al
makda olduQ'unu ve lngiliz filosunun 
gelditini gören bütün mürettebatının 
son süratle yerlerine koşuşduğunu gör 
müşdü. Bu ilk tayyare bütün bombala 
naı zırhlının üzerine bırakdı. Bu esna
da ikinci tayyaredeki pilot fotograf al 

(dı ve derhal mitrelyozunu kullanmata 
başladı üçüncü tayyare bombalardan 
birinin tam zırhlının ortasına düşdüğü 
nü g-örmüşdü. Fakat çok gr.çmeden 
şiddetli bir topçu ateşi başladı bu sı· 

rada havada bir Alman tayyaresi gö
rüldü. Fakat derhal ortadan kayp ol 
du. 

Tayyarelerimizden birisine isabet 
vaki oldu ve benzin deposundan ikisi 
delindi. Almanların tayyare defi topla 
nda ateşe başlamışbr tayyarelerimiz 

mahir bir manevradan sonra son bom
balarımızda zırhlıların üzerine boşaltdık 
dan sonra uzaklaşma~a başladı isabet 
vaki olan tayyaremizde bizimle bera
berdi ve salimen yerine inmeğe muvaf 
fak oldu. 

Fifo tam limanın üzererinden ge
çerken bir Alman tahtelbahirinin su
yun üzerine çıkınakda olduğunu gör
dük o dakikada bütün bombalarımızı 

kullanmış olduğumuza içimiz yandı çiin 
ki bukadar kolay bir av albmlzda bek 
lerken biz hiç birşey yapamaden üstün 
den geçip gittik. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

bava hafıf rüzgarlı idi En çolc sıcak 
gölgede 32 duecoyi bulmuştu . ,. 

bir hız veriliy or .. 

BAHÇELi EVLER VE 
PARKLAR KURULACAK 

Gençlik için güzel bir de stadyom yapılacak 

Ceyhan (Hususi muhabirimizden) 
Çukurovanan ve cenubi anadolunun 
en kalabalık ve ticari, zirai bakım
dan hususi bir ehemmiyeti haiz bu
lunan Ceyhan kaubasinda dôrt beş 

senedir göze çarpan imar hareket~ 

feri pek canlı bir surette inki~af et 
mekde ve kasabanın çehresi gün gtç 
dikçe daha cazip bir manzara almak 
tadlJ. 

Mevsuk meobalardan aldiğım ma 
hlmata nazaran, Ceyhanda pek el 
zem olan bir stadyom sahasi ile bir 
de Nümune evleri inşası için gere
ken arsaların temini ile alakadarlar 
meşgul olmakla beraber çarşı orta· 
sında ve büyük cami yanında birde 

park ve büvet yapdırılacaktır bu par 
kın projesi hazırlanmıştır yakında in 
şasına baştanacakdır. Keza inşası mu 
karrer 1 O a :Jet bahçeli nümune ev 
ferde Cumhuriyet ilk okulunun yanın 
da ki boş rasa üzerine. kurulacaktır. 

istasyon yolu üzerindeki bir çok 
evlerin avlu duvarları çit ve teneke 
dir. . 

Bu hal çirkin bir manzara ver 
diğinden bu duvarların sür'atle kal
dmlarak yerle-rine taş veyahut ker 
piçden duvarlar yapdırılması için 
diğer taraf dan halkevi önündeki boş 
arsanında park haline getirilmesi dü 
şünülmektedir. 

Yeni kaymakamimiz Bekir Sup· 
hi Aktan Beldenin nariyle çok cid 

di şekilde a!ilcadar o1mıktadır. 
Me - Se 

Mektupçumuz Silifke 
kaymakamlığına tayin 

edildi 

Mektupçumuz Bay Nihad Daniş 
men'in Mersin vilayetine batlı Si 
lifke kausı kayma'camlıgına tayin 
edildiğini öğr~ndik. 

Bundan evvelce de bazı k3zalar· 
da kaymaka.olık yapmış :olan bu 
kıymetli idare adamımızın muhiti
mizden ayrılması şüphesiz ki biz· 
lerde ve kendisini tanıyanlar ÜZ!rİn· 

de tesir uyandıracaktır. 

Değerli mektupçu muza yeni va 

zifesinde de muvaffakiyetler dile
rız. 

Bir evde zabıtanın müsa
dere ettiği esrar 

Tekekurbu mahallesinde oturan 
ameleden Bünyanlı B~kir oğlu Mus 
tafa adında birinin evinde esrar 
bulunduğu haber alınmış ve yapılan 
aramada 75 gram esrar elde edi
lerek suçlu ile birlikte adliyeye 
verilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, Teşrini
evvclde yapılmakta olan Türkiye 
futbol birincilikleri geri bırakılmış
tır. Buna sebep 62 bölgeien ellisi 
nin iştirak edemez bir durumda oluş
larıdır. Bunun için Türkiye futbol 
birincilik müsabakaları 940 senesi 
ortalarında yapılacaktır. 

O zamana kadar bölge birinci
likleri yaptlacakbr , Bu müsabaka· 
lıarda 940 Mayısma kadar nihayete 
ermiş olacakbr • 

Seyha n kazalarında 
hayvan üretimi 

Kozan, Feke ve Saimbeyli ka
zalarında hayvan üretimi ve hasta
Lkları işile meşgul olmak ve bu iş
ler üzerinde tedkiklerde bulunmak 
üzere veteriner' baş müdürü Kamil 
Onat dün bu bölgeye hareket et· 
miştir. 

