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CEPHELERDE MÜHiM 

Polonyalıların 6 fırkası, 2 alayı 
kızıl orduya teslim oldu 

Kar yılları 

YEDAD G0ÇL0 

E ylulun ilk gUnUndenberi 
Avrupada korkunç bir mu· 
harebe !başladı. Almanya 

Polonyayı istila etti. Fran-.a ile İngil· 
terede Polonyayı kurtarmak için Al· 
lllanyaya harp açtı. Son gUnlerde Rus· 
Yan1nda Polonya topraklarına girmesi 
bu muharebenin yirmibeş sene evvelki 
buyuk muharebe gibi, ~diAer avrupa 
de\7}etlerine de sirayet edebileceğini 
gösteriyor. 

Hudutlarını yeni topraklarla ge
l'ıİşletmek isteyen, yani, komfusanun 
?balında gözU olan devletler ( Fırsat 
bu fırsattır ) diyerek birer ikişer 
lrıtıharebı-ye Kire bilirler. 

bombardlmanını Amerika Almanlar Varşovanın obüsle 
konfransının vereceği karara intizaren tehir ettiler 

ALMAN ORDUSUNUN ESGi ERKANI HARBiYE UMUMiYE REiSi 

•• •• 

GN. FRiÇ CEPHEDE OLDU 
Hitler ve başkumandan 

garp cephesinde 
• 

Sovyetler Vilnoyu Litvanyaya iadeye karar verdi - Sovyet - Macar siyasi 
münasebatı Yeniden kuruldu Almanlar işgal ettik!eri mıntaka-

larda temizliK yapıyorlar - Polonyadan mülteci akını devanı ediyor - Hitle· 
rin Mayn Kamfı Almanyada artık okunmayacak - Zigfritteki alman askerleri 

l . Avrupanın bu karmakarışık gttn
erınde Turkiyenin vazi,yeti ne foJacak? 
l'Urki.ye Cumhuriyetinin :iç v" dış po· 

e litikasına bakmak bu harpteki Va%:İ- hasta - İngilizler yedi alman tahtelba hirini batırdılar 
.Yetimizi öğrenmek için kafidir. Bizim 
Politikamız hundan senelerce evvel 
ebedi şefimiz Ataturk tarl!fından şu 
kısn. fakat çok derin manalı cumle ile 
lzah edilmic;tir :( Yurtta sulh, cihanda 
sulh ) • 

Biz daima bu esac:ı göz önUnde· 
tutaı•ak çalıştık. Uzak ve yakın :kom· 
şulannıızla ciddi ve derin dostluklar 

d~esis ettik. Kimsenin topraklarına göz 
•ltınedik. Jç işlerimiz dede buyuk bir 
Cayrat gösterdik. Fabrikalarımızı, de
ttı. 1

" yoll11.r1mızı yaptık. Vatandaşlan-
~lza rahatlık ve zenginlik vermekten 
aşka hirşey duşUnmedik :kimsenin 

kahrıda gözUmUz olmadığı :için gizli 
apaklı işimiz yoktur. 

). Dahı:ı. bir hafta evvel baş veki · 
l • 

) lllız radyo ile butun dUnyaya yayı-
;n nutkunda bunu açıkça söyledi. 

UgUnki Avrupa muharebesilo uzaktan 
".esa _yakından alakalı olan devletle
~~n baş vekilimizin bu nutkunu buyuk 

~r se~~çle karşıla~aJarı. onl'.11'.ınd.~ 
t ' polıtıkamızı tasvıp ettiklerını gos 
erdi~nden hizim için çok memnuni

Yet '7 • • b" . tti erıcı ır ışare r. 
d A \Trupa harbi bakımından bu ka
• lll" sa~lam olan vaziyetimize rağmttn 
'llsanın aklına bir nokta takılabilir : 
l - Ya başkalarının bizim toprak
~:t~ızda gözU varsa o zaman ne ola· 

" Böyle bir sualin cevabını bizim 
l'~t>ınkeınize !uzum yoktur. Onu her 

r Çocuğu bilir : 
b· - Biz topraklıırımızın en ufak 
~r P~çasını bile başkalarına vereme· 

.}'ı 
h z. Bunun için döğU~meye her vakıt 
rtı a.,._ırız. \" e bugUn muttefiki olduğu-

\lz kuvvetli dostlarımızında yardımı 
- Gerisi üçüncü shaiede-

GARP BÖLGEMiZDE 
ZELZELE FELAKETi 

1 
ZARARIN i 

DÜNKÜ * 
t BiLANÇOSU ! 

Dikilıde 25 ölü, 62 yaralı, Kabakum 

köyünde 13 ölü , 20 yarala ; yıkılan 

bioalar 270 küsuru bulmuştur 

Evsiz kalanlar barındırıldı, yaralılar 
da derhal tedavi altına alındılar 

Ankara : 26 ( TeJefonla )- Yur- ı 
dumuzun Garp bölgelerinde vukubulan 
şiddetli zelzelelere ait buraya gelen 
mütemmim malumata göre, Çandarh , 
Tepeköy, ve Urlada ufak tefek tah
ribattan başka şayanı ehemmiyet bir 
zarar olmamıştır . 

Dikili kasabamızda 25 ölü , 12 
ağır ve 50 hafif olmak üzere 62 ya
ralı teshil edilmiştir. 

Dikilinin Kabakum köyünde de 
13 ölü ve 20 kadar yaralı vardır . 
Bergamada ölü ve yaralı yoktur . 

Dikilide bütün hükumet daireleri, 
Parti, Halkevi, Elektrik santralı 7 lo· 
kanta, 6 gazino, 200 ev ve 45 dük
kan tamamen yıkılmışbr . Kasabada 
geriye kalan diger binalar da oturu-

lamıyacak bir halde hasara uğramış
tır . 

Kızılay Umumi Merkeri , felaket
zedelere yardım için dün süratle ha
rekete geçmiştir. Açıkta kalanlar için 
350 çadır gönderilmiştir. Zelzele mın
takalanndaki yaralıların derhal teda
visine geçilmiştir. Ağu yaralılar lzmire 
nakledilmektedir . -

Dikilide sahil fenercisinin kulübe
sinden ve 35 göçmen evinden ( Bun
lar yeni yapılmışh ) başka hasar gör
memiş bina kalmamışbr. 

f zmirliler aralannda ilk hamlede 
topladıkları 535 liralık nakdi yardımı 
Kızılay emrine vermişlerdir . Kızılay 
Umumi Merkezi de ilk yardım olarak 
felaketzede:t!re 1000 lira göndermiştir. 

Sar'ın 

topçu 
şarkında 
faaliyeti 

POLONYA PETROL KAYNAKLA
RJNIN IŞLETMESINJ SOVYETLER 
ALMANY A'Y A TERK EDiYORMUŞ! 

Berlindeki Alman meçhul 
askerinin üzerine Fran

sız bayrağı asıldı !.. 
[ Yazısı dördUncUde ] 

Jngiliz - Fransız 
harp konseyi 

Budefa Londrada toplandı 
Londra : 23 (Radyo) - İngiliz -

Fransız yüksek harp konseyi dünde 
lngilterede toplanmışbr. 

içtimada, Fransız başvekili B. Da 
ladye, İngiliz başvekili B. Çemberlayn 
lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks, 
mühimmat nazırı Lord Çefilt, Fransız 
başkumandanı general GamJen hazır 
bulunmuşlardır öğleden evvel ve sonra 
olmak üzere iki ictima akddedilmiştir. 
Meclis 14 eylülden beri hads olan ve 
kayii tetkik etmiş ve bu hususda aza~ 
lar arasında tam bir görüş birliği ol
duğu anlaşılmıştır bundan sonra silah 
imalatı meseleside mevzu bahis olmuş 
bu hususda takip edilecek usuller hak 
kında mutabık kalınmıştır. 



Sahife : 2 

AMERiKAN oözO iLE 

D.aladye'nin 
hitabesi! 
Va§ington : 

D aladier'nin hitabesi, hitler'\n 
nutkundan sonra fransanın 
hattı hareketi hakkında be 

yanat bekleyen diplomatik mahfil
lerde ve 

/ 
efkarı umıJmiyede memr.u · 

niyetle karşılanmıştır. Bu mahfiller 
de Daladier tarafından teyid edilen 
Fransanın kararı ve azmi ziyadesile 
takdir edilmekte ve ba~vekilin har· 
hin ne maksadla yapıldtğına dair 
beyanatı umumiyetle tasvib olunmak 
tadır. Bu hitabe tam zamanında irad 
edilmiştir. Çünkü boralı gibi bazı 

infıradcılar fransanın ve İngi !terenin 
harbe devam edeceklerinden şubhe 
etmekte ve Daladier'nin ,işaret ettiği 
alman propagandasına alet o1arak 
yakında şuJh akdadileceği için bita
raflık kanununda değişiklik yapma. 
nıa lüzumsuz olduğunu ileri sürmek· 
te idiler, 

Dün kongrede söylediği nutukta 
harbin çetin olacağı ve gayri muay
yen bir zamma kadıtr devam ede
ceği kanatini izhar eden rooseve!tin 
fransız başvekilinin mutaleasına iş
tirak ettiği ehemmiyetle kaydedıf

mektedir. 

Dikili felak~tzedelerine 
yard1m meselesi 

Haber aldıgımıza göre , Adana 
Belediye<iinin Dikilide zelzele fela
ketine uğrayan yı.ırddaşlar a yar· 
dımda bulunması için, Belediye Da· 
imi Encümeni bir karar ittihaz ede 
cektir. 

Pamuk haşer~ tetkikatı 

Ziraat müdürü Bay Nuri Avcı ve 
mücadele istasyonu memuru Haydar 
lrtel pamuk haşere tetkikatı için 
dün civar köylere gitmişlerdir. 

Bn. Hatice Teşrekli 

Bir ay evvel şehrimizden mezu. 
nen ayrılan değerli ad[iyecilerimiz
den müddeiumumi muavini Bayan 
Hatice Teşrekli Adanaya dönmüş 
ve vazifesine başlamıştır. 
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Valiıılizin tedkikler:i 

Akala ve 
farkları 

Klevland pamuklarının 
ve randman nisbetleri 

Çukurova'daki sulama sahasına uygun bir 
pamuk çeşidinin taammümü- meselesi .. 

Vailmiz B. Faik OstUn,yanlarında Ziraat Müdürü Nuri Avcı 
olduğu halde Pamuk Üretme Çlftllğlne ve Mücadele istasyo
nuna giderek tetkiklerde bulunmuşlardır • Valimiz müte
hassıslarla yarııtığı temasta Akala ve KlavJand pamukları 

arasmdakl bilrlz farkları ve 
randman nısbetlerl üzerindeki 
etüd neticelerini danlemlşler, 

sonunda her hangi bir çeşit olursa 
olsun yakında sulama sahasına da· 
bil olacak olan Seyhan bölgesi 
için karlı bir pamuk çeşidinin ya· 
pılması hususunda direktifler ver· 
mişlerdir . 

Bilahara Mücadele istasyonunun 
laboratuvarlarını gezmişler , tetkik· 
ferini bitirerek şehrimize dönmüş

lerdir . 

Şehir meclisi 

Dün fevkalade içtimada 
yeni barem cedvelleri mü
zakere ve kabul edildi 

Dün bulunan ceset 

Ölümün cinayet değil bir 
tre. kazası eseri olduğu 

anlaşıldı 

Tren hattı üzerinde, başı gövde 
sinden ayrılmış bir şekilde bulunan 
hüviyeti meçhul ceset üzerinde tah 
kikata devam edilmekte olduğunu 

dünkü mıshamızda yazmışdık bu ha 
dise hakkında alakadar dairelerden 
yapdığımız tahkikata göre, ölü ola 
rak bulunan şahısın bir haftadanbe 
ri Adanada, bilhassa hükumet bina 
sı civarında, kendini bilmez bir şe
kilde dolaşan ve serseriyi andıran 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Fazla istihsal 

Bir çok Halkevi azası bu 
sabah otomobil erle 

köylere gidiyor 

Dün akşam bu mevzu etrafmdll 
iki konferans verildi 

Önümüzdeki yıllarda fazla istih· 
salin ve bilhassa toprak mahsulle· 
rinin milli iklisadiyatımızda oyna
yacağı ehemmiyetli rolü nazarı iti· 
bara alan halkevimiz , bu hususta 
çiftçi ve köylülerimizi aydınlatma· 
nın faydalı olacağmı düşünmüş ve 
harekete geçmiştir . Bu cümleden 
olmak üzere dün akşam borsa 
kahvesinde ve eski postahane kar· 
şısındaki kahvede Halkevi azasın· 

dan Ömer Sanv~r ve Zihni Ba}O 

önümüzdeki yıllarda toprak istib· 
salatımızı artırmanın büyük lüzurrı 

ve ehemmiyeti etrafında kor.uşmalıı 
yapmışlardır. 

