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Moskova ile Berline 

Bay Çemberlayn 
Cevap Verecek 

Sovyet -~Alman konuşmaları bitti 

Londra : 29 (Radyo) -
A iman - Sovyet teklifle· 
rıne Bay Çemberlayn Pa
zarte•I gUnll Avam Kama
rasmda cevap verecek 
tir. 

Sovyet 
harbe 

Rusya ve Almanya müttefikan 
nihayet vermek fikrindedirler ! 

NEŞREDİLEN MÜŞTEREK DEKLARASYON 

VARŞOVANIN ÖLÜMÜ! 

Bu kahraman şehri düşman d~ğil açlık, 
susuzluk ve hastalık yıldırmıştır 

Şehre bugün Alman ask~rleri "' . 
gırıyor 

Yarşova : 29 ( Radyo ) - Var
Şova mudafan kumandanlığının neş· 

:.,.;: t'etti~i resmt teblig: 
Yangın şehrin _yiyecek ve içecek 

l'l'ıcrkezini tahrip ettigi için balkın ve 
<>rdunun beslenmesi hemen imkan:sız 
bir hale gelmiştir. Gıda buhranı ken· 
dini hisseHirmeğe ba~lam1~tır . Bom
bnrdımnnlardan ölenlerin tesbit edilen 
lrıikfarı şudur : 

ın bin asker 
:?O bin si \'İl halktan . 
Bombardıman neticesinde tema· 

?ııilc harap olan uç buyuk hastaha· 
lledek\ yaralılardan ölenlerin miktarı 
;ınlnşıl~adıkça Varsonıdaki ölu mik· 
taı ını tesbit etmeni~ imkanı ,yoktur. 
I Oiger taraf tan su boruları pat· 
adı~ı için halkın temizliğe riayet 

tdebilmes1 de çok gUç bir hal alını~-

Viır§oı•rırı111 c-:sur HelPrlive reisi 
~"ı't P_{ı 1ll St rı r =i f1' /, İ 

br. Bll\·uk bir epidemi -;imdi tehdit 
etmektedir . 

- Ge.risi ikinci sahifede -

Paris : 29 ( Redyo ) - Almanya-[ 
nın bugün için diplomatik mücade:e 
ile daha çok meşgul olduğu anlaşıl

maktadır. Alman mahafiline nazaran 
bu mücadıledeki zafer von Ribbentrop 
un moskova seyahatine çok bağlıdır. 

Dün Molotof, Ribbentrop ve son· 
rada Stalin arasında başlayan müzake-

reler saat 17,30 da bitmi11tir. 
Kremlinde 8. Ribbentrop şerefine 

bir ziyafet veril riştir. Bu ziyafette 
Stalin, Molotof, Voroşif, Potemkin ve 
B. Ribbentrop'un müşavirleri hazır bu· 
lunmuştur. 

Alakadar rnahafilde söylendiğine 

göre bütün meseleler iki tarafıda mem
nun edecek bir şekilde hallolunmuştur 
Yalnız bu hususta kati hiç birşey söy
lenmemektedir. 

Londra ,: 29 ( Radyo ) - Bu sa
bahki bütün Londra matbuatı, başta 
Deiley Mail olduğu halde Moskovanın 
Beynelmilel bir sulh konferansı davet 
edeceği ve bu konferansa bitaraf bü· 
yük deyletlerden birisininde - Ame
rika veyohut İtalya - çağrılacağı eğer 
İngiltere ve Fransa bu daveti kabul 

-Gerisi üçüncü sbarede -

, POLONY A'DA HA P 
SONA ERMEK ÜZRE 

Parise hücum 
YAPILMAK iSTENDi, FAKAT ALMAN HAVA 
FJLOLARI BU TEŞEBBÜS'DE MUVAFFAK OLAMADILAR 

·-_ · •. · ,·:, · r - . l 'tt" 
1 GARP CEPHE~INDE Paris : 29 

(Radyo) - Fransız resı• ıi tebliği : 

'------~--~~~~~~~~----~~----~~----~~~-----

Fransız kıtaları Mozelin şark mınta 
kasında müteaddit muvaffakiyetli taar 

ruzlarda bulunmuşlardır. Düşmandan esir 
alınmıştır. SOVYET 

PAKTI 
- ESTONYA 

Y Pi 
Sovyetler Estonyada asker ve liman
larında donanma bulundurabilecekler 

Ayrıca birde ticaret paktı yapıldı 

~8 Paris : 29 (Radyo) - 24 Eylülden 
ti1:· eylüle kadar Molotofla, Estonya ha 
~akYe nazırı arasında ceryan eden mü 
lcr eteler sona ermiştir. Bu müzakere
hiı- Sovyet Rusya ile Estonya arasında 
?tıııa~arşıhklı yardım, ve birde ticaret 

edesi ile neticelenmiştir. 
esas( apılan karşılıklı yardım paktının 

• arı şunlardır : 
~Gk •1 - Akit taraflar, herhangi bir 
<tarı lltrıet tarafından hududları doğru
latı doğruya ve yahud Estonya toprak 
dı~ Ilı R"eçmek suretile tecavüze uğra· 
dcı 1

b taktirde birbirlerine askeri yardım 
lllunrnayı taahhüd ederler. 
-Gerisi ikinci sahifede -

Barajın temeli 
bugün atılıyor 

Seyhan Barajının bugün saat 16 

da temelinin merasimle atılacağını dün 

yazmı~dır. 

Büyük barajın temel atma merasi 

minde su işleri umum müdürüde hazır 
bulunacaktır. 

Londra : 2!) ( Radyo ) - Lon
dra gazeteleri l\loskova'daki mUzake· 
relerin ne olursa olsun Hitlerizmin 
ortadan kaldırılmasına kadar mllca
deleye devam edilecektir. 

