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eklt 
lir• 
şad 
~ak Cephelerde harekat inkişaf ediyor 

Ahen ve Zigfrit civarındaki Alman 
Şehirleri tamamen tahliye edildi 

ALMAN MATBUA TiNiN NEŞRIYATI ı EFSIR EDiLiRSE ÇIKAN NETiCE ŞU: 

Hitler Sulh teklif edecek 
p• 

J Yarım milyon Polonyalı 
, tsir Alman Ziraat Ticaret 

r g,ı işinde kullanılıyor 
ask 
56 Almanlar şarktan 
~garbe mühim kuv-

vet getirdi 
a: t -

~GILIZLERDE HARP TEPLIG~ 
tle •rtETMEGE BAŞLAYACAK 
te,I, 
e f1AJ •d yl•·h, manyaya yem en 

eyannameler atıldı / 

d' 0 vyetler 30 tren za b 
n ttti; 25.000 Polonyalı 

askeri esir ett i 

g:'IETLER ESTONYA HUDUNDA : 
ERi TAHŞIDAT YAPIYOfi 

'la , nya hazinesi BUkreşte -
o ca .. taha••Ut kampalarında 

._..·0oo mUltecl - ısveçln Al· 
, ~"Yayı protestosu - Hallan 

"YYareslne Alınan tecavUzu 

~~I( CEPH ESiNDE Paris : 27 

'rı~d~o ) - • Polonyadan gelenlerin 
ttıktarına göre, baıı Leh toprak-

"ltr ~ın .Alman kıtaatı tarafından sovyet-
ehıne tahliyesi devam etmektedir. 

ftıı Bu hareket Alman askeri üzerinde 
'ıı~~ ~ir tesir icra etmekte ve hoşnut
!tıaıı\l büyümektedir. Bu sebeble Al
h()ş askeri makarnalı, bu vaziyetten 
lad,tıutsuzJuk duyan kıtaatı dağıtmak-r. 

tıılu 
defaya a zmle devam ... 

tıınd Yarşova : 27 - a.a. - Varşova 
''tih~~aa kumandanlığının 2~-9-1939 

~ lebli~i : gecikmiştir. 
lıı(ıd r eçen gece ve bugün varşova 
ltıışı~aasının en çetin dakikaları yaşan 
l11Yya · Almanlar gerek topçu ve gerek 
1e ltıhe·le:iyle şehrin sistem;i bir suret-
1'Yo\ı tıbıne tevessül etmişlerdir. Ban

dGr~ Vıt aha .bulunan Leh askeri kıla2tı si-
lıır. ·ı~lıden daha az müteessir ölmuş-

.. qra b hl , ombardımanlar bilhassa şeh· 

tb,I Gerisi dördüncü sahifede -

MOSKOVA KONUŞMALARI 

Molotof'un Saraçoğlu 
şerefine verdiği ziyafet 

ZiYAFETTE, SAMiMi NUTUKLAR TAATI EDiLDi VE 
KALENINLE VOROŞILOF'DA HAZIR BULUNDU 

Moskova : 27 - a.a. - Tass 
ajansı bildiriyor : 

26 Eylülde sovyetler birliği komi
serlerı konseyi reisi ve hariciye kom
seri B. Molotof Türkiye hariciye ve
kilı B. Şükrü Saraçoğlunu kremlin sa
rayında kabul etmiştir. B. Saraçoğlu'ııa 

Türkiyenin Moskova büyük elçisi B. 
Ali Aktay refakat etmekte idi. Kabulde 

Amerika 
kanununun 

hariciye komiser muavini Potemkin ve 
Dekanozof ve sovyetler birliğinin An
kara büyük elçisi Terentief de hazır 
bulunmuştur. 

Keza B. Saraçoğlu yanında bü 
yük elçi B. Haydar Aktay olduğu 

halde Sovyetler birliği yüksek Sovyet 
meclisi divanının başkanı B. Kafinin 

-Ge risi ikinci sah ifede -

bitaraflık 
tadili • • 

ışı 

YAPILAN GİZLİ İÇTİMA! 

Bay Ruzv elt gazetecilere beyanatta bulundu 

RiBBENTROP 
MOSKOVA'DA 

Bu ziyaretin mahiyeti 

Moskova : 27 -a.a.- Alman ajan -
sı bildiriyor. 

Von Ribbentropun çarşamba gü
nü Moskovaya geleceği haberi Mosko 
va ecnebi ve diplomatik mahafilinde 
kuvvetli bir tesir yapmıştır. 

Mezkür mahafilde bu ziyaret ye-
nişarki avrupa teşkilatlanmasının cer 

men- nıs fşbırliğine istinad ettiği key 
fiyetinin bir delili olarak telakki edil
mektedir. 

Ankara : 27 (Radyo) - Alman 
hariciye naziri Ribbentrop bugün saat 

Panama : 27 ( a. a. ) - 2ü Ey· 
luldı:ı. ~ant 10,45 le aktedilen gizli 
içtima, hiç b ir karar verilemedt:n sona 
ermiştir. Bitaraflığı n mtJhafa:rnsJ hak
kında Kuba ve J{olombiya tarufıııdan 

verilen proj,.Jer tedkik cdilmi~tir. 

Şimali Amerika memleketleri tarafın· 
dan tevdi edilen Uç proje kabul edil· 
mis tir. 

• Öğlenden sonraki toplantı esna
sında bitaraflık komisyonları teşkil 

edilmi~, sulhun muhafazası ve iktisa
di işbirliği meseleleri görtışulmUştur. 
Per~enbe gllnll. heyeti umumij·e içti
maı ynpılacnkhr. 

\'aşington : :n (a.a.) - Ruzvclt, 
gazet~cilcrlc yaptığı bir mulakat es· 
nasında Amcı·ikalılara memleketin 

- Gerisi ikinci sahifede -

9 da tayyare ile Moskovaya hareket 
etmi~tir. Ribbentro!:lun yanında Alman 
hariciye neıareti müsteşarı ile Sovyet 
!erin Berlin elçiside bulunmaktadır. 

r .................. ~ ................. .._. . ._.. 
! Amerika donanması l 
\ Gizli manevralar için l 
! Sanpedrodan açıldı i 
! • 
• - ·- i 
! Sanpedro : 27 (a.a.) i 
! Kallfornla - Amerikan do i 
! nanmasma mansub 101 i 
! parça gemi ile 400 tay ya . t 
! re, dört gUn devam edecek • 
! olan glzll manevralarda i 
! bulunmak Uzere sanpedro 1 

! ü••Unden hareket etmff - • 
! tir. i • • i Manevraya l•tlrak eden • 
i gemiler araaında 10 zırhlr , ! 
i 7 tayyare geml•I 10 a§ır ! 
i kruvazör, 1 t hafif kr uva- ! 
i zör, 43 muhrlb, 11 tahteı . ! 
i bahir ve birkaç muavin j 
i gemi ve mayn tarak gemi · i 
i si vardır. t 
i . 
~· ... ı . --. . ................... . ....... . ... . ~ . ... . ~. ! 