Diger taraftan , bu sabab ayni 
mevzu etrafında köylülerimizle ko· 
nuşmalar yapmak üzere bir çok 
Halkevi mensubeyni otomobillerle 
köylerimizi dolaşmak üzere hare· 
ket edeceklerdir . 

Bundan başka yakında Adana· 
daki çiftçilerımız Halkevinde bir 
toplantıya dıwet edilerek bu mevıd 
etrafında kmdilerile kor.uşmaial 

1 yapılacaktır . 

Şehir meclisi dün saat onda 
fevkalade içtimaını yaptı. Cif erin kanlı mirif etleri 

Bu toplantıyı İcab ettiren iş, ye 

ni barem kanununa göre tanzim edi 
len belediye memurları kadrosunu 
müzakere idi. 

Meclis, okunan yeni kadro ced· 

vellerini ekseriyetle t kabul ederek, 
bu cedvelleria vilayet makamına 
tevdiini kararlaştırmıştır. 

Yeni kadro ced vellerine göre, 
belediye fen teşkiMtı memurJa11 bir 
miktar zam görmektedir. Bu yeni 
belediye kadrosunda bir hukuk mü-

şavirliği ile mezbaha jşleri için iki 
memurluk ihdas edilmiştir. 

Bir kadını 
layan bu 

kendi 

öldüren, 
adam 

karısını 

diğerini yara; 
daha öncede 
öldürmüş .. 

Amele, Cafer adında birinin Oy 
ma\dı köyünde ayni fabrikada çah
şan bir kadını öldürdüğü, ve kızı 

20 yaşlarindaki Saimeyide ağır su 

rette yaralayarak ortadan kayp ol 
duğunu, hastaneye yatırılan Saime· 

nin tedavisile meşğul olunurken lc9' 
tilin bir aralık hastaneye gırerek • 
imeyi öldürmek maksadiyle yenid 
yaraladığmıda dünki sayımızda bil· 
dirmiştik. 

le 
h 

Öğrendiğimize göre Cafer, btJO 

dan on sene evvel karısmt öldürfl1 
--------~----------------, 9 seneye kahkum edilerek cezası~' Brest - L•ıtovsk bitirmiştir. Bu yeni suçundan dolf 

ytda adliyece hakkında taammüde0 

Bir kaç gün evvelki ajans haber
leri, Almanlarla Rusların , Polonyanın 
Brest-Litovsk şehrinde buluşarak Po
lonyayı nasıl pay edeceklerinin ka
rarlaştırılacağını bildirmişti. 

Brest - Litovsk nasıl bir şehir
dir ? Bunun hakkında okuyucuları· 
mıza biraz malumat verelim : 

Muşaviya ve Bug sularının bir
leştiğ-i yerde olan bu 'şehir 29 ,370 
nüfusludur. Burası memleketteki tren 
yollarının birleştiği noktadır. Bu şehir 

ı---G_O_N_O_N __ M_E_v_z_u_u __ ı 
dericılik sanayii ile meşhurdur. 

1596 da bu şehirde kiliseler itti
hat etmiştir . 1918 de Bolşeviklerle 
Almanya ve müttefikleri arasında mu
ahede ohuştur. 

Bu ayalette Polonyalıların miktarı 
yfızde 29,8 d ir. Brest - Litovst mu
ahedesi bir taraftan Almanya , Avus
turya - Macaristan , Bulgaristan ve 

Türkiye, diger taraftan Rusya arasın
da 3-7 Mart 1918 de imzalanmıştır. 

Bolşevikler , bu muahede ile Po
lonyayı ve i3allık ayaletlerini terket
miş, Almanyanın Şark siyasetine in· 
kıyat etmiştir. Türkiyeye ve Ardehan, 
Kars ve Batum havzası bırakılmıştır. 

Fakat itilaf hükumetlerinin gale
besi üzerine, Bükreş muahedesi gibi 
Brest - Litovsk muahedesi de hü-
kümsüz bırakılmıştır. 

Görülüyor ki Bres - Litovsk ta
rihi bir şehirdir. 

katil ve katle teşebbüsden ilk ti 
kikat açılarak dün, sorgu hakimli 

1 
ce yapılan sorguyu müteakip d erb~ 
tevkifine karar verilmiş ve tevkif P
neye konulmuştur. 

tı 

Cinayetin birinin köy mmtak8 ~ • 

da işlenmesine binaen tahkikat, .ıı; 'll 

hud suçlar kanununa göre degil, ıJ 
nıi hiikümler dairesinde yapılnHı~ıJ 
dır. 

~· 
Yakında Adana ağır ceza IJ18 

1 
kemesinde düruşmaya başlaoac;ıı~tı 
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ŞUNDAN BUNDAN 
,....._.~-·-.......--·~ 

Aşk, Sevgi 
Ölçüleri!.n 

-------

F en ve tekniğin btşeı i hisler 
:e alakası yok derler. Bunun 
doğru olmadığı ahiren Ame 

rikada Riçmoı cf üniversitesi tabiat 
profesörü Mister Lovingin vü~u~a 
getirmeğe muvaffak olduğu bır a

let ile sabit olmuştur. 
Bu fen alimi busenin derece ve 

kesafetini ölçmek için bir alet icad 
etmiş ve buna diğer aletlere verilen 
adların menşei olan latioceye göre, 
Oscolumeter adını vermiştir ki ma 
nası dosdoğru öpüş ö!çüsüdür. Pro
fesörlerin talebesi bu aletin ismini · 
kısaltarak Oskar diyorlar. 

Aşk ve sevginin ölçüsünü ya
pan bu aletle bir genç kız ile deli 
kanlı ellerine birer elektrik kutbu 
(electrode) tuttuktan sonra dudak· 
larmı temas ettirerek elektrik ecre· 
yanının deveranını tamamlamakta· 
dırlar. 

Aletin müşiresi iki gencin biri· 
birini az yahut çok sevdiğini riya
zi bir sıhhat ile ifade etmektedir. 

Riçmond üniversitesi talebesi 
için alet çok tğlenceli bir şey ol 
nıuştur. Birbirini sevdiğini ve evlen
mek istediğini iddia eden kız ve 
erkek his ve fikirlerinde samimi 
elup olmadıklarını bu alet ile tec· 
rübe ediyorlar. Bu tecrübeler tabii 
Profesörlerin bulunmadığı ve babr.
ri olmadığı zamanlarda yapılıyor. 

