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Politik cephedeki faaliyet büyüdü 
sükôn var! 

ESTONYA'DA 
ENDİŞELER 

harp cephelerinde nisbi 
Riga : 28 - a.a. - S tefani : 
Sovyetler birliğini n bir deniz 

üssü tesis ve harici tıcaretin konlrql 

Varşovanın teslimi işi 1 • 
altına alınması hususunda estonya'ya 
müracaat ~tmes Estonya mahfille
r!nde büyük bir tesir husule getirmiş
tır. 

SOVYET iŞGALi DEVAM EDiYOR 
Sovyet kıtalarının Estonya hudu

dunda tahşid edildiği bildirilmektedir. 
Estonya reisicümhuru Paetsn, ha

riciye nazırı Selter'i ve harbiye nazın 
Laidoner'i kabul etmiştir. 

DENiZLERDE Londra : 28 ( Rad-

So ) - Avam Ramarasmm son top
lantısında, bir İngiliz zırhlısınm Al
ıtınn tayyareleri ve tah tel bahirleri 
tarafından yaralandıg1 ve keza bir 
fo,vyarc gemisinin de yaralandığı hak
kınde çıkanlan şayiaya dair sorulan 
bir suale bahriye nazırı Bay Çörçil 
Şu cevabı vermiştir : 

- 1 • :-ıuhtelif deniz harp gemi
lerimizden mUrekkep bir filomuza 
Alman tayyareleri ve tahtelbahirleri 
hucum yapmıştır . Fakat bu taarruz 
defedilmiş , hiç bir gemimize torpil 
Veya bomba isabet etmemiştir . Bu 
llıuharebede bir Alman tayyaresi du
§Urulmu~tur. Diger bir tayyaresi de 

- Gerisi ikinci sahifede -

~RK CEPHESiNDE Paris: 28 (Rac! 

Ya) - Şark cephesine dair Sovyet ve 
Alman resmi tebliğleri alınamamıştır. 

Yalnız varşovamn neşrettiği bir 
tebli~de, şehrin harabe haline geldiği 
l'rıahzenler ve filitreleri:-ıde harap. oldı.ı 
~u. dokuz hastanenin enkaz haline 
Reldiği, bütün kiliselerin mahvolduğu 
bildirilmektedir. 

-Gerisi üçüncü shaiede -

1

G 4 RP CEPHESiNDE Paris : 28 

(Radyo) - Gece, k;;i°f müfrezeleri fa 
aliyeti ile ge~miştir. 

Fransız keşif kıtaları ve kumandan 
lık azami ihtiyal göstermektedir. Zigf 
rit önünde ilerleyişte göz önünde tu
tulan ilk şey ihtiyattır bu tuzak ve 
tel örgüler sahasında evvela, direksi
yonu tesbit edilmiş ve içi toprak çu
vallarile dolu bir kamyon yalnız ba
şına ilerilt>mekte, onu ark asından ke
şif kolları yörümekledir. Eger yol 
da bomba tuzakları varsa bunlar der 
hal patlamakta ve bu suretle tehlike 
bertaı af edilmiş olmaktadır. 

- G e risi üçüncü sahifede -

SOVVET HAREKETi Londra 

28 ( Radyo ) - Verilen malumata 
göre, E .. tonya huku•neti , Eston_yada 
bazı gizli deniz u--leri olduğu hak
kındaki haberleri tekzip etmektedir . 

Estonyanm protestosu ! .. 

Lon<lra : 28 ( Radyo )- Estonya 
hLtkt1ıneti Sovyet hukômetine bir 
protesto notası, göndermiştir . Buna 
scbl·p Suv.' et tayyarelerinin Estony::ı. 

Gerisi uçüncii sahifede -

Seyhan Barajının temel 
atma merasimi yapılıyor 

Nafia Vekilimiz yarın törende 
bulunmak üzere şehrimize gelecek 

Suişleri umum müdürlük heyeti de dünkü 
Toros ekspresile şehrimize geldi 

t' Büyük Seyhan barajının temeli ya 
b~ ~Cumartesi günü) saat 15,30 da 

llYuk törenle ahlacakbr. 

t· Nafia vekilimiz Ali Fuat Cebesoy 
/)tende bulunmak üzere yarin Anka
<ldan şehrimize gelmiş olacaktır. 
d' Bu münasebetle suişleri umum ·mü 
t~~li.igünde bir heyet dünkü Toros 

• •speresile şehrimize gelmiştir. 
ıı Regülatörün açılma töreni pek 
l ~tlak olacaktır bütün Adanalılar bu 
Qrene davetlidir. 

l'l\ Baraj yerinde ihzarı ameliye te
d arnıanmıştır. Temel atma- merasimin
e~?1 sonra esaslı inşaata süratla devam 

1 ecekt" ır. 

Almanyaya eşya 
nakil meselesi 

B. Hulun beyanatı 

Vaşington : 28 - a.a. - Alman

ya'ya eşya nakli mese:esini halletmek 
üzere bitaraf memleketlerle [müzakere 
halinde bulunduğuna dair Chamberlain 
tarafından avam kamarasında yapılan 

beyanat hakkında mütaleası sorulan 
hariciye nazın Hull demiştir ki : 

HARiCiYE VEKil iMiZiN 
MOSKOVA ZiY ARETi 

Moskova elçimizin verdiği ziyafe t çok 
paılak oldu; samimi nutuklar taati edildi 

Moskova : 28 (Radyo) - Türkiye 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, hari-

ciye umumi katip muavini Cevad Açık 
alın, Feridon Cemal ve Bay Zeki yan 
larında olduğu halde dün Sovyetler 
birliği ziraat sergisini gezmişlerdir. 

Türkiyenin moskova büyük elçisi 
Bay Haydar Ak'tay'ın dün verdiği zi. 

yafet pek parlak olmu~tur. Molotof, 
Voroşilof. Potemkin, Tert!dye~ bu zi
yafette hazır b•ıluumuşlardır. 

fki memleket deleg ·feri ;ırasında 
bu ziyafette samimi nutu.dar taati edil 
miştir. 

Şükrü Sarc:ıçoğlu dün akşam bü
yiik tiyatroycı gıtmişler ve temsili se

ı yır et:nişleroir. 

Sovyet - Alman 
konuşması 

Baltık meselesile Balkanlar 
meselesi konuşuluyormuş ! 

