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Kızılordu Polonya topraklarında ilerliyor 
Bu hadise birçok milletleri endişeye düşürdü 

SOVYET RUSYA BiRÇOK MiLLET 
v 

LERE BiT ARAFLIGINI BiLDiRDi 
Kızıl ordu Vilrıoya girdi Polonyahlar 

mukabele ediyor Sovyetlerede şiddetle 

Bu yeni taarruz karşısında İngiliz ve Fransız 
hükumetlerinin alacağı vaziyet henüz belli değil .. 

r~ .............. ~ ............................. < 
! Pazar gUnünUn haberlerl ! 
• ! 
! Sovyet - Leh harbi i 
! nasıl başladı ? ! 
' ! i o i Londrn : 17 ( Radyo ) - i 
i Sov} etler B irliği :yabancı de,·· i 
I lctlcrc t e'\: dl ettiği b ir nota ile i 
i Snrki Polonyadaki Ukrnnya ve i 
i Be.) az Rus~ n halkının can "·e i 
i mnllnrınt himnyeleri altına almn- i 
i lnrının kıtantn tebliğini Kızıl ordu i 
i kumnndnnlığınn emrettiğini bil- ! 
i dirmiş ve Sovyei: kıtaatı bu sa · e 
i bah, Polonya - Sov:yet hududu j 
i Lo.) unca taarruza gcçmi ~tir . i 
i Gelen haberl er , Sovye tlcrin i 
i der hal Polonyalıların mukaveme- i 
; tine maruz kaldıklnrını bildir- { 
! mcktecfo·. t i l\loskovndnki Polonya bu- i 
i y uk elçisi kendisine t evdi ed_il- i 
i mek ist enen notnyı kabulden ıs- i 
i tinkiif etmiştir . i 
i So,;_yet kıtaabmn Polonyaya i 
i girdiğini yabancı devletlerin mu- i 
i mes:.illerine bildiren notaya bağ- i 
i lı mektupta , Sovyet Başvekili i 
i ve Hariciye Nazırı Molotof,Sov- i 
i yetler Birliğinin mezkiı.r devlet· i 
i lere karşı olan bitaraflığı vazi- i 
i yetini tebaruz ettir mektedir. j 

i Sovyet nota•ının metni : i 
! Moskova : 17 ( R~dyo ) - ! 
! Sovyet hukumetinin dun millet- ! 
ı lcre tevdi ettiği notanın metni ı 
• czcumle şudur : •• 
t [ G . . . ·a ] j erısı ıçerı e ! ·-... ................ ~ .......... ~·~· .. , 

S6vyet Ru•Y amntebllll 

Kahire : 18 (Radyo) - Sovvyet 
resmi tebliği : 
. Ordularımız Polonya hududundan 
•çeriye doğ'ru 25-34 mil ilerlemiştir ye 
d_.i Polonya avcı tayyaresi düşürülmüş. 
tur. 

'••tık memleketıerlnd• endlfe 

li Kahire : 18 (Radyo) -Estonya ve 
tvonyada büyük bir heyecan ve endi t'e hükumrandır. Rusya kıtaları iki mem 
etin hududlarınında çok yakınında top 

l~nmaktadır. Dün Moskovadan gelme
sı ınutad olan tren Rigaya gelmemiştir. 

Ruslar Vilnoya varmışlardır. 

-Gerisi üçüncüsahifede-

Var 
uk 

Udaf ii 
··st • 

rı or 
Garp cebhesindeki Fransız tazyikı arttığından 
Almanl a r şarktan garbe kuvvet naklediyor 

~OLONYA CÜMHUR REiSi iLE V ARŞOV A HÜKÜM ETi 
AZASl RO:\iANYA TOPRAKLARINA GELDi 

Var§OVanın kahraman müdafii 
General Kzuma 

1 ŞARK CEPHESiNDE 

Varşova : 18 (Radyo) - Şark 
cephesinde Alman - Leh kıtaatı a-

- Gerisi Beşinci Sayfada -

GARP CEPHESiNDE 

Paris : 18 ( Radyo ) Almanla-
! rı n garp cephesinde dün c.Kşam iki 

1 

noktada yapbkları mukabil taarruzlar 
tard edilmiştir. Bir çok Alman cüzütam 
!arını polo nya cephesinden garp cephe 
sine nakledildiği görülmektedir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

CEPHE GERISiNDE 1 
Bir P olo nya ~Tahtelbahlrl 

Londra : 18 ( Radyo ) - Haber 
alındığına göre, bir polonya tahdelba 
hiri lsveç kara sularında tefkik edil
miştir. 

Belçika asker topluyor 

Brüksel : 18 ( Radyo ) - Bel
çika hükumeti baz.ı efradı silah altına 
celbetmiştir • 

Litvanya asker topluyor 

Lond ra : 18 ( Radyo ) - Alınan 1 

haberlere göre, Litvanya hükumeti, bir 
kaç sınıfı silah allına çağırmıştır. 

Çiftçi elindeki pamuğun 
mübayaası dün başla~.ı 

1 
' 

Ziraa t Bankası U mum Müdür muavini bay 1 

Hulki'nin ( Türksözü ) ne verdiği beyanat 

Ziraat Bankası Umum Müdür Muavi 
ni Bay Hulki Alisbah'ın, müstahsilin 
zarar görmemesini teminen Banka na
mına pamuk almak üzere şehrimize 

~geldiğini ve etüdlerine başladığını ev· 
velki günkü sayımızda bildirmiştik . 
Dün kendisinden bu hususta malumat 

- Gerisi ikinci sahifede -

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Ankara : 18 [ Telefonla] - B u
yuk millet meclisi bugün toplanmı~ 
r uznamesinde bulunan me~·addı müza
kere etmi i' tir. 

Japon generali 
Berline geldi 

Bertin : l8 - a.a. - Japon ge
nerali Terauşi yanında üç büyük rüt
beli subay olduğu halde ,ltatyadan Ber 

line gelmiş ve istasyonda askeri me
rasim ile karşılanmıştır. 

us 
ıııüt,.. 

Ja on 
• 

eresı 

J pon rnatbuatıntn bu 
mütarekeye itimadı yok 

P aris : 18 ( Radyo ) - Cumar 

tesi g ünü saat 16,30 da Japon er· 

kanıharbiye zabitleri Sovyet hududu 
yakınında Rus zabitleı ile buluşmuş· 
tardır . Japon askeri heyeti Sov. 

yet heyetinden mubasematın p ratik 

o larak kesilip kesilmediğini sor

muşlar, Sovyet zabitleri de muha
sematın Cumartesi gü :ıü sabahın sa· 
at altısındanberi kesilmiş olduğunu 
resmen bildirmişlerdir. Bunu müte

akip j.ıtpon askeri heyeti • Sovyet· 
lerin müzakerelere girişmeğe karar 
verip vermediklerini sormuşlardır. 