Lonılra : 2U (Radyo) - İngiltere 
Alman - Rus paldı karşı~ında alı· 

nacak vaziyet hakkında Paris ile ı-;· 

tişareye başlıyacakbr. 

* 
Ccncnc : ::!!) r Ra~lyo) -Ecnebi 

mahafilJelci mutalea Bay ,\\u.,olini
nin nutku ile açılan ,,ulh taar.ıuzunun 
Hitler tarafından te~did edileceği 

yolundadır. 

~loskova 29 ( Radyo ) - !Alman 
1 Iariciye nazırı Ribbentrop Mosko
va'dan ayrılırken ga.ı;etecilere ikame
tinin çok kısa olduğunu, buna rağmen 
Sovyet - Alman dostluğunun kati 
olarak kurulduğunu, eğer Fransa ve 
İngil t1:aenin neticesiz harpten vaz geç
medikleri görulurse bu iki harp mU· 

şcvvikin Almanya ve Rusya ta.afın

dan akıllarının başlarına getirileceğini 
söylemiş ve l\loskova'da gördUğU hu .... 
nuk:ı.buldan \'C Sovyet şeflarinden 

hararetle bahsetmiştir. 

-. • • • -'-;.. • ...... ':" : ..... p •• \_"'!;: .;. : -l 

Londra : 29 (Radyo) - Fransız 
kıtaları garp cephesinde Perl mınlaka 
sında ilerlemektedirler bu m1ntakada 
Fransız topçu ateşi düşman üzerinde 
çok müessır olmuştur. 

Paris : 29 (Radyo) - Ren ve mo 
zel :nıntakasmda yapılan taarruzlar mu 
vaffakiye!le neticelenmiştir. Bu yalnız 

toprak ve esir alınması bakımından 

degil, bazı askesi prensiplerin tecrübe 
ve tatbik kabiliyetini anlamış olmak 
itibarile bir muvarf akiyettir. 

Almanlar öyle bir topçu ateşi al
tında kalmışlardırki, Fransızlar ilerile
dikleri zaman bu bölgedeki ormanı bom 
boş bulmuşlardır. 

Atman tebliğine giire 
Bertin : 29 (Radyo) - Alman teb 

liği : 
Misunburda Alman hava kuvvetle

ri bir Fransız tayyaresini düşürdüler. 

Orgulinde de bir İngiliz tayyaresi dü 
şürülmüştür. 

Alman hava filosunun 
lskoçyaya taarruz ıe,ebbUaU 

Londra : 29 (Radyo) - Alman ha 
va bombardıman filoları lskoçyaya ta 
arruza teşebbüs etmişlersede, bunlar 
lngiliz tayyareleri tarafından geri dön 
meğe mecbur edilmişlerdir. 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife : 2 

- Birinci sahifeden artan -

Fakat butun bunlara rağmen Po· 
lonyalaların maneviyatı son derece 
yuksck bir haldedir . Askerlerimiz 
yerlerini muhafaza etmekte , teknik 
itioarile Ustun hulunmadığı zaman 
daima duşmana faik bir vaziyet al· 
maktadırlar . 

Mudafaa huk<ımeti halkın 1ztı· 

raplarmı ve maruz kaldığı telılilu:yi 

daha ziyade artırmamak gaycsile 
duşmanla 24 saathk bir mUtareke 
akdetmiştir . 

Var şova ve Modlin,in teslimi 
~artları etrl\fmda başlayan müzake
reler 30 EylfHde sona erecektir • 
"' Berut : 29 ( Radyo ) - Vaqo· 
vanan teslimi dun akşamdımberi baş
lamı~tar . Alman askerlerinin şelıri 
bugUn işg<\l edeceği zannolunmak.ta· 
dır . . 
Patonyanın Aktbatl menfu~ 

bir. g addarlıktu~ 

Amsterdam : 29 ( Radyo )- Bir 
Katolik gazetesi şunları yazı.yor : 

Polonya.nın maruz kaldığı akıbet 

mllnfur bir gaddarlıktır . G\ı.ya AL· 
mauluan bu harpten gUttUJU gaye 
yalnız Danzig ve Koridoru istihdaf 
ediyordu. Anlaşılıyor ki , bu Polon· 
yayı istila için bir bahaneden başka 

bir şey değildi . Bugun , yalnız Po· 
lonya ordusu imha değa , ayni za· 
manda Polonya halkı da katliam 
edilmiştir. Polonya kanlar içinde fa. 
kat silahı elinde olarak hay:ı.t verdi . 
İstikbal onun yeniden c11.nlanıp can· 
lanmıyacağını göstt>rccektir. 

Polonya hayatı haklarını muda
faa için silaha sarılmıştı . Ve bu 
mUcadelt!ye başlarken Almanların sa· 
yı ve teknik iti bari le kendisine Ustun 
olduğunu da biliyordu. 

ltatyan matbuatı ne diyor ? 

Roma : 29 ( kadyo ) - İtalyan 
matbuatı \ 7 ar:ôova mUdaf a.ısmın sonu 
hakkında bir çok makale ve· haber· 
ler neşretmektedir . Popolo d'italya 
şu haberi veriyor : 

27 Eyluldenberi bu mazlöm şeh· 
rin teslimi, ve Varşova hukClmetinin 
kararı bu mUdhiş mUcudelenin mu· 
kadder sonu olacağı belli idi . 

Praga ve Varşovanın cıvar ma· 
halleleri tema.mile harabe ve yangın 
yeri haline gelmiştir. Butun köprUler 
yıkılmış, evler harap olmuştur. Şeh
rin en mUhim merkezlerinden birisi 
yok olmuştur. Yalnız N::ıpolyon mey· 
danı bir::ız kurtul muştur . 

Jngiliz sigorta şirketlerinden bi· 
risine ait muazzam bir LioP. yıkılmış 
ve yıkılırken etrnfında bulunan bir 
çok evleri de beraber yıkmış ve bir 
çok insanlar enkaz altında can ver· 
miştir. Yahudi mahallelerinde sokak· 
!arda kan ak.maktadır. 

