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Dörtler paktı hakkındaki şayiaları 

Rusya, Almanya, ltalya ve 
Japonyanın anlaşması muhal ! 

Uzak 
harp 

Şarktaki 
alevlendi 

Çinliler Japonların oo bin 
askerini sardı 

JAPONYA'DA GREVLER ... 

Fransa - Japonya siyaseti 
düze)meğe başladı ! 

Tokyo : 26 ( Radyo ) - Japon· 
yada hayat çok güçleşmiştir. 

Uzun süren çin harbi memlekette 
para bırakmamıştır. Temmuzda mem· 
lekette 37, Ağustostada 28 grev oldu 
Bunun yegane sebebi iktiı;adi' buhran
dır. 

Diğer taraftan cephede çin kuv
vetleri süratle ilerJemektedir. Tunfa 
şehri çinliler tarafından istirdad edil· 
di. Çinliler bir Japon trenini tahrıp 

etti. içindekileri öldürdü. 
10.000 Japon askeri muhasara 

edildi. Çinliler dört muhtelif istikamet
te taarruz ediyor, Şanghayın dı~ ma
hallelerinde Çin kuvvetleri Japon gar
nizonlarına hücumlar yapıyor. 

Franeız - Japon mUnase
batı 

Paris : 26 ( Radyo ) - Par:s 
tnahfelleri, Fransa - Japonya arasın
daki politik münasebatın, anti komin
tern paktın yıkılmasından sonra iyileş 
tneğe başladığını, bunada bir delil ola 
rak, Japonyanın Parise bir elçi tayini 
teşebbüsü olduğunu söylemektedir. 

Siyasi mabafil, ayni zamanda, ltal
ya, Rvsya, Almanya, Japonyadan, ·mü
teşekkil bir dörtler paktını muhal "gör
mekte ve böyle bir şayianın Almanlar 
tarafından çıkarılmış bir haber oldu
tunu beyan etmektedir. 

Paris : 26 ( Radyo ) - Fransa 
Çin mültecilerinin iskanına tahsis et
tifj mmtakaları Japonlara iade etmiş· 
lir. 

Polon yanın 
Sovyetleşmesi 

Sür'atle ikmal ediliyor 

Moskova : 26 (Radyo) - Beyaz 
Rusya'daki Sovyet kumandanlığı mu
vakkat bir hükumet teşkili ile meşgul 
olmaktadır. Bu muvakkat kükumet 
memleketin iktisadi, kültürel ve idari 
işlerile meşgul olacak ve telefon, elek
trik, şu tesisatının normal bir şekilde 

-Gerisi ikinci sahifede -
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i Hariciye Vekilimiz l 
• • ! Moskovada büyük ! 
l merasimle karşılandı l . . 
• • . . 
• ! 
~ Moskova garı baştanbaşa Türk- ı • • i Sovyet bayraklarile donanmıştı ; 
• • • • 

! Molotof ve Kaleninle mülakat ! J 
! i 
! Moskova : 26 ( Radyo )- Tur kiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili j 
ı Şukru Saracoğlu, yanJarmda Turkiye Hariciye Umum Katip Muavini i 
i Cevad Açıkalm olduğu halde bugUn Moskovaya varm1şlardır . i 
t Dost memJeket Hariciye Vekili, garda Hariciye Komiser Muavini i 
i Potemkin, Sovyet Hariciye Umum Katibi , Sovyet pı·otokolu Umum Z 
i Muduru, Moskova Komutanı, lran , Efgan , Bulgar , Yunan , Romen ! 
i Elçileri tarafından istikbal edilmiştir. ! 
• • ! Gar baştan ba-.a Tttrk - Sovyet bayraklarile sUslu bir halde idi . i 
! Sovyet Rusyanın Ankara Buyuk Elçisi , Odesadan Moskovaya j 
! gelmiştir. i 
! ( Gerisi 4 üncüde ) i • • 
: ..,. • ......... -:-· ...................... ~ ..... ~ .. ...................... .-..~ .............................. ._ ..... 4 ! 

Milli bir hüviyet 

Ali Saip Ursavaş , 

Dün akşam hayata 
gözlerini yumdu 

All Salp Ursava• 

Dün milli bir hüviyet kaybettik : 
Milli mücadele kahrarnonlanndan Ali 
Saibi l Urfa mebusu Ali Saip malesef 

- Gerisi ikinci sahifede -

Şark, Garp Avrupasında ve Şi
mal denizlerinde harp devamda 

Bir tankın hımu.yes111e sı· 

ğınan Alman piyadeleri Var 
şovanın Banliyolarından bi
rinde Polon yahların makine ti 
tüfenk ateşinden kurtularak 
bir sokatı geçmeğe çalışıyor
lar. 

Varşova hala mu
kavemet ediyor ! 

- Yazısı içeride -

Dikilide dün sekiz 
zelzele daha oldu 

Dokuz 
daha 

bina 
yıkıldı 

Kızılay cemiyeti yardımla
rına devam ediyor 

Ankara : 26 ( a.a. ) - Buraya 
gelen haberlere göre, dün gece yarı
sından sonra Dikilide sekiz defa ~daha 
şiddetli zelzele oldu. Bu sarsıntılarda 
sekiz evle bir fmn yıkıldı. Bu binalar 

geçen zelzelerlerde biraz çatlamış, kabi
li tamir bir halde idi. 