A lman müsbet cevaptan sonra 
Japon askeri heyeti Sovyet ordu· 

1 sunu tl"msil eden sekiz kişifik bir 

heyetle müzak~refere başlamıştır • 
J apon ve Sovyet heyet leri Pa 

zartesi günü ( dün ) ayni yerde mü

zakcrclcrt! devam etmek üzere top· 
)anacaktır . 

-
- G erisi üçüncü sbaiede -

Yirmidört sa a tlik 
vaLİyetin izahı -

DördUncU Sayfamızda 

Londra : 18 [ Royter J - Po-
lonya hukunıeti muvakkaten yerltıHiği 
Kuti'de vazife görm!!ktt>dir. 

* 
Londra : 18 [ R oyter J - Var

şova mukavemt't~ devarn etmekt dir. 



Sahife : 2 

ANKAR~ 'DA 

Pasif korunma 
tecrübesi yapıldı 

Başvekilimizve dahili 
ye ekilimiz tectübeni 

idare ve takibinde biz
zat bulundular 

TECRÜBE MUVAFFAKIYETLC: 
NETiCELENDi 

Ankara: 18 (Telefonla) - Bu
gün Ankarada, hava taarruzlarından 
Pasif korunma tecrübesi yapılmıştır 

tecrübelere tam saat 10 da başlanmış 
tır. 

Halk büyük bir soğuk kanhhk 
göstermiş, muntazaman srğmaklara 

çekilmiştir. 

Bütün vesait yerlerinde kalmış, 
hayvanlar elektrik direklerine bağlan 
mıştır. Şehir biran içinde sessiz ve 
hareketsiz katmıştır. 

Sokaklarda, vazifedarlardan ve 
gazetecilerden başka kims kalmamış 
mır. 

10,10 geçe 14 tayyareden mii· 

rekkep iki filo Çankaya ve Ulus 
meydanı üzerine ayrılmışlar ve bulun 
dukları noktaları bombardıman et. 
meğe başlamışlardır muhtelif yerle· 
re, tahrip, yangın ve gaz bombalan 
atmışlardır. 

Tahrip ve yan2m bombaları en 
ziyade bankalar önüne atılmıştır. 

Bu sırada sıhhat ve yangın ekip 
leri süratle harekete g~çmişlerdir. 

Bayılan bir polis derhal hastane 
ye sevk edilmiştir. Cami önünde pat 
!ayan su borusunun tamiride ~üratla 
yapılmıştır. 

Çankaya üzerinden geçen tay 
yarelerin sıhiye vekaleti üzerine İsa 

bet ettirdikleri bir bomba tesir yap 
mış ve vekaletin merdivenleri tema • 
men yıkılmıştır. Civarda da yangın 

lar çıkmıştır itfaiye ekipleri mode
m kurtarma vasitalarından büyük 
istifadeler görmüştür. 

Enkaz altında kalanların ilk te
davileri yapılarak, ağır yaralılar 
hastanelere sevk edilmiştir. 

Başvekilimiz ve dahiliye vekilimiz 
Ankara valisi tecrübeyi sonuna ka 
dar idare ve takip etmişlerdir. 

Başvekilimiz alakadarlara bu ilk 
tecrübedeki muvaff akiyetlerinden do 
layı takdirlerini bildirmişlerdir. 

Ziraat mücad~le müdürü 

Seyban Ziraat mücadele Mü· 
dürü Bay Sadeddin Sarıkaya müca · 
dele işlerini tetkik etmek ve icabe· 
den t~dbirleri almak üzere Mardine 
gitmiştir. 

Türk sözü 19 Eylul 939 

r ü~ hc§llb>~rO~ır l 
':----------------------·---------------------------~ 

Köyde cinayet! 

Bir adam bir kadını öldür
dü; bir kızı ağır yaraladı 

Dün gece Oymaklı köyünde bir 
cinayet olmuş, bir kadın olmüş, ve 

bir kız da ağır surette yaralanmışllr 
Fabrikada çalışan Erzurumun Pa 

la mır köyünden Süleyman oğlu\. yir

mi yaşlarında Cafer adında biri ay 
ni fabrikada çalışan kırk beş yaşla
rında Haceri biçakl::. öldürmüş ve 
kızı yirmi yaşlannda Saniyeyi de 
ağar surette yaralamıştır. 

Cinayeti müteakip kaçdığı sanı
lan katil şiddetle takıp edilmektedir 

Veteriner Baş Müdürü 

Kozan. Feke ve Saimbeyli ka
zalarında hayvan üretimi ve hasta 
lıkları üzerinde tetkikatta bulunmak 
üzere bir kaç gün evvel şehrimiz 
den ayrılan Veteriner Baş Müdürü 
Bay Kamil Onat vazifesine dönmüş 

tür. 

Garp cephesinde 
-Bırinci sahifeden artan-

Zlgfrltln bazı kısımları ~pek çU
rUk görülüyor 

Paris : 18 - a.a. - Siegfried 
hattı bombardımanının neticeleri tayya· 
reler tarafından alınan fotoğraflarla 
tesbit edilmiştir. Bu fotoğraflarla bom
bardımandan evvel çekilen fotoğraflar 
aradaki farkı bariz bir şekilde göster 
mektedir- Bu suretle istihkamların alel
acele inşa :edilmiş olan kısımlannın 
mukavemeti az malzeme :ile yapılmış 

olduğu teeyyüd etmektedir. 

Daladlye cepheden döndü 

Paris : 18 ( Radyo ) - Başvekil 

bay Daladiye cümartesi günü saat 
13,30 da parisi terk etmişti. Başvekil 
cepheye giderek sar mıntakasını ziya
ret etmiş ve dün Parisc dönmüştür. 

B. Daladie bilhassa son günlerde al
ınanlardan alınan mevzilerde durmuş 

ve cephede kıtalanmızın büyük bir 
kahramanlık ve cesaret hissi ile meşbu 
olduğu kanatile parise dönmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan muharebe
lerin mahiyetine nazaran Fransız or
dusunun zayiatı çok azdır. Rast geli
nen bazı mühim müşkilata ~rağmen or
dunun geri teşkilatı memnuniyt"tlverici 
bir şekilde işlemiştir. Cepheye civar 
olan yerlerdeki sivil halk :büyük bir 
fedakarlık ve vatanperverlikle hareket 
etmektedirler· B. Daladie her tarafta : 
[Yaşasın ordu ! :Yaşasın Fransa ! J 
seslerile alkışlanmıştır. 

Fransız tebliği 

Paris : 18 ( Radyo ) - Fransız 
umumi karargahının resmi tebliği : 

Cephede kayda değer biç bir ha-
l reket olmamuştır. Hava vaziyeti dola-
1 yısile tayyare faaliyeti de az olmuştur. 