ZELZELE 
DEVAM 
EDiYOR 

İnegöl, Dikili, Çandarlı, ve 
Berğamada sar~ınhlaroldu 

DiKiLiDE AY AKDA BULUNAN 
SON D UVARLARD A DÜNKÜ 
ZELZELEDE YERE ENDi 

lzmir : 27 -a.a.- Dikilide muhtelif 
fasılalarla sarsınhlar devam etmekte
dir. Bu hafif sarsıntılar yıkılmamış son 
d uvarlan da indirmektedir. Zelzele Çan 
darlı, Bergama ve havalisinde de de
vam etmekte ve halkın kısmı azamı ge 
ceyi açık yeı leıde geçirmektedirler. 

İnegöl : 27 -a.a.- Bu sabah birisi 
şiddetli ve diğeri hafif iki zelzele oldu 
hasar yoktur. 

S 1 o v a k y a' d a 
isyan hareketi 

1 
'!ÜKSEK ŞAH:!YETLER ARA-1 
SINDAN TEVKİFLER VE KÜT. 

LE HALiNDE IDA!\.iLAR DE-
VAM EDiYOR. 

.. .... 

Paris : :!7 ( Radyo ) - Alınan 

habeder,S!oYakyada isyan hareketinin 
vukubuldubunu teyit etmektedir . 

Slovak.} adaki ) uksek şahsiyetler 
arn-;ından tevkifler vukubulmakta
clır . Eski polis mu<luru de tevkif 
olunmuştur. 

Skodo nmelelcrinden gene l.ıir çoğu 
kutle halinde kurşuıı:ı dizilnıic:tir. 



Sahjfe : 2 

Harabe halini 
alan ·Varşova 

Türksözü 28 Evlul 939 

,I .............................. ._ ........................................... , 
1 ö 

Polonyalılar duman tüten '-------------------·--------------" 
harabeler üzerinde mem-

leketlerini müdafaa ediyor 

Paris: 27 ( Radyo )-Dün gece 
ve bugün V arşova , muhasarasının 
en dehşetli anlarını yaşamıştır. Ağır 
düıman toplarının yaptığı sistema
tik ve korkunç bombardmanı düş· 
man tayyarelerinin mütemadi bom· 
bardmanları temamlamaktadır • Bu 
mJJbarebelerde sekiz Alman tayya. 
resi daha düşürülmüştür. 
Düıman topçusunun ateşi bilhassa 

sivil halk üzerinde toplanmaktadır. 
Almanların bu suretle ha!kın mane· 
viyatını bozmak gayesini güttük
leri anlaşılı y or. Sivil halk arasından 
ölen ve yaralananlann sayı$ını bul
mak imkanı olmamıştlr . 

Bugün, Varşova arhk tamamite 
bir harabe halini almışttr . Yangın· 
lar ve tahribat şehrin sokak1annda 
zidiş ve gelişi imkansız bir hile 
getirmiştir. Varşovada kalmış olan 
ecnebi diplomatlar , Alman hatla· 
rından geç' rek şehri terkedecek· 
lerdi . Bu Almanlarla :!a kararlaş 
tırılmıştı. Fakat tam Varşovayı t~r
kcdecckleri bir sırada müdhiş bir 
bombardman başlamış ve diplo· 
matlar şehirde kalmağa mecbur 
olmuşlardır . 

Modlin muhasara edilmiştir . Fa
kat d aima mukavemet dmektedir • 

Varşova kıtaları duman ve alev 
çıkan harabelerin üzerinde şehri 
kahraman bir surette müdafaaya 
devam ediyorlar . 

Bankalardaki mevduat 
yüks~liyor 

İstanbul : 27 - Son hadiseler 
dolayisile bazı vatandaş l arın mevdu 
a tları nı muvakkat bir zaman için 
almaları milli bankalarımız için çe . 
tin olduğu kadar muvaffakiyetli bir 
imtihan olmuştur. Mevduat yeniden 
bankalara dönmeğe başlamıştır bu 
a rada Türk ticaret bankası mevdu
atında da mühim bir yükselme var 
dır. 

r 

Bay Ali S.aibin 
... . . 

cenaze merasımı 

Dün sabah büyük 
bir tören yapıldı 

Urfa mebusu Ali Saip Ursava 
şın evvelki gece Anjindö Puvatrin 
den kurtulamayarak şehrimizdeki 
evinde vefat ettigini dün"ü sayımız 
da yazmışdık. 

Degerli mebusumuzun ölümü 
muhitte geniş bir teessür uyandır 
mış, büyük ve çok kalabalık bir ce 
naz~ töreni yapılmıştır. 

Kıymetli ölünün cenazesi dün 
saat 11 de, kolordu caddesindeki 
evinden kaJdmlarak yeni mczarhğa 
defnedilmiştir. 

Başda valimiz Faik Üstün, ko 
mutammız Arif Tanyeri, müddeiumu 
mi Ahmet Tevfik, belediye, parti, 
halkevi reisleri ve bu teşekküller men 
suplarile, hükumet ve askeri erkin 
adliye erkanı, ve kalabalık bir halle 
cenaze merasimine iştirak etmiştir. 

Askeri kıtatta cenazeyi ta· 
kip etmiştir. 

Ali Saibin mezarına parti ve 
halkevi tarafından çelenkler konmuş 
tur. 

Kaybettiğimiz Ali Saibe tanrıdan 
tekrar rabmet diler. Sayın ailesinin 
acılarım ortaklaşır ve onlara baş 

sağlığı temennisinde bulunuruz. 

* 
Valimiz Bay Faik Üstün ve ko 

mutanımız Arif Tanyerli ve parti 
başkanımız Fahri U(lurlu Ali Saibin 
eşine dün taziyede bulunmuşlardır. 

