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Moskova, Berlinden 
sordu; fakat cevap 

niYetini 
alamadı! 

-
Çok ekelim ! 

NEVZAD GÜVEN 

Sovyetlerle Almanlar arasında, Polonyanın (taksimine 
dair bir anlaşma mevcut olmadığı bildiriliyor 

1 - Sovyetlerin Macar hududuna da devam ediyor. 

M uhterem Başvekilimiz Re· 
fik Saydam, Meclisin açı-

tecavüz ettikleri hakkındaki şayialar 4 - Gydina'daki 3000 kişilik Leh 

lış toplantısında beynel- yalan! kuvveti hala çarpışmaktadır. 
laailel vaziyetin son gunlerde aldığı 
\'ehimeti ve Turkivenin vazivetini 
i&ah eden nutkunda "butuıı me~leke
tiıa. Userinde bilhassa buyuk bir dik
ltat ve ehemmiyetle durması lazım 

2 - Smigli Rydz henüz Polonya 5 - İngiliz milleti Leh milletine dün 
topraklarından ayrılmadı; ordusile çar- çok şayanıdikkat bir mesaj gönderdi. 
pışıyor. 6 - Garp cephesinde topçu ve hava 

' ıelen bir noktaya da temas etmiş
lerdi ; 

3 - Varşova kahramanca müdafaa- 1 faaliyeti devamda • 

Hlimizden gelditi kadar istihsa
liııaui artırmak. ._l _ _ ,_a_•_K_c_E_PH_E_a_ı_N_n_~ __ , 1 l._ __ ._o_vv_E_r __ "_A_R_EK_E_T_•_. 

Memleketin millt ekonomi ve 
-Udaf.-sam çok yakmdan alakadar 
tdeu bu meseleyi buyuk bir ehem· 1 
-.iyetle göz önUndc tutmak ve tabak· 
k.k ettirmek hepimiz için milli bir 
borçtur. Bilhassa bir çiftçi memle· 
keti olu Çukurovanuı , btıkumetimiz 
t.ra&ndan yapılan bu işaret ve tav· 
•iyeye tereddut etmeden uyması li· 
aa.dar. 

Paris : 20 [ Rad~·o ]- 2 numa
ralı Val"fovCradyosu ,a tebliiJı-ae,
retmiştir : 

·• İngiliz radyosu Varşova şeh
rinin iki gUndenberi bombardman 
~ildilini haber vermittir . Halbuki 

- Gerisi ikinci sahifede -

Moskova : 20 (Radyo) - Cephe 
den alınan haberlere göre Sovyet kı
talar• henüz Kuti'yi işgal etmemişlerdir. 

............ niD••atlt •Bl6'•r 
Londra : 20 (Radyo) - Alınan 

malumata göre, SovyetJer, Romanyaya 
geçecek ve geçmekde olan mültecilere 
müsaade etmektedirler. 

-Gerisi dördüncü sbaitdt-
BagUA dunya, buyuk bir bidireye 

•blnufbl'. Dö&Uşe karıt•D mületleriıı 
._,,sı yava, yavaf artıyor. Hepimu 
lıiliria ki, milletler arasmdaJö muha· 
tebeyi yalnu cephelerdeki sttngU ve 
'-Plar l.alletmez . Bilhassa ve her 
le~dea eYnl di:SIUfeD orduya doyur
~' giydirmek, cephe gerisinde ka· 
._ lıallua ayakta duraasmı .,.. da· c:::.•-• temiıa için mu.kua oldata 

laayat prtlanm iyi bir fekilde 
~ etmek lhuDclır . Buun i~-

lü, lt.arpte haıa maddelcria , yi
t~, içecek ve pyecep 11il&la ka· 
...._ ~aiyeti vardır . Hele US1lll 

._---. bir Urpte Mferherliii do-
--~ ntmaı iakh1anaı .. art 
:S.e dllfancek malt.arip me..ıe
~, bıtaral bl••t uak , yalım 
~ .. olu astlak ila~· 
~ 4- ..... .,. katacak ol•Mk böyle 

~· 90k istilasa1 etmeaia bir 
iktbMJiyata ~ ae kadar 

~l" •• De bar fayd.lı bir ••Y 
.... MrU1 ..ı.n.. 

9- n~ll.·ldh, laarbia yai b.tlacblt 
"-1 ~- sa.lerde piyasalarda bir ka· 
~! Wpaiuk •• da,aklak p 
k..~. Fakat ba ma...ıdlattir • 
~ yalaa bir •manda bir istik· 
~~ elaak, ticaret laayatı aıılla 
'9 ~ oldatu gibi bir takım aor-

ı..tı. içilule ctreyau baflaya• 
• B.aaa içindir ki , taaktaeti

~"S..._ ~ elinden çakarmak mec
i!Jt -~ blaıı aattstallsilleri fll 
~erha piy._ du,uklUIU karfı• 

• ••,-ac:aklan ziyandan koru• 
'da çok f ayclalı ve maesair ted· 
e b.t vurmakta ve mUhim iıı· 

' 
8 AllP CEPHESiNDE 1 

Paris : 20 (Radyo) - Franıuz 
resmi tebliti Lodyes'in Şarkında 
mevzii bir Alman hücumu püskürtül· 

müştür. Aynı mıntıkada Fransız hı· 
va f•aliyeti de devam etmiştir. 

Sar'ın Garbinde de mev:ııi düı
man tHrruıu defedilmişıir. Fransız 

-Gerili dödrüncii sahif~de-

1 CEPHE •RISINDE 1 
Londrı : 20 (Radyo) - Ahnan 

malümata rore, Leh tayyarelerinden 
20 k•darı Eıtonyaya iJtici etmittir. 
Tayyareciler ıilihJarından tecrid edil· 
mittir. 

Re .... - Lellllutlutlu 
Cernauti: 20 (a.a.) - Bir Romen 

-Gerisi dördüncü aahlfede-

tillaal aaddeleriaiai iyi fiatlarla bis· J kete 'bal8fmuı ifdea bile delildir. ae 
sat satm alaakta.hr. rede kaLlıld, bu11m tıseriade kaa dl 

Yüanda iaala ettipia aebepld kul• salaalana çek yalwu.U 1.>uhuaaa 
dola,..Ut laarp piy .... ıada bW...aa aemlelutiais içia böyle bir ilati-
toprak ..-..U.W. deleri bil~· aal usa& olaaa •• Busun laiç isteaecli
tar. bpa, ba&day, yala!, aolaut, fa· li•is barbiıa birstta bisim içia, ba,b 
ıalya , ••cİ•ek , paanak pbi mala· lanam ltaarlayacat- bir emri vaki 
nller bffyle saaularcla toprakta olav ..... Nİ daiaa mtıakUadur. Böyle 
tepl• aaeak sap san alfu demektir . bir emri vakii cesaretle, souk bablık 

Bi.de .... leyi mu.İeua.- la brfUyabiltDek içia laeraaUcla ~a 
aadafwı bakıamdaa ..utalaa edecek ur bal&ıa1DWS lhamdar. Nuillü, ıe
el-..k Kıdanadtıki yıllarda çek -ekme lecek tehlikeye kar,ı hwladlanmısua 
aia, çok i8tila..ı etaeaia ile ·~· Tlırk ~mile dola•erec:epe .... ..ı. 