Aile 
kanlı 

arasında 
kavga 

\ Çifçi elindeki pamu 
ğun mübayaası 

Adananın Çırak mahallesi nü· 
fusuna kayıtlı, Hamamkurbu mahal· 
lesinde oturan Mustafa oğlu 26 
yaşlarında Ahmet Güçlü ve annesi 
Mustafa kızı Hafize , kiracıları Ah· 
dullah oğlu Mehmet Oral ve annesi 
Hasan kızı 3~ yaşında Necmiye bir ~ 
ateş yakmak işinden kavgaya tu
tuşmuşlar, bunlardan Ahmet Güçtü 
bıçakla Necmiyeoin ve Mehmedin 
kalçasından, Hatice de sacayağı ile 
Mehmedi başından yaraladığından 
haklarında kanuni muamele yapıl· 

mıştır. 

--~------------------------
Pazar gününün 

haberleri 
Birinci sahifeden artan 

" Polonya - Almansa b.ar· 
bi, artık bir Polonya devletinin 
gayri meV'cut': olduğunu göstermiş 
bulunuyor. On gll1t zarfında. Al· 
manya , Polonyanın b11tun ma· 
den, kultur ve istihsal ınıntaka
larını zaptetmiştir . Ve Varşova
da artık Polonyanın hukumet 
merkezi değildir . 13u sebepledir 
ki artık Sovyetlerle Polonya 
arasındaki muahedeler mevcut 

değildir. 

Sovyetler Birli,,i , bu Ya.li· 
yetin bir tehdit mahiyetini ikti· 

~ap ctmi;. olduğunu - mUşahede 
ev lc:mi s ve binaemıleYh kendisi· 

v .. ~ 

ne kan rabıtalarile bağlı olan 
Ukran~·alıların ve Beyaz Rus· 
ların ve Garbi Ukrany:ı.daki 
Rusya hıı.lkmın can v& mallarını 

him~\·e altına almasını Kızılordu· 
ya bildirmiştir. So,·,, e hukümeti, 
Polonya. milletini bugUnku feci 
vaziyetinden kurtnrmak ve ona. 
hayat hakkını vcrmt-gi de dtışU· 

necektir . 

Molotolun beyanatı 

l\loskova : 17 ( Radyo ) -
Sovyetler Bir ligi Başvekili Bay 
Molotof bugUn Moskova radyo· 
sunda, Polonya.ya dair milletlere 
Yerilen nota muhteviyatına mil· 

masil beyanatla bulunmu~tur . 
Nazır bu bcyanabnda , Al· 

man kıtalarının seri bir hareke· 
tile komşu Polonyanın yıkılışı 

karşısında Sovyet Rusyanın ar
tık hareketsiz kalmasının mUm· 

kun olmadığını , ve bilhassa. Po· 
lonya<laki Beyaz Rusların ve 

Ukranya.lıların felakete uğramasına. 

Iakayd kalamıyacağım , binaenaleyh 
bunlara. yardım ctme~i Sovyet huku· 
metinin vazife bildiğini söyledikten 
sonra şöyle demiştir : 

" Oradaki halkın canını ve ma· 
lıaı müdafaa için kıtalar ımız Polonya 
bududunu geçıniştir . Kızılordunun 

;;imdi orada yapacağı şerefli bir va.· 
zife vardır . 

Kızılordu vazifesini durust bir 
mesai ile başaracaktır . '. 

- Birinci sabifeden artan -

rica eden bir arkadaşımıza Bay Hulki 
Alisbah şu beyanatta bulunmuşlar
dır : 

- Çukurova müstahsillerinin pa
mukianrun sabşında uğradıklan müş
kilat ve bundan mütevellit fiyat düş
künlüğünün ve mahsullerinin değer 
bahaya gitmediği yolundaki sızlanb
larının aksetmesi üzerine Cümhuriyet 
HükOmeti bu mevzu ile alakadar ol
muş ve bizzat ticaret vekili Bay Cez
mi Erçinin direktifleriyle Bankamız pa
muk alımı hususunda teşebbüslere gi
rişmiştir. Bunu tahakkuk ettirmek üze
re Adanaya gelmiş bulunuyorum. Mak 
sadımız, çiftçiye pamuğun vesati ma
liyet fiyabna göre makul ve mutedil 
bir kar payı ,bırakmak suretiyle bir 
fiyat tesbit etmek ve pamuğu bu fi-

yattan aşağı düşürmemekdir. Ticaret 
vekaletinin de tasvibiyle tayin edilecek 
fiyattan yukan sabş imkanı lulunduk
ca müdahalemize filen lüzum olmıya
cak, fakat bu haddin aşağısına düşmek 
istidadı gösterir göstermez bankamız 

derhal alıcı mevkiine çıkacakbr. Na
sıl ki buğdaylarda lesbit edilen fiyat
tan yukarı alıcı bulan çiftci götürüp 
oraya veriyor ve aşağı düşünce ban
kamız tesbit edilen fiyat üzerinden 
alıcı çıkıyorsa pamuk işinde de böyle 
olacakdır. 

Tedkikatım neticesinde prensipe 
müteallik hususatta tamamen tenevvür 
etmiş bir vaziyette bulunuyorum. Bu 
gün tatbik şekilleri üıerindeki tedkik 
safhalarını ikrr.al edeceğiz. Kuvvetle 
tahmin ederimki muvafık gördüğümüz 
fiyat üzerinden bu gün alıma başlaya 
cağız. fşin ticari bir gaye takip etme 
diği ve yalnız müstahsilin fzararlı fiyat
la satmasını önlemeğe matuf bulun
ması itibariyle alımlarımız yalnız müs
tahsile inhisar edecekdir. 

Şimdilik tatbikata yalnız ' Adanada 
başlayacağız. Burada tatbik edeceği-

miz fiyatın Çukurovanın :diğer saha
larında da müessir olacağını zanne
diyoruz. Bu düşüncemiz ,tahakknk et-
mezse alımı diğer mıntakalarada teş
mil edeceğiz. 

* 
Banka tarafından dün öğleye doğ· 

ru borsada 31 - 35 kuruş arasında 

pamuk alımına başlanmış ve :akşama 
kadar 82.000 kilo alım kayd<>dilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi en çok sıc11k 
32 dereceye kadar yükselmişti. 