YENi NEŞRIY AT 

Havacılık ve Spor 

Havacıhk ve Spor mecmuasının 
247 inci sayısı çok güzel yazılarla 

dolu bir halde çıkmıştır . Tavsiye 
ederiz. 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

Önümüzdeki 29 Teşrinevvcl 
cumhuriyet bayramında Ankarada 
yapalacak büyük geçit resmine işti 
rik edecek izcilerin hazırlık talimle 
rine başlamalara alakalılara bildir il 
miştir. 

Maarif vekaleti bu hususda teş 
kilatına bir tamim yapmıştır. 

Paralı, parasız talebe 
arasında fark yok ! 

Bazı mekteplerde leyli meccani 
talebenin paralı talebeden ayırd 
edildiği, ğayri müsait yerlerde yatı 

nlıp yemek yedirildiği görülmüştür 
vekalet böyle bir tefrikin manasız ol 

duğunu, parasız talebenin parah ta 
lebeden hiç farkı bu lunn•adığını teş 
kilatma ehemmiyetle tamim etmiştir 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık • 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 29 dereceye kadar yük· 
selmişti . 

Sovyet - Estonya 
müzakerelerinin 

arası 

tacili 

Moskova : 27 - a.a. - . Mosko 
va'da lıulunan Estonya sefi ri dün 
sabah tayyare ile memleketine hare 
ket etmiştir. Öğrenildiğine göre elçi 
sovyet ve estonya hükumetleri ara 
sınddki müzakereleri tacil niyetin 
dedir. Yabancı mahfillerde kayde· 
dildiğine göre Mb. Seltern, moskova 
ya yaptığı alelacele ziyarette 
geçen sene B. Haha'nın Bertchtes 
gadan'e yaptığı ziyaret arasında 

müşabahatvardır . 

Dört buçuk metreden 
aşağı düşen amele 

Nebati yağlar f abrikssı inşaatında 
çalışan Mustafa oğlu Mustafa Po· 
later adında biri, ç~lışmıkta olduğu 
iskele üzerindeki kalası çivilerken 
kalasın budak yerinden kmlmasile 
yere düşmüş , Bu 4,5 metrelik ıu
kut neticesi ayaklarından yaralan· 
mış olduğundan fabrika bastahıne· 
sine kaldırı!mışbr. 

Bir nalband çırağı at 
tekmesile yaralandı 

Zekeriya oğlu nalband çırağı Mu· 
zaff er adında biri , nalbad dükka 
nında gezinirken Harnid adında bi 
rine ait Attan yediği bir tekme ile 
yere yuvarlanmış ve başından ya · 
ralandığından hastahaneye kaldırıl· 
mıştır . 

---
Moskova 

konuşmaları 

-Bırinci sahifeden artan-

tarafından da kabul edilmiş ve ka bule' 
yüksek sovyet meclisi sekreterleri Ko' 
k in ile B. Terentie f hazır bulunmuşıat 
dır. 

Ayni gün B. Molotof, B. Şükr~ 
Saraçoğlu şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir . Ziyafette Türkiye haric;ye· 

sinin vekile refakat eden erkanı ile 
mareşal Vooroşilof, B. Nikoyan, Po' 
temkin, Dekanozof, Lozovski, Gorki11• 

Terentief ve diğer bazı zevat haı1' 
bulunmuşlardır. , 

Yemekte B. Molotof ve Şükrıı 
Saraçoğlu samimi nutuklar söylernif 
!erdir. 

Amerika bitaraflı~ 
kanununun tadili İŞ 

- Birinci sahifeden artan -

1 
ZELZELE SAH ASI 

, kendi mUdafaa~ı için laz ım olıı.Cil~ 
t \' 

eşyayı ecnebilere satmamalarını ~·~ 
siye etmiştil'. Mumaileyh, ı:strateJ' 
kıymetlıori olaıı" bazı madenleri sııt" 

Birkaç gün evvel garp böigele 
rimizde hasar verici zelzeleler oldu 
ğunu ve bu felakete ai t rakamları 
vermiştik. Dün gecede Dikilidelzel
zeleler olmuş, ve az çok ayakta ka 
lan bazı duvarlarda yıkılmıştır. 

Zelzele felaketine uğrayan bu 
bölgelerimiz hakkında okuyucuları. 
mıza biraz malumat verelim : 

Ze'zele felaketine uğra van Dikili 
lzmirin şimalinde Midilli boğazı üze 
rinde Karadagın eteğinde kurulmuş 
bir kaza merkezimizdir. Ve burası 

,-___ a_o_N_O_N __ M_E_v_z_u_u~--1 

Berğamanın iskelesidir. 
Ndsi Dikilinin son genel nüfus sa 

yımına nazaran 1892 si erkek 1518 
i kadın olmak üzere 3410 nüfu~u 
vardır kasabada belediye mevcud
dur, 

Köyleri şunlardır; 

Bademli, Çağlan, Çukuralanı, k ı
r atlı, kızılçukur kocaoba, Nazılh Ne 
biler, Salihler, Samanlık, Uzunburun 

Yahşabey, Y ~nice. m~mak laz ı nıgcldiği noktasına ih~": 
Dikıl i kazasına taSi köylerin nü catçıların nazarı <likkatini celbctırı1• 

. t" ,iP 
fu su 4444 kışi :fü bunların 2294 ü tır. Ruz\'elt, Amerika hukıime 11 

• 

erkek 2 150 si kadındı r. Zelzele ha barb lıal inde mill i mudafoa için ilı 1:1 
diselerinde isıni geçen kabakum na yat bir stok te-ıkil etmek Uzere lı' 

~adcn lı.ıri satın' ald ığını batırlatrı11• 
hiyesinde 213 B1demlide 1109 nü· ve ezcumlc ham lastik, manv.ıne:ı ı\'I' 
fos vardır. · ·~ deni, hakır ,.e krom gibi maddele'' 