Köy vakıfları köy mec
lislerince idare edilecek 

Dahıliye vekaletinden vilayete 
ge-len bir timimde köy vakıflarının 
hükümlrr haricinde satılması gayri 
mesul ellerdeki bu gibi vakıfların 
köy meclislerince idare olduğunu ve 
intifa hakkı sahiplerine istihkakla
rının verilmesi bildirilmiştir. 

Bay Eşref Demirağ 

Devlet Demiryolları Adana iş
letme Müdürü Bay Eşref Demirağ 
mezuniyetinden avdet etmiş ve işine 
başlamıştır. 

Bayan Safiye 

Değerli ses sanatkarımız bayan 
, Safiye dün şehrimize gelmiştir . 

1 s arb r ü k ş eh r i Haddinden büyük bıçak 
taşıyan bir adam 

00N0N 
MEVZUU 

Garp cı-phesin· 
de Fransız ileri 
hareketi hakkın. 

da malü11at veren telgraflar, F
ransız kıtaatınm Sarbrük'e beş ki 
lometre mesaf ~de olduğunu kaydet 
mekte idi. D:inkii sayımızda ehem 
miyetle mevzubahs olan bu şehir
ler hakkındtt biraz malumat vere 

lim : 

Zigf rit istıhkamları dışında, yani 
Fransa hrafıo fa bulurıan bu bü 
yük Alman şehri 126,740 nüfuslu 

dur. Ortasında bulunduğu havza· 
nın idare merkezidir.:Maden mek
tebi. demir ocakları ve izabehane 
leri vardır. 

Sat kömür madenlerinin işlet

me merkezi de bur:ısıdır. 

Sarbrük = Sarrebruck 1322 de 
Ardön kontlarına aitti. 1321 de 

Kurunuvusta kaidelerine göre şehir 

olmak imtiyazına nail oldu. 1381 

de Nassau kontlarına geçti. Nassau 
prensleri 1793 tarihine kadar bu 

rasını hükumet merkezi olarak kul 
laodılar. Şehir. 1801 ile 1815 ara
sında yani Napolyonun sukiituna 

kadar Fransaya; onu müteakip de 
Prusyaya tabi oldu. 

2 ağustos 1870 de Fraosn.Jar 

Prusyafılarla muharebeye giriştik· 
leri zaman ilk önce buradan atıl 

mak suretile harekata başlamışlar

dı. Bu sefer ayni hadisenin ayni 

· mevkide ttekrarlanmasına şahit ol 
maktayız. 

Grnel evler sokağında Hizanlı 
Mansur oğlu Ahmet adında Oiri 
bıçakla yakalanarak hakkında ka'" 
nuni muamele yapılmıştır. 

""""' 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

Halk eczahanesldir 
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Polonya harbi 

Gittikçe vahşi bir 
karakter almakta 

Paris : 15 ( Radyo )- Pari.Mon
diyalin hususi servisi : Jan Tuvnen 
tarafından : 

Fransız cephesi üzerinde ordu· 
muzun biraz daha ilerlediğini ve 
elde ettiği yerleri tahkim ettiğini, 
düşmanın muhtelif noktalardan yap 
tığı mukabil taarruzların püskür· 
tüldüğüoü biliyoruz. Sarbrükte şid· 
detli setir ateşlerimiz dolayısile şeh 
re ne kimse ve ne de bir şey ne 
girebilmekte, n~ çıkmaktadır. Zig· 
frit hattına giden bir çok münakale 
ve muhabere yolları işgal edılmiş· 
tir. Düşmanın son bir taarruzu top
çularımızın setir ateşi karşısmda kı· 
rılmıştır. 

ileri kuvvetlerimiz tarafından 
yapılan yeni bir ilerleme de düş· 
mandan bir miktar esir alınmıştır. 

Şark cephesinde : 

Bu cephede harp çok vahşi bir 
karakter almı~tır . Harbin on be 
şinci gününd~ olduğumuz halde Al· 
manlar tarafından bugüne kadar 
mağlOp cdilemiyen Polonya ordusu 
kahramanlıklarına devam etmekte· 
dir. Almanlar zırhlı kıtalarile yap· 
llklara hücumlar fazlalaşmaktadır . 
Buna rağmen yedi gündenberi Po
lonyalılar düşmana bir karış yer 
terketmemişlerdir . 

Af manlar tarafından kullanılan 
sahte Varşova radyosu yalan haber
lerine devam ediyor . Bu cümleden 
olmak üzere bugün yeni bir Polon
ya şehrini zaptettiklerini bildirdiler. 
Fakat öyle zannediyorum ki , Al· 
manlar hafızası pek zaiftir . Çünkü 
daha geçen hafta bu şehrin Alman 
kıtalar1 tarafından işgal edilmiş ol· 
duğunu bildirmişlerdi. Beş defa da 
Varşovanm zaptedildiğini bildirdi
ler. Halbuki Varşova hala Polon
yalıların elindedir . 

Bugün artık Almanlar bilhassa 
açık şehirlere ve sivil halka hü· 
cumlarım şiddetlt"ndirmişlerdir . Al
nıanların şimdiye kadar bombar:· 
dıman ettikleri Polonya şehir ve 
kasabalarının sayısı 49 dur. 15 Ey· 
lufe kadar öldür~ükleri sivil Polon 
Yalının sayısı ise on beş binden faz 
ladır. Son iki gündenberi Almanlar 
sivil balkır> bombardmamnı büs· 
bütün şiddetlendirmişlerdir. Polonya 
halkı her ne pahasına ve her ne va ~ı 
ta ile 'Olursa olsun kendilerini müda. 
faaya karar vermişlerdir , 

Şimdi Almanlar bir şehir ve 
,. kasilba işgal ettikleri zaman kadın· 
l lan ve hatta eli silah tutamıyacak 

kadar ihtiyar olan erkekleri de kur 
şuna dizmektedirler . Almanlar bu 
hareketlerini mazur göstermek için: 

- Madem ki, Polonya sivil hal 
kı da silahlıdır. O halde halkm da 
askerden hiç bir farkı yoktur . Di· 
Yorlar . 
~oka cephesi : 

Şimdi bir üçüncü cephe daha 

Türksözü Sahife : 3 

Tevkif edilen 
35,000 Çek 

Şark Cephesinde 

Hitlerin hazırladığı yetmiş 
bin kişilik liste 

Londra : 15 (Radyo) Bazc gaze 
telerin verdiği haberlere göre, Him 
ler Prağda ikameti esnasmda tevkif 
edilecek Çeklerin listesini hazırlamış 
br, Bu Jiste 70,000 ismi ihtiva et 
mektedir. 

Bohemya ve Moravyada da 
35,000 Çek tevkif edilmiştir bunlar 

bu mıntakalardan çikarılmalarma bazı 
larmm Temerküz kampa gönderil· 
dikleri söyleniyor. 

Bazı Çek şehirlerinde papazlar 
danda tevkif edilenler vardır. 

Sovyet - polonya arası 
trenleri azaltıldı 

Moskova : 15 (Radyo) - Bugün 
Leningraddan ancak üç tren hare. 
ket ettirilmiştir. 

Sovyet - Polonya hududuna 
giden muayyen katarların hiç birisi ha 
reket etmemiştir. 

Hatay'da • 
seçım 

Antakya : 15 (Radyo) - Hatay 
da mebus seçimi bazırl.klarına baş 

landı. Birinci teşrin sonunda ikinci 
müntehipler seçilmiş olacaktır. Be· 
lediye seçimi de yapılacaktı. 

- Birinci sahifeden artan -

Var~ovanın şarkında Kaluzzin-Lukov 1 
hattı Uzerinde buyuk bir muhartıhenin 
başlamış olduğu~u bildirmekt~dir . 
Vistul nehrini geçmiş olan Alman 
kıtaatı, Opole ve Lublin mmı:ak:ıla· 
rında Polonyalılara hucum etmekte-
dirler . . 

Varşovayı wUdaf:ı.:ı etmekte olan 
general, hava bombardmanlarım Pa
panın vekilinin ikamet etmekte ol· 
du~u binayı ve Praga hastanesini 
hasara uğratmı:;; olduğunu bildirmek. 
tedir. Alaıanlar, Varşova v:ırosl.:ırına 
şiddetle hucum etmektedirler . ) 

Almanlar Vol•da mitr:ıl.yöz ateşi 

ile puskurtulmuşler ve buyuk zayiata 
uğramışlardır. 

Var,ova mUdafllnln tebUll 

Paris : 15 [ Radyo ) - V arşova 
ıııudaf aa kumandanlığının Juu akşam 
.aat 23 de neşrettiği resnı1 tebliği : 

V ıı.rşovaatn civarında keşif mU· 
saderneleri olmuştur. Duşmanın taar
ı-uzlal'ı tardedilmiştir . Duşmnnın bir 
tankı ve bir kaç zırhlı otomobili va· 
\ulmıştır. Duşm:ın· buğuoku muh;re· 
bel erde ağır zayiata uğr amı :ıtır. Var. 
şovada bir çok amele evleri ve bu
yuk bir has\ahAne yanmıştır . 

Duşınanın hava kuvvetleri tara
fından mUteaddit istikşaf uçuşları 
yapılmıştır . 

V arşova : 15 [ Radyo ] - Lodz 
şehri duşman tayyareleri tarafından 

bombardman edilmiştir . Duşmanın 

yaptığı mUteaddit tanrru:zlnr defolun· 
muştur . 10 tank , 11 motosiklet . 1 
zırhlı otomobili alınmı~tır. Dtı~llrUlen 
duşman tayy:ıreleriııin ~a vısı hen Uz 

--=·~==~===:=~~=~- tesbit edilememi,tir. • 

meydana gelmiştir . Bu crphenin 
adı Bloküs cephesidir . 

Denizlerde sevkiyatın kontrolü 
için çok şiddetli tedbirler alınmış· 

tır. Harp kaçakçılığının önüne geç· 
mek İçin bütün Eransız ve lngiliz 
donanması vazife almıştır . Bu ted· 
birler karşısında bitaraf memleket· 
lerin sinirlendikleri ve lngiltere,F ran 
sanın bitarafların hattı hareket· 
)erini değiştirmeleri hususunda bu 
memleketler üzerinde tazyik yap· 
makta olduklarına dair Almanların 
iddiası temamile hilafı hakikattir , 
Alınan bu tedbirlere karşı şimdiye 
kadar hiç bir bitaraf memleket ta· 
rafından en küçük bir itiraz bile 
yapılmamıştır. 

Fransa ve lngiltere vazifelerini yap 
maktadırlar. 

