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GARP CEPHESiNDE TOPÇU DÜELLOSU DEVAM EDiYOR 

Almanyaya karşı üçbin tayyrelik 
bir hava ordusu hazırlanıyor 
HiTLERiN 
nutkunda 
bir nokta 

NEVZ AD GÜVEN 

H itler, beklenen dalıa doğ
ru!IU ne ol:ıca~ı dalıa ev

velden buvuk bir jsa-
betıe kestirilen nutkun~ söyledi. BU
~·uJc emeklerle ve uzun z:ımandan
beri hazırladığı hu .neşlıur [ Sulh 
taarruzu kendisine, Polonyada ka
ıandığı zafer kad:ır kolay ve sU
"atli bir muvaff akiyet getirmi~ eceğe 

benzi.yor. Filhakika ne İngiltere ve 
ile de .Fransa lıenUz bu nutka cevap 
•ermediler. Fakat bu cevabın da ne 
olacağı simdiden kestirilebilir. Çun · 
ltu, Garp de,•letleri gUnlerden , haf-
t.lardanberi harp gayelerini ilan edip 
~ dllt'uyorlar : Avrupayı Hitlerizmden 
~rtarmak,Polonya ve Çekoslovakyaya 
lltiklal ve topraklarını iade etmek .. 

İngiltere ve Fransa bu gayenin 
~akkuku için harp ediyor . Hitler 
•se Şarkta kazandığı toprakların ta
~Usunu eline teslim edecek bir sulh 
~klif ediyor. Bu taban tabana zıd 
•iti arzuyu telif edecek bir anlaşma
?1n elbelte imkanı voktur . Bunun 
~ildir .ki , İngiltere - ve Fransanın 

ıtiere verecegi cevap her halde 
ltıtnfj olacaktır . 

• • 
. Biz şimdi 1 litlerin sulh teklifle

"iııi, Garp devletlerinin bu tekliflere 
-.tl'eceği cevabı ve neticelerini bir 
~•fa bırakıyoruz . Yalnız H itlerin, 
~de bir çok tehdit, endişe ve za-

rı ~ teraneleri bulunan bu nutkunda 

Yalnız Avsturalyadan 
3200 tayyareci geliyor 
Şimal denizinde Alman tayyarelerile İngiliz tayya
rel""'ri çarpıştı; bir ttlman tayyaresi düşürüldü 

ALMANLAR CEPHEDE HER TOPUN , HER TANKIN 
YANINA BiRER HOPARLÖR KOYARAK FRANSIZ ASKERiNE 
MERMi GIBl SÔZ DE ATMAK TECRÜBESiNE GiRiŞTi 

Par is : 9 ( Radyo ) - Fransız 

resmi tebliği 

Mozel'in şarkında Alınımların 

yaptıkları ani bir taarr-uz pUskUrtul
muştur. 

- Gerisi dördüncü sahifede -

ıSovljet - Alman ticaret 
müzakereleri neticesi 

Anlaşmaya varıldığı söyleniyor 

Sovyetler Almanyaya iptidai madde 
ihracına bugünlerde başlayacak 

Paris : 9 (Radyo) - Yapılacak 
iktisadi müzakerelere işrirak etmek ü
zere bir çok Alman rr iitahassısları 
Moskovaya gitmişlerdir. 

Bu heyet Moskovada, kimya istih 
salatı, şümendüfer ve su yollan ıle nak 
liyat, petrol sanayii gibi meseleleri gö l 

- Gerisi üçüncü sahifede -

r.,,, ................................................. < 
! ltalya eski kararından ! 
i dönmüş değildir! ? - : 

1 İtