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ARiCiVE VEKiliMiZ BAY ŞÜK 0 ARAÇ-
OG L U MOSKOVA YA GiDiVOR 

Garp cephesindeki 
an sızlar lehinde 

muharebeler 
inkişaf ediyor 

Çukurova pamuk
larının mübayaası 

meselesi 

ark cephesinde Almanlar çok 
çetin bir mukavem t görmekte ... 

Ziraat Bankası Umum 
müdür muavini dün 

şehrimize geldi 

ZiraAt Banka•ının muıtabsil elin· 
deki pamukların zarar görmemesi için 
derhal pamuk alma&a karar verdi• 
tini, almacak pamak Uzerine genif 
mikyasta ve aaamt teabilitla avam 
maamelesi yapacapu ve bu itler için 
Ziraat banka1t Umum Madu.. Mua• 
'f'İnİ Bay Hulki'nin tehrimue gelece
tilli evvelki gllnka aayımı.sJa teleloa 
haberi olarak bildirmiştik. 

Polonya ıebirlerinde sivil halkın ufradıfı faeia - AllDlln tah bahirlerinin 
tecavüz faaliyeti - ikdisadi, si7aat ve aakert faaliyet 

ŞARK CEPHESiNDE: 

Vut0va : 16 (Raciye) - Varto· 
va mlcWu kumandlınhtmm rami teb 
iti . 

Poıon,...m Garp b61DSinde dGn 1 
Vulyet lakin ıeçmiftit. Şark b61ae
.. ile ÇUJJlflDllaı' devam etmiı· 
lir. 

V•rf6w• h•lklnd• filidl 
Parla : 16 (Radyo) - Havaa'ın 

•ubabirinia bildirditine pre, Vart0-
va ciddi bir tehdit albnda demektir. 
Harp aehrin gündelik bayabnda bir 
~ yapmmmfbr. Mafualar •· 
çık, tramvaylar işlemektedir. 

-Gerili dördüncü uhifede -

GARP CEPHESiNDE : 
F'P81181Z ta•Hlf 

Puia : 16 (Radyo) - Fransız umu 
iDi bararflbımn resmi teblif i : 

Kuvvetlerimiz son pnlerde elde 
tdUen uuiyi tahkim etmiftir. 

Dlpn.tn•n taarruzlan kendine atar 
..,.lıt Yadiri!trek tsdedilmif. 

D6'man bava kuvvetleri ve topçu 
.... fiddetli fuliyetleri tartedilmiftir, 
tk ...._'IUZ Gzerine dlfman bava kuv 
-....... çak alplcdan uçarak yapclak 
lln ......_ akim blnufbr. Mozel mm 
"k •ıda laı.larumz Pel katabulm 
::-- wı Sarbrlk üzerine ileri "1· 

, ..... devam etmiftir. 
- <;erili ldnci •bifecle -

CEPHE uERISINDE ---Pr-• ...... .... " .... ... 
Loadra : 16 ( Radyo ) - İngil• 

'-eaia batlı ca ehemmiyetli mecmu-

~- [ Timies ] "" [ Spectator J 
- Frauıa balhbtm• tebarus 

~ makaleler ne,...tmektedir • 
::L.~ Maharrirler , bu baibbk ve an
~an umulduıandan daha çok 
-.. tedi ve timdiye kadar hiç bir 
'-a bu kadar saılam bulunmada!'!' •e yllksek harp kon.eyinin der
~ kvalarak içtima etmif olmumm 

- Gerisi ikinci uhifede -

Vekiller Heyetinin 
dünk·· b ı Bay Hulki, dun tebrimize gelmif, 

etudlerine b&Jlııımp. 

1 Ve il iz-,.~ Ambargonun 
kttlkınası 

raeoğlu llosk6vaya 

iki devleti alakadar 
eden bazı meseleler 
etrafındıa görüıülecek 

Ankara : 16 ( a. a ) - icra ve· 
killeri heyeti bugtn 1Ut 1 ı de bq 
vekllet dairesinde toplanmışbr. 

Hariciye vekilimiz Şükrü Saracotıu 
A6'111Nf• yapdan ziyaretleri iade için 
ve ~"118n davet üzerine Moskova· 
ya harfıİlıİ edecek ve bu vesile ile 
iki ~ allkadar eden meseleler 
konqulacakbr. 

Amerikayı harbe 
sürükleyecek mit 

8. Borahın beyanatı 

Vaıington : 16 (Radyo) - Ayan 
Azasından 8. Borah silAhlar üzerindeki 
Ambarronun kaldmlması meselesi hak 
kında beyanatta bulunarak demiftirki: 

''Cumhurreisi 8. Ru:tveltin Ambargo 
nun kaldınlması hususundaki ıırzusu 

Amerikan halkının aklı seliminden ziya 
de. hislerine hitap etmektedir. 

Ambargonun kaldınlması menfaat 

- Ger İli dödrüncü sahifede! -

Dlkkatıar: 

Bir damla bira yok 

B lr hayli samu evvel, Buyak 

1lngiltere ve F ran a ltal
ya ile anlaşıyorlar mı? 

Millet Mecliainde bir bayii •U· 
sakerelerclea MDl'a lnhi .... &ar idare
mis bira &atlanma ac:adablmuuaa 
karar verdi. Dua bepimis aevinmİf• 
tik. B11 aantle .... , T• saire pbi 
kavwtli içlüW idbarcla da,ecek 
ve laalk Diabeta siy..... bir İçkİ.Jİ 
acu bir fiatla ~ edebilecekti. 

Fakat maalneE banan aJr.aine ıa 
hlt ola1oru. Usu bir umandanberi 
Ad.nada bir damla irin balmama 
imkam kalmadı. Kab ve ~••ali pbi 
ytıka.k dereceli i~erin itiban .e 
iatihllki matlaJr.a bir bayii artm•fbr. 

Eter hira Eiatlanm , halka biç 
içirmemek için da,ardıılue , nu bil 
miyorm. Yem .. , biran e•vel bu iyi 
kararm faydalarmı bis de memleke
tiıaiade görmek iatiyonıs • 

Üç memleket 
müzakereler 

arasında dostane 
cereyan ediyor 

ranm. ltalyan b6ka..t1eri bitaraf =son dakika : Kahire : 16 (Radyo) - lnfillz, F· ı 

kal~ olan l~yamn ekonomik vazi- Lontbo : 16 / Radyo ) - 5200 
yeti ıle m~•au olmaktadlrlar. ıonluk hır lngilız tıcareı r•ııı Aımara 

FranSIZ sefiri P0111e, ln,eız aefiri ıallulba,,,,,lerı tarafından baıuıı1r1IJll'. 
Peni Lorren ve ltal)'an hariciye nazın • 
Kont Ciyano uuanda dostane müza- Bakteı: 16 (Radyo) Romorı7atı. 
kereler cereyan etmektedir ıon sınıflar .~ı1alı amna .,,,,,.,,,.,,,.,, 

İtalyan ihracah umu iyetle deniz Romanya hiÜiÜn''' dıı rnt'naıelrd· 
yoliyle yapılmaktad1r. Ç6nkü, Brenner lerdekı büı•ın ~baasını ceibtemr~. • timendifer hath bu ife Hizumu kadar 
yaramam.akladır. Kabıt : 16 - .4/pn lıiÜÜındi 

.Aorupa bulıranınu kaııı bilaroftıluu 
il4ll .,,,.,,,.,. 
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Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

Alman tayyareleri Varşova üze
rinde dün de yaptıkları muhtelif u 1 
çuşlarda şehrin teslimini isteyen beyan 
nameler atmışlardır. · 

Halk, Almanlar tarafından yapı

lan bu ihtarları hiç bir suretle nazarı 
dikkate almamaktadır. 

Belediye reisidin gönüllü müfre
zeleri teşkili hakkındaki beyannamesi
nin ilanını müteakip bir kaç dakika 
içinde binlerce kişi gönüllü müfreze
lerine kayd için belediyelerine mü· 
racaatla bulunmuşlardır. 

Alman hava k11rarglhma 
laarruz 

Varşova : 16 (Radyo) - Alınan 
haberlere gpre, Polonya hava kuvvet
leri dün Alman hava karargahına ani 
bir taarruz yaparak bu karargahı.ta
mamen tahrip etmişlerdir. 