• tı• \...• _ _ , L-t ~---- ı..a.ı.- mu bar aaamaı& varsa, ba orduya 
.. 7 • 1 uU' -•- aa.,,--ı eauW15aDD T••-'- _ !il • • " -- d . - - L 
Wr kat dalla iyi W..s. Batwldlbai • • ura 11UUetiai yıuarc:a oyura~ 
•İa ... aatlnm-la .ayledi&i pbi .,.._ aabarlanama dop dolu bul~ 
Tnrlr.iye, MtJay- kanlı ilaıil&fm laa- ~7!,~capada ö1le kanaahmıs ol· 

riciadedİI'. Ve butua dilejiwisde Jaar.. İtte bir taraldaada baııua içia ela 
bia bisecle llÇl'&yacak İltllif&Oar gti.. U.a çok ebemiz, ve çok. biçmemiz 
termemeaidir. Fakat hiç aautmayalua ıerekdir. 
ki, bııgaıak.u duayada meaalebtlcr ara Çok ekelim, çok istila.al edelim, 
amdalü mtlD&aebetler okadU' Girift, bu aaıretle hem keadimisiG, hemde 
ek.adar birbirine ba&hdarld, dtlDy&IWI aemleketia yıakıek mealaatlarma lıiz 
bir taraf'uada kopan bir kavıamn, ö- met et•İf oluıaz. 

bUr ucunda bu.11\DU diger bir meuale- Nevzad 8 QV• 

son daknka: 
Pnris : 20 Havas ) - Fransız 

nazırlar meclisinde Bay Daladye si· 
ya!>İ ve askeri vaziyet hakkında iza· 
hac- v~rmiştir. 

Konsey Polonyanın kahramanca 
mUda.faasını takdis ve ta;nmle anmış, 
ve harbin sonuna kadar almrnası lU· 
zum gösterilen mali, iktiııadi ve askeri 
tedbirleri_tasYİp dmittir· 

• 
Londra : 20 (Royter) -Belçika, 

memlekette butun maddeler Uzeria· 
deki fiat tcreffuunun İngiliz ablukası 
aeticeıi oldup bakk•ndaki harici pro
pagandayı reddetmektedir. 

• 
Atiııa : 20 lRadyo)- 1337 kar'a 

efradma meosap deaizciler 25 eylulde 
terlaiıo: edilecektir. 

• 
MeJuiko : 20 (Radyo) - llıtiyaç 

hasal · olv elau Kuacla Aw~aya 
bir ordu pderecektir. Ve balihaar
da bu ordu da taanrdar. 

• 
L...dra : 20 (RÖyter) - Orupay 

tauk6.aaeti, yiyecek maddeleriJıia. lıarp 
kaçaiı addi laakbedaki İagilia talebi
•• itiru etmiftİI'• 

• 
Moıke•• : 20 ( Radyo ) - Na

..ı ki bir ,.abana, ıirditi pa!!Aportla 
e ... lek.etten çduyor1a, Leh selaret 
erkhı da bu suretle aumele göre
ce-ittir. 

• 
PN'iı : 20 ( a. a. ) - Ha-.u 

ajua ... D LoJU!radan bildirdiliae göre 
AllD&D ileri harekctinia So•yetler 
hud11daaa kadar dayaamasuu temiıa 
içia Polonya'ya uker sevkiıae karar 
•ermiflerdir. Diger l>ir laaberde 
Sovyetler Şark.ti Polonya'ya İRal• 
yUaen fırka ile ba,lamıfhr. 

• 
Roma : 20 ( a. a. )..- İtalya hu

ILümeti YuUDSstuı - Anıavutluk 
hududundaki askert kuYVetlerİDİ uak. 

latbr••I• kar ar vermiş, Yunan ı.u • 
kGmeti de buwa benzer tedbirler a / • 
mala başlamıtf r. .. 
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Şark cephesinde i' 
- Birinci sahifeden artan - 1 

bir haftadan. faz1b. t\ir zam~ndanberi l 
Var.şova dU,,ına.JL tarafından bombard: ' , 
'n'.an edilmekt~dir. 

biris~:~:~an~:re~:;:z~il~i~~:eı~~~:~:ll Çiftçi elindeki pamuklar Ziraat veka~etinin 
halk dolu bulund,uğu bir zamanda }} d .., kt } 
bombardman edilmi~tir. Kilisenin ta- yo a Igl ffie Up ar 
vanı derhal yanma=a ha~ladığı için 
aşağıda toplu bulunan halkın Uzerine 
ale,·li tahta ve sala~lar duşmeğe baş· 
lam ıştır • Ay;ni ~ apan Rahip dini 
rn cra imin sonuna kadar yerini ter

ketmemi-.dir . 
Bundan başka \' :ırşova sarayı da 

harap olmuş ve bombardman esna· 
sındn ölf'n saray muhafızı !':arayın 

bahçc.-ine gömUlmU~tul' . 

Yar,ova hllA döğüşUyor 

Ziraat Bankası mübayaaya 
hararetle devanı etınekte 

Düne kadar · çiftçiden 
kilo mübayaa yapıldı; 
ten pek memnundur 

• 

362,000 
çiftçimiz 

küsur 
vaziyet-

Bötgede hububat tohumla 
rı kamilen bu makinelerle 

( temizlenecektir 

Pari~ : 20 ( Rad5 o ) - Polon· 
yada askeri ,·azi~ et muphemdir.Cep· 
heden çok az haber alınmaktadu: • 
Bug mıntakasın<la ve Varşovada mu· 
harebeler devam t>diyor . 

Banka Ceyhandanda mübayaaya başladı 

Adana merkez kazası hububat 
tohumluklarının temizletilmesi için 
Ziraat vekaleti tarafından gönderi· 
len 5 Selektör e(Tohum temizleme 
makinesi) gelmiş ve faaliyete sevk 
edilmiştir. 

Bu makinelerden ikisi pamuk 
üretme çiftliği merkezi olan Hacı 
Ali köyüne yerleşdirilmiştir. Bu çift 
liğe yakın denizkuyusu, Kumrulu, 
Tuzsunzade, Cine, Tanrıverdi, Yu
nusoğlu, sakızlı, yerdelen, Mihman· 
dar köyleri hububatını Hacıali kÖ 

)ünde ; 

V arl'ova buyuk bir celadetle mu· 
ka,·emet ediyor . Muteaddit kıtalar 
ve sivil halk ha.) ranlık verici bir 
C<!,aretle o:.chrin mUdafa:ısını organize 

i 

etmektedir . 
Polo:" a kıtabrının kumandanlığı 

Pil .. udski~in eski arkadaşlarından bir 
generale ,·crilmi-;tir. 

Yar ... o\·:ı. : '20 Radyo ) - Var· , . 
şo\•anın nıUdafoa kumandanlı ğı şu 

tebligi ne,rctmiştir : 
1:-i-l!t <.1eı.:co:.i ~arktan gelen bir 

duşman taarruzu defedilmiştir . Duş
m:ına ağır zaJ iat verdirilmiştir. Pra· 
ga civnr mahallelerine clu~mamn yap· 
tı:oı diger hır taarruz da tardolun· 
rc.ıştur . 