DÜN SAAT 22 DE · RIBBENTROP iLE M OLOTOF 
ARASINDA UZUN BiR GÖRÜŞME Y APILDI 

.'\loskova : ~8 ( Rad,yo ) - Al· 
man hariciye naz1r1 Ribbentrop duu 
buraya muvasalat etmiştir . Saat 22 
de Bny Molotoflu Ribbentrop ara
sında uzun bir görUşme yapılmıştır . 
Bu konuşma.da Alman,yanm •'loskova 
elçisi ve ... '\loskovanm Berlin elçisi 
de hazır bulunmuştur . 

Paris : 2ô ( Radso ) - .Fransız 

gıızdderine göre, Ribbcnlropuu Mos
kova ziynretine sebep Baltık me
selesi il.! Balkanlar meselesini So,r
yetlcrle görUşmektir . 

Övr, Ribbentropun Baltıkfa nU· 
fıız rnıntakaları tahdidi teklifi gaye· 
sini guttuğunu de kaydetmcktediı· . 

Ayni gazete , Sovyet Rusyanın 

mUhim deniz Uslerini hiç kimse ile 
paylaşmağa . r::ı.zı olamıyacağını da 
ilave etmektedir. 

Amerika hükumeti bütün hakları
nı muhafaza etmekle beraber abloka 
neticesinde muharibler;n bitaraflara 
tahmil ettiği müşkülatı azaltmağa ça
lışmaktadır. lngiliz donanmasının ame
rikan gemilerinde yaptığı araşbrmaları 
sadeleştirmek için İngiltere hükumetiy
le müzakere halindeyiz. 

Moskova : :?8 ( Radyo) -Alman 

hariciye nazırı Ribbentrop ile Molo

tof ara:-;ında ikinci mulakat vukubul

muştur. Bu konu~malarda Stalin de 
bulunmuştur. 

* 
Ankara : :?8 ( a. a.) - Riyaseti 

cumhur yaverligine yuzba~ı Ulvi ta
yin olunmuştur. 

Londra : ~8 ( Radyo ) - Gazc. 

tt:lerin ,yazdığına göre, Mosko,·a 'da 

muhim mUzakereler olmaktadır. Bil

hassa Baltık ve balkanlar meselesi 

Uzerinde ehemmiy etle durulmaktadır. 

Ankara : 28 ( a. a. ) - Saraco~· 

lu'nun Mo-;ko\·ada bir iki "Un daha ., 
kalacağının tahmin edildi~i Moskova-
dan bildirilmektedir. -

• 
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Sahift : 2 

AMERiKAN GÖ z.U iLE 

Müşterek hürriyet 
prensi pi yolunda 

Birleşik Amerikanın Paname
nka Konferasrndaki delegei 

Vels ne diyor ! 

<e ummer Vells, konferansta söy 
~ lediği nutukta, aVfupa harbi-

nin Amerika için ihdas ettiği 
meselelerin halli hususunda birleşik 
amerika hükümetinin mali,enakdi ve 
askeri sahalardaki teşriki mesaisini 
arz etmiş ve bucr.os - aires kon 
feransmm barış zamanında amerika 
devletlerinin müdafaası ve amerika 
kıtası haricinde bir harp vukuu ha
Jinde de amerika milletleri barışının 
muhafazası imkan ve vasıtalarının 
taharrisine karar vermiş olduğunu 

hatırlatmış ve avrupa harbinin teh
like ve tesirlerine karşı kendileriııi 
korumak amerika cümhuriyetlerinin 
vaz geçilmez hakkı olduğunu teyi:i 
eylemiştir. 

Vel ls, ihtilafın müsaıeınet yolu 
ile halli imlcarıı baki olduğu halde 
harbe müracaat eden l ıi r mi.Jet için 
muteber herh anği h :ı klı bir sebeb 
mevzuu bıhis olamıyacağınr bildiren 
paris p:ıktmm ihlal edildiğini hatır 

fatmış ve panamerikan blokunun 
müsalemetperver nufuzunun, dünya 
nizamının tekrar te$İsi için sarsılma-

ıs icabetmiyen bir hakka dayandığını 
kaydeyledikten sonra söz'erini müş 
terek hüriyet preıı.siblerine malik 
bulunan bütün am<::rika cümhunyet
le • İni ksanü le: ve L irliğe davet ede 
rek bitirmişti'. 

Vell s, nu~kunda, birleşik amerika 

hükumetinin aınerika kıtasını gerek 
doğru .!an doğruya, geıekse bilvası 
ta her türlü tauruz1 kaışı müdafaa 
hakkındıtki kati arzu V<! azmini te· 
}id eylrmiştir. 

• 

Mısır meclisi toplanıyor 

Kahire : 28 - a.a. Mısır parle
~entosu, istisnai mahiyette birçok 

ı mirnameleri tasdık etme'< üzere ge 
lecek ilkteşrinin 2' sinde toplantıya da
vet edilmiştir. 

r 
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,----------------1--------------------·--------. 
1 nç lh©ıb~ırneır , _________________________ , 
Eğitmen kursu 

Kurs Teşrinievvel sonuna 
kadar devam edecek 

ŞEHRlMIZ 
TATBlKAT 

iLK OKULLARINDA 
DEVAM EDiYOR 

Şehrimiz Egitmen kursunda fa · 
aliyete devam edilmektedir. Kurs 

Teşrinievvd sonuna ~adar devam 
edecektir . 

Haber aldığımıza göre, İstanbul 
lskenderun arası deniz seferlerinm 
başlaması için Ankaradan deniz yol 
lan idaresine emir verilmiştir. 

Seferler bundan böyle muntaza 
man devam edecektir. Artık Akde 
nizde nakliyat bmamen normal bir 
hale girmiş bulunmaktadır. 

Kurstaki 81 Eğitmen şehrimiz · Şehrimiz okullarında yeni 
deki hk okullarda tatbikata devam 
etmektedirler, Eğitmenler her gün 

bir okula gitmekte ve orada ders 
verme ve talebe ile meşgul olma 

Şekilleri üzerinde tatbik ve etüdler 
de bulunuyorlar. 

ŞEHiRDE 

Dün şehrimizJe 
men bulutlu , hava 

geçmiştir. En çok 
28 derece idi. 

HAVA 

gök yüzü kıs 
hafif rüzgarlı 

sıcak gölgede 

Seyhan bölgesi güreş 
takımı Ankarada 

Konya grubunda birinci gelen 

güreşçilerimiz Beden T r>rbiyesi 

Seyhan Bölgesi Güreş Ajanı Şeref ı 
Çetinin başkanlığı a l tında 'Anbraya 
gitmişlerdir. 