..... 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

10RKIYE RADYO OIFüZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

p a z a r - 24 I 91 939 

12.30 Program ve memleket saat 
"Yarı 

12.35 Türk müziği ( Tuna Edcbi
~atından Nümuncler) Mesut Cemil 
•datesinde Halk Türkülen. 

13.00 Memleket saa l ayan, njans 
\ıe meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik ( Küçük Orkest
ra Şef : Necip Aşkın) 

1 - Willy Richartz : Küçük Ba
let suiti. 2 - WillyRichartz : ilkba
harda Bir Çift Aşık -- U \'ertür. 3-
\lteber : Mozaik. No. 1. 4 - Ralph 
Benat7.ky : Bebekler Perisi F11minden 
(NF.Ş,ELIYlM şarkısı). 5 - Frederik 
1-Iipprnann : Ormanda Bir Cüce Du. 
1
'1Yor - Halk Şarkısı üzerinde Var. 

YasYonlar. 6 - Leopold : Jspanya 
Metodileri - Potpuri. 

~i). 14.15- ı 4.30 Müzik ( Dans müzi-

a 18 30 Program rn memleket sant 
~llrı 

18,35 Müzik (Pazar çayı - Pi.) 

19.0s Çocuk saati 
19 35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
22.30 Müzik (Dans müziğ'i PJ.) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans 

Türksözü 

BOHEMYA'DA 1 

MORAVVA'.DA 
Lübnan meclisi 

tatil yaptı 
TEVKİFLER 

Bu iki bölgedeki bütün 
büyük adamlar hapsedildi 

Londra : 23 ( Radyo ) - Alı. 
nan haberlere göre Alman hükiime. 
ti Bohemya ve Boravya'da isyan baş· 
göstereceğini evvelden tabm~n ede· 
rek Gest~po teşkilatı vasıtasıyle bel· 
d~deki bütün > üksek idare adam. 
!arını ve memurları, teşekkül şefle · 
rini, Spor teşkilatı Reisleıini ve 
yüksek papasları arzularına göre 
kullanmak için tevkif ettirmişdir. 

Estonya hariciye nazırı 
Moskovaya gitti 

Paris : 23 (Radyo) - Estonya 
hariciye nazırı Sovyetlerle yapılan 
yeni ticaret mukavelesini imzalamak 
üzere Moskovaya gitmiştir. 

Mukavele müzakereleı i geçen 
haf ta olmuşdu. 

Yugoslavyada asker 
ailerine yardım 

Belgrad : 23 - a.a. - Nazırlar 
meclisi, manevralara çağrılmış 
olan asker ailelerine htr dürlü 
yardım yapmağa karar vermiştir 

Nazırlar meclisi, ayni zamanda 
askeri lüzuma binaen hayvanları 
müsadere edilecek olan bütün çift 
çi!ere tazminat verilmesini de karar 
altına almıştır. 

Devlet tahsilatında 
gece kasal~n 

Ankara : 23 _ Maliye vekaleti 
evvela büyük şehirlerimiıdeıı başla · 
yarak devlet tahsilatını munta~a~n 
ve glinü gününe kayıt etmek ıçın 

hükumet dairelerine gece kasalaı ı 

koydurmak tasavvurundadır. Tahsil 
darlar, vezne mu ımelelerinin ·kapa· 
nışından sonrada bımlara hesap nu 
maiaİarile çantalarını koya bilecek 
lerdir. 

ve metcmoloii haberleri 
20.45 Tiirk · müziği (Yeni Şaı kı· 

tar - Halk Türküleri) 
Okuyan : Radife Neydik, Melek 

Tokgö'l. 
Çalanlar : Vecihe Datyal, Ruşen 

Kemal Reşat: Eı er. 
21. 30 Müzik. ( Riyaseti Cumhur 

Bandosu - Şef 1hsan Künçer ) 

22.45 - 23.00Son aians, haber· 
leri ve yarınki program. 

Kanunu esaside tadilat 

Beyrut : 23 - a.a. - Havas : 
Mebusan meclisi dağılmıştır. 

Harb devam ettiği müidetçe top 
lanmıştır. Nazırlar meclisinin yerine 
de bir Fransız müşavirile bır nazır 
ve şimdi faaliyeffo bulunan müdiran 
meclisi kaim olacaktır. 

Yükse komiser puauk, muhtelif 
islam ve hiristiyan cemaatleıinin mü· 
messilleri tarafından ibhar edilen 
,arzuyu yerine hetirerek harbin icab 
!arını nazarı dikkate almak şartile 
lübnan kanunu esasisinde bazi tadi
lat yapan bir kararname isdar et-
miştir: 1 

Rei~icumhur Emile Edde, vazifesi 
ba~rnda kalmıştır. Mumaileyh yük· 
sek komiserin tasvibiyle kanun kuv 
vetini haiz kararnameler ilan et
mek hakma maliktir. 

İspanyanın bitaraflığı 

Madrıd : 23 - a.a. - ispanya 
dahiliye nezareti, beynelmilel köp 
rlinün ispanya cihetine ispanyanın 
bitaraflık deklarasyonunu ihtiva 
eden büyük bir levha astırmıştır . 

Ankarada gece ya
pılacak pasif ko
runma tecrübeleri 

Ankara : 23 - Bugünlerde An 
karada gece pasif korunma tecrü-, 
bderi yaplacaktır. Şehrin umumi 
tl"r.viı atı alarm işareti ile söndü. 
ı ülecektir . Hiç kimse beyaz ışık 
yakamıyacaktır . 

Yeni bir rakı fabrikamız 

fstan bul : 23 - Gümrük ve fn 
hisar far Vekaleti düşük dereceli 
içkiler imal etm*"k üzere, Titaş mü· 
essesesinin inşa etti"ği Paşa bahçe 
fabrikasının bir benzerini inşa et
mek tasavvurundadır . Bu yeni fab 
rikamız yalnız düşük der eceli rakı 
imal edecektir. 

Karabük fabrikalarımızın 
kereste ihtiyaçları 

Ankara : 23 - Karabük fab
rikalarımıza lüzumlu kerestenin O 
vel müessesesinin idaresindeki or
manlardan temini kararlaşmıştır , 
Böylelikle demir ve çelik endüs· 
trimizin büyük ihtiyaçlarından bi 
risi hal olmaktadır. 

