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GARP CEPHESiNDE DÜN NISBİ SÜKÜN VARDI ' • 

VARŞOVA MUKAVEMETTE! 
Sovyet kıtaıarı Polonya'da ilerliyor 
Kızılordu, işgal ettiği yerlerde Beyaz Ruslardan 
mürekkep mahalli Sovyetler hükumeti teşkil ediyor 

POLONYANIN IŞGALt MESELESiNi GÖRÜŞMEK ÜZERE DÖRT 
ALMAN SUBAYI MOSKOV AYA GELDi - SOVYET FiLOSUNUN 
ESTONYA LİMANLARINI ABLUKA ETTIGI HABERLERi TEKZiP 
E.DILIYOR- ALMAN HOLLANDA HUDUDUNA ALMANLAR BALON 
nızot - MACAR HUDUDUNA iLTİCALAR DEVAM ETMEKTE . . 

!,ARK CEPHE;,tNDE Varşova : 21 

- a.a. - V arşova müdafaa kumanda 
tıının saat 22,55 de radyo ile verilen 
tebliği : 

Garbte Varşovanın hemen civarın 
da ve şimal bölgesinde bir süngü mu 
harebesinden sonra mevzilerimizi tak
viye ettik. 

Süvari kıtalanmız hücum ederek 
ha1.ı Alman motörlü müfrezelerinin esir 
edilmesini kolaylaşbrmıştır. 

Ochota banliyosunda kıtaatımız düş 
nıanı püskürtmüş ve beş on mitralyoz 
Zabtetmiştir. 

- Gerisi dödrüncü sahifede -

QARP CEPHESiNDE Paris : 21 

( Havas ) cepheden yeni bir haber 
alınamamıştır . 

Londra : 21 - · a.a. - istihbarat 
nezaretinin bildirdiğine göre isminin 
bildirilmesi muvafık görülmiyen bir 
lngi)iz gemisi bir Alman (tahtelbahiri
llin taarruzuna uğramış ise de kurtul-

ll'ıth muvaffak olmuştur. 
-Gerisi üçüncü sabifcde-

•ovvET HAREKETi Kaunas : 21 
(a~-Selibiyetdar bir menbadan 
hildirilditine göre, Lituanya budu• 
dutıda vaziyet deQ'işmemiştir. Ruslar 
"ilııo-ırodno demiryolunu işgal et
ltıifJerdir. Dün sabah işgal e'dilen 
lroki'deki muharebe müstesna olmak 
"Gıere mühim harakat vuku bulma
ltıı4tır. 

- Geriıi üçüncü shaiede-

~ERISI Budapeşte : 21 
( ~· a. ) - Polonyalı miiltecileri ha· 
llııl bulunan yeni bri tren, gece geç 
'-'akıt Polonya- Macaristan hududuna: 
telıniştir. Lokomatifi bir asker idare 
tdi:yordu. Çünkü makinist, seya"hat es· 
~aında bir kurşunla itlaf edilmişti . 
d 01cular zırhlı Alman otomobillerinin 