Zelzdeoin hissedildiği Bergama Milli mudafaıı için laz1m oldıı~ıı~ • 
kazasının mı.-rkezinrle nüfös 7255 tebaruz ettirmiştil'. Bu maddele'' 

kişidir bunla"m 3572 si erkek 3983 ihracını lllt.!n'den bir kanun nıe'''
11

, 
Ü kadındır. U ımm Bergama kazasın olmamasına ragıncn Ruzvelt, mı:ıtbıl~ı 

a nu ns ı r un arın .. b ~ 
1 

·ı.fi(, 
· k k 7062 · k d d ıtı :ı.re a ınarak buncl:ın sonra ı u ~· 
ı er e sı a m ır dd 1 · "h d'l . · ııı 

d ··f 14837 d' b 1 77751 V!lsitasi,·le yaptıgı bu davetin nııı11

1 j 

• ma e erın ı rac e ı mn·ecel!:ıne .,, 

---------------------------------------------------------------------------------------~ • v ~ ·ti 
hakkak nazarıle b~kbğını ~öylc.ın 1Ş 
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B. Çemberlaynin 
Avam Kamarasın 
da son beyanatı 

TürksQzÜ 

" INGIL TERE HiÇ BiR ZA· 
MAN BUGÜNKÜ KADAR 
AZIM iZHAR ETMEMiŞTI , 

Filistin müftüsünün 
F ransaya bağlılığı 

Egede sağnak halinde 
yağan şiddetli yağmurlar 

Londra : 27 ( Radyo) - Avam
da Çemberlayn haftanın umumi 
vaziyetini gözden geçirerek topla· 
nan harp meclisinde tam hir mu 
tabakat hasıl oldugunu söyl~miştir. 

Çemberlayn Kızılordunun Po. 
lonyadaki hareketlerinden ve Kı 
zılordu taraf mdan Polonya toprak. 
larının hepsinin henüz işgal edil
mediğini , Polonya kuvvetlerinin 
hala mücadelede kahramanca de
vam ettiklerini bütün dünyanın bu 
hareketren mütehassis olduğunu 
söylemiş, Garp cephesindeki ileri 
hareketin devammdan ve domin· 
}'onların müşterek dava yo~undaki 
f aali"etlerini anlatmış ve iktisadi 
harp. vaziyetinden bahsetmiştir. 

Çembrrlayn İngilterenin bu· 
Rüokü kadar bir azim izhar etme· 
tniş olduğunu kaydettikten ve in· 
gilterenin , Büyük Britanyayı ve 
dünyayı harpten kurtarmak İçin 

harbe girdiğini söyledikt'n sonra 
Romanyadaki suikasdden bahset· 
rniştir. 

Başvekil Polonya mültecilerioin 
Vaziyetini de mevzuu bahis etmiştir. 

._------~-~~~--

IRADYOI 
Bugünkü Program 

lüRKIYE RADYO olFüZiYON 
Posr ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 28 I 91 939 

12.30 Program ve memlekel saat 
ayarı 

12.35 Türk müziği - Pi. 

Okuyan : Mefharet Sağnak 
Çalanlar : Cevdet kozan, Cev· 

det çagla, Refik Fers:tn. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

Ve ıneteoroloji haberleri. 
13. 15 -- 14.00 Müzik ( karışık 

Pto~ram - pi. ) 
19 00 Program ve memleket saat 

"Yarı 
19.05 Müzik ( Hafif senfonik plak 

lar ) 
19.30 Türk müziği ( Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Ziraat) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans 

Ve meteoroloji haberleri 
20.50 Türk müziği 
Okuyanlar : Semahat Özdenses, 

Sadi Hoşses, 
p Çatanlar : Fahire ,Fersan, Refik 
<:tsan, Cevdet Kozan. 

21.30 Konuşma 

1 21.45 Müzik ( Operet seleksyon-
aıı _ pi. ) • 

22.oo Müzik ( Küçük Orkest
ta Ş cf : Necip Aşkın) 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
~ııhaın ve tahvilat, Kambiyo nukl!,t 
arsası (fial) 

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

Paris : 21 ( Radyo )- Suriye<le 
bulunmakta olan J\.udus muftusu Su· 
ı•iye Fransız F(.~vkalade Komiserine 
gönderdiği mesajda. şöyle demekte· 

dir : 
Son <luoya. hadi sel eri muna~ebe-

tile bazı ecnebi radyoları bir takım 
ya.lan haberler neşretmektedir · 

Filistin Araplnrınm hiç bir cc· 

nebi devleO< alakası yokt\lr • 

İki senedenberi gösterdiği iyi mu· 
nmele ve hUsnU kabulden dolayı 
Fransaya kendimin, ve yUksek Arap 
komite~inin teşekkurlerini bildiririm. 

Filistin Arapları Fransanın yap· 
tığı iyilikleri daima hatırlayacaklar 
ve kentlisinin menfaatlerini haleldar 
edecek her turlu hareketlere karşı 

ayaklanacaklardır • 

Bir Almanın 
mühim beyanatı 

Almanyada hükumet aley 
hine gizli faaliyet var ! 

Paris : 27 ( Radyo ) - Alman 
hürriyet partisinden bir zat rad · 
yoda bir konuşma yapmıştır . Bu 
zat, Alman yadaki gayri kanuni te· 
şekküllerin faaliyetinin betdevam 
olduğunu , memleketin her köşe· 
sinde Nazi aleyhtarı teşekküllerin 
çalıştığını, bu unsurların fabrikalarda 
cephelerde , köylerde mevcut bu· 
lunduğunu ve fakat yalnız Bitlerin 
aleyhinde bulunmanın kafi olma· 
dığmı, ve birleşerek hareket etmek 
lazım g~ldiğini söylemiştir. 

İspanya Mjlli 
meclisi açıldı 

Franko bir nutuk söyledi 

Burgos : 27 (a.a.) - ikinci Mil
li meclisin açılışı münasebetile bir 
nutuk söyleyen başkumandan Fran· 

ko. yeni bir siyasi yurıta teşkil ede 
ceğini ve bu yuntanm kendisinin en 
yüksek siyasi meclisi olacağım söy 
!emiştir. 

Memleketin harici meselelere 
karşı lakayd kalmadığını söyleyen 
Franko şunları ilave etmiştir: 

"ispanya topraklarında cereyan 
eden muharebelerin dünyayı büyük 

bir tehlikeden kurtardıkma kaniim. 
Bundan sonra şimdıki avrupa blıh
ranı esnasında milletlere sükunetle 
hitab ederek tarihimizin ve İspan· 
ya'ya hakim olan kat'>lik zihniyetin 
bize tahmil ettiği vazifeyi yaptık.,, 

Altı kişi öldü 

lzmir : 27 ( a. a. ) - Ege böl· 
gesinde çok şiddetli yağmurlar düş 
müştür. Bağlarda oldukça hasar 
olmuştur . 

