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HARİCİYE VEKİLİMİZİN MOSKOVA SEYAHATi 

HARICl l'E VEKiLiMiZ 

TÜRK GAZETECiLERiNE 

Ş Ö Y LE DEDi 

SizeSovyetmemleketinden iyihava 
disler getireceğimi ümidediyorum 

Son zamanların beynelmilel karışık hadiseleri, Sov
yetlerle aramızdaki emniyet ve menfaat birliği va
ıiyetini sarsmak şöyle dursun,bilakis takviye etmiştir 

TÜRK MlLLEl1NDEN SOVYET MiLLETiNE SAMiMİ SELAMLAR 

1stanbul : 22 (a.a.) - Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, bağlanan 
hususi vagonla saat 8,50'de Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Hariciye Vekilimizin refakatinde Sovyetlerin büyük elçisi B. Teren
iief bulunmakta idi. 

Hariciye Vekilimiz, Haydarpaşa istasyonunda Vali, Emniyet direktö· 
rü, şehrimizdeki elçiler, mebuslar ve matbuat erkanı tarafından karşılan· 
rnıştır. 

Şükrü Saracoğlu, bugün saat 15'te kadeş vapuru ile odesaya hare
ket edecektir. 

(Hariciye Vekilimizin mUhlm beyanatını lçerda bulacaksınız) 

YURDDA ZELZELE FELAKETi 

DiKiLi KASABAMIZ 
ENKAZ HALiNDE 
BERGAMIADA DABAZ EVLElil YIKILDI · GARPDEKI BOTUN 

BÖLGELERiM iZDE. HAFlF GEÇDI · FELAKETZEDELERE YARDIM 

- Yazısı içerd.- -

Fransız 
mühim 

Başvekili 
bir nutuk 

radyoda 
söyledi 

••va 
ya 

hürriyet 
ölüm ! ,, 

" Senelerden beri bütün taahhüdleri birer 
birer yırtmış olan insana, dünyada bir tek 
namuslu a dam artık inana bilirmi ? ,, 

Fransız Başvekili DtLfadie sağında 
Fransız deni:. kuvvec eri knmandanı 

amiral Darlen, solunda bıışkıınıandnn 
ganeal Gamlen 

_Paris' :;~2k (Radyo)(Fransız başve 
l kiH Bay.:_ ~a~dya(dün : gece radyoda 
bir nutuk söylemiştir. Başvekil bu nut 
kunda ezcümle şöyle den.iştir : 

1 - ' -Yirmi gundenberi harbde bulu 
nuyoruz. Her akşam size hitap etmek 
ve her günün \.aziyetini anlatmak is
tiyorum. Fakat bu mümkün olmuyor. 

Sız haı beden gençler l Fransız 
erkegı 1 gözleri yolda olan Fransız ka 
dıııları ! 

8ır kaç gün evvel cephemizi ziva 
ret ettim. Alman topraklanna girmiş ~lan 
kltalanmızdan birisinin vaziyetini gör
düm. Ozamaıı bir daha anladımki as
kerlerimiz ve kumanda heyetimiz ne 
mükemmeldir. 

Onlarla konuşdum onlar ne için 
harp ettiklerini biliyorlar. 

CEPHELERDE HARP DEVAM EDİYOR 

Onlar, mecbur kalarak Almanlarla 
harp ettiklerini, köylüyü toprağından, 
halkı işinden ayıran hadiselere artık bir 
nihayet vermek için harp ettiklarini 
biliyorlar ! Onlar Hitler tahakkümünün 
albnda Fransız rejimininde ezilmesini 
istemediklerinden harp ettiklerini bili-

ŞARKi POLONY ADA SOVYET 
•• 

NiZAMI TEESSUS ETTi 
...._____~~~~~~~~~~~ 

Ruzvelt'in Nutku 
iyi karşılandı 

Bay Ruzveltin proğramı 
ltabili tatbik görülüyor 

~ Nevyork : 22 ( a.a. ) Gazeteler, 
~ Uzvelt'in mesajını tasvib et:nekte 

• l:h mantıki olan Proğramının kabili 
ttkkuk olduğunu bildirmektedirler. 

lo Londra : 22 (a.a.) - Bu sabatı 
lik lld~a·.~aki siyasi mahafilde nikbin· 
Qe ~ukum sürmekte idi. Bu mahatıl. 

· Ruz\ elt 'ın nutku çok müsaid 

-Gerisi dödrüncü sahifede: -

ha. ı a Varşova 
kahramanca 
müdafaada 

S"a r b r Ü k 
harekat 

civarında 

devamda 

Garp cephesinde Paris : 22 ·a.a.