Mevcut fabrikaların mUhim ekse· 
riyeti harabe halindedir . 

Hava ve k:ıra lJOmbardımanlarında 

yalnız askeri hedefler tahrip edilme. 

mi~, ayni zamnnd:ı. binlerce ev yıkıl
mı~ \'c on binlerce !'>ivil insan öl<ln
rUlrnuştur. 

Polonyada Alman casusluğu 

lstokholm : '2l1 t Hadyo ) - Al
manlar lı.nrplt!n t!vvcl Polonya.da. bU· 
;} uk lıir c:~~u-lbk ~cbekesi organize 
etmişlerdi. Polonya<la bir çok Alman 
njanları foaliyct{·e bulunuyordu . Ni· 
tok.im Polon yanın ı·n bu.> uk tayyare 

Seyhan vilayeti ilk tcdriut kad 

rosu tesbit edilmiştir. 

Kadrolar bugünlerde vekalete 

lkönderilecektir. Bu kadrolac _tasdik 
ve iadeden sonra maarif müdürlü2ü 

tarafandan okullara teblig edilecektir 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kısmen 
bulutlu, hava hafif rüzgarlı geçmiş 
tir. Ençok sıcak 27 dereçc idi. 

Sovyet - Estonya 
paktı yapıldı 

-Birinci sahifeden artan-

Açık teşekkür 

Zevcim Urfa mebusu Ali Saib 

Ursavaşm ani ölümü karşısında duy 
duğum_uz sonsuz aciya gerek telg 

raf ve mektupla ve gerek bizzat ta 

ziye suretile ortak olan dostlarımıza 
minnetdarlıklarımızı ayn ayn sunma 

ğa imkan bulamadığımızdan ayrıca 

teessür duymakdayız bu hususda 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz 

Merhumun zevcesi 

Fehim• Uraava• 

Polonyada harp 
sona ermek üzere 

- Birinci sahifed~o artan -

Kaçan Polonyta ayyarecllerl 

Londra : 29 (Radyo) - Dokuz Po 
lonya tayyarecisi Varşovadan kaçarak 
Londraya gelmişlerdir:. Bunlıır Le or· 

2 - Sovyet Rusya kendi silah ve dusunda çalışan sivil piloUardır. 
mühimmatını kullanmak hususunda ve Bu dokuz kişi Fransada teşekkül et 
rilecek avantaj mukabilinde Estonya mckte .olan Le ordusunda hizmet 
ordusuna yardım etmege hazırdır. 

3 - Sovyet Rusya Estonyamn Sar edecektir. 

mar adalarında ve bir Estonya limanında LUksenburg hududunda ıaıımlar 

bahri ve havai üsler yapmak hakkına Brüksel : 29 (Radyo) - Laga· 
sahip olacaktır. b Al 

Bu hava ve deniz üslerinin nere. zettenin yazdığina göre ir man 
lere yapılacağı paktın Meriyete gir- istihkam kıtası Lübenburg hududun 
mesinden sonra tayin olunacaktır. da lağım tertibatı yapmıştır. 

4 - Sovyet Rusya, Estonya top- Parisa hücum 1 
raklarında, hususi bir anlaşma ile mik 
tarı tayin olunacak hava ve kara or
dusu bulunduracaktır. 

5 - iki memleket menfaatlerine 
ve bu pakta zararı dokunacak hiç bir 
ittifak veya Koalisyona iştirak edilmi· 
yecektir. 

6 - Pakt iki devlet tarafından 
imzalı nushaları taali edildiği andan 

Paris : 29 (Radyo) - 11,20 de 

düdükler tehlike işareti vermiştir. 

Bu hal 11,50 ve kadar devam et. 

miştir düşman tayyare1eri parise va 

ramamıştır. 

DENiZLERDE Londra : 29 (Radyo) 

itibaren meriyete girecek ve 10 sene - Paliner adlı bir Sovyet ticaret ge-
müddetle meri olacaktır. misi bir Alman tahtelbahirinin teca· 

Paktın hitamı tarihinden bir saat vüzüne uğrnmış ve Vi in kayalıkları· 
evvel iki taraftan birisi tarafından pak na oturmuştur. 
tın yenilenmemesi hususunda bir müraca 
at vaki olmadığı taktirde pakt beş se 
ne daha uzatılacaktır. 

fabrikalarından birinde çalışan Uç 

Alman mUhendi~i harp başlar başla 
ma.z bir byyareyc atlayarak kaçmış· 
lar ve Berline git,nişlcrdi. Ertesi gUn 
bir Alman filosu fabrikayı hombar· 
dıman ve tahrip etmişti . 

Diger taraftan Vilnoda mezarlıkta 
bir tabutun içior; gizli bir Alman 
verıcı radyo i-.t::ısyonu yerleştiril· 

miş ,.e bu suretle muhabere temin 

olunmuştu. 

Varşovadan kaçan tayyaraler 

Paris : 29 ( Radyo )- Varşova· 
daıı kaçan 7 tayyare Çernokiye in· 
meğe muvaffak olmuştur . Bu byya· 
relerin pilotları Çek olup yanlarında 
bir çok da Polonyalı 'suba,v yardır. 

Var~ovatlan hareketlerinde dokuz 
tayyareden iuarct olan bu filodan 
iki hı,yyare yolda Sov_y etler tam· 
fından du~urulmu~tur . Roma.oyaya 
gt>çcn bu yedi tayyare de tamire 
muhtaçtır. 

.. 

Alman Tahte,bahlrlerlnln 
TAklbf 

Londra : 29 (Radyo) - A 'man 
tahtelbahir !eri lngiliz donanması tara· 
fmdan sistematık bir surette tenkil 
edilmektedir. 