Sahife : 3 

Kar 

-- Birinci sahifeden artan -

ile hiçbir şeyden korkmayız, l~te bu· 
nu butun dunya bildili içindirki kim· 
secikler bize kem gözle bakrnagı ak
lından bile geçiremez. 

Butun bunları sayıp dökmekle 
görUyoruzki Turkiy bugun için harp
ten uzaktadır. Ve, olmaz ya, eğer 

birgUn harp gelip çatarsa ondl\n kork 
Olayacak bir haldedir. 

Şimdi b.ugunku vaziyetimi:ıde Tttrk 
çiftçisine duşen bir vazife vardır. 

Onu anlatacagım : 

Gt'çen buyuk muharebeden aldı

ğımız ders bize göstermiştirki harbe 

giren devletlerin en buyuk derdi yi

yecek bulmakta çektikleri sıkıntı ol
muştur. Harbe girmeyen ~devletler ise 
harbedenlere yiyecek ve giyecek gibi 
luzumlu şeyleri pahalı pahalı <ıatarak 
zengin olmuşlardır. B uğdaym okkası· 

nın 30 kuruş, kozanın çekisinin 12 li· 
ra oldugu zamanları hep hatırlarız. 

Neye ynrarki o mı.ıhnrebeye bizde 

girmiştik. Tabii ekup dikemmrıiştik. 

İ:;te şimdi ayni kar yılları yine 
gelip çattı. Busene degilse gelecek 
sene toprak mahsuller~ çok para ede· 

cektir. Durmadan la:zla fazla ekip 
biçmeye bakalım. Her sene ektiği· 

mizden bir kat fazla ekersek en aşa
ğı bir hesapla beş kat fazla kazanı· 
rız. 

Bazı çiftçilerin: 

- Dunyamn halinin ne olacağı 
belli değil ynrın huk.ômet (l la,ydi as
kere). derse, mahsulum yerde · kalır. 

Diye işlerini yUz Ustu bırakması ih

timali akla gelebilir. Yukarıda anlat
tığım vaziyete göre buuun kadar boş 
duşunce olmaz. Harp bize gt>re deiil· 
dir. lforbedenler varsın başlarının 

çaresine baksıa. Yuzlerce senedenhe· 
ri biz haı·b~ttik başkaları zengin ol· 
du. 

Sonra· isin aksi tarafını duşune·· , l 

lim. F arz..ıdelimki bir seforberlik 
yapmak Jnzım gdtli. llukö.met ashr 
toplayacak. Bir memleketin milyon· 

larcn askerini birden cephelerine dök
mesine ne !Uzum nede imkan vıırdll'. 

O kadar adam sığacak yer bile bu· 
lunmaz. 

Zaten devletler bunu böyle yap• 
maya mecburdurlar. Yapma;.ı;larsa aç· 
kalırlar. 

Almanya butun mahsullarını toP" 
la<lıktan so~ra Polonynya karşı har· 
be başlayabildi. Hatta mahsulun yer· 

de kalması tehlikesine karşı hııkt\met 
butun yUksek meıttep talebelerini 
hasada yardım etmeye mecbur tuttu. 

Toprakta bir tek buğday kalmmlık· · 
tan sonradırki ilk silah patladı. 

Esasen akla gelebileeek UzUntu · 
lu ihtimalleri ortadan kaldırmak için ı 

hukiımetimiz biı- beyanname neşrede · 
rek heı-kesin rahat ve emin, işile gu~ 
gUcile uıraşmasuıı ve bu sene mUın· · 

kun olduğu kadar fazla ekmenin ay
ni zamanda bir memleket borcu ol
duğunu bildirdi. 

GörUnen köy kılavuz istemez. 
Ilerşey apaçık gözUmUzUo önUnde 

duruyor. Asıl para kazanıp ?.engin 
olacağımız yılları (ya şöyle olur,yn 

böyle olursa) di,ye boşuboşuna eli 
kolu bağlı geçirirsek :-:onradan dizi· 
mizi dövmek pat·a etmez. Gö:ı:UmllzU 
açalım. Kar ,yıllarındayız. 

VEDAD· GÜÇL0 



Sahife : 4 Türksözü 

Cephelerde Mü • 
ım ad iseler 

ŞARK CEPHESiNDE 

\r ar şova : 2:1 ( R ndyo ) - Var· 
şova mu<lafii Albay Lipinski dun 
saat yirmi ikide radyoda şu beyanat
ta bulunmuştur : 

< MocUin ve Yarşova Polonya 
mUdafonsının en ınUhim merkezlerini 
teşkil dmcktcclir. 

Çok faik hava kuvvetlerine ve 
motörlLt Alman kıtı:ılarına karşı Po
londyn or<lum mukavemete devam t:t
mckıc<lir. 

Polnn\·a ordusunun buyuk bir 
kıc:mımn esir edildiğine dair Alman 
tebligi taınami~ le asılsızdır. 

Modlin ve \' arşovanın önUnde 

dunyanın en buyuk muharebesi ol· 
muştur. Cencral \' ornoski•nin idare 
etmekte olduğu ordu ~ligcr bir mu

k~wcmet merkl·zi teşkil ediyor. 
\'nrşova Lu iki orclu ile irlihatını 

m ııhaf azn d mt· ktedir. 
V nrşovn : ~8 ( Ra<l,vo ) - l Iit

lt!rİn umumi karargahından verilen 
lıir habcrllc general Fr~ç'i n Var şova 
iinUndc vukua gelen buyuk muhare
bede ölduğu bildirilmektedir. General 
Friç son zamana kadar Alman ordu
sunun erkamhnrlıi,\"l·İunıumiyl' rdsliğini 

ifa l'diyordu . 

işgal mıntakalarmda temlzlik 

Bcrlin : 2:~ ( Radyo ) - t Pozn 
ve Blomberg mıntakalarıoda Alman· 
!arı k:ülı·ılcııltr liıyık oldukları aki
bde uğranıışl:ı.rdır. Buralarda temiz· 
leme işine devam edilmektedir. İşgal 
esn::ısınd::ı Alman askerine damlardan 
silah atanlar kurşuna dizilmişlerdir. 

Vrrşova : 2:3 ( Raclyo ) - Po
lonyalılar Varşova bölgesinde şiddet· 
le mukavemete devam ediyorlar. 

Almanlar Vi~tulun cenubunda Po
lonya muvasala hattını bııgUn kesme 
ğc muvaffak olmu~lardır. 