Kızılay umumt merke:d ve lzmir 

- Gerisi ikinci sahifede -
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SiY ASET , ASKERLiK 

,----------------·-----------------------------
Polonya ordusunun Ü Ç h @) lb> <e lf 0 8 lf 
~a~lfibiyet sebebi·~-~~~~~~~~~·~~-~~~~~~~~~· 
Polonya piyadesi Alman 
piyadesini bu harpte 

daima mağlup etti 

Parls : 26 EylOI 

Polonyadan dönen ve biitün 
harekatı saatı saatına takip 
elmış olan '}'üksek ve salahi
yettar bir Fransız şahsiyetı §ll. 

b.-yanatta bulunmuşlardır : 

JE::5\ olon.ra ordusunun ma~lubi
(r--" yetine zebep , Almanların 

ezici bir malzeme ve vasıta 
f aik.;yeti ile yine Almanların takip 
ettikleri yeni bir harp taktiğidir . 
Alman ordusu PolonJ·aya girer gir· 
mez ilk iş olarak yolları , muhabere 
vası~larmı, köprUleri ve şimendifer 
lıı.atlarını tahrip etmişlerdir . Alman 
zırhlı kıtaları bu harpte başlıca rolü 
oynamışttr. Alman piyadeleri sadece 
işgal vazifesini görmUştUr . Bundan 
başka Almanların lehinde olan muhim 
bir unsurda bu seneki hiç görülmedik 
kuraklıktır. 

Bundan başka PolonyA hiç bek· 
lemediği bir vaziyetle karşı karşıya 

kalmıştır. 30 Ağustosta henUz biç bir 
şey yakın bir harbin olacağını göster• 
memekte idi . 

Almanlar Polonyamn hudutlarını 

buturı uzunlukca tecavUz ettiler. 
Polonya.da mUşahi t olarak bulunan 

Fransız ve dig~r ecnebi subaylar Po· 
lonya piyadclCJrinin her muhal"ebede 
Alman piyadelerini daima yenmi~ 

olduğu fikrinde mUttefiktirler. Bina· 
eoaleyh şu neticeye varılabilir . Bu· 
gUnkU Alman ozdusu hiç bir suretle 
1914 deki Alman ordusu değildir . 
Bu ordu bugUn . tank ve zırhlı hU· 
cum arabaları · tarafından himaye 
edilmedigi zaman ,.e Jerlerde çok 
zaif görUlmuştur. Butun bu subaylar 
Polonya ordusunu takdir ve hurnıctlc 
anmaktadırlar . 

Polon yanın 
Sovyetleşmesi 

- Birinci sahifeden artan -

tekrar işlemesini, bütün ticarethane 
ve mağazaların yeniden açiİması nı 
temin edecektir. 

Sovyet rublesile Polonya Slokisi 
ayni zamanda tedavül ve bir ruble 
bir Slokiye tekabül edecektir. 

Bir çok müesseselerin sahipleri 
ya kaçmış ve yahut ta tevkif edilmiş 
bulunduğundan bu müesşeseler mu
vakkat hükumet tarafından idare olu
nacaktır. 

Toprak, hayvan ve mahsul köy
lüler arasında taksim olunacaktır. 

Paris : 26 ( Radyo ) - Sovyet 
tarafından1 işgal edilen Polonya top
raklannda derhal Komünist propa • 
gandası başlamıştır. Halka uzun, kısa 
bir çok propaganda filmleri göateril
mekted ir. Vilno'da Lenin hayatı hak
kında uzun bir film gösterilmiştir. 
Meydanlara konan büyük hoparlörlerle 
halka Sovyer ajansının verdiği haber
ler einletdırilrnektedir. 

Moskova : 26 ( Radyo )- Beyaz 
Rusya ve Ukranya'da Sovyt>t rejimi 
teşkilatı tamamlanmıştır. 

MENBA SULARI 
Belediye fiat kararlaşdırdı 

Ayran menba sularını satan üç 
ticarethanenin birleşerek .fiatJara 
zam yapmasl üzerine belediye bu iş 
lerle alakadar olmuş ve tetkikini bir 
komisyona havale etmişti. 

Komisyon tetkikat neticesini bil 
dirmiştir. Buna nazaran menba sula 

Ali Saip Ursavaş l 
1 

-Birinci sahifeden artan- 1 

dün akşam Anjindö Puvatrinden kur
tulamıyarak hayata gözlerini yumdu. 

Ali Saibi bizim cenup bölgesi ka
dar. bütün yurddaşlar tanır çüoki Ali 
Saip Ursavaş milli mücadelenin sayılı 

kahramanlanndandı. 

Onun dün akşam ani ölümü bütün 
şehirde büyük bir tesir uyandırmıştır. 

Ali Saip Ursavaş doğru karakter 
ve samimiyetile bütün memleket muhi 
tinde kendisini çok sevdirmiş, samimi 
bir insandı. 

Bu acı hadise karşısında duyduğu 
muz tesir büyükdür. Ona Tanndan rah 
met dileriz. 

Çok sayın ailesi Bayan Ursavaşın 

da eşsiz acılanna en samimi bir kalp 
le ortak olmuş haldeyiz. 

Çok se\•diğimız Ali Saibin memle· 
kete hizmet sahasında haltercümesi 
geniştir. onun manevi hüviyeti daima 
kalbimizde ve dilimizde yaşayacaktır. 