Hususi surette aldığımız malu· 
mata göre güreşçilerimiz Ankarada 

iki egzersiz yaptıktan sonra 30 eylül 
cumartesi günii başlayacak olan 

1 ürkiye Serbest Güreş müsabaka
larına iştirak edeceklerdir 

Güreşçilerimize muvaff akiyet-ı 
!er dileriz. 

disiplin talimatı tatbiki 

Okullar için kabul edilen d:sip 
lin talimatnarue~inin tatbikine şeh 

rimiz orta tedrisat okullarında baş 
lanmıştır. 

Bu talimatname daha ilk ham 
lede gerek öğretmenler ve g erekse 

talebeler üzerinJe müsbet tesirler 
yapmıştır. 

- __ ::s==: 

Denizlerde 
Birinc-i sahifeden artan -

dt:nize İnme~e mecbur kalmı~br . Bu 
tnyyar eoin içindekiler esir edilmiş
tir . 

Bir Sovyet vapuru batırı1dı 

Londra : 28 ( Radyo ) - Şimal 
denizinde 4000 tonilatoluk bit· So\r
yct vapnru meçhul denizaltılar fo,.a
fından bahrılrn ıştır. Murettcbabndan 
19 kişi kurto.rılmı~ . digerleri kurta
rılamamıştır . 

Yakalanan kaçak eşyalar 

Londra : 28 ( Radyo J- Dunku 
h -tfta sonuna kadar lngil i ı; kontrol 
gemileri. 70.000 tonluk kaçRk e~ya 

nınsndcrc etmi şlerdir . I\1ulınsemat 
bid~wctindcn dUne kadar 100,000 ton 
kaçn.k eşya musadcre e:lilrniştir . 1 

Son turfan 

Son turf an münasebetile şehri 

mizde sebze ve meyve fiatlarında 

son hafta içinde yükseliş vardır. 
Sebz-! halinle yaptıilımız tetki 

kat neticesi aldtğımız rakamlar şun 
(ardır : 

Lahananın kilosu 5 kuruş, pıras• 
nın kilosu 3 ktJruş, kabağın kilosu 
6 kuruş, havucun kilosu 7,5 kuruş, 

fasulya 5, patates 6, bamya S, üzü!11 
7,5 ayva 7 5 elma 7,5 etro.ud 7,5 
kavun 3 kuruş, karpuz 4 kuruş, nar 

6, soğan 6, sarmısak 1 O, domates, 3, 
semizotu 7,5 kuruşdur biiber 60 dart 

si 5, batlıcanın 10 danesi 2, hıyarıO 

4 danesi beş kuruşdur. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DİFÜZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 29 I 91 939 

.t2.30 Prog ı anı ve memleket saat 
ayaı ı 

12.35 1üık müziği - Pl. 

13.00 Memleket saat ayaı ı, aiarıı; 
ve meleoıoloji haberleri. 

13. 15 -· 14.00 Müzik ( karışı1' 
proğraw - Modeın Müzik Plakları)· 

19 00 Program ve memleket saıı1 

ayarı 

19.0~ Müzik (K.ıbare \ esaire .,,.., 

P l.). 9 30 T .. k .. ·x.· ( .... l h el'1 
l ur· muzı0 1 rası ey 
20.15 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayarı, ajan5 

ve meteoroloji habetleri 

Fried r ichshefer 
, 

20.50 Türk müziği 

MUS' O ... uyan : Mefharet Sa}nak 
tafa Çag-l~r. 

Bundan bir kaç gün evvel Fıan 
sız tayyarelerinin Friedrihsıfen'i bo 
mbardımarı ettiklerini kısa b!r ajans 
haberi olarak okuyucalarımıza bıl· 
dirmiştik. 

Bu şehir nerededir ? Ndsı'dır ? 
ve ta·ihi hakkında okuyucu1arımrza 
biraz malumat verelim : 

l'u şehre şöyle diye biliıiz '·Zf p 
lin balonlarının vatanı ,, 

F riedrichshafcn şehri vürttem. 

1 
berg'd,., Tuna da'resi içinde Kons· 

tans gölü iizerinde 1 J 300 nüfuslu 

l 
bir Alman ş .. hri.:Jir. BuradE: bilhassa 

Zeppelin ba onlarının imalaıhaneleri 

ı-- GÜNÜN MEVZUU ~' 

ve üsleri vardır. 
Şt"hir iki kısıın1an mürekhptir. 

Eski imparatorluğun Buchhorrı şehri 

ve liman - Hof en - ki. bu isimde 
olan manastırın yanındadır Manas· 

tırı·1 yerine Vüttembe'l'g kralının yaz 

!ık şatosu İnşa edılmiştir ki; göl ke

narın fa, pek latif manzaralı bir yer

de f r. Eskiden kasabanın )imanı ti. 

cnetçe pek işlekti. 

Buchhorn şehri 837 den~eıi ta 

ı.. e Çalanldr : Vecihe Daryal, Faııır 

nmmıstır. Burada ~u.:lretli kontlar Fersan, Rdık Fcrsan, Kemal Nıyaı 1 

hakim o'ınuştur. Muhtelif ' hanedan- Seyhun· 
lara İiltikalinden sonra, şehir, 1275 2 l. 30 Konuş mi! 
te imparatorluğa dahil o!mu~; f;,veç.. 21.45 Müzik (QperaAıya'l<ırı-P 
ti ler 1632 de burada bir donanma 22.00 Müzik-Radyo Orkestrt15 · 

yaparak göl üzerine salmışlardır. Şef : Hasan Fı::rid Alnar 
1 

Frie irichshafen 1802 d: Bavyeraya 123 00 Son cıjans haberleri ,Zir:~ı 
. . . es ıam ve tahvilat, Kambiyo nu 

geçtı. Sekız sene sonra Vurttember-ı borsası (firır) 
ge ait ol Ju 1050 de kurulan Ho fen 23.20 miizik (Cıızband - Pi.) 

manastırı evvc'!a Benediktin p:ıpaz 

laıı t rdfından işgal ed.Jdi. 1450 

23 55-24.00 Yatın~ i Prograrll· 

den sonra diğer " p-1pazlara geçti; Yuğoslavyauın bitaraflı~ 
lö05 te Vtirtterııberg'~ bırakılJı. 

Burası ycşillık, hol sulu ve çok 

güzel havalıdır. 

Belgrad : 28 - a.a. - Hiikii111:' 

te taraftar. vegane parti olan nıdıt-
1 birligirıin icra komitesi, hükü'lıetın 11l, 

larnfl,k siyc1selini tcmamilc tasdb e 
---------------------• uit'>;S'. beyan emiştir. 
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ROMA MATBUATINDA 

Haı .. be devam 
kararını teyit 

İtalyan matbuatı Fran 
sız ve lnQ'Hiz notala-

,:, 

nnı nasıl karşılamakta 

Roma: 27 a. rı. 