Devlet hava yolları Umu
mi Muhasebe Müdürü 

Devlet hava yolları Umumi Mu· 

hasebe Müdürü Bay Zaİlit Zeynioğlu 
bazı işler için şehrimize gelmiştir. 

p 
it 
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IRAovol 1 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE'. RADYO otFOZLYON 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

SALI - 191 91 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Türk müziği 
Okuyan : Muzaffer tıkar 
Çalanlar : Rüşen Kam, Reşat Erer 

Eşref Kadri, Refik Fersan . 
~ - Tahir - Puselik peşrevı 

2 - Ziya bey - Tahir puselik şar· 
kı - Nim nigaha kail oldum 3 -
Rahmi bey - Tahir puselik şarkı -
Geçdi o gamlı eyyam sorma 4 - Ze
kai o~lu Ahmet lrsoy - T~hir P.~s.~
lik şarkı Nazlırı; nekadar ~uler yuz~n 
var 5 - Zeki Arif - Tahır puselık 
şarkı - Kız bir su gibi 6 - Tahir 
pw;elık saz semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

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

19.00 Program ..-e memleket saat 

ayarı 

19.05 Müzik (konsertolar Pi.) 
19.30 Türk muzigi (Halk türkü

leı i) Sadi Yaver Atamam ve karışık 
program 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri 
20.50 Türk müziği 
Karışık program - Karışık koro) 

( Ankara Radyosu küme ses ve saz 
heyeti 

idare eden : Mesut Cemil 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik [ Opera ayarları ] 
22.00 Müzik (Radyo Orkestrası 

- Şef : Praetorius ) 
Konser takdimi - Halil Bedi Yö

netgen 
1 - Auber - Le Domino noir 

operasının üvertürü 2 - Saint - Sa
cns - Suite Algeridenne 3 - O Al
beıt - Yola çıkış - operasının uver
türü 4 - lppolitcw - IvanoW -
Kafkas suiti 

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

23,20 müzik (Cazband - PJ.) 

23.55- 24 Yarınki Program. 

• 
AMERiKADA'Ki 
BÜYÜK HEYECAN 

"Amerikaya büyük vazifeler terettüp 
ediyor; Ambargoyu kaldumalı !,, 

rükliyerek avrupadaki harbi daha 
ziyade genişleteceği mütalaasında 

dır. 

Moskovanın Litvanya'ya 
verdiği teminat 

Londra : 18 (Radyo) - Mosko· 
vadaki Litvanya elçisi Moskova hü· 
kı1metiuden, Sovyet Rusya'nın Lit. 
vanya'ya karşı olan bitaraflık siya· 
setinde hiçbir değişiklik olmayaca. 
ğma dair teminat almıştır. 

Elçi, Memleketinin hududları te. 
'Cavüze maruz kaldığı takdirde Lit· 
vanya'nın kendisini müdafaa edece· 
ğini bildirmiştir. 

Vaşington: 18 - a.a. - Havas 
Rusların naziler yanında polonyaya 
girişi amerika efkan omumiyesinde 

komünistlik aleyhindeki ce eyanı kuv. 
vetlendirmiş ve demokrasi müdafile· 
rine karşı daha büyük bir mubab 
bet cereyanı uyandırmıştır. 

Balkan memleketlerinin inglltere Av~m Kamarasının bugün 
ve fransa tarafmdan silah ve mühi. toplanması muhtemel 

Polonya un sovyetler tarafından 
istilası, polonyadaki Rus ekalliyetinin 
tehlikede bulunduğuna dair sovyet 
matbuatının yazılarından beri, Ame· 

rika siyasi mahafilince bekleniyordu. 
Vaşington diplomatik mahafüi 

sovyetler birliğinin ihtilafa iştirak.inİ'n 
balkan memleketlerini de harbe sli · 

mmatca beslen.lmesi diplomatik 

müşahitlerin ekserisi tarafından ~ za· 
ruri ve birinci derecede mühim bir 
mesele olarak telakki edilmt!ktedir. 

Bu aynı müşahitler avrupa buh· 
ranmda amerikaya mühim vazifeler 

terettüp ettiği ve silah ambargosu
nun kaldmlmasının zaruri bir mahiyet 

aldığ'ı kanaatindedir. 

Kızıl ordu Polonya topraklarında 

- Birinci sabif eden. artan; -

Sovyetler dBrt .,.hrl aldı 

Bükreş : 18 (Radyo) - Dün baş
layan Sovyet hareketi üzerine, bugün 
alınan malumata göre, Sovyetler Varono 
vişa Rogona ve Burgo ile Varo adh 
dört Polonya şehrini zabtetmişlerdir. 

mesi mümkün değildir. Ve böyle bir 

şey düşünülemez. 
Ayni mahafil, Almanya ile Sov 

yet Rusyanın evvelden anlaşmış ol
duklarına göre, B~ssarabya ile Ro
manyaya göz dikilmiş olmasının ih 
timal dahilinde bulunabileceğini ila 
ve etmektedir. 

Londra sefirinin beyanatı 

Paris : 18 (Radyo) - Polonya
nın Londra sefiri şu beyanatta bu · 

Sovyetler dünkü hava çarpışmala
nnda 7 Leh tayyaresini düşürmüşler~ 
dir. Notada polonyaya 'verilen mühlet 
hitam bulur bulmaz, Varşova askeri 
mıntaka addedildiği..-xlen bombardıman 
edilM.ektir. funmuştur : 

t.ondra ne diyor ? 17 Eylül, sabaha ' karşl saat 4 
de Sovyet ordusu Polonya hududla 

Paris : 18 (Radys) - I laber ve- rını geçmiş ve derhal Polonya ordu 
rildlğine göre, Sovyet Rusyanın hare-
ket. tar.zı liıgiliz devlet adamları üzerin sunun şiddetli bir mukavemetile kar 
de hiç bir hayret uyandırmamıştır. şılaşmışdır. 

Diğer tarafdan şu mülahaza yürü- Bilhassa Molodesmovda Polonya 
tülmektedir. kıtaları Sovyet ordusile şiddetli bir 

Londra : 18 - ,. a.a. - Press 
association'un bildirdiğine 'göre, po
lonyadaki Sovyet hareketi karşısın

da İngiltere hükumeti ihtimal bugün 
parlamentonun çarşambadan evvel 
toplanmasına karar verecektir. 

Berlinde infilak 

Berlin : 18 (Radyo) - Dün saat 
20 de Berlinde çok şiddetli bir in. 
fılak o1du. Hava nezareti medhalin
de vuku bulan infilakdan civardaki 
mağazaların camları kırıldı ve hava 
nezaretinin zemin katında büyük tah 
ribat oldu. 

Panamerikan gü ı ü 

Nevyork : 18 (a.a.) - Paname· 
rikan günü münasebetile hariciye 
nazırı Cordell Hull, gelecek Perşem· 
be günü bir nutuk söyleyecektir. 
Nazıra 20 Amerika Cumhuriyetini 
temsil edecek olan sdirler refakat 
edecektir. • 

Hull'ün nutku, radyo vasıtasile 
avrupa' da neşredilecektir. 

Rus - Jap0n 
münasebatı 

Sovyd Rusyanın bu harekeli Al- muharebeye tutuşmuştur. 
' manya ile mutabık olduğunu ishal et ' 

mez. Belkide, Alman istilasının daha Sovyet hükumeti bu hareketini 

"Nevyork Tribune" gazetesine 
göre bu nutuk, Amerika'nın beynel" 
milel meseleler karşısında aldığı 
v.:ıziyeti tasrih edecektir. Nutuk, 20 
senedenberi milli siyaset hakkında 
söylenen nutukların en mühimmini 
teşkil edecektir. Bu suretle avrüpa 
harbinde Amerika'nın vaziyeti ta
yayyün etmiş bul unacaktır. 