Tebliğ: 

Sarbrük bölgesinde temas kıtala
nınızın ve bütün cephe üzerinde de 
iki taraf topçusunun faaliyeti kayde
dılmiştir. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Nazi Şeflerinin 
stoku ! servet 

GôRING,GÖBBELS VE DiGER BÜ
TÜN ŞEFLER AMERiKA BANKALA· 
RINA MÜHİM PARALAR YATJRMIŞ 

Nev-york: 22 a. a. Havas - A. 
marikan esham ve tahvilat borsası 

mahfellerinde Göring, Göbbels ve di
ğer Nazi liderlerinin Aemrikan banka
larında mühim mevdfıatmarı bulundu
ğundan veya sarraflarda Amerikan 
shamı olarak sermayeleri mevcut olduğu 
söylenmektedir . Bu sermayelerin 
yekfınu ıo ita 55 milyon dolar tahnin 
edilmektedir. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

rv·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·-·-·-·- ·"1 
;YENİ ROMEN i 
;K ABİNE S İ! 
• • . 
• i On bir katil de . 
ı cezasını buldu 

i 
• . 
• . • • . 
• . 

• e 
! Bükreş : 22 ( Radyo )- ! 
! Yeni Rumen kabinesini, Ga- ! 
! neraı Algyess teşkil etmı,. ! 
! tır • ! 
! Eski Başvekil Kalines. ! 
! ko'nun katıllerl cezaların ı ı 
! görmüşlerdir • Evvelce in· i 
! tlhar eden iki kişiden baş- • 
! ka katllle rden diger dokuz j 
! kişi bu sabah kursuna dl. i 
! zlldller • - Gcnsı ıÇeride - i . .... .-..~ . ._. .............. ,,.._,,,,.. ................ .-..~. 



Sahlfe : 2 

Hariciye Vekili 
mizin Moskova 

Seyaha ti 
- Birinci sahifeden artan -

lstanbul : 22 (a.a.) - Moskova' 
ya gitmek üzere bugün şehrimize 
gelmiş bulunan Hariciye Vekilımiz 
Şükrü Saracoğlu, bu sabah saat 10.30' 
da perapalasta gazetecileri kabul e
derek aşağıdaki beyanatta bulunmuş-
tur: 

"B. Potemkin'in ziyaretini iade 
için Moskova'ya gidiyorum. 

Orada iki memleketi alakadar 
eden meseleleri konuşacağım. her· 
şeyden evvel Türk efkarı umumiye
sine tavzih etmek isterim ki, memle· 
ketleri miz arasında dostluk ve emni
yet hissi, arzu edileceği kadar sağ· 

lamdır. Son zamanların beynelmilel 
karışık hadiseleri aramızdaki emniyet 
ve menfaat birliği vaziyel ini sarsmak 
şöyle dursun, bilakis takviye etmiştir. 
Size, Sovyet memleketinden iyi ha
vadisler 2'etireceğimi ümid ediyorum. 

Türk milletinden Sovyet mıllet· 

lerine dostluk hisleri götüreceğim. 

Bu hareketle memleketin samimi ar· 
zularına terceman olacağıma emi· 
nim . ., 

lst2nbul : 22 (Telefonla) - Ha· 
riciye Vekilimiz Moskovaya hare· 
ketinden evvel Tas ajansı muhabi· 
rine ezcümle Şu beyanatta bulun
muşlardır: 

- " Tas ajansı vasıtasiyle 
Türk Milletinin samimi selamla. 
rını Sovyet milletine göndermekle 
bahtiyarım. 

Bu seyahatim iki memleket ara
sındaki dostluğu tt!mİn ve ziyaretle 
ri iade etmek gayesiyle vuku bul· 
maktadır." 

Hariciye Vekilimize Sovyetlerin 
Ankara sFfiri rPfakat etmektedir. 

Y urdda zelzele 
felaketi 

Ankara : 22 (Telefonla) - Zelze 
le mıntakalarında alınan mütemmim 
malümata göre. zelzelenin en büyük 
tahribatı Dikili kasabamızda olmuştur. 
Bu kasabamızın üçde ikisi 'enkaz haline 
gelmiştir kaymakam ve aileside enkaz 
altında kalmışlarsada kurtarılmışlardır. 

ölenler ve yaralananlar vardır. 
iz mirden felaketzede yuddaşları

mıza herdürlü muavenetler için ekipler 
çıkarılmıştır. 

Türk sözü 23 Eylul 939 

f ô~ h©ılb>~ırDC®ır l 
, ____________________________ I ________________________ , 

Esrarengiz bir cinayet 
Şakirpaşa civarında bulunan, başı gövdesinden 

y rı lmış, hüviyeti meçhul bir cesed ! 

21/22 - 939 terlhlnde, Şaklrpa•a civarında, tren hattı Uze· 
rinde hUv•yeti meçhul başı vUcüdundun ayrılmıf bir ceset bu
lunmuştur. 

Zayıfca , orta boylu, sarı saçh, 25 - 30 yaşlar1nda 

tahmin edilen bu cesedin geç· 
m i • herhangi b i r tren tarafm
dan keslld l i:iı l veya bif" 'sulkaste 
kurban gidip gitmediği belll 

deOlldlr. 

Ölünün kesik bulunan baş ve 
kolu Karşıyakada, gasilhanede teş· 
his için, halka teşhir ve zabıtaca tah 
kikata devam edilmektedir. 