trniryolunun kenarından trene ateş 
ttrn· ı; ış olduklannı söylemektedirler. Bir-
tı}t ınüJteci yaralannıışhr. 
~· Dün 400 otomobil ve sayısız mül
ht 1 ?ududu geçmiştir. Bu mültecilerin 
b l>sı de Almanların açık şehirleri 
~~~bardıman i etmelerinin sivil ahali 
~ asında dehşet salmış olduğunu be-
arı etmektedirler. 
~ h Dün iki Leh askeri tayyaresi, Na
~ crcnze'de yere inmiştir. 

Yakında Hariciy,, nezaretinden atıla
cağı söylenen Bay Ribbentrop 

Nazi Şefleri 
arasında kavga 

Göbbels, Mare
şal Göring tara
fından hapsolun- ı 
muş. 

* 
Hariciye nazırı Rib
bentrop da yakında 
ayni ikibete uğra
yacakmış. 

Kahire : 21 ( Radyo ) - Daily 
Fkspresin Kopenbagdaki muhabiri 
bildiri yor : 

Kuvvetle dolaşan şayialara göre 
Göbbelsin vu:ifesine nihayet veril· 
miştir . 

- Gerisi ikinci .sahifede -

!Çemberlayn'in Bitlere ce 

"Ya pamıyacağımız 
tek birşey varsa,, 

ahı 

"Nihai Zaferi güçleştirecek 
olan sergüzeştlere atılmaktır" 

"STRATEJi, MEVCUT KUVVETLERi MUTLAK LUZUMl!NDA, 
KATI ZAMAN VE KATI YERLERDE KULLANMAK DEMEKTiR" 

- Yazısı dördüncü sal if ede -

Çekoslovakyada büyük 
başladı hareketi • 

ıs yan 

Alman halk da Slovaklarla beraber 
ihtilal hareketine iştirak ediyor 

Binlerce insan tevkif ve yüzlercesi kurşuna dizildi 
- Yazısı dördüncü sahifede -

1ngiliz ve Fransız milletleri matbuat ve devlet adamlarının ağzile, 
bütün dünyaya yalnız Hitler ve Hitlerizmle harp ettikleriııi ilan ediyorlar. 
Bunun için olaçak ki, Hitlerin bütün emel ve ihtiraslarını tesbit ettiği 
Mayn Komg adındaki eseri bütün kütüphanelerden toplanarak Alman 
tayl·arelerinin hücumlarına karşı Londra' nın büyük binalarını muhafaza 
için kum torbası yerine konmuştur. 

Oemokrasi,ler tarafından afaroz edilen Hitler eserini bizzat imhaya 
mahkum oluyor demektir. 



Sahife : 2 

24 saatlik vazi
yetin izahı 

Parla : 21 ( Radyo ) ( Parı
Mondiyal 1 ın hususi ser
visi - Jan Tuvnen tarafın
dan: 

O özlerimizi daima Şarka çe· 
virmemiz lazım geliyor . Po. 

lonyada Sovyet kıtaları ilerledikçe 
Almarı ordusu bunların önünde ya
vaş yavaş rical ediyor. Şimdi Sov· 
yetler Karpatlara yerleşti • Oiger 
taraftan Kızıllar Romanya ile Al
manyanın bütün temas ve münase· 
betlerini ke;ecek bir surette Uk
ranyayı da işgal etmiş bulunuyor . 
Görüyoruz ki Hitler Sovyetlerin 
iş birliğini çok pahalı ödemiştir . 
Bu Slav ileri hareketi şimdiden bir 
çok endişelerin uyanmasına sebep 
olmuştur. Macaristan şimdiden kuş. 

kulanmağ'a başlayor . 

D iger taraftan Bohemya ve 
Moravyada ihtilaller çıkmış 

ve Gestaı::o - Alman gizli polis 
teşkilatı - tarafından şiddetle bas. 
tırılmıştır . 

Hitlerin Sovyet rejiminden bek 
leyebileceği büyük bir şey yoktur. 
Bundan başka Sovyetler, Polonyada 
Almanların hiç bekley~miyeceği de. 
recede ileri gittikleri de görülüyor. 
Romanya hudutlarına doğru hakiki 
bir yarışın başlamış olduğu anlaşı· 

hyor . 

H itlerin Danzigde söylediği son 
nutuktan kendisinin bir ikti· 

sadi abluka tehlikesinden korkmağa 
başladığı anlaşılıyor . İngiliz Baş· 
vekili B. Çemberlenin ; bitarafların 
ticaretine dokunacak hiç bir şey 

yapmadan lngiltere ve Fransanın 
harp kaçakçılığına karşı rnüdhiş 

bir mücadeleye devam edeceği 

hakkındaki sözleri Hitlerin bu kor
kusunu büsbütün artırmıştır . 

B Hitler yeni ve esrarengiz bir 
harp silahından bahsediyor . 

Bu suretle müttefikleri korkutaca· 
ğmı samyor. Halbuki bu kendi kor
kusundan başka bir şey ifade et
mez. 

Bu akşam Amerikadan bize çok. 
mesut bir haber geldi ! 

Beyaz Ev - Cümhurreisinin 
ikametgahı - Amerikanın iki 

büyük siyasi fırkası Demokratlarla 
Cümburiyetçilerin liderlerinden mü
tqekkil bir konferans toplanmış· 
tır. Bu konferansı da Amerikanın · 
Teşrii kuvvetlerile, icra kuvvetleri 
&fasında sıkı bir iı birliti yapılması 
lüzumu üzerinde mutabık kahnmıı 
ve hariçte kötü bir intiba yapacak 
bütün tarafgirlik hislerinden uzak· 
laşılmasına karar verilmiştir. Bundaa 
J>aşka silih üzerindeki ambargonun 
kaldırılması hakkında bir kanun 
projesinin tanzimi hususunda ısrar 
edilmiştir . 

Konferan-.;, Amerikanın bitaraf
lığı ve sulhu muhafaza fikrinin bi· 
kem olarak münakaşalara girilme· 
sini de karar altına almıştır . Bina
naenaleyh, yakında silahlar üzerin· 
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Pamuk 
bir • • 

ıyı 

alım satımı 
safhadadır 

PAMUKLARIMIZ 

Ziraat bankasının 
mülhakat 
mübayaası 

BANKA MÜSTAHSİL VE TÜÇCARA 
BAZI ŞARTLARLA AVANS 
MUAMELESfNEDE BAŞLADI 

Ziraat bankası dün 
borsada 86215 

kilo müb~yaa yapdı 

Şehrimiz Ziraat bankası, Ceyhan 
Osmaniye ve tarsus müstahsilleri 
için pamuk mübayaasını Adanadan 
yapacaktı!' satın alınan mallar ken 
dileri tarafından banka fabrikasına 
nakl edildiği takdirde 100 kilodan 
aşağı olmamak üzere beher balya 
için mübayaa bedelinden başka, nak 
liye masraflarına tekabül etmek üze 
re 19,5 kuruş verilecektir, ( 

Bu şekilde Tarsus, Osmaniye ve j 
Ceyhandan iki gündenberi alıma baş 
lanmıştır. 

Bu mübayaadan ı başka, malını 
satmak istemeyen müstahsil ve tüc 
cara, mallarım depo etmek şartiyle 