Bir Alman teblljl 

Berlin : 16 (Radyo) - Alman res
mi tebliğ-ine göre, ..:\iman . kıtalan Po
lonyaJıların rical hareketini de güç
leştirmişlerdir. 

Lük meydanında yapılan çarpış

malarda 11 Polonya tayyaresi ltahrip .. 
edilmiş, 2 tayyareleri de düşürülmüş

tür. 

Bitaraf mO,ahillerln 
anlattıkları 

Paris : 16 (Radyo) - Bitaraf mü-
şahitlere göre, Alman kıtalan son 
bir kaç gün zarfında Polonya erazisinde 
büyük güçlüklere maruz kalmaktadır. 

Luvava'ya yapılan dünkü i,taarruzu 
Polonyalılar püskürtmüşlerdir. Polon
ya mukavemetine şimdiye kadar dar
i..e vuran şeyi üç noktada görmek 
lazımdır: 

l - Alman hava kuvvetlerinin 
çokluğu, 

2 - Devam eden kurakhk, 
3 - Nazilerin memlekette kurduk

ları casus teşkilatının faaliyeti. 
Varşovadan aynlan İtalyan sefirine 

göre, Almanların ilk baskınından son-: 
:ra Polonya cephelerinde istikrar ha-
31} olmuştur. Önümüzdeki günlerde 

, diilia kuvvetli bir istikrar kesbeyleyeceği 
·ümit ediliyor. Havaların arbk yağ"ma
ğa ıbaşlaması Alman motörlü kuvvet
leriae hareket imkanı bırakmıyacak
tır. 

Polonya kuvvetlerlnln 
muvaffak hareketleri 

Varşova : 16 (Radyo) - Polonya 
resmi tebliğinden : 

Vilno ve Daranoviç'in Alman tay
yare:eri tarafından bombardmanı sivil 
halktan bir çok zayiata sebebiyet ver· 
miştir. 

Polonya tayyareleri Alman askeri 
hedeflerini muvaffakiyetle bombard· 
man etmişlerdir. 

Varşova müdafaa hareketleri le
himizde olarak devam etmektedir. Düş 
manın şimali garbiden yaptığı ~bir ta
arruz tardedildi. Polonyahlann şiddetli 
mukavemeti devam etmektedir. BH
h assa Nelde Polonya kıtaları Alman· 
bra karşı büyük kahramanlık ve mu· 
vaffakiyetle mukavemet etmiştir. 

Lovitz ve Zemoviç'de vukubulan 
çarpışmalarda düşmana büyük zayiat 
verdirilmiştir. 

ou,man1n llerl hareketi 
durduruldu 

Varşova : 16 (Radyo) - Var· 
şova müdafaa kumandanlığının res 
rni tebliği :' 

Bugüo, garp mmtakasında ıüku· 

netle geçmiştir. Şark mmtakasında, 
düşmanın ileri hareketleri durdurul
muştur. 

Bir Alman tayyare kerarglhı 
tamamlle tahrip edlldl 

Varşova : 16 (Radyo) - 2 
numaralı Varşov.ı radyosunun saat 
22,30 da verdiği tebliğ : 

Polonya tayyareleri Almanlarua 
Pozmandaki Alman tayyare karar
iihım bombardman etmiştir. 

Varşovayı bombardmao eden 
Alman tayyareleri bu karargahtan 
gelmekte idi. Al.nan ~tayyare ka
rar gihı tayyarclcrimizin attıkları bom 
baların altında tamamile tahrip e 
dilmiştir. Bu vaziyet karşısında Al
man tayyarelerinin Varşova üzerine 
y:ıptıkları hücumlar bir hayJi hafif 
lemiştir. 

Uç fehlr harlbe bAllnde 

Silk, Gleztoşova, Lüblin ve ş~für 
leri Alman tayyarelerinin bombard 
manian neticesinde birer harabeden 
başka bir şey değildir. 