M usolininin nutkuna ceva 
ben harbe devam etmek 
kararını teyid eden yaı ı 

resmi lngiliz ve Fransız notaları , 
ltalyan gazeteleri tarafından nt"Ş 
redilmt-ktedir. 

Bu gazet .. ler , lngiliz ve Fransız 
zimamdarli\rına bu harbin imkanları 
ve müstakbel v;.ziyeti hakkında ye· 
nid~n bazı mühim süaller sormak· 
tadarlar . 

Giomale d'italia, müdürünün im 
zasile neşrettiği bir makalede Al· 
man milletini Hitler aleyhinde ayak· 
landırmağı istihdaf eden muhayyel 
siyasi pr"pağanda ordusunu l>ir ta· 
rafa bırakmak ş.ırtile lngiltere ile 
Fransanın harbe devam etmek için 
ellerinde üç çare bulunduğunu yaz 
maktadır. 

Bunların birincisi, pek kuvvetli 
olan Sie"gfried haltına karşı doğru 

dan d o ğ r u y a taarruza 
geçmektir. Böyle bir taarruzda 
bulunmak imkanı belki mevcuttur . 

Fak at bu taan uz pek tehlike 
li olacağı gibi insan ve mal-
zemece korkunç fedakarlıklara 
katlanmasını da istilzam cdtr. Di 
hr cihetten nufusları pek zaif olan 
Fransa ile logilterenin Sieğfrid hat 
tını yarmak işine girişmek üzere bu 
kadar zayiat vermeleri işlerine gelir 
ltli acaba ? 

İngiltere icabederse milli 
bir istikraz akdi 

düşünecek 

Londra : 28 ( Radyo ) - Avam 
Kamarasında Con Taymo11 • Milli 
bir istikraz akdi meselesini mevzuu 
bahsederek Bunun zamana gelme
miş olduğunu t icabettiği takdirde 
düşünüleceğini , planların daiına üç 
senelik harbe istinaden yapılmakta 
olduğunu bildirmiştir. 

Japon - Sovyet 
sebatı 

.. 
mu na-

Tokyo : 28- a.a. - Doıtieı ajan 
sına göre Moskova hükumeti, Tokyo
ya yeni büyük elçi tayinini müteakip 

Tokyo elçiliğindeki memurin kadrosu-
nu genişletmeğ'e karar vermiştir. Bu
günkü mevcuddan başka iki müsteşar 
bir katib ve iki ateşe tayin slunacak-
tır. 

Sovyet hükumeti bundan başka 
Scoul, Thrnruga ve dairen:C yeni kon
soloslar tayin etmi~tir. 

Letonya - Rusya arası 
demir yolu 

-----
Riga : 28 - a.a. - Letonya ile 

Rusya arasında zelupe ve schech mev 
kilerini yekdiğerine bağlamak surctile 
yeni bir şimendöfer hattı tesis edilmiş 

tir. 

Thetis'den çıkarılan 
cesetler 

Londra: 28 - a·a. - Thetis de· 
nizaltı gemisinden 19 ceset daha çıka· 
rılmıştır. Şimdiye kadar gemiden çıka 
rılan cesetlerin adedi 64 ü bulmuştur. Fransa logilterenin müracaat 

edebilecekleri ikinci çare hem hudud 
bir oıemtekeli istila etmek suretıyle --
&iegrfied hattının arkasına düşmek 
tir, Fak at bu memleketlerinin bita 
raflığmı ta:ııyıın ve küçük devletlt-rin 
hin1ayesi ve hüriydi için çarpıştık· 
larını söyleyen fransa ve fngiltere. 
tıin böyle bir harekette bulunacak
laıı tasavvur edilemez. 

Üçüncü ç1re, iktisadi ablokadır. 
F' cıkat lıu silah ta görünüşe göre 
kendisinden beklenen semereleri ver· 
ltleyecektir. Çünkii Almanya tatbik 
ettiği otarşi sistumi, ihtiyat stokla
~ı, Polonya topraklarının zenginlik· 
eri ve şark komşularının kendisine 
Verecekleri iptidai maddeler sayesin
de 1914 ' de bulunduğu vaziyette 
~?ğildir. Herhalde abloka ve harp 
F'ttkaç sene sürece:k ve lngi!tere ile 

Şark Cephesinde 
- Birinci sahifeden aıtan -

Dünde 13 Alman tayyaresinin 
düşürüldüğü, Almanların bir hafta zar 
hnda 106 tayyare kayb ettikleri şehir 
de susuzluk beşgösterdiğ"i ve Polonya 
kumandanlığının Alman yaya 24 saathk 
bir mütareke teklif ettiği kayd edilmek 
tedir. 

Ayrıca verilen haberlere göre. ge 
çen bombardımanda sivil halkdan 3000 
kişi ölmüştur. 

Vaı ,ova tesllm oldumu ? 

Paris 28 (Radyo) - Bir Bertin 
telgırafı, Varşovanın teslim olduğunu 

bildirmektedir. Fakat bu haberi teyid 
eder diğer bir haber alınamamıştır. 

. I ransa bilhassa imparatorluk toprak 
atında bunun zararlarını görecektir ____________ , __ _ 

1 Nihayet Almanyanın da düşman 
<ltının uyuşmak istemediğine kanat 
~ttirdı'kt b'. .. h t en sonra ulun arp vası · 

alarını kul'anarak vaziyeti tacil et· 
ltlesj de beklenilebilir. 

Bu gazeteye göre harp o zamao 
korkunç ve tahripkar bir şekil alır 
ve zafer gittikçe uzaklaşır ve harap 
olan dünyanın külleri altında gömü
lüp kalır. 

Türksözü 

·Türk - Rumen yeni 
ticaret muahedesi 

Ankara : 28 Romanya ile ye 
oi bir ticaret muahedesi yapnıak 
için önümüzdeki ay başında müza· 
kerelere başlanacaktır konuşmalar 
lstanbulda olacaktır. 

lzmir bölgesinde yağ
murdan hasarlar 

lzmir : 28 ( a. a. )-Son yağmur 
ve fırtınalar incir ve zeytunlara bü. 
)Ük zararlar vermiştir. Huar yüzde 
25 dir. 300 zeytun atacı devrilmiş, 
20,000 kilo üzümle 15,000 kilo 
zeytun harap olmuştur • 

Sovyet hareketi 
- Birinci sahifeden artan -

topral<larıua geçerek Estonya kasa
baları UstUnda uçuşlar yapmasıdır . 

