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T Ü A. K ÖZÜ 
--- Sahip ve Başmuharriri ---1 

F erid Celal Güven 

Kuruluş tarihi: 1 Kinunusani 1924 

Onbefinci Yıl - Sayı : 4528 

8 Eyltll 1939 Cuma 

ÜKÜMETiM1 
Memlekette 
normal hayat 
değişmemiştir 

Muhtekirler 

~giliz orduları Baş 
hava Kumandanı 

Kumandanı ile 
Parise geldi 

~-------------------------------:-----------

Fransız kuvvetleri ilerliyor - Zigfrid'in 
noktaları sukut ettirildi 

bir çok 

l tKTlsADi HARP I Kurulanmayinbarajları-Hitler 

l INGlLTEREDE BiR ABLO· ı 
K_A_N_E_zA_RE_Tı_K_uR_u_LD_u Koridorda teftişte bulunmuş 

VISl'ÜL ÖNÜNDE ŞIDPETLI 
GARP CEPHESiNDE VAZ'YET 1 

Nevyork 7 ( Radyo ) - Dün 1 
Fransızlar Zigfrit hattının hir çok nok· 
talannı s.ıkut ettirmişlerdir. 

Birçok Kazamatlar ve Blokhavzlar 
Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 

DÜŞÜRÜLEN 35 ALMAN 
TAYYARESi 

\"arşo·.a : 7 (Radyo) - 6 Eyliil 
tarihlı Polonya resmi tebliği : 

MUHAREBELER 

ceza g6recek J 

'EllSIZ OLAN FERDi 
iHTiYAT ı EDBIRLERI IHTI 
klRA YOL AÇIYOR 

ŞARK CEPHESiNDE VAZIYET 

Varşova: 7 (Radyo) - Polonya
resmi tebliğinden: 

Almanların hava taarruzları de· 
vam etmiştir. Varşova yeniden müte
addit defalar bombardıman edilmiştir. 
Tayyarelerimiz Almanların zırhlı kıta
larını bombardman etmiştir. Dünkü ha-

va muharebelerinde düşmanın 15 ve bu 
günkü muharebelerde ise 20 tayyaresi 
düşürülmüştür. 

İngiliz 
deniz 

dün 

hükumeti 
paktlarını 
feshetti 

İLGA EDİLEN P AKTLAR 
ALMAXY A, POLON f A ve 
SO\~YETLERLE OLAN 
DEX1Z PAKTLARJDI R. 

Çiftçimizden 
istediğimiz 

Hiç bir ihtimal 

Karşısında bizim 

İçin endişe y e 

Mahal yoktur ! 

~t4'nka~a: 7 (Telefonla) - Başve
~. buauıı bir teblit neşretmiştir. 
cloı. rôre, Avrupadaki harp vaziyeti 
~Ylliyle memJeketimiufe sebebsiz 
'tktkJ.~ maddelerinde yükseltme ya-
aL... ....... ~ bu hususta süratle tedbirler ---........ . 
~1 ~ın. ~ikadulara teblitat ya-
ldtki h bik:brdrnekte ve memJeketimi

er n · lltu h evı gıda ır addeJerJnin bol 
~ alkımızla ordumuzun ne bu 

bir ne de Y•nn için bu bakımdan 
llkınbya dütıniyeceAi kayde

&onra, bazı toptancıların bey 
~ ı:ZİY~t dolayısiyle ellerindeki 
d~I. fıyaUarla satmak her se • 

•le bta libiln ~f>ktasa üzerinde durula -
t Ve fİdd erın takibedilmekte oldu· 
tdiiinek~~ cezalandınlacakları teb

ll S.Yın 8 ır. . . 
)d._ lfvekıhmiz Doktor Refik 

neırettikl · ...... C . . en beyannamede, 
erııı o, . . 

ıınca sahifede -

Bromberk, Lodz, Çenstoçav hat
tında düşman kuvvetleri ile aramızda 
çok şiddetli bir muharebe başlamış

br. Polonya kuvvetleriyle Danıig 

müfrezeleri arasında çarpışmalar de
vam etmektedir. 

Şimalde de şiddetli muharebeler 
devam ediyor. Düşman buradaki ta · 
arruzlarında en küçük bir terakki da
hi yapamamıştır. 

general 

Polonya hava kuvvetleri 6 tayya
re kaybetmiştir. 

BiR ALMAN TEBLl~l 

Bertin : 7 a. a. - Başkumandan 

general Von Brauchitch, Şark cephesi 
kıtalarına hitaben neşrettiği bir emri 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Franko 
Amerikaya müracaat ederek sulh 
teşebbüsüne girişilmesini rica etti 

Amerika hariciye nazırı Hul'un cevabı 

Vaşington 7 (Radyo) - ispanya· 
nın Birleşik Amerika nezdindeki mas

Wııtgüzan dün Amerika Hariciye na· 
zm B. Hul'u ziyaret ederek General 
Franko'nun Amerika Cümhurreisi B. 
Ruzvelte bir mesajını takdim etmiştir. 
General Franko bu mesajmda B. 
Ruzveltten harbı durdurmak için der· 

hal muslihane teşebbüslerde bulunma
sını rica etmektedir. 

Amerika Hariciye Nazırı B. Hul 
verdiği cevapta, Franko'nun bu mesa· 
jını büyük bir heyecanla aldı-

ğını ve Amerika hükumetinin General 
Fran ko'nun bu fikrine temamiyle "iş-

tirak ettiğini ve Amerika hükumetini" 

bu hususla bütün nüfuzunu kullanma-
1'8 hazır olduğunu bildirmiştir. 

r-~~< 

İlk tren 
zoruma 

Er
girdi 

Ank•r• : 7 (Te letonl•) -
Bur•ı• gelen ınalOmata 
gllre, dUn •••t 10.30 d• 
ilk tren Erzurum• glrml•-
tlr • Bu mUnaaebeUe halk 
bUJ Uk b•yram Japmıfhr • 

• 
HUSUSi HARP BÜTÇESi 

Londra: 7 ( Ro) ter ) - lngfüere, 
Almanya, Sevyetler birliğ ve Polon
ya hükumetleriyle olan deniz anlaş
malarını ilga etmiştir. 

Londra: 7 ( Royter ) - Deylihe
raldın yazdıAına göre, lng'iliz maliye 
nazırı avam kamarasının önümüzdeki 
içtimaınd<a hususi bir harp büdcesinin 
tanzim edilmekte olduğunu haber 
vereceğini yazmaktadır. 

1-\dana çiftçisinin vaziyet i 

Dünkü mühim 
toplantı 

Evvelki gün de yazdıtımız gibi dün 
sabah Hat 10 da valimizin baıl(anh· 
ğında mebuslarımız ve çiftçilerimizin 
iştirikile bir toplantı olmuştur. Bun
dan maksat son günlerde memleketin 
iklisadi ve ticari vaziyetinde husüle 
getirmek istenen gayri tabiilik ve bu 
arada birincı derecede müstakil çtft
çinin tam şu doküm zemanında pamu 
ğunu yok bahasJna satmak mecburiye 
tinde kalışı ve bazı mali müessese
lerin ticari makamları ·tetricen durdur 
malarıdır . 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Bir Kadının 
Sulh 

ıngilterede bütün kiliselerde din
darlar sulh için merasim yaparak 

dua etmişlerdir. 
Londrada bir kilisede böyle bir 

merasim yapılırken, dindarlar arasın· 

da bulunan gayet güzel ve genç bir 
kadın, üzerindeki ince elbiseyı soy
muş ve çıplak bir halde duaya baş· 
lamıştır. Genç kadının böyle büsbü
türı çıplak ve bir takım hareketler 
yaparak Allalıa dua ettiğini görenler 
bu münasebetsiz vaziyete bir türlü 
müdahale edemeden duanın bitmesini 
beklemişlerdir. 