Ali Saip 1887 de Gerkük de doğmuş 
du harL iye tahsili vardı asıl mesleği 

askerlikdi 4 çocuk babası idi. Büyük 
millet meclisimiz heman teşekkü!ünden 
beri millet vekilliği yapıyordu. İsliklal 
mahkemeleri reisliklerinde de bulun· 
muşdu. 

iki kişi bir olarak 
bir adamı biçakladılar 

Ameleden, Yeniceli Ali oğlu 
Sabri ve Baltalı köyünden Hasan 
oğlu Fettah adında tiki kişi, Meh· 
met oğlu Mustafa kara ')aşı, baka 
ret etti diye, biçakla yaraladıkların 
dan yakalanmışlar ve adliyeye sevk 

edilmişlerdir. 

Mersin liman şirketi 
bir toplantı yapıyor 

Mersin liman şirketinin onumuz 
deki günlerde f evka iade bir toplan 
tı yapacağını haber aldık. 

rı, satıcılarına normal bir ka.. bırak 

mak üztre, 75 litrelik damacanalar 

80-85 kuruşa satıla bilecektir. 

Komisyonun tesbit ettiği bu fi
at üzerinden satılabilmesi için bele 

diyece tetbir alınmaktadır, 

Dinkler motorla 
çalışdırılacak 

Şehrimizde bufuuan Dinkler ga 
yet ibdidai bir şekilde olduğundan 
sıhbi mahzurlarım göz öoünde tutan 
belediye, bu işide evvelce encüme
ne ayrılan bir komisyona tevdi et
mişti. 

Komisyon kararına nazaran dink 
ferde çalışan ve pislik yapan hay· 
vanlar yerine motör kuvveti kaim 

olacaktır. 
Fakat dink sahipl~rinin mutazar 

rır olmaması için bu karar, icar m~v 

simi olan h:ıziran 940 dan itibaren 
tatbik mevkiine konulacaktır. 

Yakalanan esrarctlar 

Bohılayanlı Ömer oğlu Ali Yük 
sel ile Adilcevazlı Süleymen oğlu 
Osman Cantlirk adlı kimseler Er
girler fabrikası civarında, kamışlar 
içinde esrar içerlerken nargilelerile 
suç üstü yakalanmışlar ve adliyeye 

verilmişlerdir. 

Dikilide dün sekiz 
zelzele daha oldu 

- Birinci sahifeden artan -

şübesi felaket:ıedelere her türlü yar· 
dımı göstermekte devam ediyor. Zel
zele mıntakasına dah1 altuyüz çadır 
gelmiştir. 

Dün akşam lzmirde de bir zelze
le olmuştur. Dikili belediye reisi, gös· 
terilen büyük yardımdan dolayı Kızıl 
ay umumi merkezine, lzmir ~übesine, 
lzmir vali ve belediye reisine Gümhu
riyel halk partisine, Bergama kayma· 
kamına ve belediye reisine ayrı ayn 
teşekkürlerde bulunmuştur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczaha~esldirl 

Valimizin 
tetkikleri 

Dün Valimiz Faik Üstün: yan
larında maarif müdürü olduğu halde 
orta tedrisat okullarım ziyaret ede
rek yeni başlayan tedris faaliyetini 
tetkik etmişlerdir. 

VaJimiz gene dün öğledım son· 
ra vilayet ziraat müdürü B. Nuri 
Avcı ile birlikte pamuk üretme çift 
lığine gitmişler, tetkiklerde bulun· 
muşlardır. 

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

IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO otFOZlYON 
POSTALARI TÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 27 / 91 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

J 2.35 Türk müziği - PL 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14.00M:izik (Riyaseti Cum • 
hur Bandosu-Şef ihsan Künçer) 

19 00 Progrnm ve memleket saat 
ayarı 

19.05 Müzik (bir konsertolar -
Pi.) . 

20.15 Komışma ( Dı:: politika 
hadiseleri ) 

20.30 Memleket saat ayan, aians 
ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk müziği 

Okuyan : Necmi Rıza Ahıskan 

Safiye Tokay. 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Ruşen 

Kam Cevdet Kozan. 
21.30 Haftalık posta kutusu 
21.45 Müzik (Melodiler) 

22 00 Müzik ( Küçük Orkest
ra Şef : Necip Aşkın) 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası ([iat) 

23.20 müzik (Cazband - Pi.) 
23·55-24.00 Yarınki Program· 

Ankara : 26 (Radyo) - Anka.rL\ 
Radyomuz BııgUn1erde Kısıı dalgıı. 
:H,70 d~n Fransızca, Arapca, Far:;ca. 
lisanlariyle neşriyata başlıyacakdır. 

Adana Askerlik Şubesin.
den: 

Mezklı.r şirkette hissedar olan 
şehrimiz belediyesi namına bu top 
lantıya belediye reisi Kasını Enerin 
iştira1< etmesi tekarrür etmiştir. 

________ ..... __________ , __________ , 

Yüksek okullardan mezun ol· 
muş ve yc.atlerin :ie yüksek ehliyetna

meli olanlar ikinci t.-!şrin dokuz yü:t 
otuz dokuz birinci günü yedek su· 
bay okulunda bulunmak üzere 25/1. 
Teşrin I 939 gününe kadar şubeye 
muracaat etmeleri ilan olunur. 1 
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FRANSIZ T t\ YY ARELERi 

Zeblin fabrikalarına 
bir gece hücumu yapdı 

Alman 
saat 

tayyare defi 
mütemadiyen 

topları 
ateş 

iki 
etti 

İngiliz tayyarelerinin Alman şehirlerine 
yeniden attıkları beyannameler-----· 

BiT ARAF MEMLEKETLERDEN YiYECEK VE HAM MADDE BEKLE 
MEYiN 1 ÇÜNKI HÜK0METINIZiN BUNLAR ALACAK PARASI YOK 1,, 

Lon<lra: 26 (RadyCl) - Dün ak
şam saat yirmi birde Fransız tayyare
leri evvelce Zeblin ve şimdi tayyare 
motor fabrikaların buluuduğu Fredikş 
kayfeni bombardıman etmişlerdir. bom 
bard1man edilen yerin biraz uzağında 
junkers fabrikası lbulunmaktadır. 