muayyen bir marj düşürülmek sure 
tile ayrıca avans muamelasinede baş 
lanmıştır. 

Borsada dünde banka namına 

86215 kilo pamuk mübcsyaası yapıl 
mış ve bu suretle bankanın alım ye 
kunu 448422 kiloya baliğ olmuştur 

Orta tedrisatta 

Öğretmenler 
toplantılar yapacak 

Öoümiizcleki 3 ıin zar{ıqcla or 
ta tedrilat öir~tmeoleri badi okul 
lannda ötretmen ~blanm yapa 
caklar ve bu toplaabct. iiç aylık 
okul ve talebe devresi üzerinde ko· 
nuşmalar yapılacak ve 2S eylül pa 
zaneıi günüde bilfiil tedrisata 
baş(anmıı bulunulacakbr. 

deki ambargoyu kaldıracak kanu· 
nuo çıkmasını bekleyebiliriz. 

Bu ambargonun ilgası Fransa 
ve lngiltere için hakikaten başlıca 
ehemmiyeti haiz bulunan bir hi· 
dise olacaktır. 

CEY ANDA 

Malatya şirketi 
kütlü pamuk 

mübayaa ediyyor 

DÖRT GÜNDENBERl YAPILAN 
MÜBAYAA •MtKDARI YÜZ • 

SEKSAN BİN KÜSÜR K1LODUR 

Bu milli müessesemiz 
Ceyhan çiftçisini memnun 

etmiştir 

Ceyhan : 21 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Malatya bez iplik fabri· 
kaları anonim şirketide Ceyhan pi· 
ya~alarmdan dört gündenberi kütlü 
halinde pamuk mübayaası yapmak· 

tadir. 
Yapılan bu mübayaada kütlünün 

kilosu (6) kurtışdan (12) kuruşa ka
dar çıkmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan kütlünün 
mübayaa mikdan 180, 139 kiloya 
baliğ olmuştur. 

Coyhan çiftçileri bu mübayaa. 
dan da çok memnundurlar. 

Malatya bez iplik fabrikası mii 
bayaaya devam etmektedir. 

Maarif cemiyeti 

Dün yapılan toplantıda 
valimiz de bulundu 

Türk Maarif cemiyeti Adana şubesi 
idare heyeti seçimi bir kaç gün 
evvel yapılmıştı. 

Dün kurumun yeni idare heyeti 
Valimiz Faik Üstünün iştirakile top· 
lanmış ve cemiyete ait işler üzerin· 
de görüşmelerde bulunulmuştur. 

Akşam arkadaşımız 

lsnanbulda çıkan •Akşam. gaze 
tesi neşriyat sahasında 22 yaşına 
basmıştır. 

Kıymetli arkadaşımıza daha çok 
yıllar dileriz. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hada hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 32,5 dereceye kadar yük. 
selmiş ti. 

Hıfzıssıhha meclisi 
nin toplantısı 

Vilayetin sıhhi vaziyetini 
gözden geçirildi 

Vilayet umumi hıfzıssıhha mec. 
lisi, mutat toplantısını bir kaç gün 
evvel vilayet makamında yaptı. Ev 
velki toplantılar gibi, bunda da hal 
kJb sıhhatının normal bir vaziyette 
olduğunu müşahede ve sıhhat müdü 
rü Bay Kemal lkizer'in kıymetli 
çalışmaları takdir edildi, 

Adana memleket hastanesinde 
biray zarfında 251 hasta yatarak, 
794 di erkek, 764 dü kadın olnıak 
üzere 1558 hastada muhtelif servis 
Jerde ayakda muayene ve tedavi 
edilmiştir. Aynca Baktiriyoloji La
boratuarında 588 ve rotnkende 405 
tedavi yapılmıştır. 

Keza Osmaniye hastanesinde 34 
hasta yatarak, 73 hasta ayakdan; 
Kozan hastanesinde de 43 hasta ya 
tarak, 18 hasta :,ıyakdan tedavi edil 7' 
miştir. J:ı 

Doğum ve çocuk bakım evinin 
geçen ay zarfındaki mesfüs~, 21 ço 
cuk yatarak, 994 çocuk Poliklinik 
de ve 105 kadın yatarak, 360 kadırı 
da yine Poliklinikde de muayene vla 
tedavi görmüştür. 

Beledinenin süd çocuğu muşye· ~ 
ne ve müşavere evinde geçen ay zart 
fmda 558 çocuk muayene edildiği· kı~ 
ni ve bu müşavere evinin görülen ı 
müsbet çalışmaları ile daha faydalı 'tı 
olabilmesi için belediye büdcesine 1 

yeniden bir hemşire ~tahsisatı daha J9 

ilave edilecektir. ~o. 
=---~~-----~----ı~O. 

Nazi şefleri ara 
sında kavga 

- Birinci sahifeden artan -

Nazi partisinin içinde bir takı 
karışıklıkların çıkması beklenmekt 
dir. 

Hariciye nazırı Von Ribbentr 
bun da yakın bir zamanda işte S 
uuk.laştırılacağı söylenmektedir. Ç&l 
ku, Sovyet anlaşmasına muhalif ol 
Ribbentrop da mareşal Göringin bi 
sevmediği ve nefret ettili bir ad• 
olmuştur. 

Alman hava kuvvetlerinin Pol . '<il) 
yada uğradığı buyuk zayiat Berl 'tı ~ 
taraf mdan artık açıkça itiraf oiıJP ~ ij 

maktadır . Huk!l.met taraf andan ı 1 ) 
17 yaşındaki geaçlere hitaben b• 
kuvvetlerine gönullu yazılmaları b 
susunda ne~rcdilen beyannamede b 
isbat ediyor. 

Londra : 21 ( Radyo )- AlıO...ı 
propağanda nazırı Göbbels marer: 
Göringiıı emrile tevkif edilerek b'f 

d
., 

aolunduğu haber verilmekte 1 

Şiddetli bir KomUnist duşmanı ol, 
propaganda nazırı ile Göriogin p.t 
sının açılmasına sobep son Sovyet 
Alman anlaşmasıdır. ' 



göre vaziyet 
Bertin - Moskova arasında 

okadar iyi gitmiyoı 

Lontlnı : 21 Eylül 

YAZ A 
il 

••ele•lnl n 
M• • "• v• M'u h o 111 r ı 

Ruslarla Al
manlar arasın 
da işlr.r pek 
o kadar iyi 
gitmemekte -
dir. Yakında 

iWi11ftar zuhur etniesi ihtimal haricinde 

Roman 

vuruldu 
dciüdir· Berlia ile moskova, polonya'- ) 
yı fa'ksim için esasta mutabdt kalmış- Ankara: 21 (Radyo - Romanya 
lardır. Fakat vakayi, süratle ilerlemek- ajanSlfttn Bükretden bndirj#Jipe göre 
tedir ve kimşe, yeni bud11hlann tahdi- Romanya tMŞYeklfi'Ka ın~U:0 _ 21 _ey~ül 

k f saat 14 de evinin civansada oldurülmuştur. 
dimk'ft evvel neler olacatını eş ve . - l kl'l te-ı..:libndan 
tabın. ed ...... Eski olan demır gom e ı er ~ 

0 ın e.- d b -·•-- y-•-•anmı•hr ç :etle karar verilmiş olan taksim me• katiller en auuu • illiAI yu • 