Hırsızı ormayan bir şehir 

1. rlandanın Kilkern şehri, bırslZI ve 
sabıkalı insanları olmıyan bir yer 

olarak tanınmıştır. Senelerdenberi bu 
şehirde hiç bir hırsızlık, hatta hiç 
bir suç işlenmemiştir. Bir sene içinde 
yalnız iki üç kere bir hakim bu şeh· 
re giderek hukuku şahsiye münazaa
larımı dair davalara bakmaktadır. 
Fakat, bu münazaalar da, ekseriyet
le barıştırılmak suretile düzelebilmek
tedir. 

Atlas okyanusunda 

Amerika gemileri 
mevzi alacak 

Vaşington : 7 - a.a. - Spen 
cer, diane, hamilton ve ingham adın 
daki dört sahil muhafız gemiye, her 

birinde bi,er tayyare olduğu halde 
atlas okyanosunda mevzi almak em
ri verilmiştir. Bu mevzilerin nereler• 
de alınacağı malum değildir. 

Vaşington: 7 - a.a. - Ameri
kalıların avrupadan memleketlerine 
dönmeleri dolayısiyle president Ruz. 
velt, orizaba ve o manhattam gemi· 

leri ~avrupaya hususi seyyahatler 
yapacaklardır. Bundan başka her 
biri üç bin yolcu nakledebilecek olan 

diger dôrt gemi, bu baffa içinde ha· 
reket edeceklerdir. 

berneır 

Ticaret vekaletinden dün vilayete 
bir telgraf geldi 

Piyasa dikkatle takip ve mürakabe edilecek; 
Ankara ve İstanbulda tetbirler alındı 

Ticaret vekaletinden dün gelen bir 
telgrafda memlekette iaşe mevaddinin 
mebzülen bulunmasına ve buhranı mu: 
cip hiç bir sebeb mevcud olmam<1sına 
rağmen bu işlerle uğraşan topdancı 

ve perakendeci tüccarların fiatları yük 
seltmek veya mal satmamak gibi su· 
retlerle ihlikar yoluna sapdıkları gö· 
rülmekte ve bu hususda müessir ve 
cezri tetbirler alınmak üzere şimdiden 
19 haziran 1335 tarihli iaşe karar na· 
mesinin halen ~eri 9 uncu maddesi 
hükümleri dahilinde harekete geçile· 
rek biyasanın dikkatla takip ve mura 

kabesi ve ihtikar yapanlar hakkında bu 
madde hükümlerine tevfikan der hal 
takibatta bnlunulması bildirilmektedir. 

Ankara : 7 - Bazı ihracat tacir 
!erinin ihtikar yapdıkları hakkında ti
caret vekaletine muhtelif şikayetler va 
ki olmuştur. Bu arada bilhassa kimye 
vi madde ticareti ile i ş tiğal eden tüc 
carların şu bir kaç gün içinde fiatları 
birkaç misli arttırdıklarından bahs edi 
liyor ticaret vekaleti bu şikayetleri 

ehemmiyetle nazısrı dikkata almış ve 
tahkikata başlamıştır ilk iş olan An· 
karada bir tüccar hakkında takibat 
yapılmasına başlanmıştır. 

Haber aldığıma göre istanbulda da ihti 
kar ile mücadele için derhal faa liyete 
geçilmişt r. 

İstanbul vali ve belediye reisi dok 
tor Lutfi Kırdar dün ticaret odasında 
mıntaka tıcıtret ve iktisat müdürleri 
ile görüşmüştür. 

Lutfi Kırdar, bu temaslarında lstan 
buldaki isnafın son siyasi vazıyet do 
layisile ihtikar yapup yapmadıklarını 
tetkik etmiştir bu hususda bazı tetbir 
Jere derhal tevessül edilecektir. 

Orta mektep 
öğretmenleri 

Bütün namzetler şif ahi 
imtihana girebilecekler 

Orta oku\ öğretmen muavini ol 
mak üzere üniversitede yapılan yazı 
lı imtihan neticeleri tetkik edilmekte 
dir şimd;ye kadar tatbik edilen şek 
le göre şifahi imtihanlarla yazılı im 
tihanı kazanan talebe kabul ediliyor 
du. 

Bu karar değiştirilmiştir. şifahi 
irntihan1 yazılı im tihanı kannan ve 
kazanmıyan bütün talebe gi rec~ktir 

Yazı lı imtihan neticeleri şifahi 

imtihanla birleştikten sonra ilan edi 
lecektir. 

Şif ahi imtihanlar yakında başlıya 

caktır. 

Portakal hasta~ıklarile 
mücade!e meselesi 

Portakallara arıza olanKrizomfa 
lüs (zenk) koşnile karşı surette mü . . 
cadeleye devam edilmekte isede na 
rece!' e ağaçlarında hastalık bulunan 
bahçe sahiplerinin mücadele dairesi 
ne müracaatla işi kolaylaşdırmaları 

kendi menfaatları iktizasındandır. 

li ıki evkaf apartmanınm müna
kasası yapılmış vt-. müteahhidine 
ihale edilmişti. Abidin paşa cadde· 
sile nükiimet caddesinde inşa edi 
f ecek olan bu iki~ binaom ihalesi 
evkaf umum müdürlüğünce l tasdik 
ediJmiştir. 

Mukavele yapıhr yapılmaz in · 
şaata başlanacaktır. 

Kalekapısında yeniden yopılma · 
ğa başlanan 6 düıckanın inşaatı da 
f aa!iyetle devam etmektedir. 

. ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü tama 
men açık, hava hafif rüzgarlı geç· 
miştir. Eo çok ·!ıcak gölgede 32 
dereceyi bulmuştu. 

Sanat okulları talebesi 
ıçın yeni kitaplar 

Sanat okullarında okutu lacak ki· 
taplar bundan böyle yalnız bu mek· 
teplere mahsus olaca'<tır . Vekalet 
bu hususta bir karar almış bulun· 
maktadır . 

Bu husus kitaplar önümüzdeki 
ders yılına kadar hazırlanmış o!a· 
caktır . 

\ 

Hayvan hastalıkları 

mücadelesi 

Bazı köylerde çıktığı haber ve· 
rilen Yamkara hastalığını önlemek 
için Ziraat Vekaletinden bu hastıı· 

lığa mahsus aşı istenilmiştir . 
Diger taraf tan da Veteriner Baf 

müdürlüğünce icabeden tedabiri~ 
ittihazı için mahallerine V eterioef 
göoderilmeğe karar verilmiştir . 