Güreşcilerimiz 
Konya'ya gitti 

1 ve 2 llkteşrin. 1939 tarihin· 
de Ankarı.'da yapı lacak Türkiye 
S erbest güreş musabakalarına i şti 

rak edecek olan Bölgemiz Güreşçi 
leri Konyaya hareket etmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğünden gelen talimata göre 
Konya gurup merkezi seçilmiş ve 
Konya'da Seyhan, Burdur, Antalya, 
M~rsin, Afyon ve Konya güreşçile

ri arasında yapılcıcak seçmelerde 
kazanan güreşçiler bu Pazartesi 
günü Türkiye birinciliklerine İştirak 
etmek üzere Ankara'ya hareket e
deceklerdir. 

Ankara : 22 (Telefonla) - Bu 
sabah 2,30 da Ankarada hafif bir 
hareketi arz oldu. Buraya gelen tel 
graflara göre, zelzele Kocaelide 2,30 
da hafif, Esgişehirde 2,30 ve 4,30 
da biraz şiddetlice, Edirne, Tekirda 
ğı, Manisa, Gelibolu ve kuş adasın
da 2,30 la 3,37 arasında hafif bir 
sarsıntıları kayt edilmiştir. 

gözü kanlı 
bir katil! 

Öldürdüğü kadınin yaralı 
kızına hastanede hücum 

etti 

Hasan kalalı Süleyman oğlu Ca 
fer adında birinin ayni fab rikada ça 

lışan, 45 yaş larında bir kadını biçak 
la öldlirdüğünü ve yaşındaki 

kızını ağır surette yaraladığını bil· 
dirmişdık, hastaneye kaldırılan kız· 

dan intikamını alamıyan katil hasta 
neye da larak yaralı Saimeyi tekrar 

öldürmeğc teşebbüs etmiş ve çakı 
ile tekrar bir kaç yerinden yarala· 
mıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu ikinci 
teşebbüse sebep, rakip zannettiği 

mevlüdü hastanede, Saimenin yanın 
da görmüş olmasıdır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde öğleye doğru 

hava kısmen bulutlu ve 

geçmiştir . En çok sıcak 
31 dc:receyi bulmuştu. 

rüzgarlı 

gölgede 

nakkale ve lzmirde 5,37 de beşer 
defa şiddetlıce zelzeleler olmuştur. 
Ve bu yüzden İzmirde bir çok ev-

!erin duvarları çatlamıştır. Gene bu 

saatlarda Berğamada vukua gelen 

\ Yarın kutlanacak 
Avcılık bayramı 

Atıcılık müsabakaları 
olacak 

V ALIMlZ VE TÜM KOMUT ANIMIZ 
BİRİNCi , iKiNCİ VE ÜÇÜNCÜLE
RE MADALYALAR VERECEKLER 

Yarın Adana avcı ları Avcı lık 
Bayramını kutlayacaklardır .Bayram 
tezahüratı Misiste yapılacak tır . 

Bu münasebetle hazırJanan pro · 
grama göre, atıcılık müsabakaları 

da olacaktır . 
Valimiz Bay Faik Üstün ve Ko 

mutanımız Arif Tanyeri tarafmdan 
müsabakalarda birincilik , ikincilik 
ve Üçüncülük kazananlara altın , 
gümüş ve bronzdan madalyalar 
verilecektir . 

Osmaniye çiftçisi 
çok memnun 

Ziraa t Banka sını n Osma"' 
niyede pamuk mübayaa 

fa~liyeti 

Osmaniye : 22 ( Hususi ) - Ha 
li hazır dünya vaziyeti dolayısile pa· 
muklarının düşük fiyatla talep edil" 
mesi çiftciıerimizi haklı olarak düşô~ 
dürmekte idi. Hükumetimizin za
manında Ziraat Bankası vasıtasile 
kilosu 31-35 kuruş fiatla mübaya· 
ata başlaması çiftçilerimizi çok se· 
vindırmişdir. Dünden beri piyasa· 
mızda hararetli sa"tışlar olmaktadır· 

Kay makam gel d l 

Kaymakamımız Nuri Olgun bıJ• 
gün gelmiş istasyonda Belediye <JO 

Partililer tarafından ~karşılanmışdıf 
Kaymakamımıza hoş geldin def 

ve muvaffakiyetler dileriz. 

~~--~~~~--·------,,) 
Bremen'in Almanlara 
iadesi haberi yalan ! 

Balikesirin Kepsüt kazasında 
4,10 . 4,20 arasında sekiz dafa, Ça 

.,, 
hareketi arzda bazı evler yı~ ılmıştır Londra : 22 ( Radyo ) - (; 

İngiliz zırhlısının batırıldığı, ve Bre ,.. 
K alinesk o k -1 md ? • 

-ı r 
, nin Almanlar tarafından ge 

alındığına dair ortaya atılan şayi 
rm tema rniyle asılsız olduğu istih 
rat nezaretinden bildirilmektedit 

Diplorr.atik mahfellerde kalinesko'-
! nun şahsi enerjisi ile :romanyanın üze

rinden demir muhafızlar tehlikesini 
uzaklaştırdığı bir saatte uful ,ettiği be-
yan edilmektedir. Memuriyet hayabnda 
memlekette nizam veasayişi temin et· 
meği kendisi için bir vazife telakki 
etmişti. Demir muhafızlara ve bunların 
şefi olan kodreana'ya karşı açtığı şah 
si mücadelede büyük bir cesaret gös· 
termişti. 