Slvll halka hUcumlar 

Alman tayyareleri .şimdi Var. 
şovadan ziyade arkadaki sivil halka 
hücum etmektedir. Geriye çekilen 
halk, tahliye trenleri, seyyar salibi 
ahmer grupları mütemadiyen taar· 
ruza uğramaktadır. Düşman tayya
releri 15-20 metreye kadar inerek 
evvela bomba ve sonra da mitral
yozlarile sivil . halkı katliam etmek 
tedir. 

Alman tayyareler-inde 
kadın pilotlar 

Bu hücumlan yapan Alman tay· 
yarecileri arasında ~kadm pilotlar 1 
da bulunduğu anlaşılmaktadır. Nite
kim bir fabrika tahrip eden Otto 
Kraus ve bir tayyare fabrikası tah
rip eden Maıi Ver~a adında iki ka· 
dın Alman t pilotunun hüviyetleri 
tesbit edilmiştir.· 

Aall Polonyn Ordusu 
bozulmemı,tır 

Paris : 16 (a.a.) - Gazeteler, 
Polon yadaki kar ışık aslceri vaziyet 
ile bilhassa meşgul olmaktadır. 

Gazeteler, bütün Polonyada do 
laşan ve her yeri tahrip eden Al 
man zırhlı fırkalarının yeni sevkul 
ceyşini uzun uzadıya mevzu bah
setmekte ve fakat Polonya ordusu 
kuvayı külliyesinin henüz bozulma 
dığını kaydederek vaziyetin düzele
bileceğini ümit eylemektedir. Bilhas 
sa, başlayan yağmurlar devam eder· 
se ağır zırhlı kstaatın ve ağır top 
cunun harekata nehirli ve bataklık 
mıntakalarda imkansız bir hale ge. 
lecektir. 

Almanyanın dahili vaziyeti ile 
gazeteler meşgul olmaktadır. Hariç· 
ten besliyecek maddeler alamıyacak 
olan ve içten de Çeklerin ve Avus· 
turyalıların muhalefetine uğrıyan 

Almanyanın vaziyeti tttbarüz ettiril 
mekte ve Fransa He lrıgilterenin a. 
zimlerini ve tesanüdünü bozmak yo· 
lunda Almanyamo bazan gülünç bir 

Ambargonun 
kalkması 

' 
Birinci sahifeden artan -

!erin lehinde, ve bu suretle bitaraflı 

ga muğayir bir hareket yapılmış ola
caktır. Saniyen bu Amerikalılara sulhü 
temin etmiyecek. bilakis müttefiklere 
yardım edecek ve nihayet Amerikayı 
da harbe sürükleyecektir.,, 

Amerikan matbuatı B. Borahın bu 
beyanatına cevap vererek şöyle diyor 
lar: 

" Bu takdirde pamuk, petrol ve 
saire gibi ham malidelerin ihracını da 
menetmek IAzımdır. 

B. Borah, infiratcılar Jı(rubiyle, sulh 
culer grubu birbirine karışdırmapta I 
dır.,, 

~--------------------------Selahattin Eyyubi 
- NIN KAHRAMAN ERLERJ

Arslan Yürekli Rişar 
ın Ordu~unu Nasıl mağ'lup etmişti 

• 

İşte Bunu 

Ya Z h k sınmm•d• 
IB8JJ Alkşam 

Göreceğiniz Muaz:zam Vt: 

Muthiş sahnelerle dolu 

E:hon saoap 
Muharebeleri 

TÜRKÇE SÔZLÜ 
Tarihi ve Emsalsiz Şaheserde 

Seyredeceksiniz 
9il .... 

lla veten : EN SON 
1 DÜNYA HABERLERi 

10991 

Kayıp aranıyor 

Yukarıda fotoğrafı görülen ( altı 
sene evvelki fotoğrafı ) Mehmet 
oğlu Süleyman Ceyhanda iken 
iki senedenberi kaybolup hayat ve 
mematından haber alınamamakta· 

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

Sulh hukuk mahkemesi 
satış memurluğundan: 

Türk Sözü gazetesinin 14·eylulJ 
939 tarih 4533 numaralı nushasın 
da 13 teşrini evvel 939 tarihinde 
satılacağı ilan olunan gayri ınenku 
lün Hanedan mahallesinde olduğu? 
gösterilmiş ise de bu sehve müste. 
nid olup satılacak gayri menku
lün Kuruköprü mahallesinde bulun. 
duğu tavzihan ilan olunur. 