--~--------------------- ,.. İngilizlere yeni harbin ilk ganimeti YENi NEŞRiYAT 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve Spor mccmuasmm 
246 ıncı sayısı havacılığa ait ente
resan yazı ve resimlerle dolu bir 
halde çıkmıştır. Tavsiye ederiz . 

Bir yosmanın parasını 
çalan bir adam 

Hüseyin oğlu Ali adında birinin 
genel kadınlardan Must~fa kızı Emi 
şin od ısinda bulunan tkhta kumbara 
smdan 240 kuruş parasını aşırdığı 
iddia edilmiş, yakalanan suçlu adliye 
ye Ye .:rm:~fr. 

1 1 vel, Alman tab. 
oONUN \ Birkaç gün ev. 

MEVZUU telbahirinin ti· 
caret gemilerine tecavüzüne bir 
mukabele olmak üzere İngilizlerin 
Alman transatlantiği Bremeni esir 
aldıklarını bir telgrcaf haber: olarak 
okuyucularımıza bildirmiştik. 

Brcmen ne zaman yapıldı. Kaç 
tonluktur? Süratı nedir? Bu husus
ta okuyucularımıza malümat vere. 
lim: 

lngilizlefin ilk harp ganim eti 
olan Bremen Alman transatlantiği 
Europa isimli diğer gemisile aym 
evsaftadır. Bremen, Almanların en 
büyük vapurudur. 51737 tonJuk· 
tur. 1929 senesinde yapılmıştır. 

Brem en 
Sür:ıti 31 mildir. Bu transatlantik 

1933 yılıma mavi kurdelesini almış· 

tır. 

(Mavi kurdele, Amerika ile av· 

rupa arasında sürat rekoru demek 

tir.) 

Şimdi mavi kurdele İngilizlerin 
Queen Mary gemisindedir. Sürat 

şerefı geçen yıl bu transatlantikle 

normandie arasınd3 zaman zaman 
paylaşıldı. 

gernisi 
Alta sene evvel inşa edHerı 8, 

men transatlantiği almanlar için b~ 
yük bir kayıptır. 

Bremen, İngilizlere. yeni başl• 
yan harbin ilk ganimeti olmuştur· 

Bremen ilk inşa edildiği zartı'' 
38 mil süratinde idi, fakat socı'' 
dan geminin makinelerinde y~P ~I 
bir tadilatla sürat 31 mile yu~· 
tilmiştir. 

Bremen 90.000 beygir kuvvet 
de makinelere maliktir. 

-:.------------------------------------------------------------------------------------



Türksözü Sahife ~ 3 

f ngiliz orduları baş 
kumandanı ile hava 
kumandanı Pariste 

_ Birinci sahifeden artan -

b ve Gra· yevmide, Krakovi, Brom erg • p 
udenz'in zaptcdilditini ve Şarkı n:ıs· 

D . ·ı anavatan arasın a ya ve anzıg ı e d ,.. 
arbk bir Koridor mevcut olma •aını 
bildirmiştir · 
DÜN BiR ALMAN KRÖVAZÖRÜ 

DAHA BATIRILDI 

Nevyork: 7 {Radyo) Bir Alman 
Ceb kruvazörü Kici önünde batml· 
mııtr. 

300 ALMAN TA YYARESI lNGILIZ 
SULARI ÜZERİNDE UÇTU 

Nevyork: 7 {Radyo) - Dün _ak· 
300 Alman tayyaresinden mut~

~l bir hava kevveti lngiliz sahil· 
Jerine yaklaımak istemişse d_e m~çhul 
sebeblerden dolayı geri donmuşler
dir. 

BATIRILAN GEMiLER 

Londra : 7 ( Radyo )-- Atl~ntik 
denizinde bir çok muvaffakıyetli de
niz harekltı yapılmıştır • Oç Alman 
gemisi lngiliz harp gemileri tarafından 
parça parça edilerek batmlmışhr. Üç 

. ·n de mürettebatı daha evvel gemını 

gemiden çıkanlmışhr · . . 
Müteaddit lngiliz gemısı Alman 

lahtelbahirlerinin taarruzu~a . maruz 
kalmışbr. lngiliz harp gemılen bu tah· 
telbahirlerine muvaffakıyetli taarruzlar 
yapmışlardır . 

Vaşington : 7 ( Radyo ) - A~e
rikan salahiyettar mehafili ve_ Amerıka 
efkanumumiyesinde yer etmış kanaat 
ve tefsirlere göre, geçen harpte Şark 
ve Garp cephesinde Almanyanın me· 
kik dokurcasına hareket yapması, Al· 
manyada demiryollannın pek mük~m . 
mel bir halde bulunmasından ılen 
gelmiıtir. 

Halbuki şimdi, büyük Almanyanın 
muhtelif cephelerinde harp etmek pek 
kolay değildir . Büyü~ Almanyanın 
ildi.adi vaziyetine gelırıce : 

Almanyada iktisadi istiklali muh~
f aza için otarşik bir politika takıp 
edegelmektedir. Buna ratmen Alman· 
yada bazı maddelerin fikdanı, Aln_ıan· 
yanın seri bit harp yapmasını ıcap 

ettirmektedir . 
Bilhassa Almanyanın son günlerde 

Mısır ve frakla alakasının kesilmesi 
çok mühim bir vaziyettir. Şu muhak· 
kakbr ki , bugünün Almanya 1914 
Almanyuından daha kolay yaralan~
cakbr. Almanya bugün için bazı mıl
letlerden iktisaden yardım göreceği 

• 
AK DENiZDE 

Vapur seferleri 
devam edecek 

ltalya vapurları tekrar 
sefere başlayorlar 

MEllSIN HATTI DA AÇILIYOll 

lstanbul: 7 - lstanhuldaki ltalyan 
acentesi allkadarlara müracaatla ltal
yan yük ve yolcu vapurlanmn t~kr~r 
eskisi gibi Akdeniz limanlan ıle lı· 
manlanmız arasında seferler yapacak· 
lannı bildirmiştir. 

Diter taraftan ecnebi vapurlar da 
Akdenizden gelmeğe başlamışlardır. 
Bu vaziyet piyasada ve iktisadi mah
filde memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bulgaristan sahillerinde buluşan 

ltalyan vapurlannın da limanımı!>& ha
reket ettikleri bildirilmiştir. Denız yol
lan idaresi de lzmir de kalan an af ar· 
ta ve brhan vapurlanna dün telle ha
hareket etmelerini bildirmiştir. 

Mersin yolundan geri çevrilen 
Konya vapuru da yarın hareket ede· 
cektir. 

Manisada üzüm 
satışları başladı 

inhisarlar idaresi mübayaa 
yapıyor; Kooperatiflerde 
müstahsile avans vı!riyor 

Ankara : 7 ( Telefonla ) - lzmir
den alınan malümata ~öre, lnhisarlar 
idaresi Manisada üzüm mübayaasına 
başlamıştır . 

Tarım satış Kooperatifleri de 
müstahsile avans vermeğe başlamış-

tır . 
Bu vaziyet halk Ü7.erinde iyi bir 

tesir yapmıştır. Müstahsil, vaziyetten 
çok memnundur . 

