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Telefon: 315 - ADANA GÜNDELİK SlY ASİ GAZETE 5 Kuruş 

lngiliz hava filoları Almanya 
beyannameler attı • 

uzerıne 
•• 

Almanlar Belçika hudu· 
dunda tahşidat yapıye>r 

Finlandiya, 
Almanyayı 

son korsanlıklar •• • 
uzerıne 

dün protesto etti 
Sovyetler Polonyada ilerliyor - Varşova dayanıyor - müdhiş 
bombardımanlar - batan İsveç gemisi - Fransadaki 

Polonya ordusu- şimal memleketlerinde Almanyaya karşı infial 

1 lNGlL TERENiN DENiZLERDEKi HAKiMİYETi 1 

lngilterenin denizlerdeki hakimiyetine, lngiliz Bahriyesmın bugünkü kuvvetine 

dair mühim bir etüd yazısını dördüncil salııfemızd., bulacaksirıız . Yukarı

daki resim, bir deniz htJrp gemisinin güveıtesınden bir lngıliz limanını 
giJstermektedir . 

T'ürkiye Sovyet 
Rusya Dostluğu .. 

lORK - SOYYET DOSTLUGU, iKi MiLLETiN iSTiKLAL YE 
llURRIYETLERI iÇiN ÇARPIŞTIKLARI ZAMANLARDA BAŞLAMIŞTIR 

Bu dostluk şimdide, 
olduğu gibi hararetli 

bugüne kadar 
ve sağlamdır ! 

Paris : 24 ( Radyo ) - Tas ajan 1 

sı bildiriyor : 
tur : 

v yo ) - Dun ak 

1 
ez. A R K 1 Bertin : 25 _ ( Rad 

CEPHESiNDE şanı neşredilen 

bir Alman tebliğine göre bütün şark 

cephesinde Alman kıtaatı, tesbit edilen 
hudut hath üstünde muntazam surette 
hareketine devam etmektedir. 

Samoşes mıntakasında Alman hat 
tını yarmak istiyen polonya kuvvetleri 
ile şiddetli bir mücadele yapılmıştır. 

Bu bölgede polonya kuvvetlerinin 
bir kısmı muhasara edilmiş, bir kısmı

da şarka doğru püskiirtül ı üştür. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

1
- Paris : 25 (Havas) 

O A R P - Almanların Sar 
CE PHESIN_!!! mıntakasında ve Vis 

senburgun şimalinde iki ileri hatta yap 
dığı bir çok mevzii hücumlar püskür
tülmüştür. 

lnglllz hava karargAhı 

Paris : 25 ·a.a.- lngiliz hava kuv 
vetleri karargi\hı Fransaya nakledilmiş 
tir. 

- Gerisi üçüncü shaiede-

1 
S O V Y E-ı Moskova : 2S 

HAREKETi (Radyo) Kı· 
zı) ordunun -----

dün akşam neşrettiği tebliğe göre, 
24 Eylül Pazar günü, kızıl ordu kı· 
taatı, tahdid edilen mıntakada ilerleye 
rek Seniht,Alfonsav,Groj,vo şehirlerini 
almışlardır. Birjon tıatımdaki Bristofo, 
Sihakui bölgelerinin W kilometre şar 
kında Kotarino, Bronaviçc Bruslav 
kasabaları almmışdır. 

- Gerisi ikinci sahifede 

1
-CEPHE 

BERiSi 

Londra : 25 (Radyo)
dün O. Berot adlı dir 
Jsyeç ticaret gemisi şı 
mal denizinde bir Al

man tahtelbahiri tarafından torpillene· 
rek batırılmıştır. Geminin mürettebatı 
kurtanlmışbr. 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4542 
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i MİLLİ ŞEF t . . . -·- . . . 
ı Yugoslav Elçisini ı 
i dün kabulettiler i 
i i . . 
• • i Ankara: 25 (Telefonla). i 
i Millt Şefimiz bugUn t 6,30 i 
i da Yugoslav büyUk elçlalnl i 
i kabul etml•lerdlr. i 
i Kabulde , Ba,vekillmlz i 
i Refik Saydamda hazır bu· i 
i lunmu•lardır. t . . 
• • ,·._ . ...._ ........................... ~ ...... ,._..~ ..... ..,-:. 

Büyük millet 
meclisinde 

Milli müdafaa munzam 
tahsisatı kabul edildi 

Ankara : 25 ( Telefonla ) - Ka
mutay, bugünki toplantısında milli mü
dafaa bütçesine munzam ~J.000.000 

lira tahsisatı kabuJ etmi~tir. 

©la n:tn k.a : 

·Londra : 25 ( Royter ) - ~ir 

Alman denizaltı gemisi .Finlandiya ve 
l>ır lsveç gemisim batırmış ve bu ha
reket bUtUn • şimal memleketlerinde 
heyecan uyandırmışdır. Filandiyanın 

Almanya nezdınde protestoda bulun
duğu söylenmektedir. 

Londra : :,fo ( l<.oyter ) - Man· 
cister gardiyan lı:ıgıbz gazetesi al· 

manların bdçı.lı..a hududunda ahen 

mınta.kasında bUyUk. ask.erı tahşidatta 

bulunaugunu ya~ruaktadır. 
Lonora ; ~<> ( l<.o.> ter ) - !ngiliz 

tayyart:ıen dlln gece ,garb~ almanya 
U..c.ı:ı-ıı.ı..ıe l\.eşıl uçuşları .} apmışlar ve 

beyau.ııaruekr atmışiarOll'. 

* 
Koma : :Lo tk.adyo) - Polonyanın 

ı-Uı- al.le .'.lovyetleştırılmesi J.talya mat· 
tJuatını enı..uşeye sev!l..etmekteuıı-. 

• 
lıerıın ; ~!> ~l<.ad_yo ) - ·~ıtalar· 

cıa ruuı:ıaıdı::t göstt:rc;n oır.ıı..aç A vus· 

tuı·ya11 asller 1'.ur;>una aızumıştır. 

• 
-111ngbay : :w ll<.aayo) - .oırço.k. 

Çıu )'dlcruıın \-'uı'ac: yc:ni tıı.r hU.11.ft• 

mc:t tc)'.11.•Unt: teşeuuus ı::ıtOu.erı .balı.· 

.lı..ınaa çı.lı.ıtn1un baoc:rler asu:sız<ıır • 

.. 
LJeru ; <::;.> ( Kac..1.) o ) - Alman 

gı::n"'·aııc:ı·ıııut:n .l' rıçuı oıümu -"Svıc;l'tı · 

oe heyı::ctuı uyanuumıştır. yU.l..UlU .L"riç 

auı.ıau oı·uusuuua UU" .11.uwa.nuan oıa

ra11.. uo.gıı, uır ı.u:.tt:r olanı.ıs. .t:u.zwet 

cuıyoruu . 

Louuı a . i:.J \. ~aayo) - .ı."urveç 

ı.ubıuc.n .l!..uı a :suiannua ougUn çok. 
ş1u1.Ac:Uı tHr top utr-şı olmuştur. L>U 

at.")i o .lı.auaı.· şıoadh olmuştur .ki, 

Tü,kiye Hariciye Vekili 8 . Şükrü 
Saraçe:ğlu refakatinde maiyeti ve 
Sovyet sefiri olduğu halde Odesaya 
Vasıf o l muştur. Hariciye Vekili B. Sa 
taç oğlu seyahati hakkında tas ajan 
sı tnuhabirine şu beyanatta bulunmuş-

" Türk milletinin dostluk hisleri
ni Sovyetler milletine getiriyorum. 
Bu do1'tluk iki milletin istiklal ve hür 
riyetleri için çarpıştıkları ı:amanlarda 
başlamıştır. Bu dostluk şimdide, bu 
güne kadar olduğu gibi hararetli ve 
sağlamdır. 

Batlrılan lnglllz gemisi 
Londra : 25 ( Radyo ) - Diin 

bir Alman denizaltısı bir İngiliz ge· 
misini batırmıştır. Geminin müretteba
tından 12 si ölmüş, diğ"erleri kurtarıl
mıştır. 

sahiıuc:.lı.ı 1J111alar .;ar:sllmıştır. 

- Gerisi üç.üncü sahifede - - *=·~.· .... f ............. " • ~ : • •• -·- •• • 



Sahife : 2 

PAZAR GÜNKÜ HABERLER 

İtalya oniki 
adadan fazla 

kuvvetini çekiyor 

Londra : 23 (a a.) - Dt:yli Eks 
pres gazetec;inin yazdığına göre, l· 
talya hükumeti Ankaraya musliha· 
ne fikirler beslediğini göstermek i
çin on iki adadaki kuvvetlerinin 
sulh zamanı kadrosundan fazla olan 
mevcudunu geri alrnıya başlamış

tır. 

Bu tedbirin mühim bir taviz 
teşkil ettiğini yazan mezkur gazete, 
ltalya Balkan memleketleri tarafın
dan Romaya karşı beslenen şüphe 
leri izaleye çalışılmakta o!duğunu 

ilave ediyor. 

Milli Müdafaamız için 
20 milyon tahsisat 

Ankara : 23 - Ulus - Hüku 
met, evvelki gün bir kanun projesi 
hazırlıyarak Büyük Millet Meclisine 
takdim etmiş ve bu proje ile Milli 
Müdafaa hizmetleri ;çin fevkalade 
menbalardan elde edilecek varidat 
ilP. karşılanmak üzere 20 000.000 
liralık tahsisat talep etmişti. 