A ıl c h erinde de muharc· 

beler devam ı.:di, or. 

Lehler Almanlara murahhas 
göndermedi 

Varşova : 20 - a. a. - Var şova 
belediye reisi şehr•n Alman kuman· 
danlığına murah a<;lar gönderdiği 

hakkındaki haberleri kati olarak 
tekzıp etmektedir. 

Ancak Varşovada kalmış olan · 
bazı dıplomatlar şehirden uzaklaş
mış. ve bu husustFı Almanlarla gö· 
rüşmek .üzere kcndi-leıine bazı P.o· 
lonyalı subayların r fakat etmes'ıııi 

istemişlerdir . 
Varşo.va. ~ijçiafil fi . muıahhaş 

göndermemiş ~e teslim olmayı ak: · 
lından bile gel;irmemiştir . · ' 

~hramaı;ıca çı.rpışm~lar 

Varşova : 20 - a. "!· ...... Var·· 
şova müdafaa ·küvvederi . kuman~ . 
danlığmın bir tebliğine gore cfüşman 
1Şl19 Eylul ,g~esi Şar~ ~ıp~aka· 
sında. baıı .hücumlar.ı:Ja bulunmyş , 
is~ de' tardo4uhh\U'Ştur : ' · ı: ~ · • 

Prag'A'·ıntilhakiltına k~arş'ı· ya:qı-; · 
lan hücumlar da püskürtülmüştür. 

v Şimal mıntakasmdş :. Polonya 
kıtaah•fiddctli bir ·\hüeutrı ile ·mü~· 
ilim bir" teralCki ICaydetmiş ve yeni .' 
me~~iler, .ele .geÇirmfştt~. . Bizzat · 
cephede muharebeler devam . ot-, 
mektedir. 
Rydz Polonya''top~aklarandadır 

Londı:a: : 20 - a. a. - Londra. 
daki' Polonya büyüli e1Çiliği şunu- · 
beyana se1ahiy'ettardir k! ; Mareşal 
Sm\gly Rid,1;in. ~omany~da olduğuna 
uair ecnebi .. ~atbuatta çıkaıl ha-

Ziraat bankaemın, çiftçi ellndekl pnmukları mübayaaya b•f 
ladıimı dUn yazmıfdık. 

Banka pamuk ahmına ha 
raralla davam etmektedir çift 
çlmlz bu vaziyetten pek mem 
nundur. 

Banka evvelki akşama kadar 
248,371 ve dün akşama kadarda 
113,836 kilo, ki ceman 362,207 ki 
)o mübayaada bulunmuştur. 

Pamuklarımız 31-35 kuruş ara 
sında, mübayea edilmektedir. 

Ceyhanda da pamuk almmağa 
ba,ıadı 

Ceyhan (Hususi muhabirimizden) 
Enternasyonal vaziyet dolayisiyle 
yeni yıl pamuk fiyatları Ceyhanda 1 

da birdenbire düşmüş ve müstahsil 
tarafından pazara getirilen pamuk· 
lar müşteri ve istekli bulunmadı~ın 
dan pazarlarda bekletilmiş ve an· 
cak hali sıkıntıda bulunan çiftçiler 
ellerindeki pamulelarını yok pahası 
na satmak mecburiyetinde kalmışlar 

dı. 
Fakat hükumet tarafından vak. 

tında· alınan tedbirler sayesindedir~ 
ki, bu halin artık'. önüne geçilmiş 
ve bu cümleden olarak kasabamıza 
gelen ziraat bankası memurları müs 
tahsilden pamuk satın almağ'a baş· 
lamışlardır ·banka müstahsilin taşra 
da kilosunu 10 kuruşa sattığı kütlüsü 
nü _,.}}....,.., kurı;şa mübay~il ~tmek:-. 
de olup bt1 .aziyetteo çiftçilerimiz 
sbn derece m-ertınun'Clurl1U"'ti 'bi' ic:aç 
güri''zarfinda C~yhanela ottbinfe'tte 

kil.~ k.~tıµ sat~n . alın.mıştır ..... 
·, · , Me......ıSe .ı ·ı-

Silifke kaymakamlıtına tayin 
ı edilen vilayet mektupçusu· Bay Ni~ 
had Danışmanın, vazife\iriden ayrıl 
masile mektupçuluğu, vilayef h~kulC 
işle~i mtidürü Bay Ali: Riza ÖJusman 
vekaleten :ifa etmektedir. 

, 
berler esassızdır. Mareşal ve erkanı 
harbiyesi ordu ile birlikte Polon. 
yada balunmakta ve . askeri hare
katı idareye deva~ . eylemektedir. 

Eğitmen Kursu 
tatbikata başladı 

Şehrimiz Eğitmen kursunda ça· 
lışmakta olan Eğitmenler merkez 
okullarında tatbikata başlamışlar· 

dır. 
Eğitmenler , dün bir kafile ha· 

linde lnktlap okuluna gelerek öğ
leye kadar yeni İlkokul talebesinin 
de iştirakile tatbikatla meşgul ol· 
muşlardır . Eğitmenler şehirde mev
cut ilk okulların hepsinde hirer gün 
tatbikat yapacaklardır • Dünkü tat· 
bikat emasında Kültür müfettişleri 

d"! hazır bulunmuşlardır. 
Eğitmen ücretleri 

Vekaletten yapılan bir tamime 
göre, Eğitmen ücretleri Hususi Mu 
hasebelerden ödenecek ve bu üc
retlerin verilmesi hiç bir suretle 
tahsilata talik edilrniyecektir. 

Halkın işleri günü 
guniine görülecek 

Vilayet ve kazalardaki idare me· 
ml!rl.au.na; .Dahiliye ,'{.e~iliqıiı. faik 
Ôztrak şöyle bır; tamim göncler .. 
'miştir. : · •' ı. 

" t-ntll<:ın ·Pişterile ' ciddt stıretl'e' 

alakanılmasıitı ' ni~riıuihirıfı hidklô 1 

işlerini. ·duriü P.ününe· · ~örmeferinin 
l 1 ~1 • !'f.ı~r. t ~ ~-· l 

te1P.ip.i9i ':/~ k,eqqiler\P,~. hiısnümua: 
mele. ıöakrilmesini ve. .. haJka. iYi 
mnmel~ etmesini hjlmiyen memur 
fırıri' vazifelerine< ) devtidi kabiliyek 
tirı'I \:aybetmıŞ : oldiilCJa:nn'a hüfme·· 
dile;~ıc. ?Pa.j,öre h~~laJınôa ~anunf ı 
muameJeye, tevessül. qluomasıoı ili-

. 
ŞE'HIRDE · HAVA · 

• • t " t 

Dün Şehrimizde gökyüzü' : açık, 
hava hafif rüzgarlı itli' En çok sı · ı 

cak gölgede 33,5 der~cere kadar il 
yüksel mi~ ti. . 

Nümune çiftliğine konulan maki 
nede Taşçı, Havudlubucağı, Kilavur 
Piricebucağı ve civar çiftliklerin hu 
bu batı. 