Moskowaya giden lteyat 

Londra : 28 ( Radyo ) - Haber 
alındıJına göl"e , Estonya hulı:1lmeti 
Moskovaya .r~oiden bir lıeyet gön · 
dermiştir . 

Polonya petrol havza•ını l•galt 

Londra : 28 ( Radyo ) - Sovyet 
lutaları, muvakkat hudut olan San 
nehrine dogru ilerilemektedir. 

Kızılordu , Şarki Galiçyanın pet
rol ha-v:,ı;asım işgal etmiştir . Burada 
gene petrol kuyuları tahrip edilmiş 

olduğundan bir sene kullanılamıyacak 
haldedir. 

Moskova : 28 ( Radyo ) - Kı
zılordu tebliği : 

27 EyJCtl gUnU kıtaahmıZ tahdit 
edilen bat boyunda Agus , Grab.o , 
Karstun:.ı., Zazava, Maçıska. ve diger 
Uç istas,yonu işgal etmiştir • Oiger 
işgnl edilen kısımlarda da Polonya 
askerioden!temizlik yapılmaktadır. 

Polonya · -Mncar hududunda 

Budapeşte : 28 ( Radyo )- Sov· 
yet kıtaları evvelki gece Polonya -
Macıır hududunda Macar asker1 me· 
murlarile kar altında temas etmiş
lerdir. 

Sovyet kıtasının zabiti Kızılordu 
namına kendisini takdim etmiş , hu
dudn. vaziyet etmelı: vazifesinde ol-
duğunu ve Sovyetlerin yeni Macar 
komşularile iyi munasc-bat tesisi ga· 
yesindc bulunulduğunu söylemiştir 

CEPHE GERiSiNDE 

Lllvanya temerkUz kamplarında 

Lohdra : 28 ( Radyo ) - Haber 
verildiğine göre , Litvanya tcmerkUz 

kamplarında 10,000 Polonyalı bulun· 
maktadır. 

Kontroli:le kaflle •l•t•ml 

Londra : 28 ( Radyo ) - Haber 
alındığına göre, İsveç hariciye nazırı, 
ticaret gemilerinin kontrolunde kafile 
sisteminin ınu'7afJk olmadtğmı beyan 
etmiştir • 
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Garp 'Cephesinde 
- Birinci sahifodeo artan 

ZarbrUk civarında bir hucum 
Paris : 28 (Radyo) - Fransız teb 

liğ'i : j • 1111 • -

Gece he)'.et umumiye itibarile ~akin 
geçmiştir. ZaıbrÜk

0 

civarında -hatlarımı~ı 
yapılan biı: düşman hücumu akim kal-
mıştır. · · 

DenizJerde tjc~re.t sefirlerinin sela
metini te~n Jçje mürakabe .• yapılmış . 
ve lngili,z - Fransız hava kuvvetleride 
keşiflerde:. bulW1muşlard!r. 

Almayaya yeniden beyannameler 

Lonci·~a, :: 
1
28-(Radyo) - İngiliz tay 

yareleri yapdıkları keşif uçuşları esna
sında AlmanyJınn şimal g1lrbisinde 
ki mesk&n bBlgeMre yeniden beyenna 
meler atmışlardır. 

.. ili • i' 
Franaı~ . tay.y11relerl 

eeıt{lfı."'a~ fi,ıu~~· _,..çmuo 
Brüksel : 28 -a.a .. ' Mili?' ' müdafaa 

nezareli•·-tirafındıın bildlrildİğine göre 
dün Ui~borg'un ~i'ınalinde ~çika 
erazisindc!· k:aiıt :saınt . r wilti istasyonun 
da infilak eden obüvfer-· JTnUısrz tayya • 
rcleriAe> ka~ Atcnan na.va b!ltatyaları 
tarafındaıı.•iitUnttş Glafl ufak obüsterdir 
Fransız tayyaJl~drimD.. Şimdiye • kadar 
Belçika mzisi vıeıinde-n uçdOklan te 
barüz ~ etttritn1ektediıı 

• A . 
t.Uksön~lıl~!"" .titteratr.41 
Lüksenburg : 28 ·a.a.- Neşredilen 

bir emirnaı.µe. j~ buyük dükahk ara
zisi üzer.YJd,e, ~iWafhğa riayet hususun 
da kati lıükijmler isdar; edilıni~tir. Bu 
emirnamcıYJ'f trQre ne şe~ilde oıU;rsa ol 
sun mutı.,l)q . devletlerden biriniD lehin 
de yapıl~q~k. hırreketl~r mei,li gönül 
lü kıtala~ ~kili rady<> ile fpropa2an• 
da yapıl~M' menedilmiştir. 

l~b d :.ıı 

25 ~tmr'r-ı. u 

939 Pazar gü · 
nündenberi l2 
yaşmda lkbah .. r 
ismindeki• kfz 
Halkcvi civa.' 5-

rında kayhqJ .. 
muştur. 

a t 

Bugün~ ·lcadar hayatından hiç 
bir haber afınmaaıışbr. Üstünde la-

civert e~ekllk ve üzerinde ~ümü~f 
renkte bfuz~ vardır. Görenlerin ve 
nerede olduğunu bilen(erin .matba· 

amıza haber Yerdikleri takdirde 
kudisinin memnun el:f ilect>ği ilan 
olunur ı 

1 
11071 1 - 2 

l!l .. ~ 

. 
Mehı;r,ıet Ali Efendi Zade Cab-

bar efendinin Cmk köyünde Çiftlik 
dama büyük Çlnko 1 maAL'za 1 sa· 

man ahın 2 dükkan satılıktır . Na· 
cıran amballesindeki Cabbar ef rn
diye ait e.,ısi:tıbktır . G&mek istl
yenler Ağirccı:a Başkatibi Bay O" 
mana miracaat ıet.sinler • 
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MAARiF MESELELERlMIZ 