Bu tahlelbahiıler şimdi İskandi· 
navya, Cenubi Amerika ve Japonya 
sahiılerinde faaliyet göstermektedir. 

Bu hal, lngili:ı donanmasının işi 
nasıl oıganize eltiğıne bir delildir. 

Ş A R K CEPHESiNDE Moskova : 

29 ( Radyo ) - Sovyet tebliği : 
Dün kızıl ordu kuvvetleri yedi po· 

lonya kasabasını daha almışlardır. beş 

polonya süvari alayı esir edilmiştir. 15 
de top alınmışlır. 

Sovyetlere Almanlar tarafmdan 
tesllm otunan bir şehir 

Beriin : 29 ( Radyo ) - Alman 
tebliği : 

Alman kıtaatı hududdaki patama
viç Ş'!hı ini sovyetlere teslim etmişler
dir. 

30 Eylul 939 

Bay Faik Llkü 

Eski belediy,e reis vumavini Bay 
Faik Ülkü devlet demiryolları An-· 
kara işletmesinde vazife almış ve 

dün şehrimizden Ankaraya hareket 

etmiştir. 

Mubitte kendisini çok sevdirmiş 
olan bu değerli arkadaşa yeni vazi 
fesinde de muvaffakiyetler dileriz. 

l1 RABVOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE. RADYO ofFOztYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartui - 30 / 91 939 

13.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

13.35 Türk müzigi ( Gelin Hava· 

larından Örnekler) : Sadi Yaver Ata• 
man. 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 

14.10 Müzik (Dans müziği-Pi.). 

15. - 15.30 Müzik (Şen Oda 
müziği) lbrahim Özgür ve At~ş Bö 
cekleri 

18 GO Program \:e memleket saat 
ayarı . 

18 35 Müzik ( Küçük Orkestra) 
Şef : Necip Aşkın) 

19.10 Türk müziği 

(İnce Saz Faslı - Uşşak Faslı) 

Safiye Tokay'ın iştirakile - Ce· 
lal Tokses. 

20.00 Memleket Saat ayarı. 

20.00 Temsil 

20.40 Ajans ve meteoroloji ha· 
beri eri. 

21.00 Türk müzigi 

Okuy:rn : Muzaffer tıkar. 

Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 
Erer, Ruşen Kam. 

21.55 Müzik (Neşeli müzik-Pi.)· 

2l.40 Konuşma 

22 00 Ecnebi dillerle konuşma 

22. ~O Müzik (Dans müziği-Pi.). 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 

esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası (fial) 

23.20 miizik (Cazband - Pl.) 

23·55-24.00 Yarınki Program. 

Modlln kalesl teslim oluyof' 

Berlin : 29 ( Radyo ) - ModlİJ'I 
kalesi kayıtsız ve şartsız olarak teslifil 

olacağını bildirmiştir. Kalede 200 stl' 

bay, 30000, ask.er, 4000 yaralı bulu!l' 

maktadır. 

Beri in : 29 (Radyo) - - Al111ııfl 
kıtatı Varşovayı 2 Teşrinevelde te5' 

!im al.ıc. kttr . 



30 Eyliil 939 

Yurtda Zelzele 

Sarsıntılar devam ediyor 

Ankara : 29 (Radyo) - Buraya 
~elen haberlere göre Muğl lda saat 
10 da şiddetli bir ::arsıntı olmuştur. 
1-tasar yoktur. Dikili ve Bergamada 
da sarsıntılar oldu. Dikilide iki ev 
daha yıkıldı. 

Zelzele mıntıkalarında felSketze· 
delere her türlü yardıma devam edi. 
liyor. 

Türkiye güreş 
birincilikleri 

Buğün Ankarada 19 
t)}ayıs stadında yapılacak , 

Ankara : 29 (Radyo) - Yarin 
saat ı O da 19 mayıs stadında 27 
bölğenin iştlrikile Türkiye gürtş 
birincilikleri müsabakalarına başlana 
Caktır. 

Müsabakalara iştiıik edecek 70 
~Üreşci Ankaraya gelmiştir. Bu gü 
tt-şciler ara!.mda Milli takım kadro 
1llııda olanlarda vardır. 

bu k'.urultayı tehir edildi 

Ankara : 29 ( Radyo ) - Dördün 
~u 'I'ürk dil kurultayı bu yıl toplanamı
Yilcaktır. 

Toplantı tarihi üç ay evvel ayrıca 
bildirilecek tir. 

lstanbul - Erzurum hattın
da. yatekh , yemekli va

gonlar 

Anlcara : 29 ( Radyo ) - Pek 
}'a1iJnda lstanbul - Erzurum arası 
~llttında yataklı, yemekli vagonlar 
~şletifecektir. Bu vagonlar haftada 
•k· ı defa katarlara bağlanacaktır. 

lngiltere ayda 
3000 pilot yetiştirecek 

Londra : 29 (Radyo) - Pilot 
>'etiştirme merkezlerinden birisini 

~i!•ret eden mühim bir şahsiyet in 
rıtcrcnin ayda 3000 pi 

1<>t Yetiştireceğini, şimdiye kadar pi 
b.0tlıık için müracaat edenlerin 300 

•n kişiye balig olduğunu söylemiştir 

fiitlerin ani bir seyahatı 

londra : 29 (Radyo) - Hitler 
~~i bir surette Vilhelmişhafene git 
d 1~ Ve orada üsler ini avdet eden 
~ tbizaltı gemilerine ziyaret edertk 

ttı iemilerin mürettebatım tebrik 
t ..... 

"ll~tir. 

Hariciye Vekilimizin 
Moskova ziyareti mü
nasebetile ecnebi ma
hafilde bazı tahminler 

Moskova : 29 (Radyo) - Şük

rü Saraço~lu ile Molotof arasındaki 
2'Örüşmeler iki gündenberi tatil edil· 
miştir. 