ümidindedir. fakat bu imkAn temin matbuatında lngiliz tayyareltrinin 
edilebilecek midir? Burası çok meç· Berlini bombardman ettikleıine dair 

huldür • çıkan haber tema mile asılsızdır. 
~~~:~B~F~::: B~t~~;~R FRANSIZ KUVVETLERi iLERLiYOR 

Kahire : 7 ( Royter ) - Cenubi Paris : 7 (Radyo) 5 tarihli Fran 
Afrika hükümtti , Cenubi Afrikanın sız resmi tebliti bu sabah cebbenio 
Almanya ile harbe girdiğini resmen muhtelif noktalarından yapılın ıorla 
ilin etmiftir. mılar neticesinde ilerlemeler. olmuş· 
0RUGUA Y BiTARAF KALIYOR dur bu ilerleme hareketleri bütü gün 

Vqington : 7 - Oruguay hükıi- ve gece devam etmiıtir. 
ineli Alman - Polonya harbine bi- Paris : 7 (Radyo) - 6 Tarihli 
taraf kaldıtını ilin etmiştir • Fran uz resmi tebliti : Dün ıece bu 

INGIL TERE GÜVERCiN 1HRACATI dudlarımızın öbür tarafmdai hareki 

l.ondra : 7 (a.•.) - Hava neza bmız inkitaf etmiştir. 
reti, güvercin idhalit ve ibracatıDJ Kara kuvvetlerimizn bu hareki-

llMılletmit ve bu ibracıb kontrol al· tına hava kuvvetlerimizde iıtirik et 
bGa vazeylemiştir. mtktedir. 
lNQlLlz TAYYARELERi BERLINI Askeri harekat normal bir suret 

BOMBARDMAN ETMEDi et devam ediyor. 

l.ondra : 1 (Radyo) - Ecnebi· -Gerisi dördüncü sahifede -

. 
1 Panama kanah 

Temamile Amerikantn 
kontrolo altına alındı 
Vaıington : 7 (Radyo) - Ameri

ka birleşik hük6metinin neıretliği bir • 
teblite göre , Panama kanalı temami 
le Arperika hükumetinin kootrolu al· 
tına alınmış bulunmaktadır. 

Irak harbe girdi 

Batdad : 7 (Paris radyosu) - Batd 
hük6meti Almanya ile siyalli münase
betlerini kesmiştir. Batdadda bulunan 

Alman elçisi bugün ıehri terk etmiştir. 

ltalya - lsviçre arası 
trenleri işliyecek 

Roma : 7 (Stef ani) -· hal ya ile 
lsviçre arası:ıda normal dcmiryolu se 
ferlerinc başlanacaktır Bugün yarın 
muayyen saat katarları tahrik edılecek 
tir. 

İngiliz sefiri Loren ile 
Ciyanonun dünkü müliktı 

Amerika da 

Casuslara karşı 
tedbirlerin takviyesi 

Vaşinrton : 7 (a.a.) - Ameri · 
ka'da casuıluta kar,. ittihaz edil· 
mit olan teclbir~erin takviye edilmiı 
oldutu B. Ruivelt tarafından ilin 
edilmiştir. · 

Müşarünileyh, baımüddei umumi 
B. Murply'ye bütün casusluk. kun 
dakçılık barelc~h ile birtaraflak ka 

nununa muhalif barelcita tiddetle 
tenlcid etmeli için talimat vermiş
tir. 

B. Murpl)lı halka hitaben bir 
beyanname netrederek bu if te fe
deral tahkikat büroıuna yardımda 
ve bilhaua ca1111fulc iıleriode müta
berette . bulu~ulmpını istemiştir. 

Yoğuslavya kralının 
16 ıncı yıldönü~ü 

Belgrad ' : 7 (a.a.) - Bütün 

memleket, düq büyük, bir ıevk için· 
de kralın l6acı )'lldöoümünii t~d 
etmiştir. 

Roma : 7 (Stef ani) - lngiliz se 
firi Persi Loren bugün kont Ciyano 

yu ziyaret ederek yirmi dakika kadar 
görüşmüştür. 

Çek ordusu 
kuruluyor ! 

lrlanda gemileri limandan 
dışarı çıkmayacaklar 

Paris: 1 - lngiliz - Fransız 
Leh cebbesine yardım için bir Çe .. 
ordusu kurulacaktır. Bu mahadla • 
Paristeki Çekoslovak elçiliti tebaa 
sına hitaben bir beyanname neşre 
duek onları teşkil edilecek Çek 
o rdusuna iıtiralc için ulceri muaye· 
n,.ye davet edilmi~tir. 

Irak ta ki Almanlar hudud 
dışı ediliyor 

Batdad: 7 - Irakta bulunan Al 
maıılar hudu J harici çıkınlmakta 
dır. 

AL TIN FIY A Ti 
YÜKSELDi 

lstanbul : 7 - Avrupada ıon 
hadiseler dolayısile para fiyatları mü
him tahavvüller geçirmektıdir. Türk 
allını çok yükselmiş ve 10 küsur lira· 
dan 15 küsur liraya çıkmıştır. Alaka. 
darlarca bu fcvkalAde bir vaziyet 
sayılmaktadır. 

Rir çok kimselerin altm lira top
lamata baılaması yükfiekliğe sebep 
olmaktadır. lngiliz )ırasında da son 
günler zarfında 20 - 3 kuruı ara
sında bir dütüklük kay dedilm"ıtir. 

Alman markı da menzul oldutu 
gibi rittikçe düşmektedir. ftalyanın 
bitaraf k•lmuı ilzeriae liret eski va• 
ziyetini muhafaza ediyor. 

, 

Londrı: 1 (Royter) - lrlandı 
hükumeti 100 tonilato ve daha yu 
kan hacimde olan gemilerin müsa
ade alınmakıızin çıkmalanna tcblig 
etmiştir. 

Adana çiftçisinin 
vaziyeti 

Birinci sahifeden artan 

Hakikaten bizim için ortada endi
şe ve telaş edılecek bir hadi•e yok 
iken ilk günlerde kilosu 37·.38 kurup 
sahlın kJevleat pamuklarını bir 
iki fiin içinde birden bire 27 30 ku· 
rnşa düşürülmesi müstahsiJ çiftçiyi ve 
bilhassa küçük çiftçiyi fevkalade sars 
mıştır hatta öyle günler olmuıturki 
atıcı bıılunm1mı1hr bu hadisenin çiftçi 
memleketi olan Çukurovada lıusule 
retireceti reaksyon cidden büyükdü. 

itle çiftçi birJ.itin·pteıebbUsiyle top 
lanın çif çi ve tüccarlarımız memleke· 
tin içinde bulundutu müfküJ vıziye· 
ti v•limize "VQ' mebuslarımıza .anlatllUf 
hr ve derhal alakadar makamlara baş 
vurmalarmı rica etmiılerdir. 

Çiftçi birliğinin yerinde tevbbüsile 
şu bir iki gün içinde hükümet fabr:ka J 
larının piyasaya gireceti haber alın· 
mııtır ilı.i ründenberi pama.k piyua· 
mızda his edilir ve tayanı memnuniyet 
bir yükse1iı vardır iki rGn evvel kilo 
su 30-31 kuruıa satılan klevlent pa. 
mukJan evvelki ,.an 32-33 d~ 34· 
35 kuruıa Mtılmlfhr. 



Sahife : 4 Türksözü 

Sulh hizmetine hadim kuvvet : 

TÜRK ORDUSU 
Bükreşte çıkan Universul gazetesi 

sulh hizmetine Mdim kuvvet başlığı 

alhnda neşrettiği bir yazıda ezcümle ilniversul' den 
şöyle denmektedir 

devlete ait bulunan mavi ordu, kırmı

zı ordu tarafından müdafaa edilen cep
heyi yarmaya teşebbüs etmiştir. 

Lakin bu teşebbüs muvaffak ol