1 
GÜNÜN MEVZUU ---

Kalinesko, birkaç kere tehdid edil
miş ve bir kaçkere suikaste uğramış· 
tı. 

Kodreano'yu tevkif ettirdiği ve · 
demir muhafızlar şefinin vicesko ile 
birlikte kaçmağa teşebbüs ederken 
öldürüldüğü zarnandanberi büyük bir 

tehlike içinde bulunduğunu biliyordu. 

bu hadise kral Karolun Londra seya
hati esnasında vuku bulmuştur. 

Kalinesko,nun vahim karışıklıklara 

mani olduğu ve harbden evvel roman
ya'da büyük bir sükunet hüküm sürdü 
ğü bütün mahfellerde söylenmektedir. 

Pek tabii olarak birkaç haftadan· 
beri alman ekalliyetini temsil eden de
mirmuhafızlar memlekette bir kargaşa
lık cıkarmak için her fırsattan istifade 
etmekte idiler Demir muhafızların he· 
defi başlıca düşmanları olan kalinesko 
yu ortadan kaldırmaktı. 

Makineli ziraat içiıı 
getirilecek traktörleJ' 

Ankara : 22 - ilk olarak p.d 
ovasında tecrübeleri yapılmış ol 
Katarpiller traktörlerinin müs11 

randmanı dolay ısile Ziraat VekBıe, 
bunlardan makineli Ziraat mıll~f 
kalarına getirtmeye karar verıı>' 
tir . 

• 
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Yeni Romen 
Kabinesi 
Ba§L birinci sayfada 

Bükreş : 22 - a.a. - Kral Ca 
rol'üo dün akşam calinescu'ya halef 

olmak üzere tayin ettiği başvekil ile 
arkadaşları şunlı rcjli : 

Başvekil General Argescanu, 
Dahiliye nazırı Gebay ~Marinescu 
Milli müdafaa nazırı General 

ileus, 
Bu iiç nezaretin üçü de şimdiye 

kadar Calineıscu'nun uhdesinde idi. 
Yeni nazırlar, [saat 21.30' da 

Kralın huzurunda tahlif edilmişler· 
dir. Saat 22.30 da ilk kabine içti 
tııaı akdedilmiş ve bu içtimaın so· 
rıunda general agrescanu, 9 katilin 
idamında hazır bulunmuştur. 

Bükreş : 22 ( Radyo ) - Yeni 
ka~ine toplanarak Kat'i bitaraflık: 
politikasınadevama karar vermiştir. 

Bükreş : 22 - a.a. - General 
Argcasann, şu beyanatta bulunmuş-

tur : 
B. Calinescu, vazife başında, 

vatanın saadet ve refahı ve müdafa 
ası için çalışmakta olduğu bif sıra· 
da öldürülmüştür. Hükamet ve m~l
let onun hatıresmı tebcıl etmeğe , 
azmetmiştir. müteveffa, hayatını va 
tanı uğruna feda etmiştir. Nizamm 
muhafazası ve tedhiş hareketinin 
tenkili için hükumet :tarafından kati 

tedbirler alınmıştır. 
Romanya, komşularile anlaşma· 

yı ve itimadı daha ziyade takviye 
etmeğe çalışmakla beraber sufü siya 
setini idame ~ etmeğe azmeylemiştir. 
Şimdiki ihtilafa bitaraflığını muha· 

faza edecektir. 
Bükreş : 22 - a.a. - Calinescu 

pazar günü Cur~ta de arges'de gö· 
mülecektir. müteveffanın vasiyeti 
mucibince tabulu 12 öküz tarafın
dan çekilece-k bir araba ile mezara 

nakledilecektir. 

--------------------~ 
Tiftiklerimizi , satışı 

Istanbul : 2 2 - Piyasanın son 
vaziyeti h\\sebile tiftik fiatlan yük
selmekte devam etmektedir bu va

ziyet dolayisile Türkiye tiftik cemi 

yeti, ihracatı tanzim maksadile ve 
müstahsilin eline fazla para geçme· 

si için memleketimizin ençok .tiftik 
ihraç eden müessesesi olan Ürün 
firması ile bir anlaşma yapmak ta 

savvurundadır. 

Memleketimize getirile
cek kömür yakan 

otobüsler 

lstanbul : 22 - Benzin fiatla 
rındakiibeynelmilel piyasa yükliiek· 
liği dolayısile büyük şehirlerimizde 
Titaşin kömür yakan otobüslerinden 
getirilmesi hakkındaki karar , ya
Dfnda tatbik mevkiine girecektir. 

Türlcıözü 

Cebelüttarıkda 
gemilerin 

• 
muayenesı 

Cebelüttarık : 22 (Radyo) - Ce 
belüttarık bogazından geçen bütün 

bitaraı memleketlere ait olan vapurlar 
durdurularak muayene edilmektedir 

durmayan vapurlara top ateşi açıl· 
maktadır bu ticaret gemileri kont 

rol komiserlerı tarafından! iyice mu 
ayene edilmekde ve bilahare yol 

!arına devam için serbest bırakılmak 
tadır. 