Kuzucuoğluna konulan makinede 
Şıhmurad, büyiik loebli, Kayarlı, Ağ 
zı büyük, büyükarablar, danışmene 

akdam, paşaköyü, çotlu, ismaıliye, 

camili, bekmezhüyüğü ve civar köy 
ler hububatı; 

Ziraat mektebindek: selektörde 
ise köprii köyü, madama köyü, incit 
lik, buruk, balcalı, çarhpare, çınarlı 
ve civar çiftliklerile merkez kasab• 
çiftçileri hububatı temizlenecektir. 

Hususi Muhasebede 
nakiller 

Hususi Muhasebe muamelat ve 
Muhasebe Mümeyyizi Rağıp Koç 
Hususi Muhasebe Şube Şefliğine , 
ŞuBe Şefi Adil ÜllC:ü de Muhase·be 
ve Muamelat Mümeyyizliğine nak· 

• "' 1 • 

len, fJususi MuhaseP,e katipliklerino 
lise ·mcu;unlarından Bayan Sür-eyya 
ve Medihat Vilayet ıcatemi kitiplr 
ğine de yine 1Cız lisesi 

1 

mezunrarın· 
dan Bay~n, N.ez~pe 'Yahşi .tayin' edn 
mişlerdir • ~ 

.. 
Aslen t.hılu olup<Adaaamm 1'r1' 

sapbelrit"9abıllesinde 1o•ııran arırl 
ıürGcüsü Yuı'uf oğlu . Hltıa cpş· 
kun ,_dıpaa 'bui. ile Hac;; H'ıi~it rıı' 
haUesioqe · otııran Ahmet oğlu 1':11' 
san Kaçman adında biri arabat' 
toprak yükleme yüzündf!n k .. ı' 
ederek Haliain, Hasanı · keserle bl' 
şından yaraladığı ' iddia ve şikifl't 
edilmekle yakalanan suçlu Adliyef. 
verilmiştir . 



21 EylUI 939 

f RADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE - 211 91 939 

12.30 Ptogram ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Türk müziğ'i - Pl. 
Okuyan: Müzeyyen senar 
Çalanlar : Ruşen kam cevdet 

kozan, 
1 - Neveser peşrevi 2- saadet-

tin kaynak - neveser şarkı - hicran 
la harab oldu 3 - Arif bey - niha 
vent şarkı - meyler süzülsün 4 -
Osman nihad - körfezde dalgın su· 
ya bak 5 - Civan ağa - rast şarkı 
- bir acaib hab1 gaflet 6 - kanuni 
Rıza efendi - rast şarkı - bu gün 
hiç bakmadıa 7 - Rast sazse~aisi 

13.00 Memleket saat ayarı, aıans 
ve meteoroloji haberleri. 

13. 15 - 14 Müzik ( Karışık 
proğram Pi. ) 

19.00 Program ve memleket saat 
ayarı 

19.05 Müıik ( Sinema sesi pi. ) 

19.30 Türk müziği ( Fasıl heye· 

ti ) . ) 
20.ıs Konuşma ( ziraat saatı 
20.30 Memleket saa~ ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberlerı 
20.50 Türk müziği 
Okuyan : Nuri Halil Poyraz 
Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet 

Kozan, Refik Fersan 
1 _ Tar.buri ali efendi - suzi-

dıl peşrevi 2 - Beste - yıkıldı ?~r
bı sitemle 3 - Dellal zade - suzıdıl 
şarkı _ gücenmiş oldili Gülizar 4 -
Cevdet Kozan - ud taksimi 5 -
Şakir ağa suzidil şarkı - sev.mışım 
bir knddi mevzun 6 - Tan Alı Cefen· 
di - her bir bakışında neşe buldum 
7 - Hamdi efendi - yürük semaisi 
_ uşşak ile dolsun der isen 8 :-: 
Mehmet bey _ suzidil saz semaısı 

2 ı 30 Konuşma 
21'.45 Müzik ( Operet seleksiyon 

lan pi. ) 
22.00 Müzik ( Küçiik oıkestra 

şef Necib Aşkın 
ı _ Clemens sdholslich - kü· 

pidon ve pasişe 
A ) Yaklaşma 
B ) Aşk valsi 

C ) Başbaşa 
D ) Gezinti 
E ) Kavgacılık ve ban~m~ 
2 - Hanns Löhr - Duğun mrır· 

şı 3 - Villi Lautenschlager ,- Yıldız 
lcıra doğru ( fantazi ) 4 - Raaf -
Kavalin 5 - Knudagc Riisager -
hir entermezzo 6 - Bejamin goaard 
- Ninni 7 - bemhard Kutsnh -
lspanyol kabrisi 8 -:-. Zichrer - Der 
schatmeister operetının lvalsları 

23.00 Son ajans habt•rleıi, ziraat 
esham tahvilat kambino - nukut 
borsası ( Fiat ) 

23.20 Müzik ( Gazband pl. ) 
23.55 - 24 Yarınki proğram ........_ 

Orman istihsalatımıza aid 
bir istatistik 

Ankara : 20 - Orman umum 
ltıüdürlüğü milli müesseselerin idare 
~ttiği ormanların istihsalatına aid 
bir istatistik hazırlamıştır. Bu ista
tiatiktc orman büyüklüğüne [göre en 
dolgun randımam, Eğriceova ve He 
keıne or manlarım işleten Ovel mü 
essesesi vermektedir. 

Türksözü 

Danzig' deki nutuk 

HiTLER Alman milletinden 
bütün hakik3.tları 

herşeyi 

sakladı 

Hatta 
harbe 

garpcephesinde Fransızlarla 
tutuşulduğu hakikatını bile! 

HITLER BiR BLÖF DAHA SAVURDU : ALMANYA 
'Y EPYENI OIZLI BiR SiLAH KULLANACAK MIŞ 

KIN DOLU BiR NUTUK 
Paris : 20 ( Radyo ) - Alman 

devlet reisi B. Hitler dün Danzigde 
nutkunu söyledi. 

Führer bu nutkunda eski söyledik 
!erini gene tekrarladı. Fakat bu tekrar
layışta daha gnddar bir eda vardı. 
Hitler bu nutku iledc gene alman mil 
!etini aldalmağa çalıştı. 

Bu nutukdada Versay laahhüdleri 
ni tanımamak ve korkulma blöfleri 
vardı. 

Hitler yine her şeyi Alman mille
tinden gizledi. Hitler bu nutku ile, po
lonyanın yeniden dirilmesine kat'iyen 
müsamaha etmiyeceğinide küstahca 
s<'.>yledi. 

O, yine eski nutuklarında olduğu 
gibi, yani südet hikayesi gibi, polonya 
hükiimetininde Alman ckaliyetine iyi 
muamele etmemesinden bahsetti. 

Ruzvaltln protestosu 

Vaşington : 20 ( Radyo ) B. 
11uzvelt, Hitlerin dünkü nutkunu pro
testo etmiştir. 

Londra : 20 - a .a. - " Gizli bir 
silah '. kullanılacağ-ına dair y::ıpılan 
tehdid bile lngiliz matbuatını Hitleı 'in 
nutkuna söylenmiş ve tekrar edilmiş 
bir masal naz:uile bakır::ıktan men'ede 
memiştir. 