- Birinci sahifeden artan - · 

Tokyo : 18 ( Radyo ) - Japon 
matbuatının Sovyet Ruslarla ya 
Pılan mütarekeye hiç bir suretle 
İtimatları yoktur • Fakat Ja • 
Pon gazeteleri bu mütarekeyi Rus
Japon ihtilafında bir gevşeme saya· 
tak bu suretle Japonyanın Çin mu
harebesini daha dikkatle takip imka 
tııoı bulacağını söylemektedirler. 

Büyük bir Japon gazetesi şöyle 
dernektedir : 

1
' Rusyanın birisini Uzalc Şarka, 

digerini Avrupaya uzattığı iki kı 
lınçlı eskırim siyaseti etrafında tah
lrınJ erde bulunmak imkansızdır . ,, 

nereye kadar ilerliyeceğini kendi ken· meşru göstermek için Polonya hüku 
dine soran Sovyet Rusya Ukranyanın metinin artık mevcud olmadığını bi 
Almanlann eline düşmesini :istememiş- ~ ·naenaleyh bolonyada bulunan beyaz 
tir. Hatta bunun, iki memleket münase Rus ve Ukranyalıların himayes:z bı 
betinde bazı güçlükler doğurması bile rakılmıyacağını ileri sürmüştür. 
mümkündür. 1 Halbuki Polonya hükumeti ve meş 

Londra : 18 (Radyo) - lngiliz ha .ru bir surette intihap edilmiş olan , 
riciyesi Moskovadaki lngiliz sefirinden l t p l ' t kla 1 ··ze 

k b. d b ı par amen osu o onya opra r u 
şimdiye kadar ısa ır rapor an aş .<a 1.,; • • • d k d" 
malUmat almamıştır. f .. :rınde vazıfesıne evam etme te ır. 

Bu rapora göre, lngilterenin Sov- Bu, doğrudan doğruya olan tecavüz 
yet Rusyadaki elçisine, Sovyet [Rusya bareketi ite Sovyet Rusya, kendisile 
nın bitaraflık siyasetini bozmayacağı Polonya arasında 25 temmuz 1932 
söylenmişdir. •de imzaladığı ademi tecavüz paktını! 
lnglltere bugUnkU siyasetinde ihlal etmiştir. ] 934 de imzalanan 

hiç bir tadllH yapmayacak protokol ise bu pakt 1945 e ka 

Londra : 18 (Radyo) - Siyasi dar uzatmıştır. 
mahafildeki kanaata göre, lngiliz hü 1923 de ise Sovyet Rusya ile 
kurnetinin şimdiki siyasetini tadil et - Gerisi dördüncü sahifede -

Romanya topraklarına gi
ren Alman tayyareleri 

Bükreş : ı 8 - a.a. - :Polonya 
tayyarelerini takibeden Alman tay· 
yareleri Romanya topraklarına 8 

kilometre derinlikte girmiştir. iyi 
malumat alan mahfilde beyan olun· 
duğuna göıe biribiri ardından üç 
defa Romen fhudutları bu suretle 
ihlal edilmiştir. 
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YiRMi DÖRT SAAT
LiK V AZiYETiN iZAHI 

Kızılordu Polonya,~S-e-la_h_a-tt-in_E_y_y_u-bi-
topraklarında -NIN KAHRAMAN ERLERi-

* 
1 Paris; 18 ( Radyo ) - Pari-Mondiya1'in hususi 

servisi - Maruf Fransız siyasi muharrirlerir.den 
Jan Tuvnen tarafından : 

Dündenberi zuhiir eden hadise 
lerin en mühimmi Sovyet Rusya ile 
Polonya hududu arasında muhare
benin patlamış olmasıdır . Polonya 
cesaretle bu tecavüze karşı da mu 
kaveınet ediyor ve şimdi iki cep· 
hede döğüşüyor . Polonyanm vazi· 
yeti çok vahim olmakla beraber 
ümitsiz değildir . Geçen pazardan 
itibaren Sovyet seferberliğinin se. 
bebi hakkında kati fikir edinilmişti. 

Nongol - Mançu anlaşması tam 
zamanında yapıldi. Bilhassa, bu an· 
)aşmanın askeri otoriteler tarafından 
değil de Molotofla Japon sefiri To· 
go arasında yapılmış olması nazarı 
itibara alınırsa. Bu iki hadise ara· 
sında bir yakınlık görmeğe mecbu· 
ruz. Bu paktın imzasının ertesi gü· 
nü Sovyet kıtaları Polonyaya girdi. 

Sovyet tezini teşrih etmeğe ça· 
lışalım : 

Sovyet Rusya bitaraflığı muha. 
faza edeceği hakkındaki vadini tut 
madı. Buna sebep olarak da artık 
Polonya hükumetinin mevcut olma. 
dığını binaenaleyh Ukranyah kar· 
deşleriui felakete maruz bırakamıya· 
cağını gösterdi. Fakat Polonya bu· 
na karşı veı diği cevapta Sovyet 
Rusyanın bu tezi müdafaa edemi· 
yeceğini, çünkü , Polonya hükume· 
tinin Polonya toprakları üzerinde 
icrayı vazifeye devam, Sovyet Rus· 
yanın bu suretle kendi kendini mah 
kum ettiğini , Polonyamn nihayete 
kadar mücadelesine devam edece
ğini bildirmiştir. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
o da, bu ihtilafın altında bir realite 
vardır : 

Şimdiye kadarki vaziyette bir 
Avrupa harbi karakteri vardı • 
Halbuki, Sovyet Rusyanın son ha· 
reketi mücadele sahasına başka -bir 
unsurun karışmasını da mucip ola· 
bilir : Asya . 

Harp HeyUlasının dünyanın ya· 
rısım kapladı~ı söyleniyordu.Acaba, 
diger yarısı da meşum Heyula ile 
mi kaplanacak ? 

Bu vaziyet karşısında iki fara
ziye mevcuddur : 

1- Ni yellerini izhar etmekten 
çekinmiş olan Sovyet Rusya acaba 
Almanya ile mutabık mıdır ? Bu 
takdirde Bay Ribbentrop ile Sta
linin bir gece mülakatında verdik· 
teri kararlan şimdi Öğrenmiş ola
cağız. Fakat o halde n'.çin Sovyet 
Rusya Almanyanın taarruzu başla· 
dığı zaman derhal Polonya ile hu· 
be başlamadı ? Sovyet Rusya o 
zaman Almanyaya çok müessir bir 
surette yaıdım etmiş olurdu . Hal-

buki Almanyanm taarruzu başladığı 
zaman Sovyet Rusya yerinden kı 
mıldamadı. Akıl almıyacak bir şey .. 
iki taraftan ise "' Kestaneyi ateş 
çekip başkalarına yedirmek " Al· 
manyanın adeti değildir. o balde? .. 

ikinci faraziye : 
Rusya sadece bizzat kendi he· 

sabına hareket etmektedir . 1920 
de Smigli ile General Veygandın 
kazandığı zaferin intikamını alıyor . 