Cumartesi günündenberi boğaz 
da bitaraf memleketlere ait 83 va 
pur muayene edilmiştir. 

1 lngiliz harbiye nazırı Paris 
den Londraya döndü 

Londra : 22 ( Radyo ) - Har
biye Nazm B. Hor Belişa Paristen 

Londraya dönmüştür. 
8. Belişa Pariste Fransız baş

vekili B. DaJadie, Fransız başkuman 
dam ıeneral Gamlen ve fniiliz ordu 
lan başkumandım ile ğörüşmüştür. 
Müteakiben lngiliz kıtalarmı tehiş 
etmiştir. 

lngilterede Kral Meclisi 

Londra : 22 (a.a.) - KraJ, bir 
meclis akdetmiştir. Bu mecliste Lord 
Stanhepe, Lord Cramford, Lord bnt-• hchaffe ve Millt müdafaa umurunu 
tanzim nazırı Lord Chatfield hazır 

bulunmuşlardır. 

Cephelerpe Harp 
Devam 

Birinci sahifeden artan 

Garp cepheelnde 
Alman tuzakları 

Brüksel : 22 (Radyo) - Haber 
alındığına göre, Fransız kıtalın Sar
brük civarındaki ileri hareketlerine de 

vam etmektedirler. Yine bu haberlere 
göre Fransızlar artık şehre temamile 
baldın bir mevkide bulunmaktadtrlar. 
Almanlar Sarbrükün cenubunda Fran
sız kıtalan tarafından işğal edilen mm 
takayı mütemadiyen bombardıman e
diyorlar. Fransız askerleri Almanlardan 
aldıkları araziye girdikleri zaman yol· 
larının üzerinde bin çeşid tuzak gör
mektedirler. 

Mesela, güya unutulmuş veya ka 
çarken bırakılmış gibi sağda, solda du 
ran asker miğferlerinin altında doku
nulduğu zaman derhal patlayan bom
balara kapısı açıldığı zaman inflak 
eden evlere, zehirlenmiş erzak depola 
nna rast gelinmektedir. 

CEPHE! GERiSiNDE 

Londra : 22 ( Radyo ) - lngiliz
Jere aid Kemsiktikert vapuru bir alman 
denizaltı gemisi tarafından torpillenmiş
tir. Vapurun battığı sırada yetişen iki 
büyük İngiliz deniz tayyaresinden birisi 
denize inerek gemide bulunanlardan 
14 dünü almış ve havalandıktan sonra 
diğer tayyare denize inerek geri kalan 
2o kişiyide alarak kurtarmıştır. 

Korsan tahtelbahir takip edilmek 
tedir. 

Bazı yalan haberler 

Londra : 22 a.a. - Birçok safı· 
harp gemilerinin ve bilhassa hood, 
renovn ve repluse kravuzörlerinin ba
tırılmış olduğuna dair : olan haberler, 
yalandır ve asıl ve esasdan aridir. Bu 
tekzibi yapan amirallık dairesi, ilave 
ediyor : 

Bremen vapurunun zaptedilmiş 
olduğuna bair olan şayialann da asıl 

ve esası yoktur. 

Ediyor 
'ARK CEPHESiNDE 

Varşova : 22 ( Radyo ) - Var
şovanın Şimalişarkt mıntakasmda bir 
Polonya kıtası Alman livası tarafın

dan tardedilmiştir . 

Varşovaya yapılan korkunç bom· 
bardmanlar devam etmektedir . 

2 numaralı V arşova radyosunun 
verdili mal<kmata göre , bu bombar· 
dmanlar esnasında Varşova mUzesin
deki bir çok kıymetli tablolar harap 
olmu~1 keza Gubneva muharebesini 
temsil eden taplo parça parça ol· 
mu~tur. 

Sovyet sefarethanesint- 10 Bom· 
ba, Romen .s~forethanesine bir kaç 
bomba isabet etmiş ve binalar kısmen 

harap olmuştur . Varşova llahiyat 
akademisi de harap olmuştur. Alman 
tayyareleri ayni zamanda Kızılbaç 

h~stahaneleriııi de bombardman et· 
mişlerdir. Halbuki bu hastahanelerin 
ustlerinde iyice; görulccek şekilde 

Ku:ılhftç işnretleri vardı . Bll kadar 

şiddetli bombardmanlara rağmen,aşa· 
ğı yukarı şehirde hayat degişmemiş, 

ve panik olmamı~tır. 

Polonya-Macar hududunda 

Paris : 22 ( Radyo ) - Polon
yayı işgal eden Alman kıtaları Po

lonya-Macaristan hududunun sonuna 
varmışlardır , Almanların şimdi bu-

lunduğu yer Macar hududundan uzun 
bir tunel ile ayrılmıştır . Bu tUnelin 
Uçte ikisi Macarlara ve Uçte biri de 
Polonyalılara aittir. 

Alman subaylarından mürekkep 
bir heyet Macar hudut muhafızlarını 
adamlamağa gitmişlerdir. 