Varşovanm bombardmanı 

bir mUddet tehir edlldl 

Bcrlin 2:3 ( Radyo ) - V nrşo· 
vnnm tc.,lim olmnılığı t:ıkclinle olıu.,lt> 

bombardmanı h:ıkkındnki Alman ka· 
rarının infazı, Amerilca konforanc;ının 

Vt'rl'Ct'ği karara i ntizart•n tt"hir eclil · 
eli • 

CEPHE GERiSiNDE 

ALMANY ADA MA YN KA MFIN 
OKUNMASI MENEDiLDi ! 

Paris 23 (Radyo) Alman · Sovyet 
politikasının Alman halkı iiıerindeki 

tesirinden korkan Nazi şefleri -umumi 
kütiiphanckrde bulunan anlibolşcvik 

kitnpları kaldırmışlardır bu meyanda 
Hitlerin eseri Mayn Kamf menedilmiş 
tir. 

Alman meçhul askerinin 
üzerinde Fransıl bnyrağı 

Paris : 23 (Radyo) - Berlinden 
bildiriliyor : 

Berlinde meçhul asker abidesine 
gizli eller tarafından bir Fransız bay
rağı asılmış ve altına (yaşasın Fransa ! 
ibareleri yazılı bir levha konmuştur. 

MUllecl akını devam ediyor 

Londra : 23 (Radyo) - Alınan ha 
berlerc göre, Ukranyadan karpatlar 
allına Polonyalı mültecilerin akını de
vam etmektedir bugünde 25,000 mül
teci ile 5000 nakil vastası gelmiştir. 

Bu mülteciler Ukranyadan çok fe
ci vaziyyette çıkmışlardır. Anlattıktan 
şeyler pek acıdır. Kızıl haç bunlara 
yardım yapmaktadır. 

SOVYET HAREKETi 

Polonyadaki petrol kuyuları 

Berlin : 23 ( Radyo ) - Polonya 
arazisinden Sovyetler tarafında kalan 
petrol kaynakları işletme hususunda 
Alınanyaya aid olacaktır. 

Bir tek kurşun atmadan 

Paris : 23 ( Radyo ) - Bu sabah 
ki fransız gazeteleri. Polonya harbini 
uzun uzun bahis mevzuu yaparak Rus
yanın bir tek kurşun atmadan bukadar 
yer almasına hayret göstermektedirler 

Gazeteler ezcümle şöyle demek· 
tedirler : [ Rusların hiçbir İmparator. 
tuğu hiçbir zaman Stalin gibi silah 
patlatmadan böyle bir iş yapamamış 

tardı. j 
Budapeşle ; 23 ( Radyo ) - Sov 

yet kılalarının kısmı küllisi henüz Bo· 
hemya hududuna gclmemişsede Sovyct 
kuvvetleri ile Macar kıiaları arasın· 

da temas hasıl olmuştur . 

Lesllm olan Polonya ,kuvveti 

Moskova : 23 ( Radyo ) - l •olon 
yalıların 6 fırkası ile 2 alayı Sovyet 
kuvvellerine teslim olmuştur. · 

Vllnonun Lltvanyaya iadesi 

Moskova : 23 ( Radyo ) - ·Sov
yetler birliği Vilnonun Lit vanyaya imle-

side karar verdı. 

GARP CEPHESiNDE 

Zigfirildeki Al rnaıı askerleri hasta 

Paıis :.23 (Radyo) - 1 Iavas :ıj:ın 

sına Baldan bildiriliyor : 
Zigfüt hattındaki alman askerle

rinin dörtte biri Anjin ve romatizma
dan ve mühim bir kısm.ıda ğıdalann kö 
lliliiğü yü1ündcıı mide rnhal sı zlığınd:ın 

muzlaribdir. 

lngilizleryedi Almı:J. ı 
denizaftı gemisi ba1. 1 , Jıl·lr 

Londra : 23 (Radyo) l : i! ı h aı:ıl ne 
zaretinin verdiği malumata giın·. lııgi 1 

liz donanması şimdiye kadar 7 Alınan 

lahtelbahiri batırmıştır. 

Hitler garp cephesinde 

Paris : 23 (Radyo) - Alınan ha· 
bcrlere göre. I lillerlc, Alman ordula
rı başkumandanı bugün garp cephesi
ne gelmişlerdir. 

Sarın şarkmdakl faaliyet 

Paris : 23 (Radyo) - Sann şarkın 
da bugün iki taraf faaliyeti devam et 
ti. mühim topçu faaliyeti oldu bir Fran 
sız layyaıcsi ile bir Alman tayyaresi 
cllişdü. 

Almanlar f rnnsız lopçu ve hafif si 
lahlannın ateşi ile yeı !erinde çivilenmiş 
!erdir. 

Sarbı-lik cenubunda hareket devam 
elmekledir. 

Soyyet - Macar siyasi mUna
sebatı 

Moskova : 23 ( Radyo ) - Sov- ÜÜn bulunan ceset 
yet - Macar siyasi münasebatı yeni
den başlamıştır. Macaılar Moskovnya 
bir elçi tayin etmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehı imizde gökyüzii kısmen 
bulutlu ve hava hafıf ıüzgarlı geç
miştir. En çok sıcak gnlgede 31 dr. 
r~ceye kadar yükselmişti. 

Hırsız çocuğun mahkemesi 

Haydar karısı Fatmanın, dün ge 
ce kapı yanındaki delikde sakladığı 
anahtarı elde ederek evine giren ve 
suç üstü yakalanan sabıkalı çocuk 
hırsızlardan Salih Cinobaydanın as. 
liye birinci ceza mahkemesinde du 
ruşın1sı yapılmış, kendisinin hırsız 
lık maksadile eve girmeyip HayJar 
tarafından vuku bulan davete icabet 
ettiğini söylemiştir. 

Şahid polis memurunun d:nten· 
mesi için muhakeme pazartesi gününe 
bırakılmıştır. 

Kiralık ev 
Asfalt cadde yakınında müteveffa 

Fethi Gürkök'e ait ev kiralıktır . 
Görmek istiyenlerin müsteciri Mu. 
harrem Hilmiyi! , kiralamak istiyen· 
terin de Yeni Ecza haneye müra
caatıarı ilan olunur . 

11053 22-24-26 

- ikinci sahifeden artan -

hal ve etvar 1 · kendini bilmez bir a· 
dam olduğu kanaatına varılan bir şah 
sa aidiyeti anlaşilmaktadır. Cesedin 
bulunduğu sabaha tekaddüm eden ak 
şam, yeniistasyoııuıı yolcu sahanlıkla 

rında görüldüğü de 1 ahkikatın verdiği 
ne tice! erdendir. 