Eğer Rus yanın bu faaliyeti Po. 
lonya için bir tehlike ise Alman· 
ya için de her halde hayırlı bir 
şey değildir. 

Sovyet Rusya Ukranya üzerin
deki Hegemonyasını baltık denizine 
ve sonra Romanya üzerine de teş
mil edebilir. Çünkü, Sovyetler bazı 
arazinin Romanya ya aidiyetini ka
bul etmemiştir. 

"' Ulus ,, gazetesinde Mebus 
B. Şükrü Esmerin söylediği gibi 
Ukranyanın Sovyet Rusya tarafın· 
dan işgali Almanya için bir zafer 
garantisi değildir • Bu hadise , bir 
ganimetin taksimidir . 

Almanya G:ıliçyayı istemiyecek 
mi? iki ihtiras ganimetin taksimi 
esnasında birbirile çarpışmıyacak 

mı ? 
Elhasıl harbin bu yeni safhası 

Avrupa planından ziyade dünya 
planında cereyan edecektir . Şurası 
muhakkaktır ki, hiç bir şey lngil· 
tere ve Fransanın vaziyetinde bir 
değişiklik yapamıyacaktır . Fransa 
ve lngiltt:re şu kati kararları ver· 
mişlerdir : 

1- Nazizm'in imhası. 

2- Pol onyanm kurtuluşu. 

3- Çekoslovakyanın yeniden 
doğuşu. 

Bu karar )arının tahakkuku için 
bu iki millet sonuna kadar , zafere 
kadar harp edecektir . 

Zayi askerlik vesikası 

Esasen Ceyhanın Yalak köyün 
den olup 928 yılında hizmeti filiye 
mi Dörtyol 4 t : inci alayın 3 ~ :üncü 
taburunun 9 bölükte ifa edip terhis 
tezkeremi almış iken bir (defa her 
nasılsa za vi ettim yeuisini alacağım-

dan eskisinin hükmünün kalma yaca· 
ğım ilan ederim. 

Ceyhanm Yalak Köyünden 320 
doğumlu Ali oğlu M. Özen 

11040 

- Üçünü sahifeden art;ın -

Polonya ne Sovyet Rusya ve nede 
polonya tarafından birbirlerin~ kar 
şı tecavüz etmiyecekleri ve bu: lıu 

susda n~ askeri ve nede diğer bir 

mülahazanın bir sebep teşkil ede
miyeceği hakklnda mutabık kalmış· 
Jardı. 

Sovyet Rusya manevi prensiple 
ri ve taahhütleri aksine hareket et
mek suretile bizzat kendi kendini 
mahküm etmiştir. 

Bütün devletlere verilen bir nota 
ile bu tecavüz hareketi protesto 
edilmiştir. ; 

Polonya bütün cephelerde, Sov 
yetlere karşı olsun Almanlara karşı 

o'sun mücadelesine devam edecektir. 

Romanyadakl aklaler 

Bükreş : 18 (Radyo) - Sovyet 
lerin Polonya hududlarmı geçmesi 
hadisesi karşısınd~ B, Kafenko Ro· 
manyamn vaziyetini şu suretle izah 
etmiştir. 

Dünkü hadiselt>r ehemmi1et itiba 
tiyle cephelerde geçen hadiseleri 
çok geride bırakmaktadır. 

Soğuk kanlılığımızı muhafaza et 
meliyiz bu hadiselerRomanyanın bi 
tarafkalmak hususundaki sarsılmaz 
karar ve ar zı;sunu bir kat daha tak 
viye edecektir. Romanyanın bu ka· 
rarı kendisi için olduğu kadar kom~u 
memleketler içinde bir garantidir. 

Sıkışık vaziyette olan dostlarımı 
za yardımda devam edeceğiz. 

Yugoslavya demokrasUera 
bajhdır 

Belgrat : 18 (Radyo) - Sovyet 
kıtaatmın Polonya üzerine yürüyüşü 

burada Yugoslav efkariumumiyesini 
büyük hayrete düşürmüştür. 

Yugoslav halkı ve Yugoslav:köy 
lüsü, stalin Rusyası ile Nikola rusya 
sı arasında hiç bir fark görmemekde 
dir bunun içia Yugoslav efkarumu 
miyesi demokrasilere bağlılığını bir 
defa daha tekrarlamaktadır. 

lsvlçrede nefret, infial 
Bern : 18 (Radyo) - Sovyetle· 

rin Polonyaya tecavüzü lsviçre efkari 
umumiyesinde büyük bir nefret : ve 
infial uyımdırmıştar. 

Moskovadakl dlplomntlk 
mahflllerJn fikri 

Paris : 18 (Radyo) - Moskova 
daki diplomatik mahafil bir kaç gün 
denberi Sovyet Rus.yanın kararından 
şüphe etmekte idi. Pravda gazetesi 
daha bir kaç gün evvel Ukranya 
meselesini ortaya atmıştı. 

Sovyet rusyanın bu tecavüz ha 1 
reketi Vilnodan cenuba Romanya 
üzerine inmek ist!yen Polonya kıt'a 
larmın yo?unu kesmek gayesine ma 
tuf olduğu şüphesizdir. Moskovada 
ki ecnebi diplomatik mahfillerinde 
heyecan fevkaladedir. Baltık devlet· 
leri büyük bir endişe eçindedir. 

Sovyet - Alman paktının mahi 
yeti hakkında büyük şüpheler doğur 
muşdur. 

Arslan Yiirekli Rişar 
ın Ordusunu Nasıl mağlup etmişti 

İşte Bunu 

Yazlık sınemada 
. ~lYI ~!Kş~m 
Ciircccgiııiz Muazzam Ye 

M ııthi~ snhn~h·rlc dolu 

~ nıı o n ~©ı o n iP> 

Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarihi ve Emsal:;iı; Ş.ıhcsl•rtlt.! 
Sl·~ rcdeceksiniz 

İlaveten EN SON 
DÜNYA HABERLERi 
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Bu gece nöbetçi eczane 
Y.ağcamii civarında 

Ali Nasibi eczahanestdir 

Bulgarlstanda Tefsirler 

Sofya : 18 {Radyo) - Şarki 
Polonya'mn Sovyet ordusu tarafın. 

dan işgali burada birçok tefsirlere 
meydan vermiştir. Gene burada 
zannolunduğuna göre yakında bir 
karadeniz paktının akdi muhtemel· 
dir. 