Londra : 29 (Radyo) - Alman 
Mahafilinde Ribbentropla Şük'ü sa· 
ra~oğ'lu'nun ayni günde Moskova· 
da bulunmaları bir tesadüf eseri ad
dedilmekte o1du~u söylenmekte ise
de bazı menbatardan sız~n haberlere 
göre. Ribbentrop'un, Türkiye ile ln
ıriltere arasında mevcut paktı boz
maA"a ıayret etliQ'ide söylenmektedir. 

Sovyet - İngiliz 
ticaret işi 

Londra : 29 (Radyo) - Bay 
M sici, Sovyet · ~z ticaret mü
nasebatı hakkında vaki logilaz tek· 
liflerine hükumetinin müsait cevabı· 
nı vermiştir. 

Siyasi muhafil, moskovadaki gö 
ıüşmeler bittikten sonra Sovyct · in 
giliz ticaret işlerinin halli teklifltri 
vazih surette anlaşılacaktır. 

Bitaraflık kanununnn 
tadili meselesi 

Projelerin tetkiki 
Vaşington : 29 (Radyo) - Bi· 

taraflık kanununun tadiline dair ça 
hşmalar devam etmekte ve bu mev 
zua dair muhtelif noktai nazarlacı 

ihtiva eden projeler tetkik edilmek 
ledir. 

Müsbet neticenin dört veya beş 
haftaya kadar belli olacağı söylen 
mektcdir. 

Yeni Rumen 
kabinesi 

Bükreş : 29 (Radyo) - · Yeni 
Rumen kabinesini eski ~kral nazırı 
general Konstantin teşkil etmiştir. 

Bay Hitleri artık 
Asker muhafaza 

edecekmiş 

Berlin : 29 (Radyo) - Şimdiye 
)tadar nasyonal sosyalist partisi silah
ları tarafından muhafaza edilmekte 
olan hitler bundan böyle ordudan 
ayrılan bir muhafız kıtası tarafından 
muhafaza edilecektir. 

Türksözü • Sahife : 3 

Sovyet - Alman 1 

konuşmaları bitti 
- Birinci sahifeden artan -

etmezse sonuna kadar :harbe devam 
olunacağını yazmaktadır 

Moskova : 29 ( Radyo ) - Al
manya hariciye nazırı B. Ribbentrop 
ile B. Molotof arasında ve Stalininde 
iştirak ettiği ve keza A,manyanın Mos· 
kova elçisininde haıır bulunduğu gö
rüşmeler neticeye ermiştir. 

Alman ve Sovyetler birliği hükü
metleri 28 Eylül 939 da yeni bir Al- ı 
man - Sovyet deklarasyonu imzalamış 
!ardır. Bu deklarasyonun mahiyeti şu
dur: 

" Polonya devletinin bugünki va
ziyetinden sonra şarki Avrupada de
vamlı bir sulh icin emin bir esas mey
dana getinniş olan sovyetler birliği ve 
Almanya, harbe nihayet vermek fikrini 
müttefikan beyan ederler. 

Bu hedefi mümkün olduğu kadar 
çabuk elde edebilmek için Moskova -
Berlin hükümetleri teşebbüsler yapa
cak, gayretler gösterecektir. Eğer bu 
mesaide muvaffak olunamazsa, Fransa 
ve [ngfüere harbin devamından mesul 
tutulacaklardır. 

Eski Polonyanın tasfiyesinden 
sonra, Almanya ve Sovyet Rusya 
bu arazi üzerinde sulh nizamını ve 
buranın sakinlerine tabii bir hayat 

ktt aıaınc!eki iş birliAine C"sas ofa 
rak kabul etmektedir. 

Bu anlaşmanın tasdik edilt'cek 
suretleri Berlinde taati edilecektir. 
Sovyetler birliği ile Almanya hü
kumetleri arasındaki bu anlaşma 
imza tarihinden itibaren meriyete 
gitmiş bufunacakhr . 

Molotofun Rlbbeutropa cevabı 

Moskova : 29 ( Radyo ) -- Sov. 
yetJer Birliği hariciye komiseri Bay 
Molotof Almanya hariciye nazırı 
Bay Ribbenhopa şu mektubu gön· 
dermiştir : 

Bay Nazır, 

Görüşmelerimiz neticesi şunu 
anlatmak isterim ki , Almanya ile 
Sovyetler Biı liği arasın 3a ticaret 
ve eşya mübadelesi meselesi d6 

bir programla halledilecektir . Bu 
programa göre Sovyetler Birliği , 
Almanyaya iptidai maddeler vere· 
cek Almanyada buna mukabil Sov 
yetler Birliğine uzun vadeli mamul 
maddeler teslimatı yapacaktır . Bu 
suretle muntazam bir mübadele te· 
min edilmiş olacaktır . 

iki hükumette, bir ticaret anlaş· 
masının tahakkuku için icabeden 
müz9kerelerin başlaması emrini de
legelerine vereceklerdir . Hürmet· 
)erimin kabulünü rica ederim. 

teminini kendilerine vazife bHirfer . 
Almanya ve Sovytt hükfimeti , çi· 
zilmiş olan battı , iki imparatorlu 
ğun hududu olarak tcsbit ederler . 
Bu hat ayrıca _bir protokolla tes· 
bit edilecektir. Rlbbantropun Mololofa mektubu 

Bu anlaşmayı hariçten karışan 

üçüncü bir unsurun her türlü mü 
dahalesi iki tarafça reddedilecek-
tir • 

Alman ve Sovyet hükumetleri · 
yukarıdaki sureti halli iki memle-

Fransız kabinesi 
Paris : 29 (Radyo) - Fransız ka

binesi bugün Gamelin'in iştirakiyle 
bir toplantı yapmışlır. 

tondradan Rom~nyaya 

giden tayyareler 

Londra : 29 (Radyo) - 14 bom 
bardıman tayyaresi Romanyalı pi· 

lotlar tarafından sevkedilmck sure 
tile Bükreşe hareket etmiştir. 

lngilterede Alman esirleri 

Lorıdra : 29 {Radyo) - lngilte 
renin şimalinde kain büyük bir men 
sucat fabrikasının yanında bulunan 
bir temerküz kampına Alman esir· 
)eri gelmeğe başlamıştır getirilen bu 
esirler yakalanan veya babnlan Al 
man denizaltı gemilerinin müretteba 
dır. 