Attepc köyünde çadırda oturan 
bir aileyi sel götürmüştür. 6 kişiden 
mürekkep bu aile boğulmuştur. Ce· 
setlerin beşi bulunmuştur. 

Arteziyen kuyuları 
malzemesi /\merik-adan 

getirilecek 

lstanbul : 27 - Birçok mıntaka 
farda açılmaya başlamış olan arte 
ziyen kuyularına lüzumlu malzemenin 
Almanyadaki soo vaziyet dolayisile 
getirilmesi güçleşmiş olduğundan bu 
malı:eme titaş vasıtasiy(e Amerika 
darı getir tilecektir. 

Trabzonda çok şiddetli 
yağmurlar ve .dolu 

Trabzon : 27 (a.a.) - Trab 
zunda sağnak halinde yağmurlar ve 
ceviz büyükJüğünde dolular düşmüş 
tür. 

Karadeni.zde fırtına 

lstanbul : 27 (a.a.) - Karade 
nizde şiddetli bir fırtına hüküm sür 
mektedir. 

Göbels ne vaziyette 
ve nerededir ? 

Paris : 27 - a.a. - Havas ajan 
sı tarafmdaıı alman ve zürih'den 
Berlin'e gelen bir haber, göbbeJsin 
gözden düştüğüpü t~yid etmekte 

dir. Göbbels'in t~dricen ortadan 
kaybolmasına müsaade edilmıŞ ol
ması da muhtemeldir. Propaganda 
nazırının harbe t .uaftar olmıyan ye
gane nazi şefi sıfatiJe mareşal gö· 
ring ve amiral raeder ile yaptığı 
münakaşalar dolayısile gözden düş
tüğü söylenmektedir. 

İngiliz ticaret gemilerinin 
silahlandırılması 

Londra : 27 (Raqyo) - Bay 
Çörçil avam kamarasında beyanatta 
bulunarak, lngiliz ticaret gemilerinin 
harp gemileri himayesinde seferle
rine devam etmekte olduklannı ay• 
ni zamanda kendilerini müdaf a için 
silahlandırıldıklarını bildirmiştir. 

Sahife : 3 

Komünist partisi 

F ransada lağvedildi 

Paris : 27 (Radyo) - Fransız 
cumhurreisi komünist partisini ve bu 
partiye bağlı bütün teşekkülleri la.ğ 
veden bir emirname imza etmiştir. 

Bu emir hilafına hareket eden· 
fer hakkında çok şiddetli cezaJar 
tatbik olunacaktır. 

lngilterede yeni 
intihap yapılm.ıyacak 

Londra : 27 {Radyo) -- Harp 
devam ettiği müddetçe lngilterede 
inhilal eden parlemento azalıkları için 
yeniden hiç bir intihap yapılmıyacak 
tır. 

Musolioi veliahtla 
konuşdu 

Paris : 27 (Radyo) - ftalya 
veliahdi Prens Hiimber~o, B, Mu.so 
liniyi ziyaret ederek kendisile bazı 

askeri meseleleri müzakere etmiştir 
V eliahd bir kolorduya kumanda 

etmektedir. 

TiİRKSÖZti 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Ayl1k 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - 1lanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Satılık Çiftlik damı 
ve ev 

Mehmet Ali Efendi Zade Cab
bar efendinin Cmk.köyünde Çiftltlc 
damı büyük çinko 1 mağaza 1 sa· 

man ahırı 2 dükkan satıltktır . Na· 
caran mahallesindeki Cabbar efon· 
diye ait ev satıhktn . Görmek isfr 
yenler Ağırceza Başkatibi Bay Os 
mana müracaat etsinler . 

Bu gece nöbetçi eczane 
, Hükumet civarında 

İstikamet ecıahanes1dir 
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Cephelerde harekat inkişaf ediyiyor 1 Y itzhk 
Sinema 

- Birinci sahifeden artan -

rin merkezine tevcih edilmiştir. Ölen
lerin adedini tesbit imkansızdır. Var
şova harabe halindedir. 

Fakat garnizon Mokotov bölgesin 
de alınanları püskürterek ve sekiz düş 
man tayyaresi düşürerek müdafaaya 
devam etmektedir. Muhasarada bulu
nan Modlin de müdafaaya devam edi
yor. 

SOVVE T HAREKETi Moskova : 

27 (a.a .) - Umumi karargAh bildi
l'iyor: 
Kızıl ordunun cüzülarnları 26 EylUlde 
Kholm, Zamostie. Ravaruska ve Sam· 
berd şehirlerini işgal etmişler ve Bi. 
elostobk'un 30 kilometre cenubu gar
bisinde kain Raygor - Edok - Os
sovicts - $okoly ve Drogobuç'un 
40 kilometre cenubu garbisinde me
ldtzilzki - Bielsk hattma varmışlar
dır. 

Bieloıusya ve 2'arbi Ukranya'da 
Sovyet kıtaları Br~st - Litoı·sk ile 
Voltava arasında 30 tren zabtetmiş · 

ler ve bu trenlerin içinde bulunan 
25.000 Polonyalı askeri esir ederek 
ı.ilahlarını almışlaıdır. 

Bundan mada silahlariyle birlikte 
binlerce esir ve mühim mikdarda 
harb malzemesi alınmıştır. 
Bunların ııeı derde ve ne mikdarda 
esir edi ldıklt ı i a1iağıda gösterilmiş

tir: 
Kobrin'in cenubunda 1.000 kişi, 

Kholm mml..ilk.asında -8.000. k)şi ve 
1.000 bey~i ı, Khom'un cenubunda 
Yanovka mıntakasında ~00 ki~i. 

Sovyet köylerlnde seferberlik 

Cernauti : 27 (a.a.) -- Havas: 
ltimad edilir kaynaklardan verilen 
haberlere göı e, Sovyet askeri ma· 
kamları hudud'da bulunan Stratejik 
köylerin bütün erkeklerini seferber 
etmişlerdir. 

Yahudi Belediye Relalerl 

Cernauti : 27 (a.a.) - Havas: 

Sovyet hududundan alınan haber· 
)ere göre. Polonya'dıc yerleşen Rus 
makamları bazı şehirlere ezcümle 
LWoW, Kolonyja ve Tarnopol'a Ya· 
hudi Belediye Reisleri tayin etmişler
dir. 