Okulda Disiplin 
G~mhur~yet Ma~r!fini~ terbiyede r - , 

iayesı, şahsıyet sahıbı munevver va· Maarif Veklletl evelce ne,rettlOlmlz orta mektep ve lise· 
tandaşlar yetiştirnıek olduğuna göre, ıere meh•u• yeni vakit cetveli ile imtihan tallmatname•lnln 
Tür~ Ço~u~unu . hata etliğ"i zaman tanziminde dUfUndUjlU esasları gerçekıa,tlrmak için mektep
dahı kendı vıcdanıyle başbaşa bırak· ıerlmlzln lam bir intizam içinde va kuaursuz bir inzibat hava. 
mak ve bu hataları şuurunun ışıR-ı eında lflemasl lazım geldlOlnl her ,eyden avel kabul etmı, 
ile tashih etlirmek prensipi ile hare- bulunmaktadır ve bu mak•atla yani bir dlalplln talimatnamesi 
ket eden Vekalet, bu yeni taJimatna· hazırlanmlftir. 
meyi tamamiyle bu ruha göre tertip 
etmiştir. ·-------------------

Talimatname tatbik oJunurken şu 
n"oktalaı göz önünde tutulacaktır: 

a} Ceza arzu edilen bir terbiye 
yasıtası değildir. Hakiki terbiyenin 
a-ayesi suçu önlemektir. Çocu~a iyi 
hareket/erin şuur ve itiyadını \'cr. 

mektir. Bun·unla beraber cezıi. mektep
lerde son ve zaruri bir tedbir olarak 
kabul edilmiştir. 

b) Mürebbi çocuğa son vasıla 
olarak ceza verirken talebenin ruhi 
hallerini, suçun işlendiği şartları göz 
önünde lulacaktııı, •, · 

c) Ceza verilirken bunun talebe 
üzerinde ve muhitte bırakacağı tesir 
göz önünde tutulacaktır. 

ç) Muallimlere karşı saygısızlık, 

mektepte işlenen suçların en ağırla· 

rından sayılacaktır. Bu gibi cezalar 
müsamaha gösterilmeden verilecek· 
ti~ : . 

d) Yeni talimatnameye takdire 
ait bir f dsıl ilave olunmuştur. Bun
dan maksad, mektepte sunf bir çalış· 
ma gayesi yaratmak değildir. Müka· 
fatın da ceza gibi mevcut olduğ'u ta
lebeye anlatılacaktır. Tenbeli, haylazı, 
fenayı cezalandıran mektep, çahşka· 
nı, terbiyeliyi, disipline riayt:tkftrr da 
taltif edt!cek tir. 

Yeni talimatname 

Orta mektepler, Liseler, şehir 
ilk muallim mektepleri, mesleki ve 
teknik mekteplerde bu ders yılından 
itibaren tatbik olunacak talimatname 
39 maddedir. 

Vakit kaybettirrn, insanı kötü akı
betlere sürükJiyen kumar oyunların· 
dan uzak kalır. 

Mekt-!p dışmda vakitlerini aile 
ocaiında, spor alanlarında, hallcev
lerinde, k1rda, bahçelerde, güzel pi 
yes ve film seyrinde geçirir. içki 
yerltri, sefahatle sefaletin kaynaştı· 
k• mahaJJer, tenbeJlik yuvası olan 
kahveler onun gidebilece~i yerler 
deiildir. 

iyi ve nazik tavurJudur. Kaba 
söz ve hareketten daima çekinir. 

Mektebe muntazaman devam e · 
der ve vazifelerini eksiksiz ve ku· 
sursuz yapar, 

Kudretlerini ahenkli bir surette 
idare etmeyi bilir. Bedeni kadar ze· 
kisrnı ve bunlara verimli, faydah 
kılacak irade kabiliyetini inkişaf et· 
tirir. Bu suretle muvazeneli bir ha
le getirdiği varlığını mil1eti ve bü· 
yük insaniyet ideari için hayırlı şe· 

kilde kullanır. 

Memnu hUkUmler 

Talimatname bundan sonra ta. 
lebeye yasak olan hükümleri say. 
maktadır. 35 maddede toplanan bu 
hükümJerde eskisine nazaran esaslı 
bir fark yoktur. 

a) Ders yılı içindeki üç kanaat 
notu devrelerinden her birinin sonun 
da mektep idaresi her sınıfııı muaJ 
limlerinden bu vasıfta btş talebenin 

l 
isimlerini alarak disiplin heyetine ve 
recektir heyet her sınıfın en çok rey 
almış iki talebesini seçecek ve bu 
suretle bütün mektep için tertip edi 

1 

Jecek listeyi müdüre verecektir. 
Müdürün kabul ve tasdikinden 

sonra her sınıfın iyi ve çalışkan ço 
cuklarının ismi bulun:fukları dersha 
nede müdür veya başmnavın tarafın 
dan disiplin he reti azasının huzurun 
da talebeye teşekkür ve takdir ile 
tebJiğ olunacaktır. 

b) Her üç devrede listede bu 
yerlerini muhafaza edenler böyle ta 
lebe bulunmadığı takdirde Jistede 
en faıla kalanlar gene diıiplin he 
yeti karan ve müdürün tasdiki ile 
senelik meklcp iftihar listesine gi· 
receklerdir. Bu liste ders yılı tatilin 
den bir gün önce bütün talebe hu 
zurunda müdür tarafmdan okunacak 
ve mektep tarafından çocukların hak 
kıada yazılmış olan takdirname ve 
JiJeı ine verilmek üzere talebeye tev 
di edilecektir. Bu merasimden isti. 
fade ederek müdür, ahlak ve çalış 
kanlık telkinlerinde bulunacak. 

c) Mektep tahsilinin sonunda 
devrenin bütün lsenelerinde iftihar 
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TtiRK.S .. .. 
1. ozu 

Gündelik siyasi ga7.ete 

abone şartla11 

12 Aylık 
lı Aylık 

3 A>·lık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

t 

1 -Dış meınle\...ellcr için Abone \' 
bedeli değ"işme1 y a l nı ; pos ta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· v 
caat edilmelidir. 

Bay Tekin- ~ 
_ Yeni Dünyalarda 1 
Aşk, Heyecan, Bimbir Macera ve 
SergUzeştlerle dolu 30 Kısımlık Seyal 

Filminin tekmili birden 

DiKKAT: 

Program uzun olduöundan 
Sinema Saat 8,30 da 

ea,hyacaktır. 