Proje bütçe PncÜmPninde tetkik 
edilmiş ve "Milli Müdafaa Vekaleti 
ihtiyaçlarına sarfedilmek ve fevka· 
iade mPnbalardan basıl olacak pa
ralarla karşılanmak üzere 3628 sa 
vılı kanunla verilen taho;isata ilave. 
tPn daha yirmi milyon liralık fevka 
fadf" tahc;isat vnilmPsİ ve karşılı~mın 
mezkur kanunun 5 inci maddesine 
göre tPmini maksadile sevkedildiği 
anlaşılan layiha alınan izahata ~öre 
yerinde g-örü!erek hazı ibl'lre dt>ği

şikliklerivle aynen kabul" edilmiştir. 

Teklif edil'!n madde şudur: 

"3628 sayılı kanunun ht>şinci ma 
ddesile verilen salahiyPte istinaden 
temin ediJecek karşılıklardan 

20.000.000 liranın mezkGr kanunla 
Mifli Müdafaa Vekaleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşı
şılığı) 1..ınvaniyle açılan hususi fasla 
ilaveten tahsisat kaydma mezuni 
yet verilmiştir .,. 

Kanun, neşri tarihinden muteber 
olacaktır. 

Sovyet hareketi 
-Birinci sahifeden artan-

Sovyet kııvve . leri, Polonya ordu
sunun bakayasını temizlemekle meş
guldür. Kızıl ordu kuv\•etleri 10,000 
er ve subaydan müteşekkil bir Po
lonya piyade alayını Gubeşev de tes· 
lim almışlardır. Gene bu mevkide 
bir motörlü liva da kızıl örduya tes
limolmuşdur. 

Bir Fram;ıız gazetesine giire .• 

Paris : 25 (Radyo) - Ekselsiyor 

1 

gazetesi bu gün bir mxkalesin de 
So vyet h:ıre .< et i hJkkınfa ez cümle 

Tiirksözü 26~ EylQI 939 
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Pamuk fiyati 
37 ye çıkdı 

Şehrimiz borsasmda pamuk alım 
salımı hararetlidir. Bankadan başka 

tüccar ve bilh~-;sa şirketin tar~fın· 
dan istek fazladır. 

Fiatlu 30-37 arasında tehalüf 

etmektedir. 

Orta tedrisatta dün 
derslere başlandı 

Lise, orta mektepler, enstitü 
dünden itibaren tedrisata başlamış · 

tır. 

İlk mekteplerde derse 2 ilkteşrin 
pazartesi günü başlayacaklardır. 

Hayvan 
• • 

sergısı 

Kayıt müddeti bu akşam 
sona ermektedir 

1 - f lkteşrin pazar günü şehir 
hipodromunda açılacak olan müka
fatlı ehli hayvanlar sergisi için Ey
h'.llün on sekizinde başlayan kayıtlar 

bugün akşam sona erecektir. 
Evvelce de yazdıgımız gibi tev

zi edilecek 2000 lira mükafattan 
760 lirası Taylara , 760 lirası Kıs
raklara , 240 lirası Ester yavrulu 
Kısraklara, 240 lirası da sıpa!ı dişi 
Merkeplere verilecektir. 

Şimdiye kadar sergiye iştirak 
için 41 Tay, 13 gebe ve Taylı Kıs
rak, 1 Ester yavrulu Kısrak, iki de 
sıpah dişi Merkep kaydedilmiştir . 

şöyle demektedir: 
"Sovyetlerin oyunu sarihdir. Son 

yirmi sene :zarfında Sovyetler, Alman
ların elinden çok şeyler almağa ça· 
hşdığı fakat, ne müttefik ve ne düş· 
man olarak Almanya ile karşı karşı
ya kalmak istemediği görüldü. 

Sovyet nehir filosu llerleyor 

Moskova : 25 (Radyo) - Sov· 
yet .nehir filosu Dinyaper nehri üze
rinde mukavemet görmeden ilerle
mektedir Dinyaper suyu üstünde bir 
kaç mayn keşfedilmiştir. Bunların 

evvelce konulduğu anlaşılmışdır, Po
lonyalılar bu suda bir kaç küçük ge
mi batırmışlardır. 

Mu6hedenln musaddak 
nushaları 

Berlin : 25 (Radyo) - Berlinde. 
ki Sovyetler birliği elçisi He Berlin 
Hariciyesi arasında. Sovyet - Alman 
pakhJ'\ın musaddak nushaları teati e
dilmişdir. 

Kati hudud çlzllmlş değil ! .. 

Londra : 25 : (Radyo) - Alınan 
maluma ta göre, Polonyada hali hazır
da Almanya ile Sovyet Rusya ara. 
sında çizilen hudud sadece askeri 
ihtiyaçlara göredir. Kati hududun 

Güreşcilerimiz Avcılar bayramı 

Avcılar bayramı pazar guou 
M 3İi te'.ı ı ! u.;i b ıh;esin l! A:iarıa 
avcılık. atıcılık kulübünün tertip et
tiği proğrama göre kutlanmıştır. 

Beden terbiyesi gene) direktör-
lüğü tarafından tertip edilen Türki .. Valimiz, Koınutanuııız, Belediye 

Ye S best .. b' • 'l'kl · S 1 reısı. DefterJar, Jandumı komutanı 
eı gureş mncı ı erme ey 

han bölgesinin işlirak ettiğini ve emniyet müdürü, demiryolları işletme 
Adanaı göreşcilerinin Konya grup müdürü, diğer daire büyükleri ile 
müsabakalarına gittiklerini yazmış- cemiyet, kulüp reis ve mümessilleri 
dık. kutlamada hazır bulunmuşlardır. 

Konyada toplanan yedi vilayet 
göreşcileri arasında yalnız beş kişi 

den mürekkep olan Adana göreş 
takımı; iki birincilik iki ikincilik ve 
bir beşincilik kazanrtrak on puvanla 
Konya grubu birinciliğini kazanmış 

tır. 

Adana güreşcileri son müsaba
kalarını yapmık üzere Kooyadan An 
karaya gidecekler ve bir ile iki bi· 
rinci teşrin günleri diger gruplar bi 
rindlerile karşılaşacaklardır. 

Konyada kazann.ış olan güreş· 
cilerimizi tt:bıik eder Ankarada da 
mu vaff akiyetler dileı iz. 

Bir delikanlı 
seyhanda boğuldu 

Irmakbaşı Kilise köyünde koza 
toplamakta olıın Tarsusun Camili 
köyünden lbrahim oğlu, 18 yaşların 
da Abdullah adında biri S :! yhan neh 
rine girmiş, yıkanırken akıntıya ka 
pılarak boğulmuştur. 

Araoan cesedi henüz bulunama 
mıştır. 

Mahkeme harçlarında 
yüzde elli tenzilat 

Haber aldığımıza göre, adliye 
vekaleti, mahkeme harçlarında mü 

him tenzilatı ıhtiva eden yeni bir 
adliye harç tarifesi kanun projt>si 
hazırlamaktadır. Son şeklini almak 

üzere bulunan bu proje ile bir kısım 
mahkeme harçları yüzde elli nisbe
tinde indirilmektedir. 

çizildiği hakkındaki haberler asılsız· 
dır. 

Almanyadan Moskovaya giden 
heyet de henüz Berline dönmüş değil 

dir. Ve daha bir müddet orada ka· 
Jacakdır. 

Sovyet sefirinin Hallfaksı 
ziyareti 

Londra : 25 (Radyo) - Sovyetle
rin Lehistanı islilasındanberj ilk de
fa olarak Sovyet sefiri HaricJye na· 
zırı Lord Halifaksı ziyaret etmişdir, 

Hakemlerin huzuriyle otuzkişi· 

şiden fazla atıcı ahş müsabakaaına iş 
tirak etmişdir .. 

25 saniye~e attığıüç kurşun so· 
ı nunda Kckt!ç köyünden Duran klavuz 

birinci. 18 san ı ye Je üç kurşuıı 

atan ve hedefe isabet ettiren, Os
manlı banka ;ı direktörü Calip s~r 

ikinci, 27 saniyede üç kurşun atıp 

hedefe İsa bet yaptıran Seyhanspor 
kulü bii altıncı takım kaptanı Rasim 
Dinçte üçüncülülÜ kazanmıştır. 

Birinciye altuıı, ikinciy e gümüş. 
üçüncüye de bronz madalyalar Vali 
ve komut:ın tarafın fan he~iye edıl· 

miştir. Avcılar ve misafi rlerin gurup 
halinde fotoğrafhrıda alınmıştır. 

Bundan başka. Vali. komutan ve 
daha meraklı zevat tarafından taban 
ca atışları yapılmış, tüfe ıı kle de en
daht icra ed l niş tir. 

Gençlerin bu toplantısıçok ne 
ş' eli geçmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kıs· 
men bu'utlu, hava fırtınalı geçmiş· 

tir. En çok sıcak gö 'gede 29 de· 
rece idi. 

Düğün evinde kavga 

Halil oğlu Kemal, kard~şi Seli 
hattin, Hasan oğlu Selahaddin ve 

Mustafa oğlu Ali adlı kimseler dü· 
ğün evinde serboş olarak birbirleri 

le kavgaya tutuşmuşlar bunlardan 
Halil oglu Selah1ddin, Mustafa oğ· 

lu Aliyi 10 g;jnde iyi olacak dere· 
cede başından yarahnuş olduiu şi 

kayet ve iddiası üzerine yakalanal1 
suçlu adliye ye verilmiştir. 

Hırsız bir kadın ! 

Şıhmustafa mahallesinden HasaJJ 
km z,ıiha adında biri bitişik korJJ' 

şularından Mehmet oğlu BekirİIJ 
evinden bir takım elbise ve 9 lirll 
para aşırdığı iddiasile yakalanara~ 
mahkemeye sevkedilmiştir. 
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INGil TERENiN DENiZLERDE HAKiMiYETi 

Zaferin 
A 

iman - or<lulara Polonyn hu· 
dutlaram [zorlamağa başlar 

ba1lamaz İngiltere arkasan· 
dan Fransa Almanyaya harp ilan 
ettiler. Hemen; Alman su altı gemi· 
leri İngiliz ticaret gemilerini torpil
lemeğe başladılar . V • bu meyanda 
Amerikaya yolcu nakleden Athenia 
gemisi de torpillendi . 