Alman propağanda radyosu 
nun yegane hedefi lngilterenin ab. 
luka harbidir. Hakikatte lngiltere 
hiç bir bitaraf memleketin ,kendi 
ihtiyacı olan maddeleri idhal etme· 
sine mani olacak değildir. lngiltere 
nin maksadı, Almanyanın harbi uzat 
masım mümkün kılacak materiel vo 
ham maddeyi idhal edememesidir. 

Lod:z Beledi.ve Reisi şehrin du· 
varlarına şu beyannameyi ;yapıştır(• 

mıştır : 
" Son bombardm:ınlard:ı hususi 

evlerden bir çoğuna bomba kıbet 

etmiştir. 
0

Bu şartlnr içinde Beledive 
teşkilatının yapılacak imdat ve y;r. 
dımın mUessir olabileceği zamanda 
yetişmesine imkan kalmamaktadır . 
HalkımımızdAn bombardmana uğrayan 
evlere derhal koşarak Belediye imdat 
kollarının gdmesini beklemeden ya· 
ralıları çıkararak yardım etmelerini 
rica ederim . ,, 

Almanlar Yurfovayı çeviriyor 

Kahire : 15 [ Radyo J- Bruksel· 
den bildiriliyor : 
Almanların V arşova.vı mulıasara ha· 

reketleri devam etmektedir . Alman 
kıtalaruun şehri temamile muhasara 
edehilmeleri için yllz kilometrelik bir 
açık kalmıştır . Bu açıkta kapandığı 
zaman şehir temamile çevrilmiş ola· 
caktar. Polonya orduları baş kuman· 
danı mareşal Smiglynin neşrettiği 

resmi: tebliğde de Varşovanın civa· 
rında ve Lublin mıntakasında çok 
şiddetli muharebelerin cereyan et· 
mekte olduğu bildirilmektedir . Al
manların, Varşovanın dış mahnllcle· 
rinden birişine yaptığı şiddetli bir 
taarruz Polonyıı.lılar tarafından tar-

do lWl muştur. 

Bir Alman Teblljl 

Londra : 15 (Radyo) - Alman 
resmi tebliği de mühim muharebe. 
ler cereyan ettiğini ve Polonyalıla
rın çemberleri kırmak teşebbüsleri· 
nin akim kaldığını bildirmektedir. 

Giydina artık Alman kuvvetleri· 
nin elinde bulunmaktadır. 

imha edllen 'Alman Alayı 

Varşova : 15 (Radyo) - Polon· 
ya resmi tebliğine nazar an Alman 
ve Polonya hava kuvvetleri bazı 
mıntakalarda faaliyette bulunmuş 

Tuko civarında bir motorlu Alman 
kolu ile bir piyade alayı imha e~il
miş Varşova etrafındaki çarpışma· 

larda PoloP.ya hücümlan muvaffak
kiyetle neticelenmiş ve Alınanlar 
mühim zayiat vermiştir. 

Şehirlerdeki laclalar ve 
Lubllndekl yangm 

Alman tayyareleri dünkü bom 
bardımanda şehirlerdeki sivil halk 
üzerine bomba yağdırmışlardır. Ay-
ni zamanda halka mitralyoz ateşi de 
açılmıştır. Lublin şehri ateşler için. 
dedir. 

Kund radyosu Almanların bu 
vahşi hareketini protesto etmiştir. 
Keza bitaraf müşahitler bu vaziyeti 
prntesto etmek için hükumetlerine 
müracaatta bulunmuşlardır. 

30 iHU, tOO yarah 

Kund şehrinde dünkü bombar. 
dımanda sivil halkdan 30 u ölmüş. 
100 Ü ağır yaralanmıştır. Şehir so
kaklarında cesetler bir dehşet man~ 
zarası arzetmekdedir. 

ı 

GARP 
CEPHESİNDE 

- Birinci sahifeden artan -

demiryoll:ırını Alınanlar tahrip ~t
mişlerdir. 

Zlgfı il civarında Almanlar 
tahliyeye devam edlyorlar 

Amsterdam : 15 - Na2i şeferi, 
Polonyndaki harekat niha_yet bulduk, 
tan sonra mutnrcke bildirmek suretilu 

halkı :ıldatmnkta idiler. Halbuki, 
garpteki harekat haşladıktan sonra 
Alman efkarıumumiyesi buna inanma· 
maktadır. 

Zigfrit hattı civarında bazı şehir
ler tahliye cıdilmiştir. Bu haberi 
Berlin dahi teyit etm~ktedir. Şimdiki 
halde Alman şeflerinin en bUJUk en· 
dişesi, nıotörlu vesait için muhtaç ol~ 
clukları her turlu yağ stokunuagit· 

ıtikçe :ı.zalmasnd:ı.ndır. 