~ 10992 

----------------------------Talimatnamenin birinci maddesi 
bilhassa enteresandır. Bu maddeye 
göre Türk talebesinden şu ahlak şi 

arlarını bilip bunların yolunca hare. 
ket etmesi istenmektedir: 

Ya,nız talimatnamede yazıh ol· 
masa bile içtimai vicdanı inciten 
suçlar işleyen talebeye gene ceza 
verilecektir . Fakat ceza verilirken 
daima talebenin o suçu işlerken 
bulunduğu ruhi hilıt tetkik edile· 
ccktir. 

listesinden silinmemiş olanların isimi 

feri Maarif vekaletine bildirilecek ve f ------------

Türk Çocu~u: 
Doğru sözlüdür, yalandan nefret 

eder: 
Türk devletinin kanunlarına, Türk 

cemiyetinin ahlak kaidelerine, mekte
bin nizıımlarına, içinden geleı ek ve 
bunları severek itaat eder. · 

Muallimi de ana ve baba gibi 
aziz ve kutsal tutan Türk ananesine 
sadık kahr ve minnettarlık duyguları 
içinde mualJimini s. )'dr. 

Bütün arkadaşlarını da kendisi 
gibi -ıym büyük varhtın, Türk mille
tinin ve Cümhuriyetinin evladı oldu. 
ğunu hatırından çıkarmaz; onların 
haysiyet, şeref, sıhhat ve haklarına 
riayet eder. Müşterek hayatın icap 
ettirdiği muaşeret ve nezaket kaide· 
lerine uygun hareket eder. 

Milletinin malını kendisinin de 
içinde yetiştiği mukaddes ocak olan 
mel<tebini ve eşyasını korur. 

Yurd ve millet hizmetine adan 
mış olan sıhbat ve kuvvetini zehirli 
ve zararh maddelerle tıhrip et• 
mcz. 

İyi işler başarmak ve bunlarm 
yanında da dinlendirici ve neşe ve· 
rici faaliyetlerde bulunmak için çok 
vakte muhtaç oldutunu unutmaz. 

Cezalar: Tenbih, ihtar , tekdir, 
mektepten uzaklaştırma ( Eski mu· 
vakkat tart ) , tasdikname ile uzak· 
laştırma, ilişik kesilmesi, (Talebenin 
bir veya iki ders yıh mektebe de
vamma müsaade edilmemesidir . ) , 
Koğulma • 

Mektepten koğulanlara arkadaş· 
lan mektepten mezun oldukları en 
az üç yıl sonra Maarif Vekaletinin 
müsaadesiyle hariçten imtihana gir 
mek hakkı verilmiştir • 

Mektep içinde ve dışında iffetsiz 
hareketlerinden ve muallimlere kar
şı tecavüzde bulunmuş olan talebe· 
ler bu hükümden istifade edemiye
ceklerdir . 

Muklfatl•ndırma 

Mektep içinde ve dışında milli 
ve insani bakımdan fazilet olarak 
kabul ettiğimiz iyi hareketlerile ve 
derslerindeki gayret ve muvaffakı · 
yetlerile üstünlük gösteren talebe 
ıu suretle takdir olunacaktır: 

vekillik bu talebelı:re münasip mü 
kafatlar verecektir. 

Disiplin ve hasiyet divanı 

Mekteplerde biri muallimle-rden 
mürekktp disiplin heyeti diğeri de 
talebeden müteşekkil haysiyet diva· 
nı kurulacaktır. 

Bu heyetler eski talimatnamede 
ki hükümler dairesinde çalışacaklar 
dır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanestdir 

Vilayet Jandarma Komu .. 
tanlığında o: 

Jandarma için binek ve mekka 
ri hayvanı satın alın11caktır. Satmak 
isteyenlerin hayvanlarını Vilayet 
Jandarma Komutanlığında müteşek 
kil komisyona getirmeleri ilan olu. 
nur. 29-1 - 5- 8 11076 

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 

1 ~ lYı ifil a ıFn lk#!ı ır 1 

KIZLAR 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Hayat Ve lstirap Romanı 

Baş Rollerde : 

Yeni ve Güzel lkl Yıldız 
ANNIE DUCO 

VE 
CRINE LOUCHERS 

~ıucA : SON DÜNYA ---- HABERLERi 

1 

b 

____ ı_o9_9_ı _____________ ~ ı· 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner Fakül
tesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
Yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazı labilmek için aşağıdaki 
\artlara uymak gereklidir: 

f - Türk tabiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im· 
lihanını vermiş bulunmak, (Türk liseleıine muadilliği Maarif Vekaletince 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite 
\'eya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil 
{erine göre haııgi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük karar 
"erir. 

lll - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
}'tıkan olamaz: Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden bedtn kabiliyeti ve sağlamlıkları hak· 
k1nda tam teşe kküllü bir hastahan~ raparu lazımdır. Rapor nümunesi Ens
titüden veya Ziradt, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. 

1 
eu nümuoeden başka alınrcak raporlar kabul edilme?. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 
~aklık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek; mesleklerinin istediği be-
~cn kabiliy~tini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj 
~Örmeye rnecburdır. Bu sıtaj nihayetinde talebe, imtihana tabi tu
tulur. Stajdan sonıa talebenin Enstitüde nazari derslere devam edebilme
si için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Stai müddetince talebe 30 
lira aylık veri lir. ) atacak yer parasız olarak çiflikte gösterilir. Stajyer ta
lebenin yemesi ve içmeside Enstitüce temin edildiği takdirde kendilerine 
tu~ 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden. staj veya okuma devresi içinde her 
tıe suretle olursa olsun kendil iğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
~eya cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
akkınde, verilecek numuneye göre Noterlikden tasdikli bir kefaletname 

;llıllı r. 

VIII - Enstitüye girmek isteyrnler, yukarıda yazılı sağlık raporun
tln başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdıkli örneklerinin ve nü · 
lJs tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal kaadını, aşı 

t 6Porunu orta ve liselerde gö rmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 
ehliyetname/erini i li ştirecek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile 
~e 6 tone fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü 
' ektörlüğüne müracaat aderleı. Talipler Dilekçelerinde hangi Fakülteye 
ayıt olmak i:ıtedikleri ni bildirmelidir. 

lx - Pul~uz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki 
ftt:tddede yazı l ı evrak ili~iğinde olmayan dilekçeler muteber değild i r. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakda birinci ve sekizinci maddede 
~<ııılı wsikalarla vaktinde haş vuranlarda arasında pek iyi veya iyi dere · 
tfl[' 1 ve Fan kolundan olanlar tercih olunur. 
b XJ - Veteriner fakültesi tahsil mikldeti bu seneden itibaren yeni ka. 

tıl edilerek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 

XU - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidir. 

~ .. xlll - Baş vurma zamanı 15/ Ağustos/939 tarihinden Eyllilün 30 uncu 
llrıij akşamına kadardır . Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

23 - 1 - 11 - 20 - 29 l 0973 

~~Yhan Vilayeti 
\{~ll . 