Bunun Uzerine , balariye nazırı 

Lord Churchill A vaın Kamarasında 

denizlt>rin emniyetini tesis etmek için 
lazım gelen butun tertibatın alandı· 

gını, her şeyin tatbik edileceğini fa· 
kat Alman denizaltı gemilerinden , 
impıırntorluk yollarmı temizlemek 
ameliyesinin bir muddet devam ede· 
CP.~ini ve bu sıra da bir takım lngili:& 
ve Franzız ticaret gemilerinin tor· 
pillenebileceğini söylemişlerdir . 

Alınan bu tedbirlerin neticeleri 
son gUnlerde kendisini göstermekte· 
<lir. Bu vesile ile İngiltercmin deniz· 
kuvvetlerinin kadrosundan bahsetmek 
istiyoruz. Y ereceğimız i:ı:abat gerek 
Jngilterenin ve gerek Franııanın babrt 
kuvvetlerinin harbin neticesi Uzerinde 
ne derece muessir bir vasıta oldu· 
ğunu bize gösterecektir . 

MalO.m olduğu Uzere 1889 da 
tatbik sahasına · konulan Lord Hamil
lonun programı ; İııgiliz bchriyesinin 
dunya denizleri Uzt:rindeki bukUm· 
ranlığını çok geçmeden tahakkuk et· 
tirmi7ti. Bu yazıların arasına konu· 
lan cedvel bu çalışmanın bir aynası· 
dır. Bu cedvel bize İngiliz , Fransız, 
İtalyan ve Alman bahriyesinin adet 
ve ton mikdarlarını gösteriyor • Ve 
kolayca bir mukaye:-ıe yapmak ~mka· 
nını veriyor . 

Bu cedvele nazar:ı.n İtalyan bah
riyesinin kuvvetini bir tarafa bıra
knlım çUnku, bu devlet henUz ba.rp 
edenlerin saflarına iştirak etmi~ de· 
ğildir. Bununla beraber İngiliz bah· 
riyesi yalnız başına Avrupadaki dev· 
letlerin bahri kuvvetlerinin [ 0/ı 49] 
yUzde kırk dokuzunu teşkil ediyor. 
Şu halde İngiliz bahriyesi Avrupanın 
yarı bahri kuvveti demektir . İngiliz 
bahriyesile Fransız bahriyesi birle· 
şince bu iki kuvve\. Avrupa bahriye 
kuvvetlerinin dörtte UçUnU geçmek· 
tedirler. Bu hAl kar;ıısında Alman 
bahri kuvvetlerinin ne kadar zaif , 
ne kadar biçare kaldığı göze çarpı· 

yor . Alman bahriyesinin faaliyeti 
yalnız su altı gemilerinin çahpaasına 
kalıyor • 

İngiliz bahriyesine dair neşretti· 
ğimiz cedvel geçen 1938 yılının ba· 
şında neşrolunmu~ bir cedveldir. Bu 
cedvele nazaran İngiliz, Fransız bah
r] kuvvetlerinin ycluinu 374 parça 
görünmektedir . Halbuki bugUn bu 
yekôn çok ziyade artmıştır . Çun1'.u, 
İng\liz bahriyesi son senelerde saffı 
harp gemileri arasına bir çok yeni 
unsurlar ilave etmiştir. EzcUmle eski 
saffı harp harici tutulan bir çok ıe· 
miler ~·eni yırndan tamir , eslah ve 
son sistem vasltalarla teçhiz olun· 
muşlardır . 

Şurasmı da gözden kaçırmamak 

lazımdır; dunyada 68 milyon ton tica
ret gerniııi:vardır. Bunuu 24 milyon 
tonuna bizzat İngilterenin kendisi 
sahiptir . Bu y\lk'1n hemen hemen 
dunya ticaret gemilerinin Uçte biri 

sırrı budur • • 
demekdir.ller hangi mUstacel bir hal 
karşısında btt ticaret gemilerinin tec · 
rubeli afro.dı , kumandanları lngilte
renin harp gemilerine kolaylıkla ge· 
çebilirler. 

İngiliz bahriyesinin faaliyet ve 
inkişafı baş döndurucu bir sUratle 
devam ediyor. BugUn fngiliz bahriye 

tezgahlarmda bitmek Uzere bir çok 
harp gemileri vardır. Bunlar 429,000 
ton kadardır . 1940 yılında İngiliz 
bahriyesine yepyeni , son derece mo· 
dern 40 parça gemi iltihak etmiş 

olacaktır. Bunlar 35,000 tonluk beş 
zırhlı , 8,000 tonluk Uç krovazör , 
5,5000 tonluk beş tane hafif krova. 
zör. 9 en buyuk ve son sistem su· 

altı gemisidir. Bundan başka 8G ha
hkçı g•misi de mayin toplama ge· 
misi haline konulmuştur . 

Nelsonun meşhur bir söıü vardır 
"Denizlere kim hakimse, harbi o kaza 
nır,. bu sözün bir hakikat olduğuna 
şüphe edilemez yedi yıl Avrııpa haritası 
üzerinde kendi bahçesinde gezer gi· 

bi gezen Napolyon, lngiltererıin başı
nı yemek için yapdığı siyasi tertiplere 
kazandığı muazzam zaferlere rağmen 

Senteln adasının misafiri olrr.akdan 
kendini kurtaramamıştı. tanrının yer 
yüzündeki veklli kayzer, umumi harbin 
sonunda basit bir seyyah gibi ecnebi 
memleketlerin misafir perverliğine sığın 

makdan başka bir çare bulamadı, çünki; 
karada, denizler hakimiyetinden mah
rum bir kuvvetin sonu ancak dizçök· 
mektir. Harbı umumide Almanya ve 

müttefiklerine diz çökerten bu kuvvet 
olmuştur. Çünki lngiltere, Fransız de
nizlere hakim olduklan içindirki, arka 

Avrupadaki dört büyük devletin bahri kuvvetleri 

BUyUk Fransa Almanya ltalya 
Brltanya 

Sayı Ton Sayı Ton Sayı Ton Sayı Ton 

Saff ıharp gemisi 15 47',000 7 

Tayyare gemisi 6: 123,000_ 2 

A~r kruvazör 15 145,000 7 

Hafif kruvazör 23 176,000 12 

Torpido muhribi 97 136,000 70 

Sualtı gemisi 44 51,300 76 

YEK ON 200 1,106,800 174 

49 % 

Bundan mada 1942 da İngiltere 
bahriyesine iki safi harp zırhlısı her 
bireri 40,000 ton hacminde bir dane 
23,000 ton hacmında tayyare gemisi, 
8,000 hacimlerinde üç kravözör iltihak 
edecek ki bunlann ton miktarları 

190, 000 tutmaktadır. 
Bugün İngiliz bahriyesinin hemen 

yarısı olan 619,000 tonluk kısmı .deniz
lerde faal bir haldedir. Dürıyada hiç 
bir devletin bu derece muazzam bah
ri kuvveti deniz üzerinde şimdiye ka
dar g-örülmemiştir. 

ALSARAYI 
SiNEMASI 

Dahili Tertil:>atı başdan başa 
yenilenmiş ve Güzelleşmiş olarak 
1939 - 1940 Sinema Mevsimine 

KAPULARINI 

D lYı ın den İtibaren 

Sahra 
BEKÇİLERİ 

CHARLE V ANEL ve JEAN 
PIER AUMONT,nın 

Oynadıkları Emsalsiz Aşk ve 
ihtiras Filmile Açmıştır. 

10992 

164,000 5 82,000 4 90,350 

32,000 - - - -
70,000 - - 7 70,000 

85,000 6 35,400 12 74,500 

120,000 50 50,100 90 95,000 

74,000 43 16,500 94 73,500 

545,000 104 184,000 207 403,350 

25 % 8 % 18 % 

lanndaki insanca ve ibtidai' maddeler
ce sonsuz bir zenginliğe malik olan 
müstemlekelerinde ne varsa A vrupaya 
kolayca nakledebilmişlerdir. 

Bu şerait altında Alman sualli ge 
mileri ne yapabilirler- mübaleğa ile 80 
kadar olduğu söylenen Alman sualtı 
gemilerinin şimdiden 10 dant:si batını 
mıştır. Sonra bu vastaların hem yapıl 
ması zor ve hemde çalışdırılması çok 
güçdür. Bunun için çok geçmeden bu 
faaliyetin sona erccegi şüphesizdir. ve 
sonra müşahedelerimize göre üugün 

:w _ _ 

Kiralık ev 
Asfalt cadde yakmında müteveffa 

Fethi Gürkök' e ait ev kiralıktır . 
Görmek istiycnlerin müsteciri Mu· 
harrem Hilmiyr. , kiralamak istiyen· 
ferin de Yeni Eczahaneye müra
caatıarı ilan o~unur • 

11053 22-24-26 

Satlık bağ 

Yılanlı mezraasında Bahri Paşa 
tahtasında içinde kuyu ve meyve 

ağaçları bulunan on dönüm bağ ga. 

yet ucuz fiyatla acele satlıktır. Talip 
olanların Yeni otel müdürlüğüne 

müracaatları 11061 

22 - 26 - 28 

.,. mvMm 

1 
B 1r arkadaşımızm lnglllz 

bahriyesinin hugUnkU kuvveti 
hakkmda yaphğı küçük bir 
etüdü dercediyoruz • Bu kısa 

etUd lngllterf!ntn sonuna ka 
dar harbe devöm prenslplnl 
bize lznh etmektedrr. 