mamıştır. Ve galibiyette, Türk toprak
larını müdafaa eden ordu tarafında 

kalmıştır. 

" Umumi kargaşalığı mucib olan 
şu günlerde dost ve müttefik bir dev
letin inkişaf eden iıbu bıvvet, hiç bir 
kimseyi tehdide müteveccih :oımaaığı 

gibi başkalannın hak!anna ve mamel
klerine de tecavüzkar değildir. işbu 
kuvvet. vazife telAkki ettiği sulhe hiz
met etmektedir. Bu kuvvetin inkiŞafı, 
Türk ordusunun manevralannda tebey· 
yün etmiştir. Reisicumhur ismet lnönü' 
nün huzurlariyle Edirne civarında ya
pılan ve yabancı devletlerin ataşe mi
literleri de hazır bulunan manevralar, 
parlak bir resmigeçit ile nihayet bul
muştur. Şunu söyliyelim ki bu :manev
ralar bir müselles dahilinde inkişaf et
miştir. ve bu müsellesin köşelerini de 
1912 - 1913 deki ı.Balkan harbinde 
kanlı mücadelelere sahne olan Edime, 
Kırklareli ve lbas' köy teşkil etmiştir. 

Coğrafi bakımdan, manevralar 
için intihab olunan mahal, Bulgaı hu· 
dudundan ziyade Yunan hududuna da· 
ha yakındır. Buna rağmen ,Türk mat
buatı manevralar başlamadan evvel 
Bulg~rlara en kat'i teminab verdikleri 
i'ibi Türk ordusunun Balkan yanmada
smda, hali hazırdaki arazi nizamını 

muhafaza etmek suretiyle sulhe hldim 
hakiki bir kuvvet:oldutu üzerinde de 
israr etmiştir. 

Hiç bir tecavüz niyeti beslemeyen 
bu ordu tedafüi maksadlar üzerine 
şimdilik 'Balkan antantına mensub ~
~er müttefikleri ile birlikte ihzar edtl
miştir. 

Türk hükümeti, mesud tekilde hal
ledilen Hatay rr.eselesinden sonra cum 
huriyetin gerek Avrupadaki ve gerek
se Asyadaki hududlarını nihai addet
mektedir. Şayet civar hükQmetlerde, 
memleketlerinin hudutlara hakkında ay
nı noktai nazara malik iseler' dünyanın 
bu kısmında huzur ve sükunu bozacak 

hiç bir sebep yok demektir. 
Balkan antantına :mensup di~er 

devletlerin de Türkiye g'ibi düşündük· 
)erini tebarüz ettirmek belki zaittir. 
Fakat şunu derhatır ettirmek zait de
ğildir: Balkan Yanmadası, bir zamanlar 
dünyayı ateşe veren bir kundak addo: 
lunuyordu, işte bugün, gayesi sulbü 

idame ve takviyeden ibaret olan bal
kan antantı' burada :teessüs etmiştir. 

işbu Bloka dahil olup hüsnü :niyet 
!erini teyidden geri durmayan devlet· 
lerin, ahlaki hikayelerle sulhün temin 
edilecetine kani olacak :derecede saf. 
dil olmadıktan tabiidir. 

Onlar, sulhün iclamesi hususunun 
malik oldu klan maddi kuvvetlerin fa
aliyctlerine vabeste olduğunu biliyorlar 

Türk dostumuz ve müttefikimiz, 
herhangi bir devlet gibi işbu hakikate 
uygun olarak ordusunu en yüksek mer 
tebeye çıkarmaya azmetmiştir. Bu hu
susta, gerek aded ve gerekse evsaf 
bakımdan insanca sıkıntısı yoktur. Di-

siplin sahibidir. lhtiyatkardır, mukavim 
dir. ve ölümden korkmaz. 

Bu evsaf bakımından Romen asker 
lerine pek müşabihtir. 

iştigal ettiğimiz bu manevralar, 
yalnız askerin evsafını dej'il, esliha ve 
modern taktik bakımdan kat'i terak· 
kiyi göstermek için en iyi bir hrsat 

tekşil etmiştir. 
Bizzat asker olub harp sahalann· 

ROMEN GAZETESi 

da parlak bir sevkülceyşci olduğunu 
ispat eden ve hakiki :bir kahraman 
olan reisicumhur ismet lnönü tarafın· 
dan takib edilen bu seneki manevra· 
Jarda, 1937 senesinde aym mahalde 
yapılan manevralara nisbetle pek bü
yük hir terakki eseri görülmüştür. 

Türk gazetelerinde :okuduğumuza na
zaran, bugün Türk ordusunun, :bundan 
iki sene evveline nisbetle r çok daha 
iyi olduğu başlannda : mümtaz asker 
mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere 
- paşa unvaninı kullanamamakJığımız 

bize pek güç geliyor - bilumum ku
mandanlar ile askeri münekkidJer tara· 
fından müttefikan tesbit ve tasdik edil-
miştir. 

Manevra mesailine dair bir iki 
kelime. Şimalden gelen ikinci ve bir 

Edirne mıntakasında bir zamanlar 
bir seri ınenevralann yapıldığı ve 
Türklerin üzerinde pek acı hatıralar 

bıraktığını derhatır ettiımeden vicda-

nım bu safırları kapamaya razı olmu
yor. Bu manevralar, Türkiyeyi harbe 
icbar eden Balkan harbine tekaddiiın 

eden bir zamanda yapılmıştır. O za
manki Türk hükümeti, harp olınıyaca · 

ğına dair bazı hükumetler ıaraf ından 

verilen kat'i teminatlar üzerine manev· 
raya çağrılan kıtaları terhis etmişti . 

Neticesi, bu sınıflara mensub olub 
ne kışlalarında ve ne evlerinde balu · 
nan askerler, Anadolunun sonsuz yol
larında dağınık bir halde yürüyüşlr:ri
ne devam ederken harp başladı. 

Son derecede mutekid bulunan 
Türkler, bunu pek pahalı olarak öJe

:diler. 

lngiliz erduları başkumandanı ile 
Hava kumandanı Pariste 

- Üçünü sahifeden artan -

HITLERIN CEPHE TEFTiŞi 

Berlin : 7 -a.a.- Führerin umu 

mi karargahının neşrettiği bir tebli~ 

çar~anba günü Führerin yeniden ko 

ridor arazisinde ezcümle tuehel ile 

graudnz arasındaki mıntakadaki kı 
talan ziyaret dtiğini graudenz mın

takasmde onbeş bin esir ve yüzden 
fazla top alınmış olduğunu düşmanın 
takibedildiiini ve bütün yolların mal 

zeme ile dolu bulunduğunu bildir

mektedir. 

INGIL TEREDE BiR ABLUKA 
NEZARETi KURULDU 

Londra : 7 (Radyo) - 1914 de 

tesis edilmiş olan abluka nezareti

ne benzer yeni bir nezaret kurul · 
muştur. Bu nezaretin vazifesi düş 

manı iktiaaden bozguna uğratmak 

ve harp devam et ti~i müddetçe 
hariçten erzak ve mühimmat idha 

line mani olmaktır. Nezaretin se

lahiyeti çok geniştir. Yalnız bita· 

raf memlt-ketlerin ihtiyaçları nazarı 
itibara alınacaktır. 

Bu nezaret iki sene evvel ku 

rulmuş ve dört, beş ay evvel de bü 