k otomobil, ve bif: köylü ..,arabasıda kat 

:..sine, iki t>Chlivan pi toptan arar le Alet olinuştur. Başvekil 11 kurşunla 
"t' delik deşik edilmiştir. Katillerden biri 

anya ile Sovyet Rusya'nın Po- hemen yakalanmış, diprleri radyo is-
ya'da yekdiQ'erini ikmal edecek yer- tasyonuna giderek başvekilin öldürül· 
yekditerine karp gelen hareketle· dütfinü ilin etmişlerdir. 
gözcfen geçiren daity herald, pek Suikast esnasında iki bombada in 
nda bir cidal wkua gdeceti fik-

rbfe dcitlldir. filak etmiştir. 
Yahuz bu pzete, şunu ilive edi-

,. ı 
•' Fakat istikbalde birtakım cidal

ler zuhur edeceti ve daimi ihtilAflann 
bqpsterecefi mu~br. Bu cidal· 
lerin ve bil •b1Afıarm harbin hitamın· 
dan çok cyyel büJümeti muhtemeldir. 

IRADYOI 
Buıiinkü Program 

l'ORKIYE. RADYO olFOZlYON 
PosT AL.ARI T0RK1V& RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A -"" 22 / 91 939 

12.30 Prorram ve memleket saat 
lrı 

12.35 Tilrk 11l0zlti - Pi. 
13.00 r.Mmleket saat ayarı, ajanı 
llleteoroloji hıberferi. 
13,. 15 _,. 14 Mi'llk ( Kar11ık 

•aa PJ. ~ 
llıü.l~!A 19.oo Prorr•• \.-e memleket saat 

._Jll..,.. lt.05 Mazik (Dans mü&iti Pi.) 
19 3S T&rk müziti (Fasıl heyeti) 

.15 Konu•ma 
.3Q Memleket saat ayara, a}ans 

roloji haberJcd 
Turk müziti 

1lrt : Necmi Rn:a Ahısbn 
: F. hire Fe~ 1V41k, 

dri 
11a zitl d~v.,.. 

: Semahat 

Hariciye Vekilimiz 
Moskova yolunda 

Ankara : 21 {Radyo) - Hariciye 
Vekili ŞUkru Saraco&lu, Moskovaya 
gitmek Usere bu aktam Ankaradan 
D.) rılmıftır. Yarin l"tanbııldao vapur· 
la hareket edecek.tir. 

Muhtekirlere 
ağır cezalar 

Bir kanun hazırlandı 

Ankara : 22 - lbtilcirla miica· 
dele klnunu ticaret vekaleti tarafın 
dan tetkik edilmek üzere diter ve 
kiletlere ıönderilmiıdir yakında bq 
velcllete verilecektir. 2 5 maddelik 

olan kamındı mubtekilrer haldwıcla 
çok atır tnaddeler vardır. 

lbtiklr yıpdıklara anlaıılanlar 
500 liradan 1500 liraya kadar pa· 
ra ceu11 alanacatı gibi emlak ve em 
vı ileride müsadere olunacaktır. 

Mareşal Smigli 

Romanyada nezaret 
altına alınmış 

Loı\drı : 21 (Rı<lyo) - Haber 
~ı~a ıöre Polonya ordusu bat 

andını Mir,sal Smiifi Ridz Ro 
manya hududunu geçmiı ve diler 
Polonya k\llDandanlarile beraber Ro 
manya bükümeti terafından nezaret 

itfina alınmlfbr. 

1.-1..ııURnr - Malta seferleri 

~. : 21 - a.a. - Londra ile 
Malta aramnd~ haftada i~ defa haya 
yolile posta servili ihdasına karar ve
rilmiıtir. 

Siyasi Şefler 
konferansı 

Vqington : 21 - a.a. - Beyaz 
Sarayda yapılan siyasr ıefler konferan
SI, hazır bulunan azanın icra kuvvetiy· 
le teşrir kuvvet arasında mümkün olan 
en sıkı teşriki mesainin idamesi sure
tiyle yabancı memleketlere Amerikanın 
dıt poh1ı"kası hakkında bir birliksiblik 
mevcut oldutu intibaını verebilecek 
her türlü tezahurden ictinap edilmesi 
hususundaki kati arzulanru meydana 
koymuıtur. 

Breme ,, lngiltereye 
getirildi 

Kahire : 21 ( R.dyo ) - Lond
radan bildiriliyor : 

fnıiliz donanması tarafından ya· 
kalının Almanların Bremen ticaret 
ıemiıi lngfliz baıb gemilerinin refa 
katinde lngifiz limulanndan birisi. 
ne getirilmiıtir. Bu haber resmen 
teyid edilmemişsede tekzibte ofun· 
mım11hr. 

Baltık Rus 
hareket 

donanması 
etti 

Kahire : 21 ( Radyo ) - Rusla
m Baltık donanmama mensub 
3 zdıh, 6 kravözör ve SO deniz altı 
gemisi üılerinden hareket ederek 
denize açdmıılardar. Sovyet makam· 
larınan iddiasına göre dooamnınm 
hareketi ToUinden kaçmıta muvıd· 
fak olan Polonya denizaltı gemileri
ni aramak içindir. 

Garp Cepbesindi 
- Birinci ubifedea •rtan - · 

Arasterdam : 21 a.a. - Alman -
Hollanda hududundan bildirilditine 
göre Alman makamlan hudud boyuna 
çok miktarda balon dizmiılerdir. Balon 
lann ftri sık sık detiştirilmektedir. 

Berlin 'den bildirildi tine ·göre po
lon ya kıtalan çekilirken terkettikleri 
mıntıkalarda açhk husule getirmek 
ümidile erzak anbarlarını tabrib etmek 
tedirler. 

Kaçak kontrolları 

Londra : 21 - a.a. - Reuter is
tihbarat nezareti bildiriyor : 

16/9 tarihinde biten hafta zarfında 
ln&'l1iz kaçak kantrolu servisleri Al· 
manyaya aid oldutu sabit olan 110 
bin ton ena yakalamışlar<hr. Bu eşya.
,ıun yekun kıymeti 500 bin lngiliz lira. 
sı olarak tahmin edilmektedir. 

Muhasamabn 1 başlangıaadanberi 
yakalanan manpnez mikctan 30 bin 
ton yani yıllık Alman lthalAbnın yüzde 
yedisidir. Manganez hususi çeliklerin 
imalinde büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. 

Molibden mürekkebab daha mü
him bir nisbeti bulmaktadır. 

Ayni hafta zarfanda müadere edi
len efYll arasında 20 bia ton petrol 
mahsulleri, U.SOO ton Alfminyum, 
15.SOO ton demir, ıo.soo ton da fos 

fatlar mevcuttur. 

Sovyet hareketi 
- Birinci uhifeden artan -

Moskova : 21 (a.a )- Kızıl ordu 
kur••Y teblitı : 

20 Eylulde kml ordu kuvvetlen 
Polonya kıtalannı püskürterek akp. 
ma doQ'ru Beyaz Rusyanın şimal -
Batısında grodno şehri ve batı Uk· 
l'anyasının cenubunda da kovvel ve 
Lemberg ıehir~rini iıgal etmiıler· 
dir. 

Kızıl ordu ku\'vetleri 17 Eyh'.il
den 20 Eylule kadar üç Leh piade 