Alman heyeti Moakovadan dllndU 

Paris : 22 ( Radyo ) - Mosko
vaya gitmiş olan Alman •skeri he· 
yeti geri dönmuştur. Zaıınolunduğuna 
göre Sovyet ve Alman mıntakalarınm 
kaU surette tesbiti sonraya bırakıl-

mı~tır . 

Sahife : 3 

VarfOva mUdafllerl tanklarm 
va zırhlı otomoblllerln 

Uzerlne eıçrıyarlar 

Paris : 23 ( Radyo ) - Polonya 
resmt tebli~i : 

Prağa mıntaka<:ında duşmanın 

yaptııt bir taarruz tardolunmuştur . 
Garp mıntakasında kanlı muharebe· 
lerden sonra düşmanın taarruzunu 
tardetmeğe muvaffak olmuştur. 

Alman tayyarelerinin attıkları 

bombalardan V arşovadaki Sovyet 
sefarethanesi harap olmuştur . 

Varşova kıtaları mütemadiyen 
takviye almaktadır . Duşmaoın iki 
gUndenheri yaptığı taarruzlar butun 

tardedilmiştir . Askerlıtrimizin kalı

ramanlııt hudutsuz bir dereceye çık-

mıştır. Ekseriya duşman tanklarırun 

ve zırhlı otomobillerinin Uzerine sıç
rayarak silahlarını tahrip etmekte· 
dirler. Bu suretle düşmandan esir 

alınmış tank ve zırhlı otomobiller 
vardır . Halk şehrin müdafaasında 
çok kıymetli hizmetler görmektedir. 

SOVYET HAREKETi : 

Moskova : 22 ( Radyo ) - Bir 
Sovyet asker~ heyeti , Polonyadaki 
mıntakaların muvakkaten tahdidi için 
buradan Polonyaya hart"ket etmiştir. 

Moskova: 22 - a. a. - Ga· 
zeteler, Kızılordu erkaıuharbiyesinin 

aşaltdaki tebliğini neşretmektedirler: 

Sovyet kıtaatı , dun ve evvelki 
gUn varmış oldukları hattı tarsin et· 

mişler ve işgal t-tmiş oldukları ara· 
zide bulunan duşman yuvalarını tat
hir eylemişlerdir. 

Dun saat 19 da Sovyet kıtaatı, 
Pinski işgal etmişler ve Lvov ve 
Sarny'ye doğru ilerlemişlerdir. Rovno 

ile Dubno zaptı.dilmiştir • Muvakkat 
ve mahalli idareler tesis edilmiştir . 
Mektepler, açılmak üzeredir. Sinema· 
larda Sovyet filmleri gösterilmekte· 
dir . Gizli olarak Ukranyada ve 

Beyaz Rusyada yaşamakta olan Ko· 
mUnistler , hududu geçerek Sovyet 
Rusyaya gitmektedirler . 

Polonyada Sovyet nizamı 

Moskova : 22 - a. a. - Bata 
Ukrruıyası ile Beyaz Rusyada Sov• 
yetler telgraf ve telefon mubabera-

tının tekrar tesisine çalıJmaktadırlar. 
Tas ajansına göre asaJ'iş! işçi muha· 

fız kıtııatına mensup mUfrezeler te
min etmektedir. 

Muvakkaten teşkil edilen bele
diye idaresi' Sovyet parasının ve Leh 

parasının ayni zıımanda kabulUne ve 
gazetelerin ,yakında iki lisanla , Uk-

ranya ve B~yaz Rusya lisanlarile 
intişarına kal"ar vermiştir. 

Vllnoda •UkQn 1 

Kaunas : 22 - a. a. - Sovytt 
kıtaatı tarafmdan işgal t>dilen Vilno 
şehrinde sUld1nct vardır . 

Sovyot makamları yakl\cak mn<l
delerile s~yriseferin tanzimine ait 
bazı kararnameler neşretmişlerdir . 

Alman bombaelle Ölen Rua 
memurları 

Varşova : 22 ( Radyo ) - Var· 
şova Rus sefarethanesi memurla-

rından bir çoğu Alman bombardmam 
ile yaralanmışlardır . 

Üzerinde temamile görulebilecek. 
işaretler olduğu halde Kızılhaç has-

tahanesi de Alman tayyareleri t• 
fıadan bombardman edilmiştir 

bin ba~langıcından 21 EyH'· 
V nrşovanıo Uzerinde 80 duşı 
yaresi duşurulmuştur . 
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IRADYOI 
Bugünkü Prog~am 1 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
.. 

Cumartesi - 23 I 91 939 

13.30 Progı am ve memleket saat 
ayarı ~ 

13.35 Türk müii~i (Halk türkü
leri Sadi Yaver Ataman ' 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. · 

14.10 - 15 Müıik ( Dans müıiA"i 
- Pi.) . 