Alman sualtı gemileri lngiliz harp filo 

!arına yanaşamıyorlar, ancak ticaret 

filolanna tecavüz edebiliyorlar. Baltık

da batan Alman küçük filosuna gelin· 
ce bunların harbin sonuna kadar ma· 
yin tarlalarının muhafazası altında 

oturup kalacağına şüphe yoktur. Çün

ki; umumi harbde Alman bahriyesi çok 

kuvvetli olmasına rağmen ancak bir kaç 

defa lngiliz bahriyesile karşılaşabildi. 
ve dayanamadı. 

Harbi umumide hahnmızda kal
dığına göre Falkenhaym lngiltereyi, 

denizaltı gemilerimizin sayesinde ada

sında aç bırakacağız demişdi bugün

de ayni şeyi Hitler ifade eder görünÜ. 
yor. 

Müsbet rakam ve hareketlerin tek 

zibine ve degiştirilmesine imkan yok
tur. 

Polonya mevcudiyetini denizden 

mahrum kalmamak için ortaya koydu 
Hitler daha şimdiden korkusunu izhar 

ediyor. Danzig nutkunda lngiliz ablo. 
kasının devamı Almanyayı nehale ge

tirebileceğini tasavvur etmiş olsa ge

rekdirki, abloka devam ederse açık 

şehirleri bombardıman edeceğini teh
dit makamında söylüyor. 

Mutlak surette muzaffer olacağını 

söyliyen Almanya zaferin başlıca sırrı 

olan ejderlerini aceba hangi vasta ile 
ortadan keldırabilecektir ? .. 

Yazhk Sinema 

Sayın Mudavimlerine Buyuk Bir 
Film A Takdim Ediyor 

Sukut etmiş, Yolunu şaşırmış 
Zavallı genç kızların acıklı ve elim 
Hayatını canlandıran ve ibretle 

S eyredilecek 

======K ==I Z==L==A==R===ı l l 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Hayat Ve lstirap Romanı 

Baş Rollerde : 

Yeni ve Güzel iki Yıldız 
ANNIE DUCO 

VE 
CRINE ;LOUCHERS 

hl'RlCA: SON DÜNYA - HABERLERi 
10991 
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TÜRKiYE RADYO DİFÜZiYON 
POSTALARI TÜRK!YE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

S A L 1 - 26 I 91 939 

12.30 Program ve n.emlEıket saat 
ayaı ı 

12.35 Türk müzi~i 

Okuy:mlar '. Scmııhat Özdcnı;es 
Çalanlar : Fahire Fer:.rnn, Ref k, 

Feısan Cevdet Kozan. 
13.00 Memleket saat aynrı, uianı; 

ve meteoroloji haberleı i. 
13. 15 - 14.00 müzik ( Karışık 

pr ogrcım) - Pi.) 
19 00 Pıogram ı;e memleket saat 

ayaıı 

19.05 müzik Hafif (Pi). 
19.30 Türk müziği (Ra~lama ile 

Oyun Havalaıı: Sadi Yaver Ataman) 
(ve Fa&ıl Heyeti. 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saa l ayarı, ajans 

ve ıneıeoı oloji haberleri 
20.50 Türk müziği (Klasik prQğ 

ram) An'<ara Radyosu Küme Ses ve 
Saz Heyeti. İdaı c eden: Mesut Ce
mil. 

21.30 Konuşma 
'lt.45 Mü1.:k (Solisllcr - Pi.) 
22.00 Müzik (R<'tdyo Oı kestrası 

- Şef . Dr. E. Pı aelorius ) 

.. 

Konser Takdimi : Haiil Bedii 
Yönetgen. 

23 00 Son ajans habeı lcri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, K~mhiyo nukut 
boı sası (fia!) 

23.20 müzik (C;n:baııd - Pl.) 
23·55-24.1 O Yı:ıııııki Program· 

Cephe gerisinde 
- Birinci sahifeden artan -

Şimal memleketlerinde infial 

Londra : 25 ( Radyo ) - içinde 
hiç bir eşya olmadığı halde bir 
Alman denizaltısı tarafından batı

rılan finlandiya vapuru hadisesi 
Şimal memleketlerinde derin bir 
infial uyandırmıştır . lskeıjaraktaki 
bu facia halk üzerinde büyük tesir 
yaı: mıştır . 

Fransadakl Polonyahlar ın 
hazırhöı -

Paris : 25 ( Radyo )- buradaki 
Polonya sefiri lugiin bir beyaıma· 
me neşrederek F ransada bulunan 
Polonyalılardan 17-45 yaş ara
sında olanların Fransa da teşekkül 
eden Polonya urdusuna yazılma

larını istemiştir . 

Almanyada kıtllk alametleri 

Par is : 25 ( Radyo ) - Bir İs 
veç gazetesi Almanyadaki hayat 
şartlarını tetkik edeu ynısında , 
Alman halkının yiyecek almak için, 
ellerinde vesika sokaklarda scıat
larca beklem<:kte olduğunu, verilen 
gıda miktarının gün geçtikçe azal
tılmakta bulunduğu bütün giyecek 
eşyasının da } iyecekler gibi tah· 
didata tabi tutulduğunu bildirmek 
tedir . 

Paris : 25 ( Radyo ) - Hemen 

Filistinde orduya 
yazılan Yahudiler 

Kudiis : 25 ( Radyo ) - Ma
lıalli müdafaa ve lngiltereye yardım 
iç.in 120 bin Yahudi kadın ve erkek 
orduya yazılmıştır . Bu miktu F'i· 
listinde bulunan Yahudilerin aşağı 
yukarı dörtte birini teşkil etmek 
teclir . 

Pazaı günii başlayan bu sefer
berlikte 18 } aşından 50 yaşına 

kadar kadın ve er kek bütün Ya 
hu<liler silah altına çağırılmaktadır. 

Estonya hariciye nazırının 
Moskovayı ziyareti 

Mosko ıa : 25 ( Radyo ) - Es 
tonya hariciye nazırı dün cıaat 16,45 
de Leningrada gelmiştir . Sovyet 
hariciye komiser muavini ile ticaret 
komiser m!ıavini nazırı karşılam ış · 

!ardır. Nam iki giin Moskovada 
kalacak ve bir ticaret paktı imza 
edecektir. Ayni zamanda geç"nde 
Estonya limanından kaçarı Polonya 
denizaltısı meselesi etrafında da 
görüşülecektir . 

· Kalinesko'nun 
• • cenaze merasımı 

Lond a ve Parisde 
dini merasim yapıldı 

Bükreş : 25 (Radyo) - Başve 

kil Kalinesku·ım cenaze merasimin 
de kral, vdiahd ve on binlerce halk 
bulunmuştur. 

Londra : 25 (Radyo} -- Ôldürü 
len Romanya başvekilı B. Kalines
kınnın isti rahat ıuhu için Londrada 
ki Rus kilisesinde büyük bir oioi 
ayın yapılmıştır. 

Başvekil ve hariciye nazırı bu me 
rasimde temsil edilmişlerdir. 

Paris : 25 (Radyo) - Rus Ru 
men ki 'i~esinde B. Ka linesku ıçm 
biiyü' dınİ bir merasim yapılmıştır. 

Merasi.ode Fransız ve ecnebi bir 
çok eşhası hazır bulunmuşttır. 

Cumhurreisi albay Tasen tara
fından temsil e,Jilmişler dahiliye ve 
maarif nazır! arıda bizzat buh.mmuş 
!ardır. 

bütiin avrupa matbuatı polonya'nın 
dürdüncü defa olarak Sovyetler le 

hine Lksim edildiğini. poıonyanın 
esasen eski hudu:-Jundan 150 mil 
uzak bulunmakta olduğunu, alınanla
rın kaı patlar altındaki petrol kuyu
larını alamamış bulunduğunu. keza 
Almanyanın buglin 30.000.000 Sıavı 
blşına bela ettiğini, sovyetlerin Al 
rnanya'ya petrol vereceğini ive fakat 
bu petrolun A]manyanın istediği mik 
tara tekabül etmediğıni yazmaktadır. 

Türksözü 

Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan - · 

Varşovamn bombardıman 
faciası 

Varşova : 25 ( Radyo ) - Polon 

ya resmi tebliği : 

Varşovanın dünkü bombardıma
nında gene bir çok facialar olmuştur. 

Subenyere kilisesine düşen bomba
iarla, dua etmekte olanlardan bazıları 
yaralanmışdır. Hastahaneyede isabet 
eden bomba ile yaralılardan bir kısmı 
ölmüştür. Yeni mahalledeki birçok bi
nalar yanmaktadır. 

Ölen binlerce sivil 

Yarşova : 25 (Radyo ) - Dün 
Varşova Alman topçu kuvvetleri 
tarafından çok şiddetli bir surette 
boınbardman edilmiştir . Bombar· 
dmanın hedefi bilhassa şehrin mer· 
kezini teşkil etmiştir , Alman ağır 
toplarının yaptığı bombardmanla 
sivil halktan 1000 kış i ölmüştür . 
Bir çok mühim binalar harap ol· 
muştur . 

İki numaralı Yarşova radyo is
tasyonu da hasara uğramıştır . ls 
tasyon dün akşam kısa dalga ile 
saat yirmide neşriyatına devam et
miştir. 