Sovyet Var,eva sefareti 

Moskova : 27 (a.a.) - Sovyet 
sefaret heyeti Varşovadan harelcet 
etmeğe muvaffak olmuştur. Heyet 

dün saat 17'de Alman hatlarını geç 
mfştir. Sovyet sefaret heyeti 33 ka
dın, 16 erkek ve 23 çocuktan mürek
keptir. 

Sovyetter d6rt Şehir aldı 

Moskova : 27 (a.a.) Sovyet Ge
nel kurmayı, Kızıl ordunun 26 EylUl
de Kholm' Zamosc' Rawaruska ve 

Samber şehirlerini işgal ederek Ra
ugorod - Ossiviet - Sokoly-Me· 
leiçiski hattına vardığmı bildiriyor. 

Brestlitovsk ve Voldava arasında 
Sovyetler otuz tren zabtederek 25.000 
esir almışlardır. 

Sovyetlerin 
hududunda 

Estonya 
tahşitat 

Ankara : 27 ( Radyo ) -- Sov
yetlerin, Estonya hududunda sür'atle 
askeri tahşidalta bulundukları bildi
rilmektedir. 

CEPHE GERiSi Buclapeşte : 27 

a. a. - Yarı resmi bir kaynaktan 
tebliğ edildiğine göre Macnristana 
gelen Polonyalı multecilerin miktan 
pazar gUnU eksilmiştir. Pazartesi gU

nU bu akın temamllc durmuştur · 

Multecilerin sayısı tahminen 20,000 
olup muntazaman tabaşşut kampla
rına sevkedilmektedir . Sovyet kıta-

ları Macar hududunun 10-15 kilo· 
metre ilerisinde olup Macar hudut 

muhafızlarile henUz temasa gelme· 
mişlerdir • 

Polonya hazinesi BUkre,ta 

Bukreş : 27 a. a. - Polonya 
hazinesini hamil olup bir hafta.dan-

beri: Çerenoviç'de : bulunan 14 kam· 

'
·on dun aksam Bukrcs'e gelmi;tir . 

~ ' 1 

l Iazinenin Bukreşteki Romanya millt 
bankası kasalarına konulduğu (ası· ih 
edilmektedir. 

Belçlka hududu tenviratı 

Bukreş : 27I( Radyo ) - Huk-0.· 
nıet hudutlarda gice tenviratına dt:· 

vam etmt:ktedir. Hududa baştan ba· 
~• buvuk ziJ'alı isautlc'" konmu~-T l w ) 

tur , 

Almanyayı prota•lo ı .. 
Berlin : 27 ( Radyo ) - Beı·lin· 

deki lsveç elçisi ,"" İsveç gemilı::riuin 
torpillenmesi hadisesini , Alman htı· 
kftmeti nez<lindC:protesto etmiş lir . 

Kaybolan damzr~ltı 

Moskova : 27 ( Rad.}'o )- Talin 
limanından kaçan tahtelbal:tir hak

kında • Eston~·a hukt\metinin Sovyct-
' • .J 

lere veı·diği .':teminat kafi~ görUlme· 
miştir . 

Bu denizaltı gemisi Estonya. lima· 
nıua bozuk'_ olarak gelmişti . Bunun 

orada tamir edildiği bununla beraber 
muhtaç olduğu benzin ve kaçmak 
imkanı verildiği sanılmaktadır • 

Varım milyon polonyalı esir 

Berlin : 27 - a.a. - Alman 

istihbarat bürosunun bildirdiğine gö 

re Alman ziraat ve ticaret işler inde 

yarım milyon polonya'lı harp esiri

nin kullanılması neticesinde AJman 

iş piyasasının vaziyeti düzelmiştir. 

e. Hltler sulh teklif edecek 

Brüksel : 27 - a.a. - Müstak· 

bel diplomatik teşebbüsler hakkında 
Alman gazetelt>ri tarafından yapılan 
neşriyat burada tefsir edilmektedir. 

Siyasi Belçika mahfillerinde .HoJlan· 

da ğazetelerinin Hitlerin şimdiki va 

ziyete müsteniden suıh teklif edece· 

ği kaydedildiği söylenmektedir. 

Aynı mahfillerde hasıl olan ka

naate göre böyle bir teklifin kabul 

edilmesi ihtimali yoktur. 

Romanyadan kaçan 

Bükreş : 'J.7 - a.a. - Polonya· 

lı bir tayyareci içinde iki polonyalı 
bulunan biı· hafif bombardıman tay 

yaresine binerek kendisini tevlrif 

etmeğe teşebbüs eden bir romen 

askeriııin muhalefetine rağmen Bük 
reş hava meydanından kaçmağa mu 

vaffak olmu~tur. 
Tayyarenin hangi istikatte uç· 

tuğu malum değildir. 

Alman bataryalarının aıa,ı 

neticesi 

Brüksel : 27 - a.a. - Alman 

tayyare bataryalan Belçika - Alman 

hududu üzerinde uçan düşman tay-

yaresi üzerine ateş ettiğinden ver 

vier civarında Belçika arazisiııe dü

şen mermilerden bazı hafif h ... sarlar 

vuku:ı gelmiştir. 

GARP CEPHESi Pari.s : 27 (Havas) 

- Fransız resmi tebliğ'i : Diişınan top 

çusu iki köprü arasındaki Pirmanze 
bölgesinde faaliyette bulunmaktadır. 

Sati cebhesinde vuku bulan bir 
Alman taarruzu tart edilmiştir. 

Cepheye dair huausl~haberler 

Kopenha2' : 27 . a.a.- Politika ga 
zetesinin Alman cephesindeki muhabiri 

Polonya harbinde _kullanılan Alman 

ordusunun büyük bir kısmının şimdi 
garp cephesinde bulunduğunu bildir
mektedir. Aachen ve siegfried hattı 

civarında bulunan diger şehirl~r tema 

miyle tahliye edilmiştir wiccenburgda 
istihkamlar inşa edilmektrdir. Alman 
kıtalarına kati derecede yiyecek veril· 

mekte ise de sivil halk sıkı bir vesika 
usulüne tabi tutulmaktadır. 

Brüksel : 27 ·a.a.- Aachcn,da ye 
ni Alman kıtaları tahşit edildiğine da-

ir verilen haber kat'iyetle tekıibedil

mektedir. 