15. - · lŞ.30 Müzik (Ş~n Oda 
müziği) lbrahim Özgür ve Ateş Bô· 
cekleri · · 

' 18.00 Program ve memleket saat 
ayarı -

18.35 Müzik ( Küçük 170rkest· 
ra Şef : Necip Aşkın) 

1 - Gustav Lindner - Şarab 
ilahı Haküs şerefine dans 

19.10 Türk müaifi İnce saz 
fas'. ı - Safiye T okayın iştirakile 

Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 
kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Ham· 
di Tol:.ay 

20.00 Memleket saat ayarı, 
20.00 Müzik ( J. $trauss ın Ya· 

rasa opereti) 
20.40 Ajans ve meteoroJoji ha· 

ferleri. 

21.00 Türk müziği 

Okuyan : Mefharet Satnak, Sa· 
:ai Hoşses 

Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 
Erer, Kemal Niyazi ~eybun 

21.40 Konuşma 

21 .55 Müzik (Neşeli plaklar 

22.no Ecnebi dillerle Jconuşma 

22.30 Müzik (Oans müziti Pi.) 

23.00 Son ııjans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, K"nmbiyo nukut 
borsası (fiat) 

23.20 m(izik (Caıband r.- Pl.) 
23·55-24 Yaıınki Pro1rıa.m· 

Kayıp aranıyor 

Yukarıda fototrıfı görülen ( aiti 
sene evvelki fotoğrafı ) Mehmet 

o~lu Süleyman Ceyhanda iken 
iki senedenbcri kaybolup hayat ve 

mematından lıab.:r alınamamakta· 
~ır. Muroaileyhten haberj olanların 
'tbaamıza haber vermesi insani

~amma rica olunur. 

Türksözü 23 Eylul 939 

Ruzveltin nutku 
- Birinci sahifeden ·artan -

j Adana Milli Mensucat fabrikası Direk
törlüğünden: 

bir tesir hasıl etmiştir. BiJhassa Ame· 
rika Reisicümhurunun söylemiş oldu· 
~u nutukta şimdiki bitaraflık kanunu · 
nun tecavüze maruz kalan tarafa her 
türlü muavenette bulunmaktan imti· 
na eylemekle mütecavize yardımda 
bulunmak gibi garib bir netice tevlid 
etmekte oldutundan bahis olan kıs· 
ma işaret edilmektedir; 

Burada Amcıika Reisicümhuru· 
nun müdafaa etmekte oldup (noktai 
nazarin kongrede 1ralib geleceii Ü· 

mid edilmektedir. 

Fransız Başvekili 
bir nutuk söyledi 

- Birinci sahifeden artan 

yorlar. Fransız askeri niçin ? harp 
ettifini iyice biliyor. 

Sulbü kurtarmak için yaptığımız 

bütün 1rayretler müsbet bir netice ve
remedi. Amerikanın ğayretleri ve keza 
ltalya hükumetinin tavassutu t hepsi hep 
si akim kaldı. 

Polonyanın taksimi cinayeti evvel 
ce hazırlanmışdı 

Buiün Polonya bize yaJnız insaf
sızca bir kurban oluşunun nümunesini 
vermekle kalmıyor, kahramanlıkıda bu 
na ilave ediyor. 

Polonya askerleri ~e balkı topra-: 
f!na bütün benliği ile sanlmış bulunu 
yor. 

Fakat Polonya piyadeleri kahra
manca harp ederken ve bütün Alman 
hücumları kırılırken, kızıl ordu, evvelce 
tanzim edilmiş gizli muahede ahkamı 
mucibince Polonya topratına giriyordu 
bu iki mütecaviz ordunun elinde Polon 
yayı paylaşmak için bir mukavele var 
dı. 

Düşününüz bir kere, senelerdenbe 
ri bütün taahhütleri birer birer yırtmış 
olan bir insana dünyada bir tek namus 
lu adam artık inana bilirmi ? 

Hitler 28 Maytsdaki beyanatında
Almanyanın Avusturya dahili işlerine 
karışmak niyetinde olmadığını söyle
miş fakat bilahare Avusturyaya saldır 
mı~ı. Hitler ayni teminatı bizzat Mu 
nihde Çekoslovakya için banada ver 
di; Fakat çok ieçmeden bu sözünüde 
unuttu.,, 

Başvekil Daladye; bu nutukda Al 
sas - Loren içinde giinün birinde Al
manyanın harekete kalkmasının muhak 
kak oldutunu söyledikden sonra beya 
nalına ıöyle devam etmiştir. 

-" Bütün Fransa ayata kalkmış
tır. Bizde vatan haini yokdur. Bizdeki 
millet bayraQ-ının üstüne şu iki kelime 
yi yazmışdır : 

Ya hüriyyet l Ya ölüm l 

Zayi Şehadetname 

930 ıeneıinde Misis baş öğret 
menlitinden almış olduğum yeni 
harflerle okur yazar şehadetnamemı 
93S tarihinde zayi ettim. Y eniıinı 
alacatımdın mrzktir zayi edilen 
şehadetnamemin hükmü olmadıtı 

ilin olunur. 11052 

Misiıin Tahiriye M. Ahmet oğlu 
Hüseyin Üzgür 

Saygılı çiftçilerimiz ve m;işterllerin1ize: 

Fabrikamızda pRmukları ÇC"kilen müşterilerimizin çiğitlerini Fcamu~un 
çekilditi tarihinden itibaren azami bir h~fta zaıfında kaldırmalarını has· 
saten rica ederiz. Bir hafta zarfında kaldırılmayorı çiğitln bilumum nak

liye masrafı müşteriye ait olarak fabrikamız ittisalındaki Yf'ğ fabrikası 
anbarlarına nakil edilecektir. 