Birçok gazeteler, bu nutkun bir 
cev::ıba layık olmadığı mutaleasında 

bulunmaktadırlar. 
Times gazetesi bu hususta diyor 

ki : 
" Bu nutka layık delil serdederek 

değil, bilfiil cevap ı vermelic.lir. Adaletin 
yerini bulması, sinsi ve hoyrat müte
cavizin inkisara uğraması için kuvvetli 
ve azimkar millellerin silaha sarıldık

larını söylemek kafidir. 
Bu milleller. medeniyete karşı bu 

ilk vazif elcrini yapmadan evvel silah
larını bırakmıyacaklardır. Hitler'in nut 
kunda zikrettiği " cinayetin neticele
rinden kurtulmak" arzusu ile ~bu mil
letler şübhesi:ı: cesaretlerini kaybetmi
yecekler ve hedeflerinden geri dön
miyeceklerdir. 

Daily telegraph gazefrsi, Hiller'in 
Polonya'ya taarruzu (dolayısile vicda
nen müsterih r olınadığını, çünkü bu 
taarruzu tnuhik göstermek için büyük 
bir gayret sarfettiğini yazmaktadır. 

Gizli bir silah kullanılacağına dair 
yapılan tehdid hakkında da bu gazele 
şöyle yazıyor : 

" Almanya'ya karşı harb edenler, 
bütün f ecaatile çetin bir harbe girdik· ı 
lerini müdrik bulunuyorlar. 20 sene 
evvel olduğu g bi bugün de bunların 

cesareti kınlmıyacak, tecavüzün bir kar 
temin etmedi~ini " isbat etmek ve 

beynelmilel rrıünasebetlcrde emniyet 
temin eylemekten ibaret olan gayele-
rine doğru ilerlcmeğc devam edecek
lerdir·,, 

Paris : 20 a. a. -Gazeteler bu.· 
gün askeri harekatı ve Rus müda
halesini ikinci dereceye bırakarak 
yeni hadiseyi ele alıyorlar. Hitler'in 

dün danzig'de söylediği nutuk için ga
zeteler diyor ki: 

Hitler'in demokrasilere hücum· 
larını, onun arzusuna karşı gelenle 
re tehditlerini, fransa ile lngiltereyi 
birbirinden ayırmak hususundaki 
beyhtde gayretlerini ve ne için har. 

bettiğini bilmiyen fransız askerlerine 

hitabesini, hep"eski bir tanıdık gibi 
tekrar buluyoruz. 

Hitler, sovyetlcri tebcil hususun 
da sıkıntı çekmiştir. ~Nutkunun bü 
yük bir kısmı. kendi hareketlerini 
haklı göstermek için dahile mahsus 
idi. 

Fransız matbuatı, gelecek ma 

nevıa'aıı daha şimdiden ret etmek 
ve Chamberlein'in dediği gibi artık 
bitirmek lazım geldiğini yazmak su 
retile bütün fransız efkarı umumiye 
sine terceman ~olmaktadır. 

Oeuvre gazetesi diyor ki : 
F rnnsada İ} i malumat alan ma· 

hafi!, bu nutuktan hayrete düşme· 
miştir. fngiltere ile fransayı bir bi· 
rinden ayırmak manevrası yeni bir 
şey değildir: Alman şehirlerine atı 
lacak bir bomba yerine Fransız ve 
lngiliz şı:hirleıine beş, altı bomba 
atmak tehdidi de yeni değildir. 

Ordre gazetesi de şöyle diyor : 
Hitler'in maksadına erişmek ümi 

dile şu veya bu bitarafm teşebbü
süne müracaat etmesi muhtemeldir. 

Hava hücumlarına karşı 
demir kapılar 

Ankara : 20 -Pasif müdafaada 
resmi dairelerin kapılarma konulmak 
üzere John Tann tipi demir kapılann 
getitilmt'si kararl~ştırılmıştır. ' Bunla· 
rın zehirli gazlara karşı büyük bir 
mukavemeti vardır. 

Sahife : 3 

Amerika yakında 
harbe girecek mi? 

Kahire : 20 ( Radyo )- Japon 

yanın Vaşington sefareti eski mü
şaviri B. Suna yaptığı beyanatta, 

Amerikanın demokratlarla yan yana 
harbe girmesinin bir gün meselesi 
olduğunu söylemiştir. 

Amerikan - japon 
münasebetleri 
gerginleşiyor 

Kahire : 20 (Radyo) - Bütün ja
pon gazeteleri japon milletine Ameri
kan · japon münasebclleri hakkında 

çok nikbin olmamasını tavsiye etmek 
tedir. 

Gazeteler, Amerikan donanmasının 
son hnrckellerinin Avrupadaki hadise 
!erden ziyade japonyaya _matuf olduğ·u 
nu iddia ediyorlar. 

f talyan vapurları 

Almanları taşıma
mak emrini aldılar 

Kahire 20 (Radyo) - Cenova 
seyrisefain kumpanyası ltalyan va. 
purlarına Çekoslov:.ık ve Alman yol 

cularını almalarını menetmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere B. Obenheim 
ve 29 Alman yolcusu Rev vapurun 
dan geri indirilmişlerdir. Bu tedbirin 
engin denizlerde seyrüsefer yapan 

İtalyan gemilerini müşkiliit v~ tehli· 
keye maruz bırakmamak için alındı 

· ğı söylenmektedir. 

Bernard 
fikrine 

Şav'ın .. 
gore: 

Kahire : 20 ( Radyo )- Meş· 
hur lngiliz muharriri Bernard Şav 
yazdığı bir makalede şöyle di} or: 

.. Rusyadan gelen haberler, çok 

iyi haberlerdir . Stalin , Hitleri bir 
alet olarak kullanmak için Polonya 
işine müdahale etti. Şimdi Bedbaht 
Hitler kendisine : [ Dur 1 J diyen 
başka bir orduya karşı da koymak 
mecburiyetindedir . " 

Belediyeler Bankasının 

bir teşebbüsü 

Ankara : 20 - Belediyeler ban
kası, bilhassa kaza bt!lediyeleri için 
kömür ile işliyen Titaşın ucuz ve 
ekonomik çöp kamyonlarından ge 
tirtecektir. Üzerleri kapalı olan ve 

kolaylıkla dolan bu otobüsler sokak 
ları kirletmemektedir, 



Sahife : 4 Türksöıü 

Garp Cephesindi 1 Cephe gerisinde Sovyet harakatl 
- Birinci sahifeden artan -

crkaniharlıiyesinin ncşretti~i bir teb
li~de de : Devam etmekte olan Al· 
man faaliyetine pek ehemmiyet atfe· 
dilmediti, çünkü Fr .. nsız kıtalarının, iş· 
gal ettikleri mevzileri iyice tahkim 
etmiş bulundukları, ve Fransız kuv. 
vetlerinin oldukca ilerlemiş olmasına 
ratmen henüz, kat'ı netice verecek 
bir harakete geçtlmcmii oldutu kay
dedilmektedir. 

Franaız Teblill 

Paris : 20 (Radyo) - Fransız 
resmi tebliği: 

DüşmJn :n Şarkta yaptıtı mevzii 
bir taarruz t aı dei:lilmlştir. 