fırkası ıle iki suvari alayını ve bir 
çok küçük ifUpları sillhtan tecrid 
eylemiılerdir. Yuvarlak hesap 60 bin· 
den fazla Leh asker ve subayı esir 
ahnmış hr. Vilna, Baranoviç, Moloçe
no ve Samy'nin iıgali esnasında top· 
çu teçhizatı ve mühimmat satlam 
bir şekilde ele reçmiıtir. Çok mühim 
olan mühimmat meyamıtda 230 top 
vardır. 

Diri Alma• auba'ı 
Moakova ... 

Moskova : 21 (a.ı.) - Reuter: 
Polonyanın itralinden mütevellid 

meseleleri görüımek üzere dört Al· 
man subayı buraya gelmiştir. 
MehaUI Soytel hOkOmeUerl 

Cernauti : 21 (LL) - Sovyet 
kıtutı ile Romen hudud muhıfızları 
arasıada vukua gelen ilk temastan 
Jonra budud tekrar iki tataflaa da 
kapaıdm11hr. 

Havas ajansı :muhabiri, dün din. 
yester üzerinde klin zaleziki'de hu· 
dudu geçmek istediti zaman hudu
dun kapalı oldutunu görmüştür. 

Sovyetler, itgal etmiı oldukları 
arazide Polonyalı memurları azlet
mekle ve Uranyalılarla Beyaz Rus 
köylGlerinden müre'kkeb mahallr Sov· 
yeller hükQmeti tetlüJ etmektedirler. 
Polonya'ya sadık kalmıı olan birçok 
Polonyalının idam edilmiş oldutn 
söylenmektedir. 

Hududun tekrar açalman için 
$ovyet Rusya ile Romanya arasında 
müzakereler yapılmı11 beklenilmekte· 
dir. Ditet taraftan Cernauti'de neı• 
redilmit olaıı resmi bir teblitde asker· 
ler müstesna olmak üzere bütün Po· 
1onyah müJtecllerin ve Polonya hüki· 
meti erkAnımn şimenc;löferle veyı 
diter vesaitle Romanya'yı terketme· 
'erine müsaade edilmetıine intizar e· 
dilebileceti beyan olunmakdadır. Yalnız 
bunların Cemauti memurları tarafın· 
dan verilmiı pasaportları hamil ol
maları ıarttır. Her mülteci ancak 300 
Zlotı'ye mukabil Romen parası alabi· 
lccektir. 
EetanJ• Llm ..... n ablulce 

•dllmlıor 

Tallin : 21 (a.ı.) - Sovyet filo· 
sunun Estonya limanlarını abluka al
tına aldatma dair verilen haberi, 
telgraf ajansı resmen tekzib etmekte· 
dir. 

Molotorun Moskova'daki Eston· 
ya sefirine Sovyet filosunun Finlan· 
diya korfezinde Almın tahtelbahirle
rini takib edecetini soylamekle ildi· 
fa ettiti haber verilmektedir. 

Estonya donanması tallin lima
nından kaçan Polonya tahtelbehiriai 
faaliyetle aramak tadır. 

Kiralık ev 
Aaf alt cadde yılunında müteveffa 

Fethi Gürkök'e ait ev kiralıktır • 
Görmek istiyenlerin müsteciri Mu· 
harrem Hilmiye , kiralarnak iatiyen· 
lerin de Yeni Eczahaneye miira
caabara ilin olunur. 
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Sahife : 4 

Çemberlayn'ih 
Londra : 21 ( Royt~r )- İngiliz 1 

Başvtkili Bay Çemberlayn Avam 
Kamarasında, harp vaziyetinin bilan· 
çosunu yapan beyanatta bulunmuştur. 

Başvekil sözlerine şöyle başla· 
mı~br : 

- " Geçen haftaki hadise o ka· 
dar huyuk bir ehemmiyeti baiz<lil" 
ki, hunun diger memleketler Uzerin<le 
yapacağı tesirleri ölçmeğe vakıt bu

lamadım . ~' 
Bay Çemberlayn bundan sonra, 

Polonyamn hala devam etmekte olan 
kahramanca mudafaasından bah!letmiş 
ve Sov,vet mUdahalesine işaret ede
rek, Şark cephesindeki harp Uzerine 
çok bu.} uk tesirler icra eden bu ha· 
disenin 17 Eylnlde vukua geldiğini , 
fakat böyle bir lıal"eketin daha ön
ceden , hazırlanıp yapılırken bdli 
olduğunu söylemiş ve Sovyetlel" Bir
liğinin bHaraflıgını muhafaza b.usu· 
sundnki iş'arını mevzuu bahsedel"ek 
Polonynya yapılan bu hucumun mu· 
hik görUlcmiyeceğini kaydetmiş ve 
İngiliz hukOmetinin Polonyaya olan 
taahhutlerini yel"İne getirmek kararı· 
nm fotbikına devam olunacağını ve 
fakat şimdiden bir hukum verebilmek 
için henUz vnktın erken oldu~unu 

ilave etmiştir. 

Başvekil sözlerine devamla , Po· 
lonyanın bu kadar buyuk kuvvetlere 
karşı mUcadclede devamının butuıı 

dunyada umumi bir hayranlık uyan
dırdıgını, İngiltere ve Fransanm, Po
lonya ordularının magli1biyetine mani 
olamadığını ve fakat İng\ltere ve 
Fransan; n taahhutlerini hiç bir zamaa 
unutmadığını ve mUcadeleye sonuna 
kadar devm:ım edeceğini söylemi~tir. 

Bundan sonra Başvekil, Hitlerin 
son nutkunu mev:d1 b:ıhse::derek " Bu 
memlekettı:: bir takım tehditler sa· 
vurarak konuşmak adet değildir " 

Diyt:rek sö:ı:e lıa-;;lamı~ ve mutc.-dil 
bir Ji.,anln nutku tt>~rih dmi~tir , 

Bay Çt·nıherlfiyn , harbe st-bep 
olar\ l litleriu bu ittihamı nutkunda 
reddettiği. h:ılbııld bu beyanatın ha
kik:ıUen çok uzak olduğunu sö.,Ylc:mİf 
ve Musolininin sulh teklifini Fransa
nm k:ı.hnl edip İngih:erenin kabul et· 
memiş olduğu hakkındaki Bitlerin 
sözlerine cevap Vt'rerek o zaıaanki 
lt:ılyan tcb liginin de bun:\ ıyı bir 

misal teşkil ettiğini , Alman tayya
relerinin açık şehirleri bombardma. 
nmm ve bu bombardmanlara devam 
edeceği hakkmdaki Hitler beyana
tının umumi bir nefret uyandırdı· 
ğını, Hitlerin nutkunda boş yere 
bir tek kelime aradığım ve bu ke
limenin de, Hitlerin iktidar mevki· 
inde kalmasını temin için yıkılan 
binlerce aile oca~ının babasız ve 
şefsiz kalan bir çok aileleri takdir 
ve teselli edecek ne bir kelime ol
duğunu halbuki bu kelimeyi boş 
yere aramış bulunduğunu söyliyerek, 
hiç bir tehdidin lngiliz menfaatle
rini korumaktan ve taahhütlere sa· 
dakatinden lngiltereyi kaçındıramı