Polonyada çahşan teşklUH 

Vaışova : 25 (Radyo ) - Po . 
lonya mukavemetinin kırılması uzak 
tır. Çünkü Polonyalılar gizli teşek
küller vücude getirmişlerdir . Bu 
teşekküller Alınan ve Sovyetlere 
karşı memlekette faaliyete geçmiş 
ferdir . 

lnfllak maddesi taşıyan balonlar 

Londra : 25 (Radyo ) - Şark 
ct>phesinde bu!unan bazı İtalyan 
gazetecilerinin söylediklerine göre, 
Almanlar bir çok g.ıyri kabili sevk 
küçük balonlara müthiş infilak 
maddeleri bağlayarak bunları Po 
lonya kasabaları ve Varşova üs
tüne bırc.ıkmaktadırlar . 
SUngU hat plerl , yangınlar 

Paris : 25 ( Radyo ) - lki nu· 
maralı Varşova ista:1yonu11un dün 
akşam saat 20 de verdiği haberlere 
göre; Almanlar şehri bombardman 
için yangın çıkaran bombalar kul· 
lanmışlardır . Bu11dan maksltları 
Varşovanırı banliyolarmda bulunan 
kuvvetlerinin hareketlerini kolay
laştırmak için ışık teminidir. 

Düşmanın yapmış olduğu ta· 
arruzlar bir çok süngü muharebe 
Jerinden sonra tardolunmuştur. Ka· 
dınlar bizzat kendi hayatlarını teh· 
tikeye koyarak yaralılara yardımı 
koşmaktadırlar , 

Vaı şov anın Şimal banliyölerinde 
ölen kadın ve çocukların sayısı 
hadsiz Vı! ht-sapsızdır. 

P aris : 25 ( Radyo ) - Ameri
ka'nın varşova sefıri parise geldi elçi 
son haftalar zarfında varşova'da 
şahid o!duğu hadiseleri havas ajansı 1 

Sahife : 3 

Garp cephesinde 
Birinci sahifeden aı lan 

Bir ~Alman tebliği 

Berlin : 25 (Radyo) - Dün garp 
cephesinde topçu faaliyeti olmuştur. 
Fransızların yapdığı hücumlar tart e. 
dilmiştir. Sarbrük mmtakasında Alman 
topçusu pek faal davranmış Sıfayrik 

mıntakasındaki keşif müfrezelerini hi
maye etmiştir. 

Fransız ilerl hareketi 

Paris : 25 (Radyo) - Fransız 
gazeteleri garp cephesi faaliyetine 
ait aldıkları haberleri neşıetmekte 
dirler. Pöti Parizyc:n le Şarl Moris 
Fransız çephesinin şarka doğru his 

~ edilir derecede genişledigini ve ateş 
hattının' 70 kilometre uzunluğu bul 
duğunu yazmakta ve şu izahatrda ila 
ve etmektedir. 

Layter nehri boyunda şiddetli top 
çu muharebeleri olmakta ve Sar 
daki muharebelerde S.ubrük istika 
metinde genişlemektedir. 
. Fransız kuvvetleri Sarbrük ya 

kınındaki küçük ormana vasıl olmuş 
tıır mevkii çok mülıim olan bu or 
m ına dıişrnln sahip olm.lk çabala 
la maktadır. 

Hltferln garp cephesindeki 
· teftiş• 

Berlin : 25 (Radyo) - Bay Hit 
ler yakında garp c .~phesine gede
cektir. 

Adana ./-\.hmet Mürşit fal:> 
rikası direktörlüğünden: 

Sayın çiftçilerimiz ve müşteri1e· .. 
rımıze : 

Fabrikada pamuklan çekilen müş 
terilerimizin çiğitlerini pamuğun çe-

kildiği tarihten itibaren azami bir 
hafta zarfında kal Jırmalarını ehem
miyetle rica ederim . Bir hafta zar
fında kaldırılmayan çiğitler bilumum 

nakliye masrafı müşteriye ait olmak 
üzere yağ fabrikası anbarına nakle· 
dil ece ktir . 

Bu anbarlarda vukuu melhuz 
çürüme, yanma , evsaf ve çeşitinin 
değişme ve her türlü bozulma ve 

zararlardan fabrikanın mesul ve 
zamin olamıyacağım muhterem müş • 
terilerimin malumu olmak üzere 
ilan ederim • 11051 21-23- 26 

muharririne anlatmıştır. 

Efçi varşova civarında oturduğu 
sayfiyeye onbir ~bomba atıldığını, 

halbuki binanın üzerinde Amerikan 
sefareti olduğuna dair işarttler ve 
sefaret bayrağı bulunduğunu, ve ke 
za alman tayyareleri tarafından on 
defadan fazla takip edildiğini bildir 
miştir' 

Elçinin fikrine göre alınanlar 

varşovayı 70 defadan fazla bombar 
dıman etti, ve Polonya' da '5000 tay 
yare kullandı bunlardan 300 ü harap 
oldu; ve son zamanlarda alman fi
lolan büyük şehirleri bombardıman 
etmemek emrini aldı. 
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12.30 Program \ c nıcııılcket saıı t 
ayarı 

12.35 Tüık müziği 

Okuyanlar : Semahat Öi'.denscs 
Çalanlar : Fahire Feısan, Ref k, 

Fersan Cevdet Koznn. 
13.00 Memleket saat ;ıyatı, ajans 

Ve meteoroloji haberleri. 
13. 15 - 14.00 mü1.ik ( Karışık 

Program) - Pi.) 
19 00 Program \.e memleket saat 

ayaıı 

19.05 miizik Hafıf (Pi). 
19.30 Türk müziR"i (RağJııma ile 

Oyun Havalan: Sadi Yaver Ataman) 
(ve Fasıl Heyeti. 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoı oloji haberleri 
20.511 Türk müziği (Klasik pr0ğ' 

tam) Ankara Radyosu Küıne Ses ve 
Saz Heyetı. İdare eden: Mesut Ce
tnil. 

21.30 Konuşma 
'.11.45 Müz:k (Solistler - Pi.) 

22.00 Müzik {Rl'ldyo Oıkestrası 

.._ Şef . Dr. E. Praetorius ) 
Konser Takdimi : f lali! iledii 

Y 6netgen. 
23 00 Son ajans haberleri ,Ziraat 

eshnm \e tahvilat, Knmbiyo nukut 
borsası (riat) 

23.20 miizik (Ca1ban d - Pi.) 
23 55-24.l O Yaıın~i Pıognım· 

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

Cephe gerisinde 
- Birinci sahifeden ar tan -

Şımaı memleketlerinde lnfüU 

Londra : 25 ( Radyo ) - içinde 
biç bir eşya olmadığı halde bir 
Alman denizaltısı tarafından batı
tılan fınlandiya vapuı u hadisesi 
ŞirrıaJ memleketlerinde derin bir 
~nfial uyandırmıştır. lskajaraktaki 
u facia halk üzerinde bü}ük tesir 

Yar: mıştır . 
Fransadakl Polonyahlarm 

hazırhğı 

p Paıis : 25 ( Radyo )- buradaki 
olonya sefiri bugün bir beyanna· 
~e neşrederek Fransada bulunan 
01onyalılardan 17-45 yaş ara. 

Stnda olanların Fransada teşekkül 
~den Polonya ürdusuna yazılma
atını istemiştir . 

"'rnanyada kıtlık aıamelleri 
Paris : 25 ( Radyo ) - Bir ı_, 

Veç gautesi Alman}adaki hayat 
~rtlarını tetkik edeu yazısında , 

ı lınan halkının yiyecek almak için, 
ele · I tınde vesika sokaklarda saat· 
garca beklemt kte olduğunu. verilen 
t ;da nııktarının gün geçtikçe azal. 
et llıcıkta bulunduğu bütün giyecek 
d~Yasının da yiyecekler gibi tah· 
t ıdd~ta tabi tutulduğunu bildirmek 
e ıt 

Paris : 25 ( Radyo ) - Hemen 

'Filistinde orduya 
yazılan Yahudiler 

Kudüs : 25 ( Rad}o} - Ma· 
lıalli müdafaa ve fngiltereye yardım 
ic,.in 120 bin Yahudi kadın ve erkek 
orduya yazılmıştır . Bu miktu Fi· 
listinde bulunan Yahudilerin aşağı 

}Ukarı dörtte birini teşkil etmek· 
te<li r . 

Pazaı günli başlayan bu sefer· 
bet likle 18 yaşından 50 yaşına 

kadar kadın ve erkek Lütün Ya 
hudiler silah altına çağırılmaktadır. 

Estonya hariciye nazırının 
Moskovayı ziyareti 

Moskoıa : 25 ( Radyo ) - Es 
tonya hariciye nazırı dün 41aat 16,45 
de Leningrada gelmiştir . Sovyet 
hariciye komiser muavini ile ticaret 
komiser m•.ıavini nazırı karşılamış· 

!ardır. Nazu iki gün Mosko"ada 
kalacak ve bir licard paktı imza 
edecektir. A}nİ zamanda geç"nde 

. ' Estonya lımanmdan kaçarı Polonya 
denizaltısı meselesi etrafında da 
görüşülecektir . 

Kalinesko' nun 
• • cenaze merasımı 

Lond a ve Parisde 
dini n1erasin1 yapıldı 

Bükreş : 25 (Radyo) - Başve 

kil Kalineskunın cenaze merasimin. 
de kral, ve liabd ve on binlerce halk 
bulunmuştur. 

Londra : 25 (Radyo) -· Ôldürü 
len Romanya başvekilı B. Kalines
kınnın istirahat ruhu için Londrada 
ki Rus kilisesinde büyük bir oiııi 

ayın yapılmıştır. 

Başvekil ve hariciye nazırı bu me 
rasimde temsil edilmişludir. 

Paris : 25 (Ra~)O) - Rus Ru 
men ki i.)esin fo B. Ka!inesku için 
büyü { dınİ bir merasim yapılmıştır. 
Merasi 11de Fransız ve ecnebi bir 
çok eşhası hazır bulunmuştıır. 