Düşman tayyareleri aynı mıntı
kada faaliyet göstermiıtir. 

Topcu v• Tayyare faallyetl ve 
Umumi harekata b ır bldi,. 

Paris : 20 (a.o.) - Garp cephe
sinin heyeti umumiyesinde Fransı2Jar 
tarafından ancak topçu ateşlerinin 
ve tayyare faaliyl!tlerinin ihlil ettiği 
bir sük'1net vardır. 

Sabah tebliğ-inin Sarre'ın Şark 
ve Akşam teblitinin de Blies'in Şar
kı diye gösterdiği mıntakada Alman
ların bazı hareketleri görülmektedir. 

Dün gece Almanlar iki büyük 
baskın hareketinde bulunmu§lardar. 
Almanların bu iki teşebbüsü tardo· 
lunmuştur. Fransız Umumi kararga
hının tebliA-lerindeki mutad ketumi· 
yete binaen Almarıların mezkur iki 
teşebbüsünü han)(İ yerde vuku bufdu
ğunu katiyetle tespite imkan yoktur. 
Mamafih dün geceki hareketin bugün. 
kü hareketi haıırlıyan bir deneme 
teşebbüsün olduğ'u tahmin edilebilir. 

Şunu kaydedelim ki, Blics mın· 
takasının askeıi çok büyük bir ehem· 
miyeti yardır . Bu mıntaka 15 kilo
metre iıntidadmdadu ve Blies ı rma
ğının hudut hattını geçtiii noktanın 
yııkınında bulunan Obersıuilbach 
mevkiinden Honnbach Alman köyüno 
kadar imtidat etmektedir. 

BJiess ırmağının mecr"sı He hu· 
dut hattı arasındaki mıntakada ce
nuptan şimale doğ-ru giden bir çay 
akmaktadır. Bu çayın iki tarafında 
sol sahilinde 381 metre ve sat sahi
linde de 397 metre irtifaında orman· 
lık dağlar vardır. Bu mıntakanm he
yeti umumiyesi bütün Blicı vadisini 
değil aynı zamıtnda irtifaı karşı ta
r afta 370 metreyi geçmiyen tepelere 
de hakimdir. 

Blies'in sol sahilinin Franstz kı 
taatının elinde bulunması 8 kilomet· 
re kadar daha garpte bulunaQ Sar
rebrück'un müdafaasma pek müşkül 
kılacaktır. Çünkü Sarrebrück müda
fileri soldan çevrilmek tehlikesine 
maruzdur. 

:z:e 

Bir kadını döverek 
biçakla yaraladılar 

Hurmalı mıhalleainde oturan 

Mehmet oğlu Ahmet Göçer, Ômer 

oğlu Cumali göçer ve Ômer otlu 

Mehmet 2öçer admda kimseler ay 
ni mahallede eturan Mehmet "1zı 
Eminenin devesinin evlerine girme· 
sinden aralarında çıkan kavgada 
Emineyi l'>içak ve sopa ile yaralabale 
ları iddia edilmiş olmakla yakalanan 
suçlular hakkında kanuni muamele 
yapılmışbr. 

- Birinci sahifeden artan -

Vlln• l•m•m•n lfgel edlldl 

Bükreş : 20 (Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre, Vilna ~temamen 
işğ'al edilmiştir. Bütün yollar mülteciler 
le doludur. Bunlar Sovyet kltaab ara
smdan geçerek Letonyaya gitmektedir 
ler. 

Kızıl ordunun bir tebllill 

Moskova :20 -a.a.- Tass : 
Kızılordunun büyük erkanıharbiye 

heyeti bildiriyor : 
19 Eylülde kızılordu kuvvetleri 

Leh kıtalarım tazyike devam ederek 
akpma doğru şimalde garbi beyaz Rus 
yada iki saat süren bir muharebeden 
sonra bielostok'un 50 kilometre şarkın 
Vilno ve Vlinaberstevitsa'yı brest - li 
da tovok'un 4o kilometre şimalinde. 

Prujanv ve kobrin'i cenda, Garbi 
Ukranya'da vladimir, Wolynsl<l. Bug 

lüzerinde kain sokal, Brody .Bobrka , 
Rogatin ve Dilina'yı işğ'al etmişlerdir. 

Sovyet süvarileri ile tankları L
wow'un Şimali Şarki ve Cenup ma· 
halJerine girmişlerdir . 

Oll•r bir tablll 
Moskova : 20 a. a. - Kızıl ordu 

genel kurmayının tebliği: 19 EylUI gü 
nü kazılotdu kıtaata Polonya kuvvet· 
!erini iterek ileri yürüyüşlerine devam 
etmişler ve akşamleyin Şimalde iki 
saat süren bir çarpışmadan sonra vil· 
no'yu Bialistok,un 50 kilometre şar-
kında berestovit sa'yı ve Brestlitovsk-

un 40 kilo metre şimali şar

l{isinde . Kobrin'i işgal. eylemişlerdir. 

Cenupta, wladimir'i, wolynski'yi, 
Buı nehri üzerinde Sokal'i Brody , 
Bobrka, Rogadin ve Dolina'yı ele 
veliko'A"u geçirmişlerdir . 

Süvari ve tank kıtaları Lembe.g' 
in Şimali Şarkı kısımlarına girmiştir. 

Mac•.- hududuna tecavUz 
edllmedl 

Budapeşte: 20 a. a. Rus motörlü 
kıtaatmın Macar hududunun bir çok 
noktalarına taarruz ettiğine dair daily 
telerraph gazetesinin Roma muhabiri 
tarafından verilen haber seJ&hiyettar 
mahafilce en kati şekilde tekzip olun
maktadır. 

8re•lllt6v•k Ru•l•rın 
Paris ; 20 (Radyo) - Breslitovsk 

şehrinin Rus ordusunun elinde ka· 
Jacatı tekit olunmaktadır. 

- Birinci ıahif eden artan -

MiraJaymın riyasetinde askeri bir Ro· 
men heyeti dün Zaleczyki'ye gelmiş· 
lir. Heyet, Leh - Romen hududunu 
işırat eden Sovyet kıtalariyle temasa 
geçecek ve hududu sarih bir surette 
tahdid edecektir. 

Sovyet kıtaları henüz Kity'yi iş. 
gal etmemişlerdir. 

Sovyet kumandanının Romanya' 
ya geçen mülteci Polonyalılara müş· 
kilat göstermiyeceği öğrenilmiştir. 
Sovyet kıtalarının işgali altında olan 
arazide bile sivil mo+reci Polonyalı · 
ların Romanya'ya geçmelerine müsa. 
ade edilmektedir. 

Alm•n tahtelbahlrlerll• 
mUcedel• 

Parhı : 20 (Radyo) - Nt-şredi· 
len diğ'er bir tebliğe göre, Frar.sız
lngiliz kontrol filoları arasındaki iş· 
birliğinin muvaffak:yeti tebarüz ettiril· 
mektedir. 

Şimdiye ICaC:lar muhakkak ola· 
rak tesbit edilCliğine göre, 4, 5 tane 
Alman tahtelbahiri batmlmışbr. 

Alman denizaltı korsanlauna a· 
çılan bugünkü mücadele ile 1918 
deki mukayese kabul etmiyecek ka 
dar kuvvetlidir. 