Sahife : 4 Türksözü 

IRADYOI Cephe Gerisinde 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

- Birinci sahifeden artan -

LOndranm ıtlddetll tekzlplarl 

Londra : 15 (Royter) Devam 
l 

500 Oram Y•I 
"" 500 Oram et 

Paris : 15 (Radyo) - Alınanyada 
yağ buhranı gittikçe artmakt edır. Hal 
ka tevzi ve makinelerde kullanın:ık 

Cumartesi - 16! 91 939 

13.30 Program 
13.35 Türk müziği 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Mef

haret Sağnak 
Çalanlar : Fahire Fersan, Cevdet 

Çağla Zühdü Bardakoğlu Ref.k, Fer• 
san 1 - Kazım Us - Kürdili hicaz
kar şarkı (Bir görüşde çeşmi mestin) 
2 - Rc;hmi Bey - Kürdili hicazkar 
şarkı (Mahvoldu şevkim) Müşterek 

3 - Halk türküsü - (Misket geli
yor) 4 - Bedriye Hoşgör - kürdili 
hicazkar şarkı (M utrib ta mı nalede
mi) 5 - Hicaz türkü (fndim yarin 
bahçesine) 6 - Halk türküsü (Esme
rim kıyma bana) 

14.00 Memleket saat ayarı, ajanı; 
ve meteoroloji haberleri. 

14.10-14.30 Müzik (Dans müziği 

15. - 15.30 Müzik (Şen Oda 
müziği) lbrahim Özgür ve Ateş Bö 
cekleri 

18.30 Program 
18.35 Müzik ( Küçük Orkest

ra Şef : Necip Aşkın) 
1 - Billy Golwyn - Cambazlar 

fokstrot 2 - Hans Zander - Polka 
3 - Hans chamann - Andaluziya 
lspanyol valsi 4- Hans Löbr - Bü
yük vals 

19.10 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayan, 

e mekte olan Alman propağandası, 

İngilterenin takip etmekte olduğu ha
reketi yanış göstermek için her türlü 
yollara başvurmaktadır. 

Halbuki 1 ngilterenin yapmak is
tediği bir tek şey vardır : O da Al
manyanın harbi uzatmak için kendi
sine lazım olan eşyayı Almanyaya 
idhal ettirmemektir. 

Bitaraf devletler, hakiki tehlike 
ve tehdidin nereden olduğunu, lngil
tereden mi yoksa Almanyadan mı gel
diğini anlamakta gecikmiyeceklerdir. 

Çembarlaynln avam kamara· 
smdakl nutku 

Londra : 15 (Royter) - Çenber 
!ayn dün avam kamarasında beyanat· 
ta bulunarak Führer. umumi karar
gahının Polonyaya, her türlü muka
vemetin beyhude olduğu hakkında 
gönderdiği haberleri ınevzuubahsede
rek, lngilterenin bu ve buna benzer 
bütün tehditlerin ortadan kalkmasına 
kadar mücadeleye azmettiğini söyle
dikten ve sivil halkın bombardımanı 
fecaalını uzun uzun teşrih ettikten son
ra, Hillerin son nutkundaki beyanatla 
hareketlerinin tezadını kaydederek, 
eğer lngilterenin koyduğu kayıtlara 

Almanya muhalif harekette devam 
ederse, lngilterenin de nasıl mukabe
le edeceğinin pek giizel bildiğini söy
lemiştir. 

Almanlar Çorçll hakktnda 
neler diyorlar? 

20.40 Ajans ve meteoroloji ha- Berlin : 15 a. a. - İngiltere bah-
berleri riye nazın Çurçil'in "Geçen harpte 

20.00 Temsil 

~l.00 Türk müziği olduğu gibi bu sefer de Amerikayı 
Ckuyan : Muzaffer flkar Almanya aleyhinde harbe sürükleme-
Çalanlar : Reşat Erer, Rüşen Kam sini bilirim,, yolundaki sözlerini nak-

E.şt ef Kadri, Refik Fersan leden O. N .B. ajansı büyük britan-: 
ı - Santuri Ethem - Mııhur ya bahriye nazırını Athenia'yı torpil-

ı>eşrevi 2 - Refik Fersan - Mahur lemiş olmakla ve meşru ve gayri meş 
şarkı ( Bir neşe yarat hasta gönül ) ru bütün vasıtalarla maksadına eriş-
3 - Şıikrü Şenozan - Mahur şarkı mekle itham eylemektedir. 
(Uu .sevda ne tatlı yalan) 4 _ Rakım Fakat, diyor, muvaffak olamıyacak-
~ Hüzzam şarkı (Aşkın bana bir giz- tır. Çünkü Amerika efkan umumiye-
lı elem) 5 - Osman Nihad _ Niha- si - bu manevralara aldanmıyor. 

vend şarkı (Yine aşkı bana dudağmla 
sun 6 - Sadettin Kaynak - Niha- ~ -- -- - - - -

vend şarkı (Gel göklere yükselelim) Sela"hattı·n Eyyu· hı· 
7 - Ruşen Kam - Kemençe taksimi 
8 - lzmirli Zeki - Uşşak şarkı (Bir 
R"Ün geleceksin diye bekler) 9- Sa
dettin Kaynak - Buselik şark1 (Saç· 
larıma ak düşüü 10 - Buselik. saz 
semaisi. 

21.40 Konuşma ( Dı! politika 
hadiseleri ) 

- NİN KAHRAMAN ERLERi

Arslan Yürekli Rişar 
ın Ordusunu Nasıl mağlup etmişti 

İşte Buriu 

üzere yağ bulmak meselesi Alman hü 
klımelini çok düşündüren bir mase
le halini almıştır. 

Şimdi nüfus başına haftada an
cak 50 gram yağ ve 50 gram et ve· 
rilebileceği ilan olunmuştur. Verilen 
bu yağın içinde ise bir hayli miktar
da balina yağı mevcuttur. 

Alman hükumeti kimyagerlerinin 
suni yağ istihsali usulünü keşfetmiş 

olduklarını ilan ederek halkı aldat
mağa çalışmaktadır. 

Fransız matbuatı na diyor? 