Ekserisi yirmi üç yaşmdan yoka· 
rı değildir. 

Alman hariciye nazırı Bay Rib. 
bentrop Molotofa verdiği cevapta, 
gönderilen mektubu aldığını,Alman 
hükumeti namına ve Alman hüku -

metinin em1ile bu deklarasyona 
mutabık olduğunu ve Alman hü· 
kumetinin deklarasyonda kabulü her 
şeyi yerine getireceğini bildirmiştir. 

Deklarasyonun llAnl 

Moskova : 29 ( Radyo ) - Sov. 
yet - Alman· deklarasyonu ayrıca 
gazetelerle ilan edilecektir . 

Adana asliye ikinci hu
kuk hakimliğinden : 

NO - 781 

Adananın Nalbantoğlu sokağın· 
da bakkal Ahmet Nadir yanında 
M.:hmet kızı Meliha Yucelin Koz~n
da Dörtyollu furuncu Mustafa orta· 

ğı lbrabim Havran oğlu Sadettin 
aleyhine ikame eyledıği boşanma 

davasının yapılan duruşma sonunda 

müddei aleyh Sadadettinin mahalli 
ikameti meçhul olduğundan ilanen 
gıyap kararı tebliğine muhakemenin 

de 6 - 11 - 939 Pazartesi saat 
9 talikine karar verilmiş olduğundan 
mezkfi.r glin ve saatta mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil "gönderme· 
diği takdirde muhakemesine gıyaben 

bak ıl~u ğı il in olur.ur. 11078 
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Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden Seyhan Vilayetinden : 
Muhammen 

Hacmi Miktarı vahit fiatı Tutan 
Cinsi M3 03 Kental Kilo Lira Kuruş Lira K. 

Kuru enkaz Çam odunu 5213 00 12 625 56= 

1- Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Gök öküz devlet 
ormanından 5213 kental miktarında odun kuru enkaz çam odunu satışa 
çıkarılmıştır . 

2- Satış 17-9-1939 gününden itibaren on beş gün sonra 2-10~ 
939 Pazartesi günü saat on altıda Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü 
dairesinde arttırma ile yapılacaktır, 

3- Beher kentalinin muhammen fiatı 12 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü· 

dürlüğü vr. Seyhan Orman Çcvirge Müdürlüğü ve Osmaniye Orman Böl· 
ge Şefliğinden alınır . 

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

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
Muhammen 
Bedeli Belediye 

Lira Kr. Vakfı Mahallesi Cinsi Kapu No: 

53 Musa efendi Şıhzade Hane 154 

55 ,, ,, " 
152 

80 imam zade Hilhal fi 
332 

48 Kayalı bağ Kayalı bağ ,, 5 6 
me41cidi 

48 Sau yakup Sarı yakup mescit odalan 86 
120 Boz zade Şabaniye Hane 17 

Hacı Ali 
Yukarıda yazılı vakıflar gayri menkullerin 1 - 11 - 939 gününden 

31 - 10 - 940 gününe kadar birer senelik kiraları arbrmaya konulmuş 
tur.ihaleleri 5 - 10 - 939 perşenbe günü saat 15 de yapdacaktır. Is· 
teklilerin vakıflar idaresine müracaatları ilin olunur. 11070 

27 - 30 

Kız Lisesi ve Öğretmen 
Müdürlüklerinden: 

Okulu 

Kız lisesi ihtiyacı 
Erzakın cinsi Kilo 

Öğretmen okulu ihtiyacı 
Kilo 

Ekmek 15000 
Sabun 1000 
Beyaz peynir 800 

30000 
1000 
1000 

22 - 9- 1939 tarihinde yapılan ilk müns3kaada yuvarıda adları ya:ıılı 
erzaklara talip zübur etmediğinden 10 gün müddetle temdit edilmiştir 

1 - Yevmi ihale 3 Birinci Teşrin 1939 Salı günü tam saat 9 da 
Seyhan maarrif idaresinde yapılacaktır. 

2 - lstekliJerio yevmi ihalede teminat makbuzlarile hazır bulunma· 
lan. 11077 

Askeri satın alma komsiyonu 
tinden: 

• 
rıyase-

1 - Mersin garnizonunun hayvan1tı ihtiyacı için J 80 ton kuru ot 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 6750 liradır. 

ltk teminata 506 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 18 - 10 - 939 çarşam 
ba günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmesi Adanada Askeri satın alma koınis yonunda yapılacak. 
tır. Şartnamesi Adanat lslahiye Konya askeri satm alma komsiyonlarında 
görülebilirler. 

3 - Talihler kanu:.un 2. 3. maddelerindeki şeraiti haiz olmak üıere 
tayin edilen saattan en geç bif saat evveline kadar teklif mektuplarım 

vcrmelerı lazımdır. 11079 

30 - 5 - 11 -15 

1 - Hususi idareye ait eski poalane binası müştcmilatile ve se. 
neliği (1150) lira üzerinden 940 senesi mayıs sonuna kadar icar bedeli aç1 

açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Açık artırma 939 senesi birinci t"şrin ayının beşinci perşembe Vili 
güuü saat 10,30 da yapılacaktır. 

ihale vaktından evvel hususi muhast> he vnn• sine yatırılmış bulun- lt\'' 
ması lazımgelen pey parası miktarı (86) lira (25) ku uştur. 