Kontrol filolara çok iyi netice 
ler elde edecek bir metot takib et· 

mektedir. 
Alınan tahtelbahidf!rini avla · 

mak için teşkil edilmiş of an ihtiyat 

filo çok kuvvetlidir. Bu filodaki ro 

morkörlerin su kesimlerinden aşağı 
da olan kısım pek az olduğundan 
torpiller bu gemilerin altından geç 
mekte ve bu suretle tekneye hiç te· 
mas da vuku bulmamaktadır. Bu ye 
ni tib romorkörler, tahtelbahirler i 
çin en tehlikeli birer düşmandır. 
Polonyamn tekelml meaeleal 

Londra : 20 (a.a.)- Times ga· 

zetesinin rotterdam muhabiri bildi 

rlyor: 
Polonya'nın taksimi için Alman

ya ile Sovyetlerbirliği arasında ev· 

velce hiçbir anlaşma mevcud olma· 
dıta Berlin'dcn gelen haberlerden 

sarahaten anlaşılmaktadır. 

Adana Askeri Satın Alma Komisyo
nu Riyasetinden : 

1 - Adana karnizonu ihtiyacı için 18 - 3 - 939 Pazartesi gunu 
ihalesi yapılacak olan 150 ton Sömikok kömürüne talip çıkmadığından 

kanunun 43. maddesine tevfikan on gün temdit edilerek 28 - 9 - 939 

Pcrşem be günü saat onda ibalesi yapalacaktır. 
2 - istekliler şartnamesini her gün Adana Askeri Satın Alma Ko· 

misyonu Riy11etinde görebilirler. 11049 
' 

Seyhan Defterdarlığından : 
Muhtelif servislerde münhal bulunan maaşla Vf': ücretli memuriyetlere 

tayin edilmek üzere 26 - 9 - 939 Salı günü müsabaka veya ehliyet 
imtihana yapılacağından talip olanlarm memurin kanunundaki evsafı haiz 
olmak şartile evrakı müsbitelerile birlikte Defterdarlığa müracatları ve 
mezkur günde saat 14,30 da açılacak imtihana iştirakları ilin olunur. 

11050 

21 Eylul 939 

Bir muhasip aranıyor 

işletme muhasebesinden anlayan 

uygunca bir muhasip aranıyor. Sey
han ekmek fabrikasına müracaat e. 
dilmesi 10993 

-----------------------------Selahattin Eyyubi 
-NlN KAHRAMAN ERLERi

Arslan Yürekli Rişar 
m Ordusunu Nasıl n:a~ lup etmişti 

İşte Bunu 

yaz h k Slnemede 

fBlYI Akşam 
Göreceğiniz Muazzam ve 

M uthiş snhnelerlc: dolu 

IElhDn SaUDp 

Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarihi ve Emsalsiz Ş.ıhe.-.erJe 
St:y r ed ecek "iniz 

ilaveten EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 

Adana tthmet Mürşit fab 
rikası direktörlüğünden: 

Sayın çiftçilerimiz ve müşterile· 
rımıze: 

Fabrikada pamukları çeki len müş 
terilerimizin çiğitlerini pamuğun çe· 
kildiği tarihten itibaren azami bir 

hafta zarfında kal~ırmalarını ehem· 
miyetle rica ederim . Bir hafta zar· 
fında kaldırılmayan çititfer bilOmum 
nakliye masrafı müşteriye ait olmak 

üzere ya~ fabrikası anbarma nakle· 
dlleccktir • 

Bu anbarlarda vukuu melhuz 
çürüme, yanma , evsaf . ve çeşitinin 
detişme ve her türlü bozulma ve 
zararlardan fabrikanm mesul ve 

zam in olamıyacakını muhterem müş • 
terilerimin malumu olmak üzere 
ilan ederim. 11051 21-23- 26 

D•hlll Terllb•b Yeniden tezyin ı 
ve Makln••I mUkemmet bir 

••kle konulmuf olan 

AL.SılRAY 
SiNEMASI 

1939 - 1940 Sinema Mevsimine 

Pelk Vakuncdla 
BAŞLIYOR 

ilk Büyük Program: 

1 
... ~E~~~~~i·. 
._.. o· e o· o· o· o· ** o· o· ot ee • 

( JEAN PIERRE AUMONT ve 
CHARLE V ANEL ) 

Tarafından yaratılan AŞKI ve 

Büyük Maceralarla Dolu Büyük 

1 
Bir Şark Filmidir 

10992 ·---------



....., 21 Eylul 939 

iim. Satın Alma 
liğinden: 

Reis-

l - Adanadaki birliklerin ihtiyacı içia 315.000 kilo ekmeklik un ka 
Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu unun mu bam men bedeli ve ilk 
erninatı yukarıda gösterilmiştir; ihalesi 29-9-939 cuma günü saat onda 
Yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adana Tüm karargahı binasında yapılacaktır, 
3 - Şartnamesi lstanbul, Ankara Levazım amirlikleriyle .. ~.ays~~ide 

l(or ve Adanada Tüm Satın alma komsiyonlarında her gün gorulebıhr. 
4 _ 1stekliler kanunun 2. 3 ci maddelerindelri şeraiti haiz olmak ve 

ticaret odasında mukayyet oıduğuna dair vesikası bulunmak üzere tayin 
~dilen günde en geç ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek· 
lubJarının verilmiş bulunmalara lizımdır. 

12 - 16 - 21-26 11020 

l<ayseri askeri satın alma komisyonu 
riyasetinden 

t - Adanada gösterilecek yerde iki garaj ınşası kapalı zarfla 
~ksiltmeye konmuştur-

2 - Keşif bedeli 64884 lira 24 kuruştur. 
3 - ihalesi 22 · 9· 939 cuma günü saat on altıda Kayseride komu· 

\anlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler du işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri. Adana 

askeri ve Ankara lstanbnl levazım amirlikleri satın alma komisyonların· 
1Jan 325 kuruş mukabilinde almabiiir. 

5 _ isteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli nafia müdürlüklerin· 
den büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesaik ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerive ilk teminatı havi teklif mektur;· 
larını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğin
-de makbuz makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmiyccektir, 7 - 12 · 16 · 21 11009 

Adana Milli Mensucat fabrikası Direk
törlüğünden: 

Saygılı ciftçilerimii ve müşterilerimize : 

Fabrikamızda pamukları çe'kilen müşteri\erimizin çiğitlerini pamu~un 
<;ekildiği tarihinden itıbaren azami bir he1fta zarfında kaldırmalarını has· 
Saten rica ederiz Bir hafta zarfında kaldırılmayan iğitler bilumum nak
liye masrafı muŞteriye ait olarak fabrikamız ittisahncfaki yağ fabrikası 
arıbaı !arına nakil edilecel<tir. 

-Bu ~nbarlarda vukuu melhuz çürume, yanma. evsaf ve cinsinin değiş· 
flıe ve her türlü bozulma ve zararlardan falJrikamı~ı.n ve ne de yağ fab· 
'ti~asının mesul ve zamin otmayacağını mullter~H'l~üşterileıimizin malumu 
'Olllıak ~zere ilan ederiz. 11026 14-16-19-2}-~3. .. .. 