Yeni çırçır fabi ikası mü
hal alan propağandasile alay etmek· 
tedir. dürlüğünden : 

Sarre'da Fransız ordusunun mut 
tarit Heri yürüyüşü Almanya için 
tevlid edeceği neticeler itibariyle 
mütalaa ve zengin rhin endüc;tri mın· 
takasını Almanyaaın kaybedeceğini 
ve Polonyada silezya havzasmm ele 
geçirilmesinin bu kaybı telifi ede· 
miyeceği kaydolunmaktadır. 

Alman hUcumları akamel• 
ujruyor 

Londra : 16 - a. a. - Varşova 
tarafından verilen~ son tebliğde Şi
malişarki istikametinde yapılan Al· 
man hücumlarının akamete uğra 
dığı ve Alman kıtalarıoın Bialyo -
tok ve Brest· Litovska karşı giriştik· 
leri teşebbüsl~rin kati bir muka 
vemetle karşılandığı bildirilmekte
dir , 

Kahramanca yapllan 
mUdafaalar 

Tebliğde şunlar ilave edilmek· 
tedir : 

.. Merkezde Varşova müdafileri 
kahramanca mukavemete devam 
etmektedirler. Lovicz Skienevia mın 
takasında başhyan şiddetli muha· 
rebeler devam etmektedir. Bu mm· 
takada Polonya kıtaları Almanlara 
ağır zayiat verdirmektedir . 

Diger cephelerde değişiklik yok 
tur • 

Sayın müşterilerimize : 

Fabrikamızda pamukları çekilen 
müşterilerimizin çiğitlerini , pamu· 
ğunun çekildiği tarihten itibaren 
azami bir hafta zarfında kaldırma
ların rica ederiz. Bir hafta zarfında 

kaldırmayan müşterilerimizin çi~i
dini Eski istasyonda kain Türk ne 
bati yağ fabrikası anbarlarına bütün 
masrafJan kendilerine ait olmak 
üzere nakil edeceğimizif burada yan
mak ve çürümek gibi hasıl olacak 
zarar ve ziyanın sayın müşterileri· 

mize ait olacağı bu yüzden fabri· 
kamızın katiyen mesuliyet kabul et
miyeceği sayın müşterilerimizin ma
lumu olmak üzere ilin ederiz.11039 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamirab Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mu1ab Adana Acentalığı. 
Eski Orozdibak karşısı No::85 

lv736 47 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KİLO FlATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az E.n çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koz• 5,50 6~85 
Piyasa parlatı • 
Piyasa temizi • 

Klevland 27 33,50 
-KlevlaridTY.M. ) 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 

J==j Yerli •Yemlik., 

• •Tohumluk • 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 1 .. Yerli 3,ts 

• Men tane 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf 3,7S 
Delice 
Kq yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,50 1 12,37 

UN 
Dört yaldız Salih 

... üç • • .... D 
Dört yıldız Dotruluk ~~ 

..e c:: üç • • 
~ -; Simit " ~ > a. Dört yaldız Cumhuriyet 
N iiç " " " Simit 

" 
Llve-rpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

16 / 9 I 1938 iş Baukasından ahnınışbr. 
Perti! Santflıs 

Hazır Lireı 

I== --
Rayişmark --

Vadeli 1. Frank (Fransız ) 2 95 --
Vadeli ili Sterlin (İngiliz ) -5 21 --
Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1 29 """28 
Nc~ork Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye p1anı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l 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 biriktirruiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

1 

=--------------~----------------~--·-------------
Adan.a hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantahtmı almak için sene 

lerdenberi •uğ.raşbğım DÜRKOP 
ıfabrikasıntn biıikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DORKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamul olup 
y.ağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılarınm 

teşriflerinde DORKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasmdandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dtt Jistikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 16-45 

~- -~·• .,. .. .>.:.. ,.-
"""' -- ..... 

Dürkoee 

" TURJCt)'I 

' ZIRAAiiANIAsi 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hastu arını kabııl 
başlamıştır. 

Umumi neıriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana TürkıöZü matbaa,. 