Paris : 15 (a.a.) - Fransız mat 
buall pek tabii otarak askeri hare· 

katla meşgul olmaktadır. 
Fransız - Alman cephesinde 

resmi tebliğlerin kasdi kuruluğuna 

rağmen gazetelerin yazıları girişilmiş 

olan harekatın ihtiyatlı / ve muttarit 

inkişafını ittifakla tasvip etmekte ve 

tek bir düşman askerinin Fransız 
topraklarında bulunmadığını ebem 

miyetle kaydetmektedir. 

Polonya cephesinde, Alman ve 

Polonya membalarından gelen ha 

berlerin biribirini tutmaması vaziye 

ti karıştırmaktadır. Mamafih gazete 

ler insanca ve vasıtaca çok faik 

kuvvetler karşısında kahramanca 

çarpışmasına rağmen Polonyanın 

tehlikeli vaziyetini inkar etmiyorlar. 

Macaristanın 
vaziyeti 

Birinci sahifeden artan 

her an daha ziyade kuvvetlenen Ma
car ordusu bulunmaktadır. 

Macar hükuriıeii Rumen hükume· 
tine bir ekalliyet muahedesinin akdi 
için müsbet teklifte bulunmuştur. E· 
ger cevap gelmekte gecikirse Macar 
hükumetinin bu teklifi yakın zaman· 
da tekrarlaması pek müşkül olur. 

Şimdiki ihtilafı mümkün olduğu 
kadar mevzileştirmek hem Macarista· 
nın hem de dostlarının menfaatı ica· 
batından bulunması hasebile ve Ru. 
men hükumeti Macaristanın taarruz 
fikirleri beslemediğini bildiğ''inden 

Macar~stana bir ademi tecavüz paktı 
akdini teklif etmiştir. Mevcut olmıyan 

16 Eylul 939 

KOZAN'DA 

Bir erk_ek çocuğunu 
kaçıra rı kız ! 

Kozan : 15 (Hususi) - Kozanın 

Mantaş köyünden 16 yaşlarındaki Um
mıısi adında bir kız, Ayni köyden 
15 yaşlarında Halil adında bir deli
kanlı ile kaçmıştır. Kızın anası hü· 
kuınetc müracaat etmiş kız ve Halil 
z;.ıbıLya tesliın olmuştur. Halilin yaşı 
küc;lik ulnıasrnJan kızı 'anasına teslim 
etmişlerdir. Kız, "Halili ben kaçır· 
dım,, diye ıabıtaya verilmiştir. 

Bir köyü alt üst 
eden domuz! 

Kozan : 15 (Hususi) - Kudur

muş bir domuz, Kozanm Andıl 

dağından Çandık köyüne inerek 

yapmadı~ını bırakmamıştır. ~ 

Domuz evveli Çandık köyü ke

narında iki atlıya rastlıyor; atlıları 

kovalıyor ve iki atı da yaralıyor; 

oradan Karacaören köyü kenarına 

geliyor, kamış kesen kalabalık halk· 

la mücadele neticesi bir yaşh ada

mı ve bir çocukla iki atı da atır ve 
hafif yaraladıktan sonra bir kaç 

kurşun ve saçma yarası aldığı hal
de _tekrar ormana kaçıyor. 

Bir çadır baskını 

Kozan : 15 (Hususi) - Develi Ka 
zasının çeltik pınannda otura:ı Aydın· 
lı aşiretlerinden lsmailin evini ayni aşi 
retten Mehmet oğlu Kara Osman ve 
oğlu Mehmet ve diğer iki refikile ba
sarak 200 lirasi ile genç hemşiresi Ha 
vayı dağa kaldırmışlardt dün kozana 
gelen lsmail hırsızlann Kozanın Mantaş 
köyüne geldiklerini ve Kadirliye kaça· 
caklarını bunların yakalanması hususun 
da müracaatta bulunduğu öğrenilmiştir 
zabıta suçluları şiddetle takiptedir. 

Yirmi beş yıl evvel 
kayıbolan adam 

Kozan : 15 (Hu~usi) Bundan 25 
yal kadar evvel Kozanın Akçalı u~a 
ğı köyünden 4 S yaşlarmda iken ka 

yıp olan Fettah adında bir genç Ma 
raşın zeytun köyünde Ali adı ile ad 

h ve iki çocuk babası olarak bulun 
muştur Fettahın babası oğluna ka

vuşduğundan çok memnundur şim. 

di anlaşıldı2ma göre, Fettah 25 yll 
evvel meçhul bir süvari adam tara· 
fından kaçmlmıştır. 

21.55 Müzik (valsler) 
22.00 Haftalık posta kutusu bir tehlike karşısında yapılan bu tek- :-----,---------yaz l ı k Sinemada 

( Ecnebi Dillerde ) 
22.30 Müzik (Dans müziği) 

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

23.20 miizik (Cazband - Pi.) 
~3.55-24 Yarınki Program. 

Adana belediye 
riyasetinden 

Belediyece yeni tespit edilen un 

formülüne göre 14-9-939 güuüo 
den itibaren birinci nevi ekmeğin ki 
losu 8,5 ve ikinci nevi ekmeğin kilo 

sunun 7 ,5 kuruşa satılacağı ve fran 

·Cala ıekme~i imalinin serbes bırakıl 
.mış olr'uğu iları olur ur. 11033 

Göreceğiniz Muazzam ve 
Muthiş sahnelerle dolu 

~Dıı on ~©1 n n [j2) 

Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarihi ve Emsalsiz • Şaheserde 
Seyredeceksiniz 

İlaveten : EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 

lif bir tabiye manevrasından başka 
bir şey değildir. Havayı evvela bir 
ekalliyet muahedesile düzeltmek la
zımdır. 