Vak'aya el koyan cumhuriyet 
müddeiumumi mua\•İni Bay Şeref 
Gökmen cesedin bulunduğu Adana 
istasyonu ile Yeşilova istasyonu ara 
sında yapdıkları keşiflerde görülen 
bütün eserl~re ve cesedin parçalanış 
tarzına nazaran bunun bir cinayet 
eseri olmayup doğrudan doğruya 

tren hattı üzerine yattığı ve gecele 
yin oradan geçen makinistin görme 
mesi neticesi makine altında kalarak 
ezildiği veya parasızlık yüzünden va 

gonlar altına gizlenmek suretile se 
yahat etmek için asıldı2:ı vagonların 
altında kalarak ezilmiş olduğu tah. 
kikat neticesine varmışlardır, 

F otoğr ::ıf ı leksir edilen bu cese 
din hüviyetinin tesbitine çalışılmakta 
dır. 

Elektrik evi· 
Her türlü Elektrik ve makine -

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
rnm Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentahğı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 49 

24 Eylul 939 

Bu gece nöbetçi eczane 
T auuskapısı civarında 

alk eczahanes1dir 

' 

ALSARAY 
SİNEMASI 

Dahili Tertibatı başdan başa 
yenilenmiş ve Güzelleşmiş olarak 
1939 - ] 940 Sinema Mevsimine 

KAPULARINI 

[2)dJıtnl<dl<Sliil itibaren 

·-·--- Sahra ._._._, 
~ 

1 
BEKÇİLERİ 

~-...-......,_. ·-·- ._, - -......--.-. 

CHARLE V ANEL ve JEAN 
PIER AUMONT,nın 

Oynadıkları Emsalsiz Aşk ve 

• ihtiras Filmife Açmıştır. 
DiKKAT: 

Bugün 2.30 da 
Sahra Bekçileri ve 

~ınıon ~aıDDfP> 
MUHAREBELERi 

(TÜRKÇE) 
10992 

Satlık bağ 

Yılanlı mezraasında Bahri Paşa 

tahtasında içinde kuyu ve meyve 

ağaçları bulunan on dönüm bağ ga 

yet ucuz fiyatla acele satlıktır, Talıp 

olanların Yeni otel müdürlüğüne 

müracaatlan 11061 

22 - 26 - 28 

Sinemanın en tipik ve En 
Tuhaf A<lamı 

( F ernande 1 ) 
alYJ ~kşcaım 

yaz l ı k sınamanın 
Göstereceği dayanılmaz derecl•<le 
Gtılllnçlu, lforeketli ve Fevkalilcle 

Bir Mevzua Sahip 

1 A Ş K 1 

1MAHKÜMU1 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

En Son GU:tel Filminde Butun 
Kendini Sevenlere Çok Zevkli 

İki Saat Geçirecektir. 

PROGRAMA lLAVETEN : 

EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 



24 Eylul 939 Türksözü Sahife : · 5 

Tornacı alınacaktır : --------..... ----,----·----------------------------------
. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Fabrikalarımıza Tornacı abnacaktar. isteklilerden lstanbulda bulunau-
ların Zeytinburnu fabrikasına, lzmirde bulunanların Halkapınar fabıikasnı.a 1

" 

'le Ankara'dakilerin de Umum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 
20-22-24-26-28 11041 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
A - idaremiz taşra teşkilitm~a açık memuriyetler için Adana Baş 

Müdürlüğü merkezinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
B - imtihan 24 - 10 - 939 Salı günü saat 13 de mezkur Baş

llıttdüı lök biuasmda yapılacaktır. 
C - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz 

01ınaJarı lazımdır: 
1 - En az orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşındfn yukarı olmamak. 
4 - Sıhhath olmak ve bedeni anzası bulunmamak. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak. 
D - imtihana ta~olanlar 5 - 10 - 939 tarihine kadar bir dilek

te ve evrakı müsbite ve üç fotoğraf ile birlikte Başmüdürlüğe müracaatla 
kayıtlatını yaptırmalıdırlar. 

E - imtihan me\IZUU şunlardır : 
1 - Hesap. Hendese 
2 - Yazı. 
3 - Umumi malumat ( Hayat bilgisi, Coğrafya ) 
4 - Lisan ( Konuşma ve yazma ) 

NOT: 

1 - lmtıhan ntticesinde ayni detecede muvaffak olanlar arasmda 
'i ıbancı lisana vı.kıf bulurıanlar tercih olunur. 

2 - imtihanda kc.zananlann muvaffakiyet ve tahsil vaziyetlerine göre 
bar,mdeki dereceler üzerinden ür.retleti tesbit edılerek tayinleri yapılar. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi on beş gün zarfında kabul et 
ltıiyenlcrin bütün hakları iptal edilir. 

4 - Ecı ebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dılek-
ÇtJerine yazmalıdırlar. 11057 

22- 23 -24 

Adana Belediye Riyasetinden: 
'f apı yaptıranlarla yapı usta ve kalfalarının 
dikk~t nazarına : 

• Ruhsatsız bina yapıranlar tecziye edileceti ve şehir planına aykırı 
bulunanlarla fenni ve sıhhi mahzuru görülen inşaata müsaade olunamıya. 
Catı gibi yapıyı ruh~at veya ahnan ruhsatnamede yazılı maddeler f bilafma 
Yal>ala usta ve kalfalardan Elli liraya kadar para cezası alınıp ve teker 
~rij halinde kendileri bir müddet iıten menedileceklerioden her hangi 
~~ ıekilde mıl sahiplerinin mutazarnr ofmamaları, usta ve kalfaların müı 
lll rnevkacle kalmamılan için gerek inşaat rubt.Jh alınmasında ve gerekse 

'1ıhsatta tadilat yapılması hususunda önceden behembal belediyeye mü· 
"'~t edilmesi lüzumu ilin olunur. 11063 

24- 27 

eyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Muhammen 

Hacmi Miktarı vahit fiata Tutarı 
Cinai Ml 03 Kental Kilo ~ira Kuruş Lira K. 

l\uru cnrc• Çaıa odtıitu ~213 ()() 12 625 56 

1- Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Gök öküz devlet 
0'k•nınden 5213 kental mikta~ında odun kuru enkaz çam odunu satışa 
c;a •rılrnıştır . 
9
3 

2- Satış 17-9-1939 gününden itibaren on beş gün sonra 2-10-
da~ P~zartesi günü saat on altıda Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü 

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

d.. 4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü· 
t Urlütu ve Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Osmaniye Orman Böl· 
e Şefliğinden alınır • 

5- Muvakkat teminat 46 lira 92 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 11038 17- 21 - 24-30 

Su va re Matine 
. 8,-!5 2,30 

Asri· • 
sınema 

Açılış töreni 
23 I Eylul Cumartesi 2,30 matinesinden itibaten 

Bugün ve bu akşam 
en kudretli artistleri : Dünyanın 

Glarak Gable Mir nal oy Spencertra Cy nin 
Yarattıkları : 

.... 