Cumhurreisi albay Tasen tara· 
fından temsil edilmişler dahiliye ve 
maarif n.ızırlarıda bizzat bu!ıınmuş 
!ardır. ______________ ,_, __________ __ 
bütün avıupa matbuatı poloflya'nın 

dürdüncü defa olarak Sovyetler le 
hine taksim edildiğini. poıonyanın 

esasen eski hudu,1undan J 5U mil 
uzak bulunmakta olduğunu, almaııla
rın kaıpatlar altındaki petrol kuyu
larını alamamış bulunduğunu. keza 
Almanyanın bugün 30.000.000 Sıavı 
başına bela ettiğini, sovyctlerin Al 
rnanya'ya petrol verec,.ğini ive fakat 
bu petrolun Almany.<ının istediği mik 
tara tekabül etmediğ.ni yazmaktadır. 

Türksözü 

Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -· 

Varşovanın bombardıman 
faciası 

Varşova : 25 ( Radyo ) - Polon 
ya resmi tebliği : 

Varşovanın dünkü bombardıma
nında gene bir çok facialar olmuştur. 

Subenyere kilisesine düşen bomba
iarla, dua etmekte olanl:ırdan bazıları 
yaralanmışdır. Hastahaneyede isabet ~ 
eden bomba ile yaralılardan bir kısmı 
ölmüştür. Yeni mahalledeki birçok bi
nalar yanmaktadır. 

Ölen binlerce sivil 

Varşova : 25 ( Radyo ) - Dün 
Varşova Alman topçu kuvvetleri 
tarafından çok şiddetli bir surette 
bombardman edilmiştir . Bombar· 
dmanın hedefi bilhassa şehrin mer· 
kezini teşkil etmiştir . Alman ağır 
toplarının yaptığı bom bardmanJa 
sivil halktan 1000 kişi ölmüştür . 
Bir çok mühim binalar harap ol· 
muştur . 

İki numaralı Yarşova radyo ıs· 
tasyonu da hasara ugramıştır . is. 
tasyon dün akşam krsa dalga ile 
saat yirmide neşriyatına devam et· 
miştir. 

~olonyada çaflşan teşkJUU 

Vaışova : 25 (Radyo ) - Po
lonya mukavemetinin kırılması uzak 
tır. Çünkü Polonyalılar gizli teşek· 
küller vücude getirmişlerdir . Bu 
teşekküller Alman ve Sovyetlere 
karşı memlekette faaliyete geçmiş 
Jerdir . 

lnflUik maddesi taşıyan balonlar 

Londra : 25 (Radyo ) - Şark 
cephesinde bulunan b.ui ltalyan 
gazetecilerinin söylediklerine göre, 
Almanlar bir çok gayri kabili sevk 
küçük balonlara mü.thiş infilak 
maddeleri bağlayarak bunları Po. 
lo:lya kasabaları ve Varşova üs· 
tüne bırakmaktadır'ıar . 
Süngü har plerl 9 yangınlar~ 

Paris : 25 ( Radyo ) - iki nu
maralı Varşova istasyonunun dün 
akşam saat 20 de verdiği haberlere 
göre, Almanlar :şehri boınböırdman 
için yangın ç•,fcaı ·an bombalar kul· 
!anmışlardır ~ B1Jndan maksatları 

Varşovanın banliyolarında bulunan 
kuvvetler ar.in hareketlerini kolay· 
laştırm·4.k için ışık teminidir. 

Dt~nanın yapmış olduğa ta
arru·llu bir çok süngü muharebe 
ler=,oden sonra tardolunmuştur. Ka· 
dıt>Jar bizzat kendi hayatlarını teh · 
Li.keye koyarak yaralılara yardıma 
koşmaktadırlar . 

Vaışovanın Şimal banliyölerinde 
iilen bıdın ve çocukların sayısı 
hadsiz ve hesapsızdır. 

P aJİs : 25 ( Radyo ) - Ameri· 
ka'mn varşova sefiri parisc geldi elçi 
son h;ıftalar zarfında varşova'da J 
şahid .o~duğu hadiseleri havas ajansı 

Sahife : 3 

Garp cephesinde 
Birinci sahifeden ar lan 

Bir :Alman tebliğl 

Bt>rlin : 25 {Radyo) - Dün garp 
cephesinde topçu faaliyeti olmuştur. 
Fransızların yapdığ-ı hiicumlar tart e. 
dilmiştir. Sarbrük mm takasında Alman 
topçusu pek faal davranmış Sıfayrik 

mıntakasındaki keşif müfrezelerini hi
maye etmiştir. 

Fran91z lferl hareketi 

Paris : 25 (Radyo) - Fransız 
gazeteleri garp cephesi faaliyetine 
ait aldıkları baberleıi ne:şıetnıekte 

dirler. Pöti Parizyc:n le Şarl Moris 
Fransız çephesinin şarka doğru his 
edilir derecede genişledigini ve ateş 
hattının 70 kilometre uzunluğu bul 
duğunu yazmakta ve şu izahatıda ila 
ve etmektedir. 

Layter nehri boyunda şiddetli top 
çu muharebeteri olmakta ve Sar 
daki muharebelerde Sarbrük istika 
metinde geniş1ernektedir. 

Fransız kuvvetleri Sarbrük ya . 

kınındaki küçük ormana vasıl olmuş 
tur mevkii çok mühim olan bu or 
m1na düş.nJn sahip olm1k çabala 
lamakhdır. 

Hltlerfn garp cephesindeki 
tettı,ı 

Berlio : 25 (Radyo) - Bay Hit 
!er yakında garp cıphesine gede
cektir. 

Adana tthmet Mürşit f ah 
rikası direktörlüğünden: 

Sayın çiftçilerimiz ve müşterile· 
nmıze : 

Fabrikada pamukları çekilen müş 
terilerimizin çiğitlerini pamuğun çe-

kildiği tarihten itibaren azami bir 
haf ta zarfında kal Jırmalarını ehem
miyetle rica ederim . Bir hafta zar
fında kaldırılmayan çiğitler bilumum 

nakliye masrafı müşteriye ait olmak 
üzere yağ fabrikası anbarına nakle
dilecr ktir . 

Bu anbarlarda vukuu melhuz 
çürüme, yanma , evsaf ve çeşitinio 
değişme ve her türlü bozulma ve 

zararlardan fabrikanın mesul ve 

zamin olamıyacağını muhterem müş • 
terilerimin malumu olmak üzere 
ilan ederim. 11051 21-23-26 

muharririne anlatmı~tır. 

Elçi varşova civarında oturduğu 
sayfiyeye onbir :bomba atıldığını, 
halbuki binanın üzerinde Amerikan 
sefareti olduğuna dair İşarrtler ve 
sefaret bayrağı bulunduğunu, ve ke 
za alman tayyareleri tarafından on 
defadan fazla takip edildiğini bildir 
miştir' 

Elçinin fikrine göre almanlar 

varşovayı 70 defadan fazla bombar 
dıman etti, ve Polonya'da ,5000 tay 
yare kullandı bunlardan 300 Ü harap 
oldu; ve son zamanlarda alman fi
loları büyük .şehirleri bombardıman 
etmemek emrini aldJ. 
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INGil TERENiN DENiZLERDE HAKiMiYETi 

Zaferin 
JN... lman-orduları Polon va hu· 
~ dutların• (zorlamağa başlar 

ba,lıımaz İngiltere arluısın· 
dan Fransa Almanyaya harp ilan 
ettiler. Hemen; Alman su altı gemi· 
leri İngiliz ticaret tçemilerini torpil· 
lemeıe ba~ladılar . V .ı bu meyanda 
Amerikaya yolcu nakleden Athenia 
gemisi de torpillE>ndi . 

Bunun Uzerine , bahriye nazırı 

Lord Church\ll Avam Kamarasında 
denizlerin emniyetini tesis etmek için 
lazım gelen butun tertibatın alandı· 

ğını, her şeyin tatbik edilecegini fa· 
kat Almıın denizaltı gemilerinden , 
imparatorluk yollarmı temi~lemek 

ameliyesinin bir muddct devam ede· 
c~gini ve bu sıra da bir takım logili~ 
ve Franzız ticaret gemilerinin toı:-

pillenebileceğini söylemişlerdir • 

Alınan bu tedbirlerin neticeleri 
son gunlerde kendisini gfüıtermekte· 

dir. Bu vesile ile lngilterenin deniz· 
kuvvetlerinin kadrosundan bahsetmek 
istiyoruz. \' erece~miz izahat gerek 
lngilterenin ve gerek Franııanıo bahr1 
kuvvetlerinin harbin neticesi üzerinde 
ne derece mUessir bir vasıta oldu· 
gunu bize gösterecektir . 

Mal~m oldugu Uzere 1889 d:ı 

tatbik sahasınıı konulan Lord Hamil· 
tonun programı ; İngiliz behriycsinin 
dunya denizleri Uzt:rindeki hukum
ranlığını çok geçmeden t:lh:ıkkuk et· 
tirmişti. Bu yazıların arasına konu· 
lan cedvel bu çalışmanın bir ııynası· 
dır. Bu cedvcl bize İngiliz , Fransız, 
ltalyan ve Alman bahriyesinin adet 
ve ton mikdarlarını gösteriyor • Ve 
kolayca bir mukaye~c yapmak ~roka· 
nını veriyor . 