Bitaraf memleketlerden yiyecek ve 
hammadde alacağınızı hesaplamayin J 
Çünki hükumetiniz bu : memlt:ketlerin 
isledikleri fiatları ödeyecek vaziyette
değildir 1 

Lutfen bunları iyice not edin Al
manlar l 

Türksözü 

Büyük bir d·eniz 
muharebesi mi? 

Oslo : 26 ( Radyo ) - İsveç 
sahillerinin yakınında bu sabah şa
f aktanberi mühim ve şiddetli bir 

deniz muharebesi cereyan etmek

tedir. Bergenden infilak sesleri işi
dilmektedir . Sahilden denizde <lo · 
laşan bir çok harp gemileri görül· 

müştür. Bir çok Alman şilepleri 
bir lsveç limanına sığınmışlardır. 

Kahire : 26 ( Radyo ) - lsveç 

sahillerinde vukubulduğu söylenilen 

deniz muharebesi hakkında İngiliz 
istihbarat nezareti ademi malUmat 

beyan etmekte ve böyle bir şey 

vukubulmuş olsaydı bahriye neza· 

retinin derhal haberdar olacağını 

ilave etmektedir. 

Konstans gölünün lsviçre sahille
rinden tayyarelerin motor gürültüleri 
ve Alman defiğ' bataryalannın gümbür 
tüleri açtk bir surette işidilmiştir. Ay
ni zamanda otuz bomba seside sayıl
mışhr. Alman projöktörleri iki saat ha 
vayı taramış ve Alman toplarıda bu 
müddet zarfında mütemadiyen ateş et 
miştir. 

Bern : 26 (Radyo) - 24 eylül 
gecesi Fransız hava kuvvetleri tarafın 
dan Zeblin fabrikalaıına üç hava hücu 
mu yapılmıştir. 

Şark;Garp Avrupasında 
Ve Şimal denizlerinde 

harp devamda 
Bu hücumların birincisi saat 20,30 

ikincisi 21,30 üçüncüsüdir 23 de vuku 
bulmuştur. 

Ahlan bombaların yapdığt tahribat 
hakkında h:iç bir haber alınamamıştır. 

Kahire : 26 (Radyo) - Alman res 
mi tebliği, Fransız tayyareleri tarafın
dan Fredirikşhafene bir hava hücumu 
yapıldığı bildirilmektedir. 

İngiliz tayyareleri 
beyannameler atlı 

r Londra : 26 (Radyo) - Dün ak
şam lngiliz tayyareleri Almanyanın şi
mali garbi ve garp mıntakaları üzerin 
de uçarak yeniden bir çok beyanna
meler atmışlardır. lngiliz hava_ kuvvet
leri Alman bataryaları tarafından cid
di bir mukavemet görmemişler ve bü 
tün tayyareler gen dönmüştür. 

Beyanname 1 

Londni : 26 (Radyo) - İngiliz is 
tihbarat ·~ezareti lngiliz tayyareleri 
tarafından Alman şehirleri üzerine ye 
niden bir çok beyannameler attığını 

bildirmektedir. Bu beyannamelerde ez 
cümle şöyle denilmektedir. 

'· Dikkat 1 Dikkat 1 
Alman milleti 1 
Polonyada dökülen bukadar kana 

rağmen harp hala devam ediyor. 
lngillere ve Fransanın kararı asğa 

ri üç sene sürecek bir harp hazırlamış 
tır. 

Fransız ordusu hududlarınızı geçmiş 
tir. · 

6 Eylüldenberi İngiliz kıtaları Fran 
sız müttefiklerinin yanı başında yer al 
mıştır. . 

lngiliz ve Fransız donanması Alman 
ticaret donanmasını denizlerden süpür-
m~lli~ · 

Bugünkü vaziyet geçen harbin baş 
lanğ"ıcından temamile ferklıdu. 

GARP CEPHESiNDE Paris : 215 

(Radyo) - Fransız Erkaniharbiyesi
nin resmi tebliği: 

lleri piyade kuvvetlerimiz Sarb
rük şarkında faaliyeddedir. Aym mm. 
takada düşman topçu faaliyeti olmuş
dur. 

Avcı tayyarelerimiz iki defa a
ded itibariyle faik olan düşman ha· 
va kuvvetleriyle çarpışmıştır. lki Al
man tayyaresi hatlarımıza düşmüş 

tür. 

Hltler Garp Cephesinde 

Londra : 26 (Radyo) - Hitler 
Garp Cephesinde Baş kumandan Von 
Bnauthih mülaki oldu~u haber veril· 
mektedir. 

Fransız kıtalarımn 

muvaffaklyetlerl 

Londra : 26 (Radyo) - Sarbrü
kün cenebunda Majino hattiyle Zıgf · 

rit hattıııın biı birine yakın olan kıs

mında çok şiddedli Topçu ateşi taa
ti olunmuştur. Fransız resmi tebliği 
Fransız kıtalarının mevzii muvaffaki 
yellerini haber v erm.ek tedir. 