3 - isteklilerin şartname ve mukavelerıameyi görmek üzere husu . ~ile 
si muhasebe kalemine her gün ve ihale gün ve saatında da vilayet dai· <!e~ 
mi encümenine gelmeleri ilan olun olunur. 

17-21 - 24- 30 11037 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye zabıta memurları için kışlık elbise yaptırılmak üzere 

doksan metre lacivert kumaş açık eksilmeye konulmuştur. 
2 - Kumaşın muhammen bedeli 553 Jira 50 kuruştur . 
. 3 - Muvakkat teminatı 45 liradır. 
4 - ihalesi 10, 10/939 Salıgünü saat 15 de Belediye encümeninde 

yapılacaktır. 

5 - Nümune ve şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler ora· 
da görebilirler. 

6 - isteklilerin ihale günü mnvakkat teminat makbuzlariyle birlikte 
muayyen saatte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

11066 

TtİRK.8ÖZti 
Qj -

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Yazhk Sinema 

Sayın Mudavimlerine Buyuk Bir 
Film Takdim Ediyor 

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

S eyredilecek 

KIZLAR 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Hayat Ve lstirap Romanı 

Baş Rollerde : 

Yeni ve Güze] iki Yıldız 
ANNIE DUCO 

VE 
CRINE LOUCHERS 

llRlCA : SON DÜNYA - HABERLERi 
10991 

._ ______________________ ___ 

27- 30-5-8 

19~!) - 1940 Sinema Mevsimine 
Buy uk Bir Muvaffakiyetle 

Başlamış Olan 

ALSARAY 
.SINEMASI. 

BlYI A!Kş©ım 
Mevsimin İlk Gala Müsameres 

Olarak Muazzam, Müthiş ve 
Emsalsiz Tarihi Şaheser 

1 POMPEIN 1 

1 Son Günleri 
( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 

Buyuk Super Filmi Takdim Ediyor 

Neron Devrini Bütün Haşmetile 
Yaşatan ve Vezü Yanar Dağınırı 

Lavları Altında Mahvolan Pompeni11 

Tarihini Canlandıran bu Fevkalade 
Film Bir Sanat ve Sinema 

Harikasıdır 
YARATAN : ~ait 

PRESTON FOSTER 
İLAVETEN : 

~~tı ( Dünya Haberleri ) .... 
Bugün 2.30 da 

(BAY TEKiN) 
30 Kısım Birden ~ 

9z er 
ıov -· 

~--__ , ___________ _...1ı 

' Elektrik e\11 t~s 

tırıl:! 
Her türlü Elektrik ve makİ11t ~ııı 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radf~ d'~l 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tunl5 ı~t 

ıflş ,, t 
ram Ampullerit Ganz fabrikası "t~ 
mulatı Adana Acentalığı. sS b~~ 

1 

Eski Orozdibak karşısı No=i t~ 
lu736 J.!I 1 
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li 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Vali lconağ\ bahçcşi ihata dıvarı inşaatı (526) lira (75) kuruşla 

•Çtk cksiltm~ye lronulmuttur . 
. _ 2 - Eksiltme 5- 10- 939 tarihine müsadif perşembe günü saat onda 

be "diyet daimi encümeninde yıpılacaktır. 
3 - Ba İfe ıit lcie~aaaıe ve şartnımel~ri görmek isteyenler Nafia 

lrlüdürlütüne müracaat edebilirler, 
. 4 - lsteklilerİD (~fı lira muvık;•~ teminat vermeleri ve bu işi yapa 

• · ~lccek iktidarlara olauplıa dair ehi~ vesikası almak üzere 2 inci mad 
lai· tde yazılı günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

e 

•· 

16-20-26-30 11034 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 

300 
8() 
lO 

ls 

Vakfı 

Vaiz otlu 
,, .. 
Abdulkerim 

Mcşcidi 

Alidede 

Mevkii 

Kasap Bekir M. 
il ,. 

" " 

Ali dede 

Vakıf 
Cinsi Numarası 

ahır 
arsa 

" 

179 
182 

20S 

Belediye 
Numarası 

90 
8 

21 

te 
Türbe 
arsası 

arsa 

, 

Mehmet otlu nıcann M. 
Halil 

Kalaycı zade Alemdar C. 

" " " " ,, " 
" " ,. •• ,, Ç. 
Cafer paşa Atca mescit 
Asiyap zade kayalı bağ M. 
Hindi Şıhmurat Karşıyaka karataş 

yolu 

il " " 
" 

,, 
" 

Mağaza 

Hane 

" .. 
ve mağaza 
Dükkan 

,, 

" 

322 

121 
64 
61 
58 

146 
1 

2 
8 

36 
34 
46 
80 

44-46 
17 

19 
9 

Yukarıda vakıfları yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyetleri peşin 
•ta ile satılacaktır. 20 - 10 - 939 perşeııbe günü saat ( 10 ) da iha
' tdilccektir. isteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 11082 

30 - 3 

1 
Seyhan Orman Çevirge müdürlü. 
den: 

'tın· sı 

Mıkdarı Muhammen vahil fiyatı 
Kental Kilo Lira Kuruş 

Tutar bedel 
Lira Kuruş 

693 60 t1.1 
«;arn odur.u (5780) 00 12 

1 
l - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Akdam devlet 

llıanında (5780) Kental mikdarında odun satışa çıkarılmıştır. 
"·· 2 - Satış 19 10 1939 günü saat 15 de Seyhan Orman Müdürlük 
"'ır, . 

sınde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 Kuruştur. 

turı; - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü-
5cn Seyhan OR. Çevirge müdürlüğünden ve Karaisalı böl. şef. alınır 

6 
- Muvakkat teminat 52 lira 02 ku r uş tur. 

7
_- Satış umumidir. 