Bu cedvele nazaran İtalyan hah· 
riyesinin kuvvetini bir tarafa hıra· 
kalım çunku, bu devlet henUz harp 
edenlerin saflarına iştirak etmiş de· 
ğildir. Bununla. beraber İngiliz hah· 
riyesi yıılnız başına Avrupadaki dev· 
!etlerin bahri kuvvetlerinin [ 'I• 49 ] 
yuzde kırk dokuzunu teşkil ediyor. 
Şu halde İngiliz bahriyesi A vrupanın 
yarı bahri kuvveti demektir • İngiliz 
bnhriyesile Fransız bahriyesi birle· 
şince bu iki kuvve\. Avrupa bahriye 
kuvvetlerinin dörtte UçUnU geçmek· 
tedirler. Bu hAl kar~ısında Alma.o 
bahr1 kuvvetlerinin ne kadar zaif 

1 

ne kadar biçare kaldığı göze çarpı· 

yor . Alman bahriyesinin faaliyeti 
yalnız su altı gemilerinin çalııaıasına 
kalıyol' • 

İngiliz bahriyesine dair neşretti· 
ğimiz cednl geçen 1938 yılının ba· 
şında neşrolunmuş bir cedveldir. Bu 
cedvcle nazaran İngiliz, Fransız bah
ri kuvvetlerinin yek\\nu 374 parça 
görUnmektedir . Halbuki bugUn bu 
yckt1n çok ziyade artmıştır . Çunku, 
İngiliz bahriyesi son senelerde saff ı 
harp gemileri arasına bir çok yeni 
unsurlar ilave etmiştir. Ezcumle eski 
saffı harp harici tutulan bir çok ge· 
miler yeni yandan tamir , eslah ve 
son sistt:m vasıtalarla teçhiz olun· 
muşlardır . 

Şurasını <la gözden kaçırmamak 
lazımdır; dunyada G8 milyon ton tica• 
ret gemi!li:vardır. Bunuu 24 milyoa 
tonuna bizzat lngiltcrenin kendisi 
sahiptir • Bu yok!ln hemen hemen 
dunyn. ticaret gemilerinin uçtc biri 

sırrı budur • • 
dem11k<lir.Ilcr hnngi mtıstacel bir h5l 
karşısında bu ticaret gemilerinin tc::c ; 
rUbeli afradı , kumandanları lngilte· 
renin harp gemilerine kolAylıklo. ge· 
çebilirler. 

İngiliz bahriyesinin faaliyet ve 
inkişafı baş döndurucu bir sUratle 
devam ediyor. BugUn fngiliz bahriye 

tezgahlarında bitmek Uzere bir çok 
harp gemileri vardır. Bunlar 429,000 
ton kadardır • 1940 )'ılında İngiliz 
bahriyesine yepyetni , ~on derece mo· 
dern 40 parçıı gemi iltihak etmiş 

olacaktıl'. Bunlar 35,000 tonluk beş 
zırhlı , 8,000 tonluk Uç krovazör , 
5,5000 tonluk beş tane hafif krova· 
zör. 9 en buyuk ve son sistem su· 

altı gemisidir. Bundnn başka 86 ba· 
lakçı gemisi de ma.yin topl:ıma ge· 
misi hAline konulmuştur . 

Nelsonun meşhur bir sözü vardır 
"Denizlere kim hakimse, harbi o kaza 
nır,. bu sözün bir hakikat olduğuna 

şüphe edilemez yedi yıl Avrupa haritası 
üzerinde kendi bahçesinde gezer gi· 

bi gezen Napolyon, lngilte:rcnin başı
nı yemek için yapdığı siya!;i tertiplere 
kazandığı muazzam zaferlere rağmen 

Senteln adasının misafiri olrr.akdan 
kendini kurtaramamıştı. tanrının yer 
yüzündeki vekili kayzer, umumi harbin 
sonunda basit bir seyyah gibi ecnebi 
memleketlerin misafir perverliğine sığın 

makdan başka bir çare bulamadı, çünki; 
karada, denizler hakimiyetinden mah
rum bir kuvvetin sonu ancak dizçök
mektir. Harbı umumide Almanya ve 

mütteriklerine diz çökerten bu kuvvet 
olmuştur. Çünki lngiltere, Fransız de
nizlere hakim oldukları içindirki, arka 

Avrupadaki dört büyük devletin bahri kuvvetleri 

BUyUk Fran•a Almanya ltalya Brltanya . 

Sayı Ton Sayı Ton Sayı Ton Sayı Ton 

Saff ıharp gemisi 15 '47',000 7 

Tayyare gemisi 6 123,000_ 2 

Atır kruvazör 15 145,000 7 

Hafif kruvazör 23 176,000 12 

Torpido muhribi 97 136,000 70 

Sualtı gemisi 44 51,300 76 

YEK ON 200 1,106,800 174 

49 % 

Bundan mada 1942 da lngiltere 
bahriyesine iki safi harp zırhlısı her 
bireri 40,000 ton hacminde bir dane 
23,000 ton hacmında tayyare gemisi, 
8,000 hacimlerinde üç kravözör iltihak 
edecek ki bunlann ton miktarları 

190, 000 tutmaktadır. 
Bugün lngfüz bahriyesinin hemen 

yansı olan 619,000 tonluk kısmı deniz· 
!erde faal bir haldedir. Dünyada hiç 
bir devletin bu derece muazzam bah· 
ri kuvveti deniz üzerinde şimdiye ka
dar ıörülmemiştir. 

ALSARAYI 
SİNEMASI 

Dahili Tertiöatı başdan başa 
yenilenmiş ve Güzelleşmiş olarak 

1939 - 1940 Sinema Mevsimine 
KAPULARINI 

DlYıını<dlen itibaren 

Sahra 
BEKÇİLERİ 

CHARLE V ANEL ve JEAN 
PIER AUMONT,nın 

Oynadıkları Emsalsiz Aşk ve 

ihtiraı Filmile Açmıştır. 

10992 

164,000 5 82,000 4 90,350 

32,000 - - - -
70,000 - - 7 70,000 

85,000 6 35,400 12 74,500 

120,000 50 50,100 90 95,000 

74,000 43 16,500 94 73,500 

545,000 104 184,000 207 403,350 

25 % 8 % 18 % 

lanndaki insanca ve ibtidai maddeler
ce sonsuz bir zenginliğ'e malik olan 
müstemlekelerinde ne varsa A vrupaya 
kolayca nakledebilmişlerdir. 

Bu şerait altında Alman sualtı ge 
mileri ne yapabilirler- mübaleğa ile 80 
kadar olduğu söylenen Alman sualtı 
gemilerinin şimdiden 10 danesi batını 
mıştır. Sonra bu vastalann hem yapıl 
ması zor ve hemde çalışdırılması çok 
güçdür. Bunun için çok geçmeden bıı 
faaliyetin sona erecegi şüphesizdir. ve 
sonra müşahedelerimize göre üugün 

Kiralık ev 
Asfalt cadde yakınında müteveffa 

Fethi Gürkök'e ait ev kiralıktır . 

Görmek istiyenlerin müsteciri Mu· 

harrem Hilmiye , kiralamak istiyen· 

!erin de Yeni Eczahaneye müra· 

caatıarı ilan olunur • 

11053 22-24-26 

Satlık bağ 

Yılanlı mezraasıoda Bahri Paşa 

tahtasında içinde kuyu ve meyve 

ağaçlan bulunan on dönüm bağ ga. 

yet ucuz fiyatla acele satlıktır. Talip 

olanların Yeni otel müdürlüğüne 

müracaatları 11061 

22 - 26 - 28 

B!r arkadaşımızın lnglllz 
bahriyesinin bugUnkU kuvveti 
hokktnda yaptaAı küçUk bir 
etüdü dercedlyoruz • Bu kısa 

etUd ingllterenln sonuna ka· 
dar harbe devam prenatplnl 
bize izah etmektedir. 

Alman sualtı gemileri İngiliz harp filo 

larına yanaşamıyorlar, ancak ticaret 

filolarına tecavüz edebiliyoılar. Baltık

da batan Alman küçük filosuna geJin· 
ce bunların harbin sonuna kadar ma· 
yin tarlalarının muhafazası altında 

oturup kalacağına şüphe yoktur. Çün

ki; umumi harbde Alman bahriyesi çok 

kuvvetli olmasına rağmen ancak bir kaç 

defa lngiliz bahriyesile karşılaşabildi. 
ve dayanamadı. 

Harbi umumide hatırımızda kal
dığına göre Falkenhaym İngiltereyi, 

denizaltı gemilerimizin sayesinde ada

sında aç bırakacağız demişdi bugün- ~ 

d ~o e ayni şeyi Hitler ifade eder ıörünü 
yor. 

Müsbet rakam ve hareketlerin tek 

zibine ve degişlirilmesine imkan yok
tur. 

Polonya mevcudiyetini denizden 

mahrum kalmamak için ortaya koydu 
Hitler daha şimdiden korkusunu izhar 

ediyor. Danzig nutkunda lngiliz ablo
kasının devamı Almanyayı nchale ge-

tirebilece~ini tasavvur etmiş olsa ge· 

rekdirki, abloka devam ederse açık 

şehirleri bombardıman edeceğini teh· 
dit makamında söylüyor. 

Mutlak surette muzaffer olacağını 

söyliyen Almanya zaferin başlıca sırrı 

olan ejderlerini aceba hangi vasta ile 
ortadan keldırabilecektir ? .. 