~eyhan Or'man Çevirge Müdürlüğünden 

Cinsi 
1'uru enlA!ı 

Kilo 
00 

Muhammen 
vahit fiatı 

1- SeyharivilaY,etinin ı@lmaniye ka~ası dahilinde Gök öküz devlet 
0rınanındat1 52 3 kental miktarında oclun kuru enkaz çam Odunu satışa 
tıkarılmıştır . 
;. ~ Sdş 17~4l939 güaiintlen itibaren o~ beş gün. sonra 2-10-
~3~ Pazartesi günü saat on altıda Seyhan Orm·an Çevırge Müdürlüğü 

••resinde arttırma ile yapılacaktır. 
3- Beher kentalinin muhammen fiatı 12 kuruştur . 

d" r- Şattname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü· 
llrlüğü ve Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Osmaniye Orman Böl· 

~e Şefliğinden alınır . 
S- MUvakkat teminat 46 lira 92 kuruştur. 
6~~ :Umumidir. 11038 17-21-24-30 
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Türksözü Sahife : 5 

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

Müjde 

Asri 
. .' 

sınema 

Pek yak~nda : 

1939-1940 senesinin seçilmiş en müntehip şahe

serlerile sayın müşterilerine kapılarını açıyor. 

Tüm. Sa. Al. Ko. Riyasetinden: 

1 - lsiahiye ve Maraş garnizonlarının mahrukat ihtiyacı için 65400 
kilo Sömikok kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen 1 bedeli 
2257 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 169 lira 32 kuruştur. Eksiltmesi 
9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır, 

2 - Şartnamesi Adana Askeri Satın Alma Komisyonunda her gün 
görülebilir. 

3 - isteklilerin belli günde ilk teminat makbıızlarmın hamil ve kanu -
nuni evsafı haiz olduklarına dair .. vesikalarile komsiyonuna müracaatları 
ilan olunur. 11048 

21 - 26 -1 - 6 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

- Dünden artan -

' 

Türk Ceza Kanunu'nun l>~zı ·maddelerini Ôeğiştiren 11/6/1936 tarih. 
li ve 3038 sa}'!lı Kanun mucibince tıdite ;iı.ğrayan 526 ncı maddenin bu 
günkü şeklinde (berkim salahiyettar merciden Kanun ve ·~izamlara aykı-
rı olmıyarak verilmiş bir emr~e itaatsizlik eder yahut 3mmenin j~tirahat 
ve selameti veya madelet düşüncesile merciiı~den Kanun ve Nizamlara 
muhalif olmıyarak ittihaz "edilmiş bir tedbire· ri<ty~t etı:netse bir aya ka· 
dar hafıf hıp~ veya elli lir~ya l.C•dar hafif para cezasn\a maliküm olur) 
denilmekte olup Azadan Salahaddin OJabaşıoğlu Kanünun kayıt ve şart. 
larını nazarı iti bare. alarak hadis olan vaziyetlere göre tatbiki Mahke· 
melerc mqhavvel pulu~du;u. v~ eğe~ Türk Ceca Kanuqu'Aun bu madde
si Nizamname bülCümlerine aykıfı hareketlen cezalandırmafi "Mahkeme-

lerce kafi tcllkki edilirse ~ynca Nizamnameae böyle bir madde tedvini· 
ne mahal olmıyacağı ve Nizamname ile zaten ceza vaz'ma da imkan ol• 
madığı mütalbsile ıti~ddenin tayys' reyinde bulunmuş ise de Türk Ceza 
Kanunu'nun ailcri ı~~eıı maddesinde yazılı katrthlr göz cirıünde tutularak 
tatbikinin Mahkeme~• aidiyeti tabii ve Nmriıname ile ceza hükmü ı 
tesisine imkan olmıy~~afı bedihi ise de aykır~'kareket edenler,hakkmda t 
bu maddeye göre takiltat yapılacağım göstenrı~k üzere bir m*1de ted· 
vini f aideden hali ofm•yacağı gibi hukuki csas1ira da aykırılık teşkil et. 
miyeceği düşiincesile ekseriyetçe madde tadile~ kabul edilmişti~~ . 

Projeye ilave edilen' Muvakkat maddeye gelince : iş Kanunu'oa ek. 
olmak .üzere . neşredilen 28/6/1938 tarihli ve 3516 sayılı Kanun. ·muci. 
bince iş ihtilaflarının Uzlaştırma ve Tahkim usulleri 15 / Hazirao 11939 
tarihinden Üibaren meriyct mcvlCiine . Çıkacağı anf~Şılinakta olup 

' .. . f • .. •• 

(Sonu Var) 8953 



Sahife : 6 Türksö:zü 21 Eylul 939 

Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KİLO FlATI 

En az En çok 
Sahlan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 5,5(f 6,8S-
Piyasa parlatı• • 
Piyasa temizi • • ı 

Klevland 26,'0 35 
-Klevland ( Y .M. ) 1 

YAPAGI 
L~ 

Beıaz 
1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

1 
1 

1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk • 
---

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 -

• Yerli 3,15 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,50 l 12,37 

UN 
Dört yıldız Salih 
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Simit 
" 

Liverpol Telgraflar1 Kambiyo ve Para 
20 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pe-.e Sonlu. 

Hazır 1- Lird 

'== 
---- Rayişınark 

Vadeli ı. Frank ( Fransız ) 2 95 
Vadeli 111 Sterlin ( ingiliz ~ -s-21 f-r-' Hind ham Dolar ( Amerika ) 1291 28 
Nevyork Frank ( isviçre) . 00 00 

T. iŞ BANKASJ'nın 
1939 ·K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
flkinciteşrin tanhlerinde ç~kil~~k.tir 

iKRAMiYELER: 

1- Adet 2000 Lirabk 2.000 Lira 
5 • 1000 • .S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
6S • .50 • 4.7SO • 

2SO • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

1', le Bankuına para yabrmıld•, yalnız para biriktirnıiı olmaz, ayni 
_ zamandı tarıhinizi de denemiş ol•IUIMIZ 10661 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idareye ait eski poılane binası müştemilatile ve se. 

neliği (1150) lira üzerinden 940 senesi mayıs sonuna kadar icar bedeli 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Açık arbrma 939 senesi birinci teşrin ayının beşinci perşembe 
güuü saat 10,30 da yapılacaktır. 

. ihale vakt1ndan evvel hususi muhasebe veznesine yatırılmış bnlun· 
ması Jazımgelen pey parası miktarı (86) Jira (25) kuruştur. 

3 - isteklilerin şartname ve mukavelenameyi görmek üzere huıu
si muhasebe kalemine her gün ve ihale gün ve saatında da vilayet dai• 
mi encümenine gelmeleri ilan olun olunur. 

17-21-24-30 11037 

Adana hükômet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yapbğı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet merakhlarımn 

teşriflerinde DORKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 18-45 

Dürkopp 

Doktor 

i. Kemal Satir 
Kızılay civannda iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

H••lafarını her gUn ••b•hlan •le.tam• kadar kaltul •Hr. 

G.A. 22-26 10909 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine baılamıtbr 

8-10 G. A. 10995 

Ummıi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana TiWkaôzG· matbau 

( 