tün memurları tayin edilmişti. 
Paris : 7 (Havas) - lngiliz or 

duları baş kumandanı ile hava kuv 

vetleri kumandanı bugün Parise gel 
mişlerdir. 

RlDZ'DEN GAMLENE TELGRAF 

Varşova : 7 a. a. - Mareşal 
Smigly Ridz, General Gamlin'e aşa 
ğıdaki telgrafı göndermiştir : 

Müttefik kuvvetlerin düşmana 
karşı silaha sarılmış oldukları bu 

anda, Polonya ordusunun kardeşçe 

selamını Fral"sız ordusuna i blağ et 
mekle bahtiyarım. 

F rensız ordusu, memleketleri

mizin taziz etmekte oldukları şeref, 

adalet ve hürriyet prensiplerini 

asırlarca müdafaa etmek suretile şe 
ref kazanmış bir ordudur. 

IRLANDALILJ\R HARBEHAZIR 

Londra : 7 (a.a) - Şimali İr
landa Başvekili Lord Craivazon, is 

tihbarat nezareti vasıtasile bir be· 

yanname neşrederek ulster'lilerin 

harbe kadir bütün erkeklerin lngif. 

tere tarafından yapılan silaha da 

vete icabet suretile sedakatlerini 

göstermiş olduklarını bildirmiştir. 

MAYIN BARAJLAR! 

Kopenhag : 7 (a.a.) Alman ra<.I 

yosunun bir mesajına göre Alman 

sahilleri ile acroe adaları arasında 
beynelmilel küçük balt arazisi med· 

halinde bir mayn barajı Vücude ge· 

tirilmiş tir. 

KARAYA OTURAN TORPITO 

Kopenhag : 7 (a.a .) - bir Al· 

man torpidosu, Frederica'da karaya 

oturmuştur. torpido, bir Alman ge· 

misinin fevkalade gayretleri sayesin 

deyakalanıb tevkif edilmekten kur

tulmuştur. Gemi, torpidoyu yüzdü

rerek onu kanuni müddet zarfında 

Hollanda suları haricine çıkarmağa 

muvaffak olmuşlur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsus:kapısı civarında 

Halk eczahanesldir 
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IRADYOI 
Bugünkü Proğram 

TÜRKiYE. RADYO olFOZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 8 I 9 I 939 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği - Pi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

13.15 - 14.00 müzik ( Karışık 
program) - Pi.) 
- modern müzik, Pi. ) 

19.00 Program 

si ) 

19.05 Müzik ( Kaberc Mii7.iği -
19.35 Türk müziğ'i (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma ( spor servi· 

20.30 Memleket saat ayaıı. 

Ajans ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk müziği 
Yeni şarkılar 
Okuyan : Safiye Tokay 
Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 

Kadı i, Hasan Gür, Hamdi Tokay 
1 - Perşev 2 - Selaheddin Pı

nar Hicaz şarkı - Hasta kalbim 3 -
Kemani Haydar Hicaz şargı - Hic
ran 4 - kanun taksimi - Hasan Gür 
5 - S. Pnar - Hicaz şarkı ( Anla
dım sr!vmiycccksin) 6 - S. Pınar 
Karcığ"ar şarkı - Sana gönül verdim 

'U.15-21.30 : - Mahmdt ka
rındaş ve Sadi Yaver Atamam tara· 
fından halk havaları) 

21 .30 Konuşma 
( Arıcılık ve Balcılık) 

21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik [ Opera aryaları ] 

22.00 Müzik-Radyo Orkestr.sı: 

t - Bach Süit ( si minör ] 2 -
Berlioz Periler dansı 3 - Liszt "Le-s 
Preludes,. senfonik parça 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
botzası (Ciat) 

23.20 müzik (Cazband - Pi.) 

23.55 - 24.00 Yarinki program 

ya Z h k Sin•m•d• 

BlYI Akşam 
İki Büyük Filim Birden 

t 

Şarışın Yı1dızların En Güzeli 

Loretta Y oung 
ile Büyük Sanatkar 

V arner Bakster 
Tarafından nefis bir tarzda 

yaratılan 

... w. Kadın ..... ·ı 

L. ~x~~-~~~-' .. .ı 
Fransızca Sözlü 

Gençlik ve Aşk Filmini Sunuyor 
2 . r .... Kütüp .. ··ı 

..._.. ..... Şeytanları· .. - • 
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1 Evlul 939 Türksözü Sahife: S 

Hava taarruzlarından 

Bu talimatname meriyete girdi 
Hava taarruzlarına 

karşı pasif korunma ta· 
limatnıımesi Vekiller he· 
yettnin kabulünden geç• 
rniş ve yürürlüğe gir· 
miştir. 

Talimatname, halkın 
teşkilatlc.ndırılması hak· 

Bu talimatname evlerde yapıla
cak teşkilat ve alınacak tedbir

ler hakkında çok sarih 
izahat vermektedir 

kında umumi esdslar ---------------------= 
ve umumi öılgiler, hava taarruz va· 
sıtaları, tnyyare bombaları, tenvir 
bombaları. yangın bombaları, tahrip 
bombaları sis bombaları. zehirli gaı 
bombaları, c;ktıf ve pasif korunma 
\·ası ta tedbıı !eri, ln lk la rafından ya-
pı aca~ olıın tcşkiller ve alınacak 

tedbir'erc evlerde yapılacak teşkiller, 
e\· hava korunma amiri, ev hava ko 
runma amirının vazifeleri, yangın 

ile mücadele, yangına karşı alınacak 
umumi ihtiyat tedbırleri, ve itfaiye· 
si, e\' veya ınr1.halle aile hastabııkt· 

cılcuınm vaz.felcri ılk yardımlar, ze· 
hirlı gazlaı ın nevi:eri. tesirleri ve ya · 
pılacak ılk yardım tedbirleri, zehirli 
g-aı; hücumlarına karşı önlerici ted · 
bir!er, iperit tehlikesine karşı şahsi 
korunma tedb;rlerı, gazlı yerlerin 
temi2l.!nmesi, maskeni;:;, kullanılması, 

tnuhafaz :!sı, uydurma maske, sığınak. 
lar' tam sığınaklar ve aıle sığınakları 
Siperler' ha ı• a taarruzlarına k:\ışı U· 

lllumi esaslar, hazarda veya seferde 
ilılelerin yapacakları işler, hücum teh 
lıkesi baberinde yapılacak işler alarm 
Csnasrnda emniyet tedbirleri, şehir 

\'eya kasabalardaki nüfusun seyrek
leştirilmesi gi bı çok geniş ve esaslı 
kısım'arı ihtiva etmektedir. 

Talimalname, halkın hava hücum 
larına karşı korunması için aktif ve
l'a pasif iki vasıta olduğunu ka}
tjed erek bunları şöyle anlatmakta· 
dır: 

Aktif korunma tedbirleri, düş 

1"ıan hava vasıtalarına müessir olu
~tak taarruzlarıni menetmektir· Bu 
~.11sıtalar av tayyareleri. tayyare de
/ topları makineli tüf ekler, tüfekler, 