Macarlstanda heyecan 

Paris : 18 (Radyo) - Sovyet 
Rusyanın aldığı yeni vaziyet Macar· 
istan'da büyük bir heyecan uyandır 
mıştır. 120 milyonluk bir Slav kit· 
lesinin Macar hudutlarında görülme· 
si Slav olmayan Macaristan ve Ro 
manya için çok tehlikeli bir hadise 
olarak mütalaa edilmektedir. 

Elçllere tebligat 

Moskova : 18 - a.a. - Sovyel· 
ler birliği ile diplomatik münasebetler 
de bulunan devletlerin moskova'daki 
büyük ve orta elçilerine 17 eylül 1939 
sabahı tevdi olunan sovyetler birliği 

hükümetinin notası aşağıdadır. 

B. büyük elçi, 

Sovyel hükfımelinin moskovadaki 
polonya büyük elçisine hitap eden 17 
eylül 1939 larihli not;ısını ilişik olarak 
iblağ ederken sovyetler birliğinin mem 
lekelinizle olan münasebetlerinde bi
taraflık siyaseti muhafaza edeceğini 
hükı'.imetimin emrile beyan ile şeref 
duyarım. 

Hürmetlerimin kabulü .. 

Bu metin, Almanya, (ltalya, lran, 
Çin, Japon, büyük Britanya, Fransa, 
Afganistan, Birleşik Amerika dcvlctlcı i 
Türkiye, Filandiy:ı, Bulgaristan, Lelon 
ya, Mogolistan, Danimarka, Estonya. 
lsveç, Yunanistan, Belçika, Romanya 
Tuva halk komserleri Cumhuriyeti, 

Litvanya, Norveç ve Macaristan 
messillerine tevdi [edilmiştir. 

mü· 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri kısmının kayit ve kabul şartları : 

1 - Ankara Askeri Veteriner Okuluda bu yıl sivil tam devreli lise· 
lcrdcn iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver· 
llliş olmak şartile talebe kabul edilir. isteklilerin a~ğıdaki vasıf ve şart· 
Jarı haiz olması lazımdar. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkından elmak 
B - Yaşı 18 - 21 olmak 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizme· 

tc tnüsait olmak dil rekaketi olanlar alınmaz. 

D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam. 
E - Ailesinin hiç bir fena bal ve şöhreti olmamak zabıta vesikası 

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalarma şu vesikaların bağlanması la· 

~1 1lldır . 
A - Nüfus cüzdam veya musaddak sureti 
B - Sıhhati hakkınna tam tcşeklcüllü askeri hastahane raporu ve 

~I kağıdı, 

C - Llse mazuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D -· Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimatlan ka

lbuı ettiği hakkında velisinin ve kendiı,inin noterlikten tasdikli teahhüd 
!Senedi. 

E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çııpınmıya müptela ol 
'nadığı hakkında verilen noterlikten tasdıkli teabhütnamesi bu gibi bas
talıktardan biri ile okula girmezden evvel malul olduktan anlaşılanlar 
ıır:>kuldan çıkarılır. ve bu müddete aid hükumet masrafları velilerine ö. 
~ettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istida ile 
tltüracaat edecekler ve şubderince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal 
~ttikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi 
~skeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname dereceleri· 
~e. ve müracaat sırasına göredir, istekli adedi tamam olunca kayit iş· 
ı·tı kapanır; kabul tdilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb· 
1ht yapılır. 

5 - Müracaat müddeti Eyliil 20 sine kadardır ondan sonra müra
~at kabul edilmez. 
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Adana Belediye Riyasetinden : 
29·8·939 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Taşköprü 

h aı!ık sinema arası parke kaldırım inşaatı için mezkur tarihte kapalı zarf 
sulııe icra kılınan münakasada vukubulan teklifler , layık hadde görül· 
Cdiğinden hir ay zarfında pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1 - Keşif bedeli 15318,14 liradır. 

6 
lju işe ait keşif evrakı Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 
kuruş mukabilinde alınır. 
2 - Muvakkat teminatı 1148,86 liradır. 

ıı .. 3 - Talıplerin her salı ve cuma günleri saat onda toplanan daimi 
cultıene müracaatları ilan olunur. 11007 6-9 -13-19 

.. 
Seyhan Vilayeti 
lirlüğünden : 

Orman Çevirge mu-

Hacmi Miktarı 

M3 D3 
243 000 

Muhammen vehit fiatı 

Lira Kuruş 
4 90 

Tutan 
Lira 
1190 

K. 
70 

c;- Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Horu ormanından 243 

2
te M3. miktarında kerestelik eşçar satışa çıkarılmıştır . 

tr., ...... Satış 6-9-1939 gününden itibaren <m beş gün sonra 21-9-939 
ind eınbe günü saat on beşte Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire-

3 c arttırma ile yapılacaktır . 
. '8 'l, ehcr metre mikabının' muhammen fiatı dört lira doksan kuruştur. 

!urıa2.~artname ve mukavelena.me pr~je.~er.~ ~nkara .?rman Umum Mü· 
ttffi·. U ve Seyhan Orman Çevırge Mudurluğu ve Dortyol Orman Bölge 
s gıoden alınır. 6: Muvakkat teminat 89 lira 30 kuruştur. 

Satış umumidir. 11006 6- 9-13-19 

Şark cephesinde 

- Birinci sahifeden artan -

rasında şiddetli muharebeler olmakta· 
dır. Almanların Varşovanın teslimi 
hakkındaki teklifini Varşova müdafii 
redetd miştir. 

Polonyalıların yaptıkları bir taar
ruzda Almanlardan 12000 esir 100 
tank alınmıştır. Almanların, girdikleri· 
ni iddia ettikleri Perzemişel şehri ha
la Polon kuvvetlerinin elinde bulun· 
maktadır. 

Polonyahlerın maneviyatı 
bozulmadı 

Cephenin her tarafında şidetli 
muharebelerin cereyanına ve müteca· 
viz kuvvetin ikileşmesine rağmen ge
rek Polonya hükumetinin ve gerekse 
Pol~nya milletinin hiçbir veçhile ma
nevıyatı sarsılmamıştır. Polonyalılar 

sonuna kadar harbe devam edecek· 
lerdi r · 

Varfove mukavemette 
berdavem 

Ayrıca alınan haberlere göre Var· 
şova mukavemette berdevamdır. 
Romanya hükumeti Varşovada bulu· 
nan murahaslarına şehri terk etmele· 
rini bildirmiştir. 

Romen hududuna inen 
tayyareler 

Bir kaç Leh tayyaresi dün akşam 
üzeri Romen topraklarına inmiştir. 

tayyarecıler silahtan tecrid edilmiş, 
tayyareler müsadere ve tayyareciler-

de tevkif ed imiştir. 
1 

Zayi Şahadetname : 

329 - 330 ders yılı Adana 
Rüştiyesinden aldığım şehadet na. 
meyi zayi eylediğimden yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü kalmadığı 
ilan ederim. 