~tr Satışa 21101939 tarihinden itibaren 17 gün müddetle 19/10/939 
Şcrnbcye kadar devam edecektir. 30 - 5- 11-15 11081 

Seyhan Defterdarlığından : 
t~,~liurın1 boğazı dalyanı namile maruf dalyanda ba lık avlama hakkı ve 
tı , ltı~nun üç seneliği 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu hükümle
'tı 1Ror~ açık artumağa çıkarılmıst ı r. isticar ve iltizam edilecek dalya· 

d'cti ~nefık icar ve iltizam bedel muhammini 750 liradır. Müzayede miid
"t~}' O 9 - 939 tarihine kadar yirmi gündür. Şartnamesini görmek 
t~ ;~lerin her gı n Mılli emlak Müdürlüğüne ve talip olanlarında 168 

bıı~la h·k~ruş muvakkat teminat akı;alarını yatırdıklarına dair olan mak . 
t\Ja Dır;ıkte 19 - 10_ - 93~ ta.~ihine müşad!f perşenbe günü saat 

terdarlık ta muteşekkıl muza} e ie Komısyonuna müracaatları. 

30 - 5 - 1 1 - 15 11080 

~----~--·--~-----------------------------
Asri sinemada 

30 Eylul Cumartesi akşamından itibaren 
iki büyük ve emsalsiz film 

-1 -
Sinemacılılc , filmcilik dünyaımın son senelerde yaratabilditi en 

güzel ve en muazzam film 
Büyük ve yüksek bir aşkan romanı • • • Hey~n ve güzelliklerle dolu 
nefis bir mr.vzu baıtan baıa ... Aşk •.. Heyecan ••• Macera şaheseri 

(Şangh~ Ateş altında) 
Baş rollerde : Büyük İspanyol Yıldızı 

Doleresderio - George 
-2-

Tolstoyun 
Şaheserinden 

Son ders 

Şıhşamil Y~ası 

( HACI MURAT ) 
TÜRKÇE SôZLO 

1 

Bugün gündüz 2,30 matinesinde iki film · 

1- Veronika 2-Hacı Murad 
T elcfon : 250 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

Birinci Kısım 

Mümessil işçiler Seçimi 

- Dünden artan -

ve okunaklı bir surette yazılıp, İşyerindc bütün İşçilerin kolaylıkla göre· 
bilecekleri bir veya bir kaç yere asılır. 

Bu ilanın asıldığı günden itibaren iki iş giinü içiııde, işyerinde çalışan 
işçiler sayısının beşt~ biri kadar i:;çi tarafın fan lşvert'n veya işveren 
V «=kiline başvurularağ ilanda isimleri yazılmış olanlar h ıkkında itirazda 
bulunurlarsa itiraza uğrayan işçiler listeden çıkarılır. itiraza uğrayanlar 
çıkarıldıktan sonra listede Seçim Heyeti için muayyen miktarda işçi 
kalırsa bunlar Seçim Heyetini teşkil eder. 

itiraza ulrayan işçiler li steden çıka rıldıktan so:ıra listede Seçim He. 
y~~i .için m~ayyen miktard~ işçi kalmaz veya listede yazılı ol anların hep. 
sı ıtıraza ugramış bulunur ıse işvere n veya İşveren Vekili diğer işçiler 
arasından yukarıda yazılı vasıf ve şartlara göre münasiplerini ayırarak 
yeni bir liste yapınıya mecburdur. l ık listeden itiraza uğramıyanlar bu 
yeni listeye aynen ithal edilir. 

Seçim Heyetini teşkil edecek işç i lerin tefrikinde işveren veya işve re n 
Vekili . İşçi leri n hoşnutsuzluğuna meydan vermemiye itina etmek ve bu 
hususta hüsnü niyet göstt'rmekle mükelleftir . 

Yukarıda beyan olun:Juğn üzere Seçim l+:yeti listesinin işyerinde 
asıld ığı günden itibaren 2 iş glinü geçtikten sonra, buna ait itirazlar 
artık dinlenmez. Gerek ilk listeye, gerek itiraz vukubulup da yukarıda 
yazılı şeki lde sonradan tanzim olun ltı listeye b:;ışkaca itiraz yapıl madığı 

takdirde listede yazı lı olanların baştan itibaren sıra ile yarı s ı Seçiın He· 
yeti olarak taayyün etmİi olur. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
KlLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. K. s. Kilo 
~-====== 

6,45" l\OZ8 S,75 
Piyasa parlata • 
Piyasa temizi • 

Klevland 20 37 
-Klevland ( Y .M. ) -ı 

YAPA(iJ 
Beyaz ·. 

' 1 Siyah -' 

-· 

ÇIGIT 
1 1 1 

Yerli •Yemlik. 1 1 
. 

1 .. "T obumluk,, 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 
• Yerli 3,15 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf , 2,62 2.75 
DeJice 
Kuş yemi ' 

Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12 1 12 

UN 
Dört .yıldız Salih 

... ÜÇ " " ·- J:l Dört yıldız Doğruluk ..c l'O 
.!ıııl u:: üç ..E! ı:: " .. 
o - Simit ~ (Ü ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N (.)o 

üç t-- ,, 
" 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
29 / 9 / 1938 Jş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 6 75 Liret 

ı--Rayişmark 
Vadeli I. 5 88 Frank (Fransız) -2-""% -5--ıs Vadeli m Sterlin ( İngiliz ) -5- ~4 
Hind hazır -5, 73 Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Nevyork 9 16 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 1000 5.000 .. .. • 8 • 500 .. 4.000 • 16 • 350 • 4.000 • 

60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 ,, 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T, iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

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

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkoer 

Acantalığını almak için sene ' 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma· 

deni aksamı Kromdan mamlil olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarife Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut. 
tur. 10911 26-45 

. .... ~; . 
\ -,, . 

.... -- '" 

Dürkopp 

or.- Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastcı.arını kabule 

başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaas» 

l 
& 

il 