Sarbrükün yakınında şiddetli 

muharebeler olmuŞtur. 
.F. ans•z tayyareleri Alman hatla

ı ı üzerinde keşif uçuşları yapmışlar 
ve Alman hava kuvvetleıinin şiddetli 
taarruzuna uğ-ramışlardır., İki taraftan· 
da düşen tayyareler vardır. 

Bazı yalan haberler 

Paris : 26 (Radyo). -- Alm~nla. 
rın, s.ekiz Fransız tayyaresinin düşlü
ğü hakkındaki haber asılsızdır. 

Pransıı toprrığ.ına düşen Alman 
tayyarelerinden birisinin pilotu sağ 
olarak esir edilmiştir.' 

ŞARK CEPHESIH_!!! Moskova: ~6 

(Radyo) - Kızıl ordunun resmi teb· 
liği : 

Kml ordu kı~aatı 25 Ey!Ulde de 
hudut hattına doğru ileri harekete 
devam etmiştir. , 

Subanlı, Lobirikot, Poyovikli ve 
daha dört Polonya şehrini işgal et-

mişlerdir. • 
Hudud hattına doğru ilerlemeler 

Oe\•am etmektedir. 

SOVYET HAREKETi Londra : 

26 ( Royter ) - Şarki Galiçya ile 

Okranyanın Sovyet kıtalan tarafın

dan işgali Macaristanda heyecan 

tevlid etmiştir • Kızılordunun bu 

hareketinin , Alman - Sovyet ım· 
!aşması ndicesi olmakla beraber 

hiç de emniyet verici bir hadise 

olmadığı yolunda umumi bir dü· 
şünce vardır . 

Basarabya hareketi 1 ? 

Bükreş : 26 ( Rador ) - Bük· 

reş bükumet mahfilleri Sovyet kı
talarının Basarabyaya ilerlemekte 

oldu~u hakkında Amerikan men 

balarından verilen haberleri kati 

surette yalanlamakta ve Sovyel 
Romen h·ududunun hiç bir tarafında 

hiç bir Sovyet h~reketi vukubul

madığmı sarih surette bildirmek· 

tedir . 

Esrarengiz tayyareler 

Paris : 26 (Radyo)-Dün öğleye 
doğru birkaç yabancı tayyare Lük
semburg dukalıği üzerinde uçmuş 
tur. 

Sahife : 3 

Estonya nazırı 

Moskovadan alelacele 
memleketine döndü 

Paris : 26 ( Radyo ) - Estonya 

hariciye nazırı dün akşam Moskova 

operasındaki yemekte hazır bulun

duktaP sonra tiyatrodan çıkar çık
maz kendisi Kremlenden dave-t 

olunmuş ve burada Sovyet Başve. 
kili B. Molotof ile bir müddet gö
rüşmüştür, Estonya hariciye nazırı 
bu sabah saat 8 de alelacele Es

tonyaya avdet etmjştir . Daha bir 

kaç gün kaim.ası mukarrer olan 

hariciye n~zıı ınm bu suretle Eston· 

yaya hareketi şayanı dikkat görül 
mektedir. Nazırın maiyeti de Mos· 
kovada kalmıştır . 

Kuvvetle zannolunduğuna göre, 

Nazır Estonyanm bitaraflığı bak 
kında Sovyetlerin sıkı bir talebi 

karşısında kaJmıştır. 

Nazi Şefleri 
arasında ihtilaf 

Londra : 26 (Royter) - Deyli 
Ekspres gazetesi, Nazi Şefleri arasm
da yeniden ihtiUif çıktığı, bilhassa Gö
ring ile Amiral Reyder arasındaki 

ihtilafın büyük olduğu, bunada sebep 
denizal.ı hareketinin orıranize edil-. . 
~esi şeklidir. 

CEPHE GERiSi Londra : 2G 

( Royter )- 2850 tonilatoluk Silezya 
adındaki lsveç vapuru Sahaoyı açık-

larında batırılmıştır. Bu geminin mtl· 
rettebatı diger bir lsveç gemisi ta
rafından kurtarılmıştır . Vapuru bir 
Alm~n tabtelbahiri torpillemiştir. 

lsveç, Almanyaya kömür 
vermlyecek 

Londra : 2G ( Radyo ) - Bir 
Finlruıdiya ve ,bir İsveç vapurunun 
batırılmasını müteakip İsveç huku
meti Almanyaya mUracaat ederek 
eğer' Alman tahtelbah1rleri Jsveç ge-

milerini b;tırmağa devam ·ederse Jıı. 
veç hukılmetinin Almanynya kömllr 
ihracını menedel.eğini bildirmistir . 
Her iki vapurda harp kaçog .. snyılnn 
maddelerden est!r yoktu . Bunlardan 
birisi t~hta digeri selluloz yuklıı idi. 

Almanyanm •lkAyell 

Londra : 26 ( Radyo ) - Alman 
hukumetinin Roman.raya bir nota 
vererek Polonya subaylarının Ro· 

manyada sokaklarda asker? elbise· 
lerini muhafaza ettikleri halde ser
bestçe dolaş\ıklarını ileri sUrerek şi · 
kayet ettiği haber veriliyor . 

Nazi Şeflerinin konferansı 

Londra : 26 ( Radyo ) - Haber 
verildiğine göre Derlinde IJitler, Gii
ring ve Ribbentrop rrasrndıı bir 
konferans yapılmıştır. 