DünyanıR aJkiçin : Acı hayatlarım ve dinmez ıztıraplarım göstefen 
büyük aşk ve hayat faciası 

( Yaralı Kartal ) 
laveten : DÜNYA HAV ADIŞLERI 
AYRICA : RENKLi MlKIMA VUS 
D1KKAT : Yalnız gündüz matinalarında iki fılm 

Telefon : 250 -
Bugün 2,30 matinesinde iki film : Yaralı Kartal ve 
Kenmaynardın yarattığı DEFiNE PEŞiNDE 

Aziz . Pamukçu fabrikasından : 
Muhterem müşterilerimizin dikkat nazarlarına: 

Fabrikamızda müşterilerimize ait buiunan balya, kütlü, koza , çiğitlerini 
f al>rika kendi namına sigorta ettirmemekte olduğundan sayın müşterile· 
rimizin kendi namlarına mallarını sigorta ettirmelerini aksi takdirde fab· 
rikanın hiç bir guna mesuliyet ki'but etmiyeceğini beyan ve ilan eyleriz. 

11062 24-26-27 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

- Dünden artan -

Azadan Şefik Yürekli, Ömer Latfi Erinal, lbrahim Akçam, Nusret 
Dotruer, Muammer As, Ali Server Silmer'in muhalif reylerine karşı 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

21 inci. maddenin (b) fıkrasının ikinci cümlesinde (ancak idari veya 
inzibati bak~dan) kay.dile başlayan cümlenin (c) fıkrası olarak başla
ması ve yine 22 inci maddede yazıla (4) nüsha mazbatanın (S) e ibliti· 
le bunlardan ikincisinin (en büyük mülkiye mcmuruqa) verilmesi ve 23 
üncü maddedeki Seçim Mazbatası adedinin (4) den (S) e çıkarılması ve 
projenin ilk teklif ş .. klinde mevcut olan 30 uncu maddenin son fık,ası• 
m teşkil eden ve Dairece çıkartılan hükmün kabulü yolunda iş Daireli 
Reisi tarafından verilen izahat üzerine icabı müzakere olunarak, ~nun· 
da mHcut olmadağı halde bu bu hükmün iıtidlil tarikile Nizamnameye 
idhali, Nizamnameye yeni bir hükül!1 iliveai demek olacafl cihetle müm~ 
kün olamıyacağına binaen madde, Azadan Emin Arda'nın muhalif reyi. 
ne karşı Dairenin teklifi veçbile kabiıl edilmiştir. · 

31 inciden 71 inciye kadar olan maddeler aynen kabul edilerek bir eı 
muvakkat madde ve 71 maddedt'n ibaret bulunan işbu {iş ihtilaflarını 
Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi) projesinin kabulüne 23/2/ 1929 ta· 
rihinde ittifakla karar verilmiştir. 

iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi 
Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 
MADDE: 1 

iş Kanunu'na tabi işyerlerinde işverenler işçiler arasında zuhur ede
cek (tckbaşlı) veya (toplulukla) iş ihtilaflarını uzlaştırmaya çalışmak 

(Sonu Var) 8953 



• 

Sahife : 6 Türlcsözü 24 Eylii 939 

Adana Borsası Muameleleri 
-PAMUK ve KOZA 

KlLO FlATJ 
Sahlan Mikdar dNSI En az En çok 

K. s. K. S. Kilo 
Koz• 5,50 6,85 -

Piyasa parlafl ., 
Piyasa temizi • 

Klevland 28 35,75 . 
-Klevıand ( Y.M. ) 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1. Siyah 

ÇIGIT 
1 

1 
1 

1 1 
Yerli •Yemlik. ı • •Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

Yerli 3,15 ' • 
• Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yu1af 3,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12 1 12 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç " ,. :s .:= Dört ~ıldız Doğruluk ftt 
~ il: üç .2 c: ,, • 
..2 ...:= Simit ,. 
~ ~ l50rt yıldız Cumhuriyet 
N B. üç r-.... ,, ,, 

Simit .. I 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
23 / 9 I 1938 iş Baukasından a1ınmışbr. 

Pe7te SaAlim 
Lireı Hazır 

~~ ı---
Rayişmark 

Vadeli 1. 

~ !~ Frank (Fransız) 

~96 Vadeli m Sterlin (İngiliz ) -- 'M 
Hind hazır -ri} Dolar ( Amerika ) _, ~ 
Ne,2ork . 03 Frank (İsviçre) 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylôl, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRAMIYEL ER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 ,. 1000 • .S.000 • 
8 ~ 500 4.000 • ,, • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 ,. 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 

" 250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirruiş olmaz. ayni 
zamanda talihinizi de denemiş o!ursunuz 10661 

... 
Seyhan Vilayetinden : 

1 - Hususi idareye ait eski poıtane binasJ müştemilatile ve se. 
neliği (1150) lira üzerinden 940 senesi mayıs sonuna kadar icar bedeli 
açık artırmaya konulmuştur. 

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

ihale vaktrndan evvel hususi muhasebe vezne.sine yatmlmış bnJun-
ması lizımgelen pey parası miktarı (86) Jira (25) kuruştur. 

3 - isteklilerin şartname ve mukavelenameyi .görmek üzere husu· 
si muhasebe kalemine her gün ve ihale gün ve saabnda da vilayet dıi· 
mi encümenine geJmeleri ilan olun olunur. 

17-21-24-30 11037 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve -Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantafığım almak için sene 

lerdeınberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikJetleri 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 merakhlarmm 
teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçafarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 21 -45 

Dürkopp 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hasto . arını kabule 

başlamıştır. 

----~ 
Dokto,r 

i. Kemal Satır 
Kızılay civannda. iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 
--~~~~~~~-~~~-_,.,.-~-----~~--~-~-~~~"""""'~~~~~ 

Heıotalersnı her gUn sabahtan ..... ama kadar kabut •d::ı . 
G.A. 25 - 26 10009 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana TürksöZü matb.,-