Yazhk Sinema 

Sayın Mudavimlerine Buyuk Bir 
Film .. Takdim Ediyor 

Sukut etmiş, Yolunu şaşırmış 
Zavallı genç kızların acıklı ve elim 
Hayatını canlandıran ve ibretle 

S eyredilecek 

KIZLAR 
-11 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Hayat Ve lstirap Romana 

Baş Rollerde : 

Yeni ve Güzel iki Yıldız 
ANNIE DUCO 

VE 
CRINE ;LOUCHERS 

Al~ . .R"'!'l~C"'!'A•: ----
10991 

SON DÜNYA 
HABERLERi 
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• 
1 Tornacı alınacaktır : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

fi 

l Fabrikalarımıza Tornacı alınacaktır. İsteklilerden İstanbulda bulunau
arın Zeytinburnu fabrikasına, fzmirde bulunanların Halkapınar fabtikasına 

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

Adana askeri satın alma komisyonu 
t 

teisliğinden: 
Cin~i Miktarı Muhammen bedeli ilk teminatı 

a Kilo Lira Kr. 

ok E.kıneklik un 315.000 33.075 2480 63 
aç 
\i. l - Adanadaki birliklerin ihtiyacı içia 315.000 kilo ekmeklik un ka 

~alı Zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu unun muhammen bedeli ve ilk 

1_ llıinatı yukaııda gösterilmiştir; ihalesi 29-9-939 cuma günü saat onda 
i, Yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adana Tüm karargahı binasında yapılacaktır, 
- k 3 - Şartnamesi. İstanbul, Ankara L:vazım amirlikle~~yle .. ~.ays~~ide 
ü 0r ve Adanada Tum Satın alma komsıyonlarında her gun gorulebılır. 

li 4 - istekliler kanunun 2. 3 ci ma~deler~nde~i şeraiti hai~ olmak ~e 
caret odasında mukayyet oıduğuna daır vesıkası bulunmak uzere tayın 

- :dilen günde en geç ihale saatından bir sallt evveline kadar teklif mek 
lıbtarının verilmiş bulunmaları lazımdır. 

n 12 - 16 - 21-26 11020 
u 
r 

Adana askeri satın alma komiyonu 
tejsliğinden : 

. 1 - İslahiye ve Maraş garnizonlarının mahrukat ihtiyacı için 65400 
ılo Sömikok kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedeli 
2S7 lira 50 kuruştur. 1 k teminatı ı69 lira 32 kuruştur. Eksiltmesi 
.._ 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır, 

.. 2 - Şartnamesi Adana Askeri Satın Alma Komisyonunda her gün 
OıU[eb·ı· 

ı ır. 

:i - isteklilerin belli günde ilk teminat makbuzlarırım hamil ve kanu -
l~lli evsafı haiz olduklarına dair vesikalarile komsiyonuna müracaatları 
arı olunur. 11048 

21 - 26 -1 - 6 

Seyhan Vilayeti Daiffii Encümeninden 
l - Vali konağı bahçeşi ihata dıvarı inşutı (526) lira (75) kuruşla 

Çık eksiltmeye konulmuştur. 
il· 2 - Eksiltme 5-10-939 tarihine müsadif perşembe günü saat onda 
ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

tıı·· 3~ - Bu işe ait keşifname ve şartnameleri görmek isteyenler Nafia 
lıdurlüğüne müracaat edebilirler, 

b·l <l - isteklilerin (40) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapa 
~~~Cek iktidarları olduğuna dair ehliyet vesikası almak üzere ~ inci mad 

c Yazılı günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmelerı lazımdır. 
16-20-26~30 11034 

·ı\ziz Pamukçu fabrikasından : 
~Uhterem müşterilerimizin dikkat nazarlarına: 
~ 

fil~"~tikarnızda müşterilerimize ait bulunan balya, kütlü, koza , çiğitlerini 
ti!tı~ı~a kendi namına sigorta ettirmemekte olduğundan sayın müşterile
tik 

1~111 kendi namlarına mallarını sigorta ettirmelerini aksi takdirde fab· 
ıtnın hiç bir gı1na mesuliyet kı.bu\ etmiyeceğini beyan ve ilan eyleriz. 

11062 24-26-27 

=-------------·----·-------------------------------------• Asri sınema 

Dünyanın en kudretli 

Glarak Gable 
Yarat tıklan : 

artistleri : 

Mirna\oy Spencertra Cy nin 

Dünyanın aşkiçin : Acı hayatlarını ve dinmez ıztıraplarını gösteren 
büvi1k aşk ve hayat faciası 

(Yaralı Kartal) 
la veten : DÜNYA HAV ADiŞLERI 
AYRICA : RENKLi MlKIMA VUS 

1 
DIKKA T : Yalnız gündüz matinalarında iki fılm 

Telefon : 250 

Adana askeri satın alma komisyonu 
reisliğinden : 

1 - Askeri ihtiyac için muhtelif hizmetlere ait hayvan alınacaktır. 

Alınacak hayvanların belle ue, kolan, yem torbası, yular, sapı ve yular 
başlığı, gebre alafıranga kaşağı ve fırçasile birlikte olacak ve hayvanlan
ayağı alafıranga Nal ile naHandırılmış bulunacaktır. Mekkari hayvanların 
semerleri ( palan alınmaz ) berabet alınacaktır. 

2 - Hayvanını satmak isteyenler bu mılzemeler ile birlikte hayvan· 
larını ordu evinde müteşek'ıcil askeri satın alm1 kom~lyonuna getirmeleri 
ilan olunur. 11064 

26 - 1 - 6 - 11 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

Birinci Kısım 

~ümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan -

ödevini yapmak üzere, her iki senede bir, Mırt iptifasm1ın Mıyıs so· 
nuna kadarki devre içinde iş Kanunu'nuıı 78 inci maddesi mucibince 
Mümessil işçi ödevini yapmağa ehliyetli işçilerin genel seçimi yapılır. 
MADDE: 2 

Birinci maddede yazılı genel seçimlr!r bittikten sonra yeniden açı
lacak işyerlerinde seçim, İşyerinin faaliyete başladığı tarihten itibaren 
üç ay zarfında ikmal olunur. Bu suretle sonradan seçilmiş olan işçile. 
rin Mümessillik ödevini yapmak salahiyetleri, yeni genel seçim neticesin· 
de taayyün edecek yeni Mümessil İşçilerin vazıfqe başlamalarına kadar 
devam eder. 
MADDE:3 

Yılın her hangi bir devresinde faaliyetini arttıran işyerlerinde eski
den mevcut daimi işçilerJe bunlara ilaveten, işbu fazla faaliyet devresine 
mahsus olmak üzere, alınan yeni işçilerin yekunu iş Kanunu'nun 78 inci 
maddesindeki nisabJarı <ışarak ona göre Mümessil işçiler sayısının da 
arttırılması lazım gelirse, yeni işçilerin alındığı tarihten itibaren on beş 
gün zarfında bütün işçiler tarafından işbu yeni gelen işçilerin arasından 
Muvakkat ve Munzam Mümessil işçi ödevini yaprnağa ehliyetli olanlar 
seçilir. 

Fazla faaliyet devresi hitam bulup da yeni gelen iş~iler işten ç~ki • 
lince Muvakkat ve Munzam Mü:nessil işçilerin de sıfatları nihayet bulur. 
MADDE: 4 -----

Yılın her hangi bir devresinde faaliyette bulunup öteki devresinde 
büsbütün faaliyetten kalan işyerlerinde işin başladığı tarihten itibaren 
on beş gün zarfında o devreye mahsus olmak üzere seçim yapılır. 

(Sonu Var) 8953 



Sahife : 6 Türk sözü 26 Eylu 939 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar 
En az En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 5,50 6,85 
Piyasa parlata • 
Piyasa temizi • 

Klevland 31 37 
-Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPA'11 
Beyaz 
Siyah 1 1 1 

ÇllilT 

~ ' l ' 

Yerli "Yemlik,, 
• "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3,15 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya . 
Yulaf 3,75 
Delice 
KUi yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

· Susam 12 1 12 
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Livttpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
25 I 9 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

P~ne Santtm 

Hazır 6 77 Lirel 

ı---
Rayişmark 

Vadeli l. s 94 Frank ( Fransız ) -2-~ 
VadeJi - 5 82 IIl Sterlin ( ingiliz) - 5- 'l4 
Hind hazır - 5 ı 78 Dolar ( Amerika ) 1_30 1 02 
Ne~ork 9 03 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

IKRAMIYEL ER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 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, iş Bankasma para yatarmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümenin
den: 

1 - Adana - F evzipaşa yolunun O + 400 - O + 700 kilometre· 
leri arasında büyük taş köprü üzerinde yapılacak ( 341.73 metre murab' 
baınd~ki kısmın yeniden parke inşaatı ( 1329 ) lira ( 31 ) kuruşla açık 
eksiltme) e konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 12 - 10 - 939 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır . 

3 - isteyenler bu işe aid keşifname, mukavelename ve şartnameleri 
görmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

4 - isteklilerin ( 97 ) liıa ( 70 ) kuru~Julc muvakkat teminat göster 
mesi ve bu 7şi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almak üzere 2 inci 
macldede yazıh günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmeleri 
lazımdır. ~ 11059 

23 - 26 - 29 - 1 

Adana Belediye Riyasetinden : . 
1 - Beher takımı ve kasketiyle beraber üç metre hesabiyle ve ku

maşı belediye tarafından verilmek şartiyle belediye 2abıta memurları 
için otuz takım ~ışlık elbise yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbiselerin azları, tela vesair masrafları terziye ait olacaktır . 
3 - Elbiselerin muhammen dikiş ücreti beher takım için 13 liradır. 
4 - Muvak~at teminatı otuz liradır. 
5 - ihalesi 10 - 10 - 939 Salı günü saat 15 de belediye encü· 

meninde yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebilir~ 

ler. 
7 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte 

rnuayyen saatte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
26 - 28 - 1 - 5 11065 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anonim Şirk' 
ti Adana Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çırçır fabrikamızda pamuklarını çektiren muhterem müşterilerimiziO 
pamuklarını çektirdikleri tarihten itibaren bir haf ta zarfında çiğitlerirıl 
kaldırmaları, aksi halde yanma ve sair tehlikelerden doJayı fabrikamızıO 

hiç bir mesufiyet kabul etmeyeceği saaın müşterilerimize arz olunur. 
________ 2_3 __ 2_6 ____ 1106~ 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantalrğmı almak için sene 

lerdcnberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fa brikasmın 
yapbğt, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKO? Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan rrıamGI olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

paa tutmaz Bisiklet mcraklılannm 

teşriflerinde DÜRKO? Bisikletleri· 1 
ni görmek ve a!mak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalaril~ Kontir:antal iç ve 
dış lastikleri mağaz:m: ızda mevcut-

tur. 10911 ~2-45 

Dürkopp 

Umumi neşriyat müdürÜ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb~ 