-Gerisi dördüncü sahifede -



Sahife : 4 

Hariciye Vekili
miz Moskovada 

- Birinci sahifeden artan -

Ankara : 26 ( Telefoo&a ) -
Hariciye Vekilimiz bu sabah Krem· 
Jin saraymda Molotof ve Kalenin 
ile görüşmüştür. Vekilimiz ötle ye
meğini Kremlin de bu zevat ile 
birlikte yemiştir. 

Şark, Garp AMr.u 
pasınCla harp 

- Üçüncü sahifeden artan -

Almanl•rın lavh;r.• ltudlllluM 
tahfldatı 

Berlin : 26 ( Radyo ) - Alman
ların 1sviçrt! hududunda muhim mik
tarda asker tnhşit etmesi karşısında 

l~viçre , hudutlo.rına karşı yapılacak 

her nevi tecavUzU şiddetle k.ar~la
,vacuğını beyan etmiştir. 

Belçlkada bir oa8119 

Bern : 16 ( Radye )- Belçikada 
casusluk yapmakta olan bir Alman 
tevkif edilmi~tir. 

Asım Öıbilen t~bri.ka
dan: 

Fabrikamızda Klevland Çiğitle· 
ri bulunan Sayın Müşterilerimiz En 
fazla 10 gün zarf!nda çititlerini 
kaldırmalara aksi takdird '! fabrika 
yerli p.tmuğu çekmeye başlayaca
ğından bu müdJet zarfından sonra 
klevland çiğitlerinin yerine yerli çi 
ğidi verilec ~ğini şimdiden ilin ede 
rız. 11071 

rl'üduöıii 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
Muhammen 
Bedeli 
Lira Kr. 

53 
ss 
80 
48 

48 
120 

Vakfı 

Musa efendi 
IJ 

imam zade 
Kayalı bağ 

me,cidi 

Mahallesi 

Şahzade 

" Hilhal 
Kayah bağ 

Cinsi 

Hane 

" 
" 
" 

· Sarı yakup Sara yakup mescit odılan 
Boz zade Şabaniye Hane 

' Hacı Ali 

Belediye 
Kapu No: 

154 
152 
332 
5 6 

86 
17 

Yukarıda yazılı vakıflar gayri menkullerin 1 - 11 - 939 gününden 
3.1 -110 - 940 aününe kadar birer senelik kiralan artırmaya konulm~ 
tur.lh•leleri S - 10 - 939 perşenbe günü saat 15 de yapılacaktır. Is· 
teklilerin vakıflar idaresine müracaatları ilin olunur. 11070 

27 - 30 

Seyhan Vakıflar müdürlüğünden: 
Vakfa ait Borsa civannda Abaa oğlu vaU.ndan beş bap kirgir ma

ğazanın ( 485 ) lira 36 kuruş- keşifJi ta~iratı pazarlıkl, ekıilt.ıneye konul. 
muştur. ihalesi S - 10 - · 939 Perşembe günü saat 10 da Yakıffar ida· 
resinde yapalacakhr. isteklilerin teminat akçelerile vakıflar idaresinde 
bulunmalara ilan olunur. 11067 

Toros Fabrikası Direktörlüğünden: 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatl~rine: 

' Fabrikım1zda pamuklara çekilen müıterilerimizin çititlerini, pamuğu 
çekildiği tarihten itibaren azami bir haftaya kadar kaldarm larmı rica 
ederiz. 

Yukaradaki müddet zarfında lıaldartlmayan çiğidler bilumum nakliye 
ve ardiye masrafı müşterilere iid olmak üzere Fabrika haricinde tuta 
catımız anbarlara nakil edilecektir. Gerek fabrikamız dahilindeki ve ge. 
rekse haricindeki ambarlarda wku'u melhuz çürüme, ·yanma, evsaf ve 
cinsini detiıtirme ellia.sıl her türlü bozulma ve ıararlardan dolayı fabri 
kamızm hiç bir mesuliyet' kabul etmiyecetini deterli müşterileriqaiıin ma· 
lumu olmak üzere ilan eyleriz. 

27 - 29 - 1 11069 

Antakya Gümiük Muhafaza ~aburunun Senelik 
Erzak İhtifaç ı Listesi : 

Miktara • Muhamm~n bedel •Teminata mu ihale günü Ne suretle ya· 
Cinsi Kilo ı Lira vakkatası ve saatı pılicatı 

Kı. Lira K,. -
Şeker 3150 945 70 88 16.10.939 Sa: 10 da açık wiltme 
Bulgur 15350 1228 92 10 16.10.939 sa: 11 de 

" " Kuıu Fasulya 14475 1737 130 28 16.10.939 aa: 14 de 
" 

,. 
Mercimek 4975 348 25 26 12 16.10.939 sa: 15 de " " Zeytin yatı - 2125 850 63 75 17.10.939 ıa: 10 da " " Patates 11900 952 71 40 17.10.939 aa: 11 de ,. ,. 
Pirinç 8775 2544 75 190 86 17.10.939 sa 14 de ,, 

" Kuru sotan 4125 165 12 38 17, 10,939 H: 15 de ,, 
" Nohut 8850 531 39 83 18.10.939 sa: 10 da " " Sadeyağ ~800 3584 265 05 18.10.939 11: 1 t de ,. ,. 