~ daklar ve dinleme aletleri. mania 

lonlarıdır. 
tj Pasif korunma tedbirleri i~e 
<:ı lışınan hava vasıtalarından doğacak 
ın an zararları kaldırmak veya azalt
lll ak Ve bu zararlardan iyice sakın
ın ak için icap eden tedbirlerin alın-

asıcı 11. 

2 E:vvelce yapılacak teşkilatın lü· 
~lıınurıu ve bunların işlerini talimat
aıne şu şekilde izah etmektedir: 

''A·ı ç\j h ı e teşkilat birliklerinin en kü-
la g.u olmakla beraber hava taarruz 
fatı~a uğrıyacak halkın korunma 
aı~lıyetinin temelini teşkil eder. Her 
~i~ kor~~mak için tedbir ~im •lıdır. 
b teşkılatır.ın ve dolayısıle kendi 
y:~.ına korunmanın büyük ehemmi· 
Ço~ vardır. Şehir ve kasabanın bir 
Ya Yerlerinde çıkacak yüzlerce 
i}· n~ının yalnız belediyeye ait itfa. 
Ilı: . teşkilleri tarafından söndürül· 
~ mümkün değildir. 

bast albuki bir yangın çıkör çıkmaz 
buı ltılabilir. Ancak nangın yerinde 
tıe Unacak olan kimseler bu hususta 
\c ~apılması lazım geldiğiui bilmeli 
ıa~0kukkanlı davranmalıdır. Ayni 
tı d:nbda yangın söndürücü vasıtala· 

ulunmahdır. 
Sıhhiy . - 1 b 1· enın yuz erceye a ığ olan 

yaralılara ve zehirli gazlara tatulan. 
!ara 'hemen yardırn tetmesi mümkün 
detildir. Halbuki bu gibilere derhal 
vardım edildiği takdirde muhakkak 
bunların çoğu kurtulacaktır. 

Yine bunun gibi bütün milletin 
ihtiyacı olan sı~ınakların hükumet 
tarafından yaptmlması ve herkese 
parasız birer gaz mlskesi verilmesi 
de mümkün değildir. Bundan başka 
hükumet hava hücumları :esnasında 
tek mil evleri de birer sıgınak haline 
getiremez. Bunun için kendinı ve ai· 
sini koruma tedbırlerinin bilinmesi ve 
her şeyden önce bunların temin e· 
dilmesi halkın başlıca vazifelerin· 
dendir. 

- Sonu yarın -

Japon limanlarındaki 
Alman gemileri 

Tokyo : 7 - a.a. - Japon li
manlarında üç Almarı gemisi kalmış· 

tır. Bunlar, 8.000 tonluk regensburg 

9.000 tonluk elbe ve gene 8.000 
tonluk scharnhorst'dur. lık ikisi yo 
kohama'da ve üçüncüsü koLe'de 

bulunmaktadır. 

Nordeutscher lioyd'un ajanları, 

bu gemilerin Japonya'yı terketme· 

lerine müsaade edilib edilmiyeceğini 

bilmemektedirler. 

Milletler cemiyetinin 
içtimaı 

Bern : 7 - a.a. - Milletler ce

miyeti umumi katipliğinin bir sua

line cevaben lsviçre federasyon mec 

lisi bu sene için mezkıir cemiyetin 

içtimaının tehir edilm,.sini tosvib 

etmiştir. 

Kolombiya bi taraf 

Bogota : 7 a.a. - Koiombiya, 

avrupa harbinde bitaraf kalmağa 

karar vermiştir. 

Amerikada Alman 
bankalarının vaziyeti 

Nev-york : 7 - a a. - Dün 

Nev-york banka ve mubayeatıla· 
rına 52 haciz talebi tebliğ edilmiş. 
tir. Miktarı takriben 25 milyon do. 

lara baliğ bulunmakta olan bu ha. 

cizler, Alman banka ve [müessese· 

lerine aiddir. 

Memlekette normal hayat 
cleğişmemiştir 

Birinci sahifeden artan -

muhterem halkımızın tam bir emniyet 
içinde olduğunu, memleketimizde nor· 
mal hayatın hiç bir veçhile değişme· 
miş bulunduğunu binaenaleyh her 
türlü ferdi ihtiyat tedbirlerinin lüıum
suz olduğunu kaydetmekde ve böyle 
bir, !ehacüm ve talep hareketinin, sa· 
tıcının fiyat yükselmesinde amil bulu· 
nacağını işaret etmektedirler. 

Sayın Başvekilimiz, aynı zamanda 
ihtiyat bir tedbir olarak memleketten 
gıda maddelerinin ihracının yasak 
edildiğini de iş'ar etmektedirler. 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
bundan sonra, mühim bir noktaya te-
mas ederek ezcümle şöyle demek· 
tedirler: 

- " Bt! yıl mahsulü verimli ol· 
muştur. Ve depoya alınmıştır. Türk 
çiftçisinin sonbahar çalışma devri gel
miştir. Çeşitli ekim yapmak vatanımı
zın ve milletimizin en büyük menfaat
Jerindendir. Bunu halkımızın bilmesi 
lazımdır. Bu çok faydalı harekette 
köylülerimiz çok müessir olacaktır. 

Bunu her münevver Türkün yap. 
masını, her Türke anlatmasını rica 
ederim. 

Dünya vaziyetinin daha ne şekil· 
ler alacağını bilmiyoruz. Bunun için 
mahsulümüzün gelecek yıl daha çok 
olması her bakımdan memleketimizin 
büyük menfaah iktizasındandır.,, 

Sayın Refik Saydam bundan sonra 
halkımıım hayati ve sıhht ihtiyacı olan 
ilaçları ele alarak, depolara ve ecza
hanelere el konulacağını ihtikara mey
dan verdirilmiyeceğini, normal yoldan 
ve doğruluktan aynlmamanın mercıl 
olduğunu bildirdikten sonra, icabında 
makul fiat tereffülerinin göz önünde 
tutulaca~4nı kaydetmektedir. 

Başvekil ezcümle şöyle 
ediyor : 

- " Yerli mallanmızda nedret ve 
fiat tereffüu düşünmek hatalıdır • Her 
şeyimiz vardır . Vaziyet harbiumumi
deki giti değildir . Hül<Qmet teafü~ 
almış ve almakta devam edecektir • 
lst kbaldtn emin olarak çalışmak he
p.rnize düşen vaı.ifedir. 

Şimdi biz, gıda maddeleri ihraç 
eden memleketlerdcniz . ,, 

Değerli Başvekil bundan sonra 
beyannamesini , " Hiç bir ihtimale 
mahal yoktur ,, mealindeki sabrlarla 
ve millete saadet temennisile bitir
mektedir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Bayrağı Nizamnamesine ek 
Nizamname 

2 
Kararname No: 11604 

- Dünden artan · 

Neşri tarihi: 10/8/1939 

Madde 1 - Türk Bayrağı Nizamnamesine aşağıdaki maddeler ek· 
lenmiştir. 

Madde 2 - Reisicümhurun aşağıda yazılı yerleri teşriflerinde, bura. 

larda bulundukları müddetç. .. , bayrak gönderine Reisicümbur forsu çeki· 
lir: 

a) Resmi Daireler (Genelkurmay Başkanlığı, Vekaletler, Vilayet, Ka· 

za Hükümet Konakları, Belediyeler.) 

• b) Tümen ve daha büyük k:ırargahlar, kışlalar, askeri okullar ve 