yacağmı anlatmıştır. 

Çemberlayn Garp cephesinden 
de bahsetmiştir. Başvekil , bu cep· 
hede f ransanm metodik bir surette 
ilerilemeler yaptıtım, kazanılan ara 
zinin taarruzlarda kaybedilmemesi 
için tahkim edildiğini stratejinin , 
mevcut kuvvetleri mutlak lüzumun
da kati zaman ve kati yerlerde 
kullanmak demek olduğunu ilave 
etmiş, denizlerde de Alman tab· 

Türksöıü 939 

Hitlere cevabı Çekoslovakya da 
isyan hareketi telbahirlerile geceli gündüzlü mü

cadele yapıldığını , bu mücadelenin 
umumi harptekinden çok farklı ve Paris : 21 (Havas) - Buhemya 

ve Moravyadaki baş kaldırmalar, geniş 
üstün olduğunu , ticaret gemilerine mahiyyette bir thtilal hareketi halini 
harp gemileri terfik edildiğini bu alıyor. ı 
suretle ticaretin devam ettirildiğini, Cumaertesi akşamı büyük mikyas 
denizaltı tecavüzlerinin , sıkı takip da yapılan amele tezahüratı neticeleri f 
neticesinde günden güne azalaca- vahim bir şekil almıştır. Halk ile Al-

man makamatı silahlı bir mücadeleye 
ğını, harp tecavüzü ve kaçakçılığımn girişmişdir. Bu mücadelede ölen ve ya 
ortadan kalkması için tedbirler ralananlann mikdan mühim bir yekun 
alındığını, bu vaziyetin zaruri olarak tutmaktadır. 
bitaraflara zarar vereceğini ve fa· Buhemya ve Moravyanın daha bir 
kat bu zararın mümkün olduğu ka- çok yerlerinde de yeniden isyanlar baş 

göstermiştir. Alman cemaahnın bir kıs 
dar tesirlerinin azaltılmasına çalı· mı Çeklerle müştereken hareket etmek 
şılacağım söylemiştir. tedir. Revolt hareketi garbi Slovakya 

22 Eylul 

D•hlll Tertibatı Yeniden tezyin ı 
ve Maklneaı mUkammeı bir ı 

••kle konulmu, ol•n 

ALSARAY 
SJNEMASI 

1939 - 1940 Sinema Mevsimine 

~ek Va!Konda 
BAŞLIYOR 

ilk Büyiik Program: 

1 
... ~~~~~~~Rıl 
._.. O' •t 00 Ot Ot o· ot o• en cO 00 ° 

Başvekil, müteakiben , hava ve ya da geçmiştir. ( JEAN PIERRE AUMONT ve 
kara vaziyetinden bahsederek , in- Ayrıca 15000 asker isyan etmiş ve 

bunlar silahdan tecrid edilmişlerdir. CHARLE VANEL) 
giliz - Fransız hava ve kara ordu- Binlerce sivil tevkif ve yüzlerce kişi 

b,. ..k b" b l k t" · Tarafındın yaratılan AŞKI ve sunun uyu ır azır ı ne ıcesı kurşuna dizilmiştir. 

bir mükemmeliyetle işe girdiğini Bu isyanlar hiçde geçici bir ma-

1 

Büyük Maceralarla Dolu Büyük 
söyledikten sonra, dominyonlar hak~ hiyette değildir. Halk hükumetle müca Bir Şark Filmidir 

kında da ezcümle şöyle demiştir : ~e~~~en dönmemek azmini ğöstermek 10992 
- " Dominyonlar hükumetleri ihtilal kütleleri, demiryollarını, it- ---------------= 

yaptığımız büyük mücadelede bize faiye kışlasını ve bazı fabrikaları bom Adana Sulh Hukuk Mah .. 
tam bir surette iştirak ıçm hazır· baıarıa berhava etmişlerdir. kemesi Satış memurlu-
lanmışlardır • • Halk eline ne geçerse onunla Al· ğundan: 

Çemberlayn sözlerine şöyle de· man askerlerine hücum etmektedpir. d Adanada Ganı"me ı"le terzı· Meh· 
Bu cümleden olmak üzere, rağ a 

vam etmiştir : kadınlar sokaklarda çakıh olan levha- met Ihsan ve telgrıtf Memuru Hay-
- " Bugünkü son sözüm bir ları kopararak bunlarla Almanlara hü· · Al' R M n ve .!laatçı ı ızanın şayiın u. 

ihtar olacalctır • cum etmişlerdir. tassıf bulundukları eski dıbakhane 
Askeri müşavirlerimiı.in tavsiye ,-------------, 

1 "' mahallesinde Şef tali ıokafmda ka· 

etmedikleri usulleri hiç bir zaman Tu·· rkso·· zu·· ın Kadı shonun 135 Parsel l Nu. 
kabule kalkışmayacatız • Yapamı. marasınea kayıtlı Şarkın Yol Şi. 

yacağımız bir tek şey varsa, nihai 

zaferi güçleştirecek olan s~rgü

zeştlere atılmaktır. 

Harbin en az üç ıene süreceği 
göz önüne alınarak kuvvetlerimiz 
ona göre tanzim edilmektedir • 

Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

Kıtaahmmn maneviyatı mükem· 
meldir, 

Düşman tayyareleri şehri üç defa 
bombardıman ederek kraliyet şatosunu 
milli müzeyi, beden terbiyesi akade
mısini ve merkezde bir çok evleri talı 
rip etmiştir. 

GündeJik siyasi iaıete 
··-------
abone şartlara 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurut 
1200 
600 
300 
100 

l -Dı~ memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ll!nlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

_____________________ ._.. 

.mektedir. 
Trende ekserisi Lodz önünde yara 

lanmış 550 asker vardır. 
Ayni gazete tayyareci yüzbaşı Ba

ron Volfram Richtoffenin bir hava mu 
harebesi esnasında öldüğünü haber ver 
mcktedir. 

Lvov mukavemette 

Varşova: 21 -a a.- Şehrin dün 
maruz kaldığı şiddetli bombardımanın 
dan bahseden radyo bilhassa kadınlar 
ve çocuklar arasında birçok ölü ve 
yaralı olduğunu bildirmektedir prago-
nın dış mahallelerinde muharebeler de Cernauti : 21 -a.a.- Polonyn kay 
vam etmektedir. naklanndan alınan malfimata göre Lwow 

Almanlar insanca zayiata uğramış mukavemete devam etmektedir. 
ve birçok malzeme kaybetmişlerdir. Po Sovyet kıtalannın Polonyaya girdi 
lonyalı kadınlar büyük bir cesaret gös ği gün cenup cephesindeki Leh kıta
tererek ilk hatlara kadar askerlere yi ları Almanları mağlup etmekte ve Al· 

man kıtaahm nehre kadar püskürtmek 
yecek taşımaktadırlar. te idi. 