Yugosla vyaya gelince bir ekalli· 
yet muahedesi akdinin ve hatta bu 
bapta bir pt oje hazırlanmasının mu
vafık olup olmadığına karar vermek 
hususunu Macar hükumeti Yugoslav• 
ya hükumetine bırakır. 

Sofyadaki yeni Macar elçisi iti
madnamesini verirken Bulgar kralının 
söylediği hararcrli sözler Macaristan· 
da derin bir makes bulmuştur. 

Kont Csaky sulh siyt\setleriyle 
bütün dünyanın ateş içinde kalmasına 
mani olan Mussoliniye ve Hitler'e 
sonsuz şükranlarını ifade ettikten sem· 
ra demiştir ki: ı 

Macar mille ti, Polonyalıları müş-1 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

ve Elektrik aletleri tamirab Tungs. 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mulatı Adana Acentahğı. 
Eski Orozdibak karşısı No::BS 

1~736 47 

kül ve kahramanca mücadelelerinde 
sarsılmaz bir muhabbetle takibetmek
tedir: 

Macaristan muhariplerden hiç bi
ri t:ırafından tehdit edilmediği için 
Macar hükumeti bitaraflık deklaras
yonunda bulunmatı lüzumsüz aör
müştür. 
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Kayseri askeri satın alma komisyonu 
riyasetinden 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki garaj ınşaS1 kapah zarfla 
tksiltmeye konmuştur-

2 - Kf'şif bedeli 64884 lira 24 kuruştur. 
3 - ihalesi 22 • 9 939 cuma günü saat on altıda Kayseri de komu· 

tanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler du işe ait şartname, keşif ve proiesini Kayseri. Adana 

askeri ve Ankara lstanbnl levazım amirlikleri satln alma komisyonların· 
Qan 325 kuruş mukabilinde alınabiıir. 

5 - isteklilerin bu işe girebi!mesi için maballi nafia müdiirlükl~rin· 
den büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesaik ile 2490 sayıl~ kanunun 

2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerivc ilk teminab havi teklif mektuF· 
larını ihale saatından tn geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğin
de mıkbuı makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler 
k•bul edilmiytcektir. 7 - 12 · 16 · 21 11009 

Tüin. Satın Alma 
liğinden: 

Cin~i Miktarı 
Kilo 

Ekmeklik un 315 000 

Komisyonu Reis-

Muhammen bedeli 

33.075 

ilk teminat. 
Lira Kr. 

2480 63 

1 - Adanadaki birliklerin ihtiyacı içia 315.000 kilo ekmeklik un ka· 
Palı zarfla eksi:tmeye konulmuştur. Bu unun muhammen i;edeli ve ilk 
teminatı yukarıda gösterilmiştir; ihalesi 29-9-939 cuma günü saat onda 

Yapılacaktır. 
2 - Eksiltme A:dana Tüm karargahı binasında yapılacaktu, 
3 - Şartnamesi lstanbul, Ankara Levazım amirlikleriyle Kayseride 

l<or ve Adanada Tüm Sattn alma komsiyonlarmda her gün görülebilir. 
4 - istekliler kanunun 2. 3 ci maddelerinde~i şeraiti haiz olmak ve 

ticaret odasmda mukayyet oıduğuna dair vesikası bulunmak üzere tayin 
'edilen günde en geç ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek · 
tublarının verilmiş bulunmaları Jizımdır. 

12 - 16 - 21-26 11020 

Tüm Satınalma Komisyonu Riya
setinden: 

Cinsi miktarı 

Kilo 
Muhammen 

Kr. 
Fi atı 
s. 

Tutarı 

Lira Kr. 

Patlıcan 12,000 3 00 27 00 
Dornates 1 i ,500 3 50 45 94 
A.yşe kadın fasulye 10,000 8 00 46 00 
l<abak 6,000 6 00 27 00 
~arrıya 10,000 6 00 45 00 
l' aıe biber J ,500 6 00 6 00 

k 1 - Adana garnizonu 'için cins ve miktarları yukarıda yazılı altı 

lıalc~ ~~bzenin ~·9 939 tarihind.e yapıla.n eksilt.?1ede de yüksek föıt tek· 
bf edıldığınden bu ay zarfında ıntaç eddmek uzere 20 9 939 çarşan 
a günü saas 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

lık teminat miktan hizalarında vazıhdn. isteklilerin belli günde 
~danadakt askeri satınalma komi~yonuna müracaatları ilan o'•n ır. 

11031 

Adana Milli Mensucat fabrikası Direk
törlüğünden: 
Saygılı çiftçılerimiz ve müşterilerimize : 

Fabrikamızda pamuklan çekilen müşterilerimizin çiğitler ini pamugun 
:ekildiği tarihinden itibaren azami bir hı.fta zarfında kaldırmalarını has· 

1.aten rica ederiz. Bir hafta zarfında kaldırılmayan çiğitler bilumum nak
. ~~~ tnasrafı müşteriye ait olarak fabrikamız ittisalındaki yağ fabrikası 

rı ilılarına nakil edilecektir. 