hastahaneler. 

c) Resmi müesseselerle faaliyetlerine Dev'etç'! müsaade edilmiş olan 

diğer müesseseler ve milli teşekküller. 
ç) 3687 sayılı merasim ve teşrifatı bahriye kararnamesinde yazılı o. 

lan deniz vasıtaları. 

Madde 3 - Reisicümhurun ikametgahlarında zatlaıma mahsus fors 

gündüz ve gece çekili bulunur. 

Madde 4 - Reisicümhurun içinde bulundukları otomobile, açık ol· 
mak üzere, 30X30 santimetre eb'adındi\ bir fors çekilir. 

Madde 5 - Devlet Şurasınca görülmüş olın bu nizamname hüküm
leri, Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeye baş . 
lar. 

M~dde 6 - Bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürü· 
tür. 

(SON) 
Hazineye aid ecrimisillerin aranmaması , 

hakkında kanun 

Kanun No; 3699 Kabultaribi: 617119399 

Neşri tarihi: 1317/1939 

Madde 1 - Hazineye aid arazi, bag ve bahçelerin 1938 va musak· 

kafatın 1934 yılları sonuna kadar fuzuli işgallerinden mütevellid ecri mi· 

silleri aranmaz. Tahakkuk ettirilenler de adli ve idari kararlarla katileş· 
miş olsalar dahi terkin edilir. Tahsil edilmiş oranlar geri verilmez. 

(Sonu ·Var) 8953 
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Nevyork -Frank( İsviçre ) 10000 

Seyhan tapu sicil muhafızlığından : 
KöyÜ Eski ölçü Hudu Cinsi 

incirlik Yeni 6014 M. mu· Şarkan istasyon caddesi Tarla maa çift· 
rabbaı ve Hacı Kadir veresesi lik enkazı 
Eski ölçü 6 dönüm batısı yol ve fedakar Hü· 

seyin Çavuş ve Hüseyin 
oğlu Hasan ve Halil Poy
razı yol ve Hacı Kadi, ve · 
resesi Ccnuben tarikıhas iken 
elyevm tarikıam ve Halil 

Yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı eski ölçü altı dönümlük tarla 
mütegayyip eşhastan Parsih ve Şehsed~nin senetsiz olarak uhdesinde olup 
tagayyübile hazineye kalan bir tapu kaydi olmadığmm senetsiz tasarıu. 

fat ahkamı kanuniyesine göre muamele yapılacağından mahallen keşif ve 
tahkikat icra etmek üzere bu ayın yirminci Çarşamba günü saat 1 O da 
~ahalline memur gönderileceğinden bu yerle alakalı varsa o gün ve sa. 
atta vesaiki tasarrufiyelerile birlikte gelecek memurlar veyahut Karşıyaka 
mmtakası Tapu sicil Muhafızlığına müracaat eylemeleri ilin olunur.11061 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine başlamıştır 

3-10 G. A. 10995 

7 Eylul939 

Tüm Satın Alma Komısyonu 
Riyasetinden : 

Cinsi Miktarı Mubmamen bedeli ille teminat ihalenin 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi günü saati 

Sabun 10.100 3484 50 261 34 1 1191939 pazarteıi 9 
Pirinç 20.000 4900 00 367 50 • ıo • • • • 
Bulgur 32.000 3200 00 240 ()() ıı .. • Sah 9 
Kurufa· 
sulya 33.000 4785 00 358 00 12 • .. • 10 

1 - Adanada askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı. 
muhammen bedelleri ve ilk teminatları gösterilen dört kalem erzak ıçak 
eksiltmeye konulmuştur. ihale tarihleri karşdarmda gösterilmiştir. 

2 - Şartnamesi her gün Tüm karargahındaki satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - istekliler ticaret odasında mnkayyet olduklarına dair vesika. 
larile ilk teminat makbuzlarım hamil olarak belli günde ve saatta sabn 
alma komisyonuna müracaatları. 23 - 29 - 3 - 8 10971 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numşralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağmı haricden gelecek ücretli 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananm en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi· 
çek bahçeletile muhat modern, her türlü konforu h~vi ve feıınin bütün 
icaplanm içinde toplamış müstesna bir sıhhat yurdudur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli ameliy;ıt larile herkesin itimat ve 
tevt-ccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastalan· 
nı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen bütün müracaat sahipleri haric· 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabilirler . 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan bu yurt çok ucuz " 
ücretlerle memleketin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 

Her ihtiyaç anında hıtstane müdürlüğüne müracaat edilmesi rica 
olunur. 11- 15 G. A. 10939 

~-------------------,--------------------------------: 

Taze kefal balık 
yumurtası 

Dünyada en fazla rağbet gören Karataş dalyanının y eni 

mahsul meşhur taıe kefal balık yumurtası geldi . Bu kuvvetli gıdadan 
istifade bulunmaz bir fırsattır . Fiatlar elverişlidir . Satış yeri Tarsus 
kapısında köşe başında 1 numaralı dük"andır . 

Toptan istiyenler: Eski istasyon caddesinde 
Hamit Şadiye müracaat. 

6-30 10991 

Adana Ticaret ve 
Odasından: 

Sanayi ı Seyhan 
1 

Vilayetinden : 

24 Haziran 1939 ıtarihli " Yeni 
Adana ,, ve " Türksözü ,. gazetele
riyle ilin edilen Adananm başhca 
ihracatl emtiası olan pamuğun çtr· 

çırlandıktan prese edilinceye !kadar 
geçireceği safhalarda fabrikacı, mal 
sahibi ve tüccarın riayetle mükellef 
tutuldukları Borsa Encümeni ve T!· 
caret Odası kararJarının bu sene için 
tatbikinden sarfınazar edildi~ini ala
kadarların malumu olmak üzere 

ilan olunur. 11010 

1 - Fiyat marka ve ( 140 ) 
lira muhammen bedelli vilayet biz• 
met otomobilinin sabş müddeti is· 
tekli çıkmadığından 21 - 9 - 9'3'} 
Perşembe günü saat ona kadar uza· 
tılmıştlr. 

2 - isteklilerin muayyen gün 
ve saatta Daimi encümene gelmeJe· 
ri ilan olunur. J 1012 

Umumi neŞriyat müdürü. 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaas 