Radyonun spikeri Alman hücumla· Bundan başka ayni gün yapılan 
ne kadar şiddetli olursa olsun Varşo- bir bombardıman neticesinde iki Al· 
vanın mukavemet edeceğini bildirmek man generalı ölmüştür bunlardan biri 
tedir. , general Prittviz dir. 

Miralay Lispsinski radyosu beya- Zaleszozyki pazartesi günü Sovyet 
natta bulunarak vaziyette bir değişik· ler tarafından işgal edilmiştir fakat pa 
lik olmadığını ve bütün Alman taarruz zarteıi gecesi sokak muharebeleri ha 

l larmm geri püskürtüldüğünü söylemiş la devam etmekte idi. 
ve demiştir ki : 

Manevi kuvvet ve azim, tanklardan 
ve alevlerden daha kuvvetlidir. 

Sevk edllen yaralılar 

Zürich : 21 -a.a.- Leipzigde çı 
kan son haberler ga"zetesi ilk yaralı 
treninin bu şehre muva.s nı bildir· 

iki Polonya gener•ll llldU 

Bükreş : 21 -v.a.- Polonya kay 
nağından alınan haberlere göre son 
a-ünlerde iki Polonya generalı harp sa 
hasında kıtalarının başında ölmşütür. 

Bunlar general Skotnicki ve general 
Mond'bır. 

malen Garben 30/135 arsa 2· 135 
ev ve Cenuben yol ile çevrili tıh· 
teni ve fevgıtni bulunan odalar1 ı• · 
mil hanenin Şuyuun izalese sureti· 
le Belediye mezat salonunda jbale· 
ıı ıcra kılınacaktır. Dellaliye ve 
salon resimleri müşteriye aittir. 
Muhamen d~teri 2500 Lira olup 
24 Teşrinievvel 939 tarihine müsa· 
düf Sali Günü 8 başlayarak 12 de 
kat'i ihalesi icra kılınacatından mez· 
kur Gün ve ssatta Btılediye mezat 
salonunda yüzde yedi buçuk Pey 
akçasiyle birlikte talip olanların 
hazır bulunmalara ilan olunur. 
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~--------------------------!--Sinemanın en tipik ve Bn 
Tuhaf Adamı 

( F ernande 1 ) 
ıao.a Akşam 

yaz l ı k Sln•m•nın 
Göstereceği da.1•.ıulıııaz derecede 

Gulunçlu, Hareketli ve Fevk.alide 
Bir Mevıı:ua Sahip 

1 A Ş K 1 

1MAHKÜMU1 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

füı Son Gu~eı Filminde Butun 
Kendini Sevenlere Çok Zevkli 

İki Saat Geçirecektir. 

~·-
PROGRAMA 1LA YETEN : 

EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 



~2 Eylul 939 Türksözü Sahife : 5 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: -----------------------------------------------------
A - idaremiz. taşra teşkilatında açık memuriyetler için Adana Baş 

rv,Üdiirlüğü merkezinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
B - imtihan 24 - 1 O - 939 Salı günü saat 13 de mezkur Baş

'llıiidürlük biuasında yapılacaktır. 
C - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz 

olmaları lazımdır: 
1 - En az orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğinilbitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhath olmak ve bedeni arızası bulunmamak. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak. 
D - imtihana talip olanlar 5 - 10 - 939 tarihine kadar bir dilek· 

Çe ve evrakı müsbite ve üç fotoğraf ile birlikte Başmüdürlüğe müracaatla 
kayıtlatmı yaptırmalıdırlar. 

Müjde 

Asri 
Pek yakında • 

• 

Müjde 
• 
sınema 

1939-1940 senesinin seçilmiş en müntehip şahe

serlerile sayın müşterilerine kapılarını açıyor. 

E - imtihan mevzuu şunlardır : 
1 - Hesap, Hendese 
2 - Yazı. 

3 - Umumi malumat ( Hayat bilıisi, Coğrafya ) 
4 - Lisan ( Konuşma ve yazma ) 

Aqana askeri satın alma komisyonu 
Reisliğinden : 

NOT: 
1 - imtihan n<ıticesinde ayni · detecede muvaffak olanlar arasında 

yabancı 1 isana vakıf bulunanlar tercih olunur. 
2 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahıil vaziyetlerine göre 

haremdeki dereceler üzerinden Ü<:retleti tesbit edılerek tayinleri yapılır. 
3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi on beş gün zarfında kabul et. 

llıiyenleı in bütün hakları iptal edilir. 
4 - Ecrıebi lisanına vakıf bulunanlar hangi liseını bildiklerini dilek. 

~elerine yazmalıdırlar. 11057 
22 - 23 - 24 

Adana Askeri Satın Alma Komisyo
u Riyasetinden : 

1 - fslahiye ve Maraş garnizonları ihtiyacı için 307 40 kilo sade 
Yağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 3 l 354 lira 
80 kuruştur. Eksiltmesi 13 - 10 - 939 Cuma günü saat onda yapıla
caktır. 

2 - Bu sade yağa ait şartname Ankara, İstanbul, ve .Diyarbak1r Le· 
"azım amirlikleri ve Adana askeri satın alma komisyonlarında her gün 
~0rebilirler. 

3 - Talibler 2490 sayılı kanunuuun 2, 3 maddelerindeki şeraiti haiz 
0ldukiaıma dair vesaikle ilk teminatlarını .havi teklif mektublarmı belli 
saattan on az bir saat evveline kadar vermiş bulunacaklardır. 

· 22 - 28-4- ı0 11oss 

Adana Askeri Satın Alma Komisyo
llu Reisliğinden : 

1 - lslahiye ve Maraş garnizonlara ihtiyacı için 626 bin I<ilo ekmeklik 
llll kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bed~li f89180 lira 
~lllp ilk teminatı 6688 lira 50 kuruştur. ihalesi 11 - 10 - 939 Çarşam
~ RÜnü saat onda Adana Askeri Satın Alma Komsiyonunda (yapılacak. 

br. 

S 2 - Şartnamesini lstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, Askeri 
atın Alma Komisyonlarmdn her gün göre bilirler. 

3 - istekliler tayin edilen günde ihale saatından en az nir saat ev· 
Velirıe kadar kanunun 2, 3 maddelerindeki şeraiti haiz olduklarına dair 