Almanyaya alllan:beyannameler 

Londra : 27 (Radyo) - lngiliz 
tayyareleri dün gece Almanya üstüne 
bir uçuş yapmışlar ve yeniden propa-

ğanda kağıtları atmışlardır bu tayyare 
!er işlerini bitirdikten sonra arızasız ola 
rak üslerine dönmüşlerdir. 

lnglllz teblljl da ne,radllecak 

Paris : 27 (Radyo) - lngiliz har 
biye nazın Lord Belişa neşrettiğ'i bir 
beyannamede Fransada bulunan lngi-
liz ordusu Almanlara karşı faaliyete 2'e 
çer geçmez Londradan hergün resmi 
bir tebliğ neşredileceğini bildirmiştir. 

Fransız tebllğl 

Sa.~· ın Mudavimlerine Bt.tyllk Bir 
Film Takdim Ediyor 

Sukut t>tmiş, Yolunu şaşırmış 
Zavallı geııç kızların acıklı ve elim 
Hayalı nı C<lnlandıran ve·· ibretle 

S eyredılecek .. _ 

KIZLAR j 
--===---::::=::==-= .. 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Hayat Ve lstirap Romanı 

Baş Rollerde : 

Yeni ve Güzel iki Yıldız 
ANNIE OUCO 

YE 
CRINE :LOUCHERS 

Al!'!!. R~l~C-A-: 
---~-

10991 

SON DÜNYA 
HABERLERi 

Aç1lı~ı htıyllk lıir rağbd Vt' A lıl ka 1 
GörmUş olan 

ALSARAY 
SİNEMASI 

BUyUk va Emsalsiz fllmlerlne 
davam ediyor 

BlYI Alk~aım 
lKlNCl PROGRAM 

Bay Tekin- , 
_Yeni Dünyalarda J 
Aşk, Heyecan, Bimbir Macera ve 
SergUzeştlerlc dolu 30 Kısıııılık Seyal 

Filminin tekmili birden 

DiKKAT: 

Program uzun olduOundan 
Sinema Saat 8,30 da 

Bafllyacaktır. 

10992 Paris : 27 (Radyo) - Fransız res ~ 
mi tebliği : Bilhassa (İki - köprü) mev -------------
kiinde düşmanın topçu faaliyeti olmuş 
tur. 

Düşmanın sabaha karşı Lauter cep 
hesine yapdığı taarruz tardedilmiştir. 

DEttlZLERDE. Moskova : 27 -

a.a. - Sovyet devriye gemilerinden 
alınan malOmata göre, 26 eylülde Luj-

skaia körfezi yakınında saat 14 ve 15 
arasında aşağı yukarı ayni .zamanlarda 

iki denizalb periskop'u görülmüştür. 

Baltık donanmas(kumandanı bu nok-

talara torpito muhribleri g-öndermiştir. 

Hollanda tayyaresine Alman 
tacavUzU 

Berlin : 27 - a.a. - Alman is

tihbarat bürosunun bildirdiğine göre, 
dün saat 14.30 da bir Alman deniz 

tayyaresi Heligoland,ın Almanyaya ait 
olan aşağı körfezinin üzerinde uçan 

bir Hollonda nakJiye tayyaresine ateş 
etm.ştir. Bu hadise, bir takım leessüfe 

şayan şeraıt neticesinde vuku bulmuş· 

tur. 

Adana belediye riyasetin
den: 

Saat kulesindeki vakıt düdüğü 
motör ve elektrik teşkilatında bazı 
tamirat yapılacağından bir kaç gün 

için vakıt düdüğünün çalmayacağı 

sayın hemşerilerimin malumu olmak 

üzere ilan olunur. 11075 

Elektrik evi 
Her türlü Elel<ıtrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mulab Adana Acentalığı • 

Eski Orozdibak karşısı No::BS 
lv736 49 



~ Evteıı 939 Türksözü Sahife : S 

~dana Belediye Riyasetinden: ':'---------.... --·-----------------------------------------
1 - Beher takımı ve kasketiyle beraber üç metre hesabiyle ve ku

~illı belediye tarafından verilmek şartiyle belediye zabıta memurları 1 

1tçin otuz takım kışlık elbise yaptırılması aQık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Elbiselerin aztarı, tela vesair masrafları terziye ait olacaktır. 

3 - Elbisef.erin muhammen dikiş ücreti beher takım için 13 liradır. 

4 - Muvakkat temiaatı otuz liradır. 

5 - ihalesi 10 - 10 - 939 Salı günü saat 15 de belediye encü· 
~eninde yapılacaktır. 

6 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. fstiyenler orada görebilir· 
icr. · 

7 - lstelclileria ihale günü muvakkat teminat makhuzfariyle birlikte 
tııuayyen saatte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

26 - 28 - 1 - 5 11065 

'\dana Askeri Satın Alma Komlsyo
llu Riyasetinden : 

1 .:_ ls!ibiye ve Maraş garnizonları ihtiyacı için 307 40 kilo sade 
Yağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 31354 lira 
ao kuruştur. Eksiltmesi 13 - 1 O - 939 Cuma günü saat onda yapıla
ttktır. 

2 - Bu sade yağa ait şartname Ankara, lstanbul, ve Diyar bakır Le· 
Vaıım amirlikleri ve Adana askeri satın a'ma komisyonlarında her gün 
~Örcbilirler. 

3 - Talibler 2490 sayılı kanunuuun 2, 3 maddelerindeki şeraiti haiz 
01duklaıma dair vesaikle ilk teminatlarını .havi teklif mcktublarmı belli 
~'attan en az bir saat evveline kadar vermiş bulunacaklardır. 

22 - 28 - 4 - 10 11055 

Gaip çocuk j Adı\na askeri Satınalma 
l Komisyonundan : 

1- Adana garnizonu için 21-
9-939 günü eksiltmesi yapılacak 
olan 10100 kilo sabuna belli günde 
talip çıkmadığından bir ay zarfında 
intaç edilmek üzere 3-10-939 
Salı günü saat onda pazarlıkla alı
nacaktır • 

ı . 