Bu anbarlarda vukuu melhuz çürümf', yanma, evsaf v~ c+ısinin dt>ğİş · 
me ve her türlü bozulma ve z:ır;ırlardan fabrikamızın ve ne de yağ fab· 
rikasının mesul ve zamio olm:ı ac ığırıı muhterem müşterilerimizin malCı rnu 

olmak üzere ilin ederiz. 1 lfl26 14- 16-19-21-23 

Sincmamn en tipik vr: En 
Tuhaf Adamı 

1

, ( F ernande 1 ) 
Bu Akşam 

Yazhk sın•m•n•n' 
Gö.!iterecegi dayanılmaz derecede 
Gulunçlu, Hareketli ve Fevkal!de 

Bir Mevzua Sahip 

1 MAHKÜMU ' 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

En Son Gu:ııel Filminde Butun 
Kendini Sevenlere Çok Zevkli 

lk.i Saat Geçirecektir. 
.... 4ill 

PROGRAMA ILA YETEN : 

EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 
. 

Adana ~hmet Mürşit fab 
rikası direktörlüğünden: 

Sayın çiftçilerimiz ve müşterile· 

rimize : 
Fabrikada pamuklan çekilen müı 

terilerimizin çiğitlerini pamu~un çe· 

kil<ıi~i tarihten itibaren azami bir 
hafta zarfında kal:Jırmalarını ehem· 

miyctle rica ederim . Bir hafta zar· 

fında kaldırılmayan çititler bilamum 

nakliye masrafı müıteriye ait olmak 

üzere yat fabrikası anbarına nakle· 

dilecektir . 
Su anbarlarda vukuu melhuz 

çürüme, yanma , evsaf ve çeıitinin 
detifme ve her türlü bozulma ve 

zararlardan fabrikanın mesul ve 

zamin olamıyacağını muhterem müı 
terilerimin malumu olmak üzere 

ilin ederim , 11051 21-23-26 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Toros eczahanes1dir 

,. 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylak 

t Aylık 

Kuru~ 

1200 
600 
'iOO 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - llinlar için idareye müra

cat edilmelidir. 

1 
Dahlll Tertibat. Yeniden tezyin 
ve Maklneal mUkemmeı bir 

••ki• konulmuf olan 

ALSARAY 
SiNEMASI 

1939 - 1940 Sinema Mevsimine 

Pek Yakında 
BAŞLIYOR 

ilk Büyük Program: 

1
. --~~~~~~~~i ·ı 
e Ot .. 0 0 O* *O .. .. .. f' O* o n •• # 

( JEAN PIERRE AUMONT ve 

CHARLE V ANEL ) 

Tarafından yaratılan AŞKlve 
Büyük Maceralarla Dolu Büyük 

Bir Şark Filmidir 

10992 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamirab Tungs. 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mulitı Adana Acentalıtı . 
Eski Orozdibak karşuı No::ss 

lv736 47 

i 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
---~~~~~~~....,,.. 

KiLO FlATI 
CiNSi En az 

K. S. 
En çok 

K. s. 
-Xoza 6,85 
Piyasa parJafl • 

~:.-~-~~~~-ı-~~~--

Piyasa temizi • 

Kievland 
-Klevlan_d_(_Y-~.-=-M=-. ..,...) --

SatıJan Mikdar 

Kilo 

Seyaz 
Siyah ı---1----

--1---
Yerli •Yemlik,. _ _____.. __ _ 

,. "Tohumluk,. 

.,___Bu~t~d~ay~Kı_b_r~ ___ ._~~~-ı-~--~'----~~ 
• Yerli 

• 
Ment_an_e __ 

.Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,50 1 12,37 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç • • 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,. • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 

üç " ,, 
Simit " 

Liverpo) TeJgraf)arı 
21 / 9 / 1938 

Kambiyo ve Para 

Liret 

iş Baukasından alınmıştır. 
--~~~~-~--P_e_~~&_nı_~ı~--~------,-~-,-~ı 

Hazır 
Rayişmark 

----
Vadeli 1. Frank (Fransız ) -2-95 ----
Vadeli uı Sterlin ( İngiliz ) -5-21 --
Hind hazır Dolar (Amerika) 1291 28 
Nevyork Frank { isviçre) 00 00 

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

32,000 -LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şul;>at, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

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. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma· 
deni aksamı Kromdan mamı'.il olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pu 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 20-45 

Dürkopp 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Her gün muayenehanesinde hast,,.. arını kabule 
başlamıştır. 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında İskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

). 

Hastalarmı her gUn sabahtan ak~ma kadar kabul eder• 

G.A. 24-26 10909 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydin e başlamıştır 

10 -lOG. A. 10995 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası . 
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