Selim oğlu Cevdet Güner 
11041 

Polonya CUmhurrelslnln 
Ruzvelte yaptılı mUracaet 

Bükreş : 18 (a.a.) - Polonya'da 
icrayi harekat etmekte olan Alman 
tayyarelerinin bu son günlerde her 
türlü askeri hedefden mehrum olan 
şehir ve kasabaları kasden metodik 
bir surette bombardıman etmiş olduk• 
&arı Polonya Reisicümhuru B. Mos
cicki tarafından, Bükreş'teki Amerika 
sefiri vasıtasile Amerika Reisicümhu
ru B. Roosevelt'e telgrafla bildirilmiş. 
tir. 

Bu telgrafda bin kadar sivilin 
telef olmuş veyıt yaralanmış olduğu 
ilave edilmektedir. 

Polonya hUkOmetlnln merkezi 

Londra : 18 (Radyo) - Polonya 
telgraf ajansı Küti'ye naklolunmuştur. 
Pol~nya hükQmeti'de burada icrayı 
vazıf e eylemektedir. . 

Berlin : 18 (a.a.) - Bükreş'de 
iyi malumat alan mahafilde teyit olun
d~ğuna göre, Polonya Reisicümhuru 
ile Varşova hükumeti azası Romanya 
topraklarına gelmiştir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

- Dünden artan -

?e~ek işveren veya işveren Vekili, gerek uzlaştırma kararını imza etmiş 
ışçıler tarafından aynı gaye ve şekilde yeni bir ihtilaf çıkarılamıyacağı 
yazılmıştır. 

Kanunun t<>pluluka ihtilaf hükümleri arasında bu yolda bir hüküm 
mevcut olmakla beraber tekbaşlı ihtilaf hakkında Kanun Vazıının sevket. 
ti_gi .yetmiş dokuzuncu madde tekbaşlı iş ihtilafında alakadar her bir işçi
nın ışverenle uzlaştırılması Mümessillerin aracılığı ile olacağı ve uzlaştır. 
ma tarafların ve Mümessillerin imzalayacakları bir zabıt varak:ısı ile tes· 
bit olunacağı ve ancak bu suretle uzlaşılamadığı takdirde Mahkemeye 
baş vur\Jla~ileceği sarahatini taşımakta olup gerçi ~erilen izahata göre 
bu yolda bır sarahat bulunmaması tatbikatta bazı müşkülat çıkarmaktan 
hali kalmıyacağı anlaşılmakta ise de Kanunun şu sarahati karşısında Ni
zamnameye bir hüküm konulması yeni bir hüküm mahiyetini iktisap ede· 
ceği mülahazasile mümkün görülmemiş ve bu fıkra çıkarılmıştır. 

Projenin otuz birinci maddesi tek başlı iş ihtilafında Mahkemeye mü. 
racaat içirı aranılmac;ı lüzumlu görülen zabıt suretinin zirin<leki imzaların 
mahallt Zabıta teşkilatı tarafından tasdiki mecburiyetini vazetmekte olup 
buna mahal görülmediğinden fıkranın çıkarılması tercih edilmiştir. 

Otuz ikinci maddede bu yolda bir vesikanın Hakim tarafından aranıl ... 
ması mükellefiyeti yazılı olup bu maddenin ifade brzı değiştirilerek böy
le bir vesikanın dava arzuhaline eklt'nmesi mecburiyeti dava açan tarafa 
tahmil edimek daha muvafık görülmüştür. 

Uzlaştırma ve tahkim muamelelerinin nasıl cereyan edeceğine ve te
ferruatına dair projeye konulan hükümler Kanunun esaslarına uygun gö
rülerek kabul olunmuştur. 

(Sonu Var) 8953 
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Sahife: 6 Türk sözü 19 Eyiui 939 

Adana Borsası Muameleleri 
- PAMUK ve KOZA 

: KiLO FIATI 
CiNSi En az E.n çok 

Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
uza, ı• 5,50 6,85 
Piyasa parlafl • 
Piyasa temizi • 

Klevland 29.50 35 
-KJevland { Y.M. ) 1 

YAPACI 
_,_ 

Beyaz 
1 1 1 Si~ah 

Çl~IT 
1 

1 1 

1 1 
Yerli •Yemlik,. 

' 1 • •Tohumluk" 
--

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,15 . · Mentane • 
Arpa 
Fasulya . 
Yulaf 3,75 
Delice 1 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,50 1 1?.,37 

UN . 
Dört yıldız Salih 

.!:! .ı::ı 
üç 

" " 
J:l "' Dört yıldız Dotruluk 
~ :;:: üç " • - ı:: o - Simit = ca ,, 
::ııı:: > Dört yıldız Cumhuriyet ::J 
CN c.>o üç t-- " " 

Simit 
" -

Liverpol Telgrafları &.J Kambiyo ve Para 
ıs / 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene 
Liret Hazır ------ Rayişmark 

Vadeli I. Frank (Fransız ) -2-95 --
Vadeli IIl Sterlin ( İngiliz ) -5-~ --
Hind hazır Dolar (Amerika) 

1

1 29 r 28 --
Nevyork -Frank( İsviçre ) 00 00 

T~ iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 -LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 lkinciteırin tarihlerinde çekilecektir 

IICRAMIYEL ER: 
ı üt 2000 Liiallk 2.000 Lira 
5 • töl> 5.000 • • 8 .4 5fJO 4.000 • • • 16 • !50 • - 4.000 • 60 • ıtx> • - 6.000 • 65 • 50 • 4.750 • 250 • 25 • - 6.250 • 

435 32.008 

T. ı. Banbıma para yabrmalclı, Ji)na para bin1dirmit olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemif o1iraıuz 10661 

1 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığım almak için sene 

lerdenberi utraştığım DÜRKOP 
fabrikasmm bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yapbğı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamiil olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet merakhlarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 

dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 17-45 

Dürkoee 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasta.arını kabul 
başlamıştır. 

Adana Milli Mensucat fabrikası Direk ~: 
törlüğünden: 

Saygılı çiftçilerimiz ve müşterilerimize : 

Fabrikamızda pamukları çekilen müşterilerimizin çiğitlerini pamu 
çekilditi tarihinden itibaren azami bir hafta zarfmda kaldırmalanm 
saten rica ederiz. Bir hafta zarfında kaldmlmayan çiğitler bilümum n 
liye masrafı müşteriye ait olarak fabrikamaz ittisalmdaki yağ f abrik 
anbarlarma nakil edilecektir. 

Bu anbarlarda vukuu melhuz çürüme, yanma, evsaf ve cinsinin d 
me ve her türlü bozulma ve zararlardan fabrikanuzın ve ne de yat fa 
rikasının mesul ve zamin olmayacağmı muhterem müşterilerimizin mal 
olmak üzere ilin ederiz. 1102614-16-19-21-23 

Adana biçki yu~ 
Refika Recep Tü kan 

Bebekli kilise sokafınd 
kay dine 

7-10 G.A. ıens 