Vesaikle teklif mektuplarım komiıyona vermeleri lizımdır. 11054 

~ 22 - 27 -3-9 
~~q~~~~~""""'!!!"~~~~""'="~""""'"'i~~·!!!!""!!!!~~----

~~!han Orman Çevirge 
''1Udürlüğünden: 

2 Dortyolun Horu Ormamndaki 
~3 metre mikap Çam ağaçına sü· 
~~len pey haddi liyik görülmedi· 
~'-den 2490 sayılı kanunun 43. ün· 
t ltıaddesi hükmüne tevfikan sa
k1~11l on gün müddetle temdidine 

3~tar verilmiş olduğundan artırma 
l0/939 Sah günü saat 15 de ic· 

ta edileceği ilan olunur. 
11054 

Zayi Şahadetname : 

92(} senesinde misis baş öğret· 
menliğinden almış oldutum yeni 
harflerle okur yazar şahadetname· 
mi 935 tarihinde zayi ettim yenisi-
ni alacağımdan mezkur zayi edilen 
şahadetnamenin hükmü olmadığı 
iian olunur. 

Misis' in Tahiriye M. 
Ahmet Oğlu 

11052 Hüseyin Üzgür 

1 - Şartnamesindeki ebat ve evsaf dahilinde 200 adet su fıçısı pa
zarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 960 lira olup ilk teminatı 72 liradır. Eksiltmesi 
9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Adana askeri t satın alma komisyonunda her gün 
görülebilir: 

3 - Taliblerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte Adana aske-
ri satin alma komsiyonuna müracaatları. 11056 

22 - 27 - 3 - 7 

Tornacı alınacaktır : 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımıza Tornacı alınacaktır. isteklilerden lstanbulda bulunau. 
ların Zeytinburnu fabrikasına, lzmirde bulunanların Halkapınar fabrikasına 
ve Ankara'dakilerin de Umum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

20 - 22 - 24 - 26 - 28 11041 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

- Dünden artan · 

Nizamnamenin d,e Uzlaştırma ve Tahkimin tatbikatına taalluk eden 
hükümlerinin Kanunun meriyet mevkiine çıktığı tarihten itibaren ve o 
hükümlerle birlikte yürümesi zarureti derkar olmakla beraber Mümessil 
işçilerin seçilmesi ve sairesi gibi uzlaştrrmaya tekaddüm eden ve uzlaş· 
tırma için hazırlık mahiyetinde telakki edilebilen Nizamname hükümle
rinin daha evvel tatbik mevkiine çıkarılmasında bir mahzur düşünülme· 
diği cihetle teklif edilen madde kabul edilmiştir. 

Yukarıda yazılı mucip s.ebeplere dayanılarak yapılan tadillerden son• 
ra ve usuli maddelerin ilavesile yetmiş bir maddile olaralC Nizamname· 
nin aldığı şekil ilişik olarak sunulriıuştur. 

Devlet Şurası Kanunu'nun hükümlerine tevfikan Umumi Heyyette 
müzakere edilmek üzere Başkanlak Makamına sunulmasına S/1/1939 
tarihinde ittifakla karar verildi. 

Esas : 47 
Karar: 25 

Devlet Şurası 
Umumi Heyet Mazbatası 

iş Kanunu'nun 78 inci maddesi mucibince iktisat Vekaletince hazır. 
lanan <iş lhtilaflarmı Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi) projesinin 
tetkiki, Başvekalet Yüksek Makamından Devlet Şurası Riyasetine yazı. 
lan· ve Birinci Daireye tevdi buyurulan 1112/1938 tarih ve 4841 sayılı 
tezkerede bildirilmesi üzerine Dairece buna dair tanzim olunan 5/1/1939 

" tarih ve 65/1 sayılı mazbata okundu. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KlLO FlATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koza 5,50 6~85-

Piyasa parlafl .. 
Piyasa temizi 

"' 

Klevland 28,50 35 
-Klevland(Y.M.) 1 

·~ 

YAPA GI 
. -

Beyaz 

1 1 ' 
Siyah 

- Ç IGI T 
1 

1 
1 

Yerli "Yemlik,. 

1 1 1 
-

.. "Tohumluk,, - - HU B U BA T 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,15 

"' Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3,75 
DeUce 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,50 1 12,37 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. • ·- .c Dört yıldız Doğruluk .ı::ı ('($ 

..:.: u:: üç .:! ı::: " • o ... Simit 
Q~ 

,, 
Dört yıldız C umhuriyet :::s 

N <> üç t"-. ,, ,, 
Simit " 
Liv~rpol Telgraflar1 Kambiyo ve Para 

21 / 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
P~M Santim 

Hazır Lird 

ı-Rayişmark -----
Vadeli ı. Frank ( Fransız ) -2- 95 -
Vadeli fil . Sterlin ( İngiliz ) -5-21 
Hind hazır 

1 

Dolar ( Amerika ) 1291 28 
Ne::ıork Frank ( isvii re) 00 ()() 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
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. lı Bankasına para yabrmakla, yalnaz para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

' 

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

1 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığım almak için sene 

Jerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
oJan DÜRKOP Bisikletlerinin m a
deni aksamı Kromdan mamUl olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet meraklılarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 19-45 

Dürkopp 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasta. arını kabule 
başlamıştır. 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

H••tal•rını her gDn ••b•htan •k••m• kad•r kabul eder. 

G.A. 23 - 26 10909 

Adana biçki yurdu 

,,;. 

Refika Recep Tümerkan k 

Bebe"li kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine başlamıştır 

9-10 G. A. 10995 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa!' 