• 

Daimi Encümenin-

ı~ . 1 - Adana - F evzipaşa yolunun O -ı- 400 - O - 700 kilometre· 
b rı arasında bü.>ük taş köprü üzerinde yapı lacak ( 341.73 metre murab
t~ ' rıd-;-kj kı mın yeniden parke inşaatı ( 1329 } lira ( 31 ) kuruşla açık 

sıltrne) e konulmuştur. 
aa 2 - Eksiltme 12 - 10 - 939 taribine müsadif p"ışenıbe günü 

at 10 d • A t d • A " ' d 1 k • a vı aye aımı encumenın ~ yapı aca tır. 

~i.) 3 - İsteyenler bu İş~ aid keşifname, mukavelename ve şartnameleri 
'In. k için N fıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

ltıe ~ - İstekli'.erin ( 97 } lıı a ( 70 ) kuru~luk rnuvakkal teminat göster
ltıa~ Ve bu :şi yapabılec,ğiııe. dair ehiiyet wsikası almak üzere 2 inci 
I&~ Jcdı! yazı'ı günden sekiz gün evvel vilayete ınürac 'lat etmeleri 

1 tıdır, 11059 

23 - 26 - 29 - 1 

=------------·---·----------------------------
Asri sinemada 
27 Eylul Çarşamba akşamından itibaren 

Bu akşam 
Ateşin Macar Yıldızı ( ft'RANZlSKA GAAL ) 

Sahne arkadaşı ( PAUL HARBf GER ) 

Beraber çevirdiği en müstesna şaheseri 

-( VERONiKA )-
lıaveten : Dünya havadisleri 

J-\.yrıca: Renkli Mikimavz 

Toros Fabrikası Direktörlüğünden: 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkath~rine : 

Fabrikamızda pamukları çekilen müşterilerimizin ç iğitlerini, pamuğu 
çekildiği tarihten itibaren azami bir haftaya kadar kaldırmalarını rica 
edeı iz. 

Yukarıdaki müddet zarfında kaldırılmayan çiğidler bilumum nakliye 
ve ardiye masrafı müşterilere aid olmak üzere Fabrika haricinde tuta· 
cağımız an barlara nakil edilecektir. Gerek fabrikamız dahilindeki ve ge. 
rekse haricindeki ambarlarda vuku'u melhuz çürüme, yanma, evsaf ve 
cinsini değiştirme elhasıl her türlü bozulma ve zararlardan dolayı fahri · 
kamızın hiç bir mesu[iyet kabul etmiyec eğini değerli müşterilerimizin ma
lumu olmak üzere ilan eyleriz. · 

27 - 29 - 1 11069 

Yeni çıkan kanurı ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/1 0565 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- üünderı artan 

ilaveten Kanunun 78 inci maddesi hükmü dairesinde daha kaç Mümessil 
işçi bulunmak lazım geliyorsa o sayının üç ınisl i s i şçi seçilir. 

c) Yukarıki (a) veya (b) bendleri muci bine~ Mümessil İşçi ehliyetin· 
de olmak üzere seçi lenlerden sırasiyle kazan hkl arı reye göre İş Kanu· 
nu'nun 78 inci maddesinde yazılı sayılarda işçiler, Mü.nessıllık ö Jevleri
ni yapmak salahiyetini haız olurlar. Diğerle ri ise anc1'k 22 inci maddede 
yazılı h~llerd e iş bu salahiyetli İ şçiler yerine geçmek üzere önceden se · 
çi lmiş olmak vaziyetinde ka lırlar . 

ç} Müddeti biten işçi ler i n tekrar seçilmeleri caizdir. 

MADDE: 10 

9 uncu maddede beyan olunan seı.;imlerin hazırlığı, idaresi ve netice. 
l endirilme~i i~leri "Seçim Hey'!tleri., m:ırifetile yürütiilür. "Seçım Heyet· 
)eri,, şu suretle taayyüm eder: 

8 inci mad:lede beyan olunan şartlara uygun vasıfta işçiler arıısın · 

dan, önce okuma - yazma bilenler {bunların da tahsil derecesi üstün 
olanları ) ve s.Jnra işyerindeki kıdernlı>ri fa~la blllunanlar tercih edilmek 
ve vasıflarda birlik halinde en yaş1ıları alınmak ve bu tercih sebeplerine 
göre sıralanmak kaydiie, lş'>'er~n V.!ya İşveren Vekili t.uafırıd .. ır.: 

a) İşçi sayısı 50 ye kadar olan işyerl~rinde dört, 
b) 51 - 500 işçi çalış ım işyerlı!rinde altı , 

c) 500 d~n fazla işçisi bulunan İşyerlerinde ise on İşçi ayırt edilerek 
bunların adları, soyadla rı, doğum yerleri, varsa i şçilik num-ıraları açık 

(Sonu Var) 8953 



Sahife : 6 Türksözü 29 Eylii 939 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA == 
KiLO FIATI 

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

Koza 6 6,50 
Piyasa parlafı ., 
Piyasa temizi ., 

-·-
Klev'and 27 37 

-Klevland(Y~M. ) 1 
YAPAGI 

Beyaz 

1 1 1 Siyah . 
- ÇlGIT 

1 
1 

~, 

1 1 
Yerli "Yemlik,, 

1 .. "Tohumluk,, 
~ 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

.. Yerli 3,15 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12 1 1?. 

UN . 
Dört yıldız Salih 

~ ,, ,, ,, üç ·- ~ Dört yıldız Doğruluk ..&J «I 

~ ;,;: 

;g ~ 
üç " " 
Simit " ~ :> Dört yıldız Cumhuriyet :ı 

c-ı (,)o 

üç r--
" " 

Simit " 
Liv<rpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 

28 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 6 70 Liret ----
Vadeli ı. 5 92 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -2-96 
5 78 Vadeli III Sterlin (İngiliz ) -5 '24 

Hind hazır 5168 Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Nevyork 9 09 Frank ( İsviçre) 00 00 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 ,, 1000 .. 5.000 
" 8 " 

500 
ft 4.000 • 

16 " 
350 • 4.000 

" 60 .. ıoo • 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 olursunuz 10661 

=-----------------------------------------------..-. 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

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

pas tutmaz Bisiklet meraklılarınıt, 

teşriflerinde DÜRKOP BisikJetleri· 

flİ görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 25- 45 

Dürkopp 

Dr. MuLaffer Lokman 
lÇ hastalıkları ~üteha sısı 
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Hergün muayenehanesinde hasto arını kabıı1' . ~ 

başlamıştır. ~ ~ 

Umumi neşriyat müdürli 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaa~ 

l 