Sabun 4125 1237 so 92 81 18.10.93911:14 de 
" " Saman 135500 2032· 50 152 .44 18.10.939 ıa: 15 de 
" 

,, 
Kuru ot 201800 8072 605 40 19.10.939 sa: 1 l de Kapah ıatf 
Odun 925500 92)5 694 13 19.10.939 aa: 15 de ,, 

" Arpa 27.0009 . 8505 637 88 19.10.939 .. a: 16 da 
" 

,, 
Sıtır eti 55000 9075 680 63 20.10.939 sa: 11 de 

" " Un 1~0000 12l2S 916 88 20.10.939 ~a: 15 de 
" 

,, 

1 - Hatay Giimriik muhafaza taburuaun senelık .cıuk ( un mayıı 940 nihayetine kadardır. ) ihtiyacı yu-
karıya çıkaralmı~ olup yaz.ah günlerde Anta~y.Ada Gümıülc muhafaza t.,buru satın alma• ~omsiyonunca ihafeleıi 
yapılacaktır. Bu huustaki fartnameler mezkur komsiyon1a her zaman göriilebilir. 2 - Talip hangi ıefzak
lann ihaleaine girecekse o eneklar için gerekli [teminatı muvakkatayı lskenderun gümrüklrri başmüdürlüğü 
muhasebesine yatıracak ye hangi ihaleye ait oldutu teminat makbuıund~ tasrih ettire.cek ve jhale saatinden 
önce komisyor.a müracaat edecektir. 27 - 1 - 7 13 11068 

TERK.SÖZ ti 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartlaıı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış ıoeınlelı.cllcr için A1!Pn 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye nıüra· 
caat edilmelidir. 

Yazhk Sinema 

Bu Akşam 
Sayın Mudavimlerine Bttyuk Biı

Film Takdim Ediyor 

Sukut etmiş, Yolunu şaşırmış 
Zavallı genç kızlann acıkh ve elim 
Hayatlnı canlandıran ve ibretle 

S eyredilecek 

[Günahkar J 

Kl~~AR il 
FRANSlZCA SÖZLÜ 

Hayat Ve lstir;tp Romanı > 

Yeni ve Güzel iki Yıldız 
ANNIE DUCO 

VE 1 
CRINE :LOUCHERS ........ 

AVRICA: SON DÜNYA - HA8t!RLERI 
10991 

Açılışı buyuk, bir ralhct ve Alikii 
Görmu~ olan 

A~SARA~ ' 
,5 l Nr EM AS 1 

BUyUk ve Em11al•lz fllmlerln• 
devam ediyor 

Bu Akşam 
lKlNCl PROGRAM 

Aşk, l leyecan, Biıubir Macera ye 
S~rgu.zcptlcde d~lu 80 Kıaımlılr. Scyal 

Filminin tekmili birden 

Ol KKAT: 

Program uzun alduiundan 
Sinema Sa,-ı 8,30 d• · 

Bathr•caktır. 

Bugün 2.3Q ela T eı;azilath 
Matinede 

Bay Tekin (Bitinci Devre) ve Aık 
~Mahkumu ( FERNANDEI:. ) _ 

,10992 
Q§ 

' 
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~ Eylul 939 Türk sözü Sahife : 5 

Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye zabıta memurları için kışlık elbise yaptırılmak üzere 
oksan metre lacivert kumaş açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Kumaşm muhammen bedeli 553 lıra 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat. 45 liradır. 
~ - ihalesi lOı 10/939 Salı günü saat tS de Belediye encümeninde 

3Pılacaktır. 
5 - Nümune ve şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler ora. 

!iÖrebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü mnvakkat teminat makbuzlariyle birlikte 

Uayyen saatte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

11066 27-30-5-8 

Adana Belediye Riyasetinden: 
.apı yaptıranlarla 
1kk~t nazarına : 

yapı usta ve kalfalarının 

Ruhsatsız bina yapıranlar tecziye edileceği ve şehir plamna aykırı 
Ulunanlarla fenni ve sıhhi mahzuru görülen inşaata müsaade olunamıya. 
iı gibi yapıyı ruh~at veya alman ruhsatnamede yazılı maddeler 1 hilafına 

hpan usta ve kalfalardan Etli liraya kadar para cezası alıoıp ve teker· 
~tü halinde kendileri bir müddet işten menedileceklerinden her hangi 
~Şekilde mal sahiplerinin mutazarrır olmamaları, ·usta ve kalfaların müş 
ul ınevkıde kalmamalan için gerek inşaat ruhsatı alınmasında ve gerekse 

tuhsatta tadilat yapılması hususunda önceden behemhal belediyeye mü· 
tacaat edılmesi lüzumu ilan olunur. 11063 

24- 27 

............__ ___________________________ , ____________________ _ 

0 r. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

h liergün muayenehanesinde hasto arını kabule 

~ . 

--------------·---------------------------------------
Asri sinemada 
27 Eyful Çarşamba akşamından itibaren 

Bu akşam 
Ateşin Macar Yıldızı ( FRANZISKA GAAL ) 

Sahne ukadaşı ( P AUL HARBIGER ) 

Beraber çevirdiği en müstesna şaheseri 

-( VERONiKA )-
ilaveten : Dünya havadisleri 

ttyrıca : Renkli Mikima vz 

Bugün gündüz tenzilatlı halk matinesi 
iKi FiLM 

1-Yaralı Kartal 2-Define peşinde 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını UZiaştırma ve · 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

MADDE:S 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan -

Bir işverenin aynı şehir dahilinde ayrı ayrı mahıllerde bulunan işycr" 
terinde, birbirinin aynı veya mütemmimi yahut müteferrii işleri gören 
işçilerin topyekun sayısı itibara alınarak ona göre lazım gelen sayıda 
Müşterek Mümessil işçi ödevini yap:nağa eh liyetli işçiler seçilir. 