25 Eylul 
939 Pazar gü · 
tılirıdenberi 12 
~aşında İkbal 
18trıindeki kız 
tjalkevi civa
tırıda kaybol. 
~Uştur. 

b· Bugüne kadar hayatmdan hiç 
.•r haber alınmamıştır. Üstünde la· 

~•vert eteklik ve üzerinde gümüşi 
terıkte bluzu vardır . Görenlerin ve 
~et~de olduğunu bilenlerİR aşağı. 
q·'kı adresime haber verdikleri tak-
41~de kendisini memnun edileceğini 

2- istekliler belli günde temi
natlarile birlikte tayin edilen gün 
ve saatta Adana Askeri Satmalma 
Komisyonuna müracaatlara ilan olu
nur. 11072 

an eder im. 1107.'~ 1 - 2 
fnhisarlarda satış 

Şube Amiri 
SIDKI GÖR 

Sathk bağ 

• 1 b Yılanlı mezraasında Bahri Paşa 
a.a. tasında içinde kuyu ve meyve 
~~açları bulunan on dönüm bağ ga · 

0~t Ucuz fiyatla acele satlıktır, Talip 
~~tıların Yeni otel müdürlüğüne 
Utacaatları 11061 

22 - 26 - 28 

Seyhan hususı muhasebe 
müdürlüğünden : 

1 - Fiyat mark:ılı vilayet eski 
hizmet otomobilinin ( 140) yüz kırk 
lira muhammen bedelli açık artır· ) 

masına ikincı defa tayin edilen müd 
det zarfında da istekli çıkmadığın. 

dan satışı pazarlığa bırakılmıştır. 
2 - İstekliler, mu"akkat temi 

nat parası olan ( 10 ) on lira ( 50) 
elli kuruşu hususi muhasebe ' vezne· 
sine yatırarak 939 senesi birinci teş· 
rinin 12 inci Perşembe gününe ka· 
dar Hususi muhasebe varidat kale· 
mine her gün müracaatla pey süre-
bilirler. l 1074 

Asri sinemada 
27 Eylul Çarşamba akşamından itibaren 

Bu akşam 
Ateşin Macar Yıldızı ( fRANZISKA GAAL ) 

Sahne arkadaşı ( P AUL HARBİGER ) 

Beraber çevirdiği en müstesna şaheseri 

-( VERONiKA )-
ilaveten : Dünya havadisleri 

ttyrıca : Renkli Mikimavz 

Tornacı alınacaktır : 
• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

-

Fabrikalarımıza Tornacı alınacaktır. isteklilerden lstanbulda bulunau
ların Zeytinburnu fabrikasına, lzmirde bulunanların Halkapınar fab,ikasma 
ve Ankara·dakilerin de Umum Müdürlü~c müracaatları ilan olunur. 
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Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 
. 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan · 

ç) Bu Nizamnamenin neşri tarihinde mevcut olup daimi surette faa· 
liyette bulunagelen işyerlerinde altı aydanberi ve senenin yalnız muayyen 
bir mevsiminde faaliyete geçen yahut faaliyetini arttırması dolayısiyle 

bu Nizamnamenin 3 üncü maddesine tevfıkan Muvakkat ve Munzam 
Mümessil İşçiler seçilmek icip eden İşyerleri İie seçimin yapıldığı tarih· 
te henüz altı aylık bir faaliyet devre~i geçirmemiş olan yeni işyerlerinde 
faaliyetin başladığı i!k İş haftasından beri çalışır işçi bulunmak, 

d) Ecnebi bir memleketteki her hangi bir müessese tarafından Tür· 
kiyeye muvakkat bir işin icrası için gönderilmiş olmamak, 

e) işveren Vekili vaziyetinde bulunmamak, 
f) İşverenin veya İşveren Vekilinin yahut müteahhidinin kan, sıhriyet 

veya cıvar hısımı yahut kefili olmamak, 
g) İşverenin veya İşveren Vekilinin evinde yaşayan veya iaşesi bun. 

lar tarafından deruhde edilen kimselerden bulunmamak, lazımdır. 

MADDE: 9 

İş Kanunu'nun 78 inci maddesinde yazılı sayılarda Mümessil f~çi ö· 
devini yapmağa salahiyetli işçilerin ayırt edilebilmesi için: 

a) İşçi sayısı 50 ye kadar olan işyerlerinde altı, 51 den 200 e kadar 
olan işyerlerinde dokuz, 201 den 1000 e kadar olan işyerlerinde on iki 
ve 1000 den yukarı olan işyerlerinde on beş işçi seçilir. 

b) Bu Nizamnamenin 3 ünc:i m t J b.>in! g5re yapılacak Mu\•akk:ıt 
ve Muuı:n Min;rnl İ?;İ .;~; n ::11Jı i!, ıı : ı.:.ıc .v1in·Bil işçi lere 

(Sonu Var) 8953 



Sahife : 6 Türksözü 28 Eylii 939 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az f.n çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koza (;"' 6,75-
Piyasa parlafı ,, 
Piyasa temizi it 

Klevland ıo 1 36,50 -

-Klevland ( Y.M. ) 1 - YAPAGI 
Beyaz 

1 1 - ı -Siyah 
- ÇlGIT ' 

1 
1 

1 

1 1 
Yerli .. YemKk. 

1 • •Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,15 

• Men tane 
Arpa . 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,7Ş 

Delice 
Kuş yemi 

-
-

·. ·. 
Keten tohumn 
Mereimek c 

Susam 12 1 12 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç • it 

:ci .c Dört yıldız Doğruluk "' ~ ;..::: üç .E r:: " • 
o - Simit = (Ü ,. 

::ııı:! > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N °' üç r--
" " 

Simit 
" 

Livtrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
27 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Perıe Santim 

Hazır 1-4- 70 Liret 

ı-Rayişmark - -
Vadeli 1. 92 -- Frank (Fransız ) -2-96 
Vadeli IIl 5 78 Sterlin ( İngiliz ) - 5- ?.4 
Hind hazır - 5 ,68 Dolar (Amerika) ~30 ı 02 
Ne~ork 9 09 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, l Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 

il 5.000 • 
8 il 500 

" 
4.000 • 

16 
" 

350 
il 4.000 • 

60 il 100 • 6.000 • 
65 " 

50 
" 4.750 • 

250 " 
25 • 6.250 il 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş o'ursunuz 10661 

~-----------------------------------·----------....-: 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bjsikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantalı~ını almak için sene 

lcrdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma· 
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura ı·ağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılarmm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış fastikleri mağazamızda mevcut· 

tur. 10911 24-45 
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Dürkopp 

Dr. Mu~affer Lokman 
lç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasto. arını kabule 
başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbClaS) 