Tüm sahnalma komisyonu reisliğinden: 
Miktan 

Cinsi Kilo 
Pirinç 20,000 
Kuru fa. 33~000 
sulya 

Muhammen B. ilk teminat 
Lira Lira Kr. 
4900 367 50 
4785 358 00 

ihalenin 
Tarihi Günü Saat• 
21'9/939 Perşembe 10 
22191939 Cuma 10 

1- Adana garnizonu ihtiyacı için mııkaveleye batlanacak olan yu· 
karıda cins ve miktarları yazılı iki kalem crzakın muhaaımen bedelleri ve 
ilk teminat tutarlarile ihale tarihleri gösterilmiştir. 
2-İlk ihalelerinde pirince teklif edilen 23 kuruş 75 santim ve kuru fasu1 

yaya 12 kuruş 50 santin pahalı görüldütinden her ikisi de onar gün temdit 
edilmek suretile ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuzlarile 
şeraiti haiz. olduklarına dair vesikalarile Adınadaki Askeri sabn alma ko· 
misyonuna müracaatları ilin olunur • 11032 

Doktor 

i. Kemal Satir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

H••t•l•rını her gUn aabahl•n •k .. m• kadar kabul •d•r. 
G.A. 20 26 10909 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Vali konağı babçcşi ihata d1Vara inşaah (526) lira (75) lcuruşlı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 5-10-939 tarihine müsadif perşemhe günü saat onda 

vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait keşifname ve şartnameleri görmek isteyenler Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler, 
4 - isteklilerin (40) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapa 

bilecek iktidarları olduğuna dair ehlir.et vesikası almak üzere 2 inci mad 
dede yazılı günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmeleri laıımdar. 

16-20-26-30 11034 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Karatn<Jrne No: 2/10565 

- Dünden artan -

Seçim muamelesinin icra suretini göstermek üzere sanzim olunan on 
ikinciden on altıncıya kadar olan btş maddeye gelince bir maddenin ye .. 
ri değiştirilerek ve diğer bir madde ayn üç madde haline ifrağ edilerek 
kabul edilmiştir. 

On sekizinci maddede işveren veya İşveren Vekiline bu seçim müna· 
sebetile işçilere bazı yardımlarda bulunmak ve muhabere masraffarmı ve 
kırtasiye levıtzımmı vermek 'mükellefiyeti tahmil edilmek istenilmiştir. Ni. 
zamnamede bu hükmün yer almasma mahal görülmediğinden çıkarılmış. 
tır. 

tn Bu anbarlarda vukuu m::lhuz çürüme, yanma1 evsaf ve cinsinin değiş· 
ı-j: Ve her türlü bozulma ve zararlardan fabrikamızın ve ne de yağ fab
l)I asının mesul ve zamin olm:1yacağını muhterem müşterilerimizin malumu 

lllak üzere ilan edı:riz. 11026 14- 16-19- 21- 23 

Yapılan seçimler hakkında şikayet veya ihbar üzerine yapilacak mu· 
amele projenin on dokuzuncu maddesinde gösterilmiştir. Düşünülen ihti
malleı e zamime olmak üzere bir de idari veya inzibati bakımdan lüzum 
görüldüğü takdirde iş dairesinin ilgili teşkilatının Mümessilleri iş görmek 
ten menederek yerlerie daha az r~y almış olanlardan münasip olaıılan 
geçiıebileceği veya yeni ba:;tan seçim yaptıraca~ı yazılmış olup verilen 
izahata göre bazı vaziyetlerde idari ve inzibati mülahazarlarla iş teşkila . 
tının yeni baştan seçim yaptırmağa salahiyetli olmasının kabutü zaruri 
görülmüş ise de bunun yalnız idari ve inzibati mülahazaların hakim 
olabilıec .-ği vaziyetlere hasredilmesi uygun hörülerek madde o şekle so· 
kul muştur. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-

---
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 
Piyasa parlağı ., 
Piyasa temizi • 

Klevland c-27 1-35--
-Klevlaod(Y.M. ) 1 

YAPAGI' 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - ÇIGIT 

~I Yerli "Yemlik,, 
.. "Tohumluk,, . 

. HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs ~ .. ~· 1 

• Yerli 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya ,, 

Yulaf 
. 3,75 

Delice ~. 

Kuş yemi 
Keten tohumn -
Mercimek 

·- -

~ Susam 12,25 1 12,37 

UN .· . 
Dört yıldız SaJih 

.... üç .. • :a .ı:J Dört yıldız Do~nduk C!:I 
~ u: üç =' • • ;g i Simit ., 
::.G > Dört yıldız Cumhuriyet = N c.> 

Ü~ .... " .. 
Simit il 

Livrrpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
l5 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmı,hr. 

PeM San.tim 

Hazır 1 Lireı -------- Rayişmark 
Vadeli 1. Frank ( Fransız ) -2-96 ----
Vadeli m Sterlin ( ingiliz ) -5-24 ----

!30 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 02 
ı-

Nevyork Frank ( İsviçre ) 00 ""lif 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

1 KRAM IYELER: 
1 Adet 2000 Liralak 2.000 Lira 
s • 1000 • S.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 

~ 

-------------------------------------·-------------. 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantalığ1m almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir . 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma· 

deni aksamı Kromdan mamut olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 15-45 

( 

Dürkopp 

• TURXtYI! 

. ZIRARiıiANIASf 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün 
başlamıştır. 

muayenehanesinde hasta arını kabule 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü · matbaaSJ 