MADDE:6 

işçilerinin bir kısmı, muayyen veya gayri muayyen veya gayri muay. 
yen devrelerde mütevaliyen değişmekte olan işyerlerinde (bazı maden 
ocaklarında oldu2'u gibi) seçim, münhasıran daimi işçiler arasından bu 
işyerinin en faal devresindeki işçi sayısı esas tutularak yapılır. 

Muayyen veya gayri muayyen zamanlarda işçilerinin hepsi birden de· 
ğişmekte olan işyerlerinde ise her bir yeni gelen işçi kitlesi tarafından 
işe girdiklerinin ilk haftası içinde seçim yapılır. 

MADDE:7 

Mümessil İşçi seçimine ait işlerle Müm~ssil işçilere vazifeleri icabı 
terettüp .:den çalışmıt:arm, iş saatleri haricinde yapılması esastır. Ancak 
fevkalade vaziyetlerde lşveren veya işveren Vekilinin muvafakatile, seçim 
veya uzlaştırma işleri iş saatlerinde de yapılabilir. 

MADDE:8 

Mümessil İşçi ö:levini yapmağa ehliyetli olarak seçilebilmek için: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bulunmak, 
b) 18 yaşını doldurmuş olmak, 
c) Dolandırıcılık, emniyeti su.i istimal, hırsızlık, sahtekarlık, yalan ye· 

re yamin, yalan yere şahadet, cürüm tasnii ve iftira suçlarından biriyle 
veya alel'ıtlalc üç aydan fazla hapis cezasına mahku n olmamış bulun· 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATJ 

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

Koza 5,50 6,85 
=-= 

Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi 

. 
• 

Klev'and . 31 37 
-Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPAGI . 
Beyaz 

1 ı / 

1 Siyah ! 

ÇIGIT 

~ 1 
Yerli •Yemlik., 

.. •Tohumluk,. L - -_ L c 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 . Yeril L 3,15 1 ., 

" 1 -

Mentane ' l ., 1 .._ ,,.___ 

Arpa . 
Fasulya 
Yulaf -

ı 3,75 ,J " . ! Lf"'·•• 

Delice • ' 

Kuı yemi -
- ~ 

Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12 1 12 

UN 
Dört yıldız Salih .. üç • ., ·- ., Dört yıldız Doğruluk .D rcs 

~ lC üç .E! d • • 
~~ Simit " ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N (,)o 

üç t-- " .. 
i Simit " 

Linrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
26 / 9 / 1938 iş Baukasından alınmışbr. 

Pene Santim 
Liret Hazır l-f 77 
Rayişmark ----

Vadeli 1. 94 ' Frank (Fransız) -2-96 - 5 82 Vadeli uı Sterlin ( İngiliz ) -5-~ 
Hind hazır 5178 Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Ne~ork 9 03 Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 
ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 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 biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş o1ursunuz 10661 

Adana Askeri Satın Alma Komisyo, 
nu Reisliğinden : 

1 - lslahiye ve Maraş garniz()nları ihtiyacı İçin 626 bin kilo ekmeld 
un kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhamml'n bed .. )i : 89180 lir• 
olup ilk teminatı 6688 Jira 50 kuruştur. ihalesi 11 - 10 - 939 Çarşaıı' 
ba günü saat onda Adana Askeri Satın Alma Komsiyonunda 'yapılacak 
br. 

2 - Şartnamesini fstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, Askef 
Satın Alma Komisyonlarındn her gün göre bilirler. 

3 - İstekliler tayin edilt'n günde ihale saatından en az bir saat e\1 
veline kadar kanunun 2, 3 maddelnir.deki şeraiti haiz olduklarına da 
vesaikle teklif mektuplarım komisyona vermeleri lazımdır. 11054 

22 - 27 - 3 - 9 

Adana askeri satın alma komisyon 
Reisliğinden : 

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

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

2 - Şartnamesi Adana askeri satın alma komisyonunda her ~ 
görülebilir: 

3 - TalibJerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte Adana ask 
ri satin alma komsiyonuna müracaatlan. 11056 

22 - 27 - 3 - 7 

Aziz Pamukçu fabrikasından : 

Muhterem müşterilerimizin dikkat nazarlarına:,,. 

Fabrikamızda müşterilerimize ait bulunan balya, kütlü, koza , çiğitle~~ 
fabrika kendi namına sigorta ettirmemekte olduğundan sayın müşte1'1 

rimizin kendi namlarına mallarım sigorta ettirmelerini aksi takdirde f• 
rikamn hiç bir guna mesuriyet kabul etmiyeccğini beyan ve ilan ey)erb 

11062 24-26-27 

----------------------------- ~~ 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısınd't~ 

Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosikleh 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantalığım almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisik1etleri gelmiştir. 

Dünyı:ınm en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

. olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisikh~t mtraklılarmm 

teşriflerinde DORKO? Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Korıti11antal iç ve 
dış lastikleri m;ığazam>zd;l mevcut· 

tur. 10911 23- 45 

Dürkopp 

ltı-Otı 
llııu 
ltı}'y 

)ı~, 
.. lj}'eı· 

:....------,---------------~ .. a \ıjı 
Umumi neşriyat müdı.ır lı.ıt il 

Macid Güçlii , ~ 
Adana Türksözü matb-'' 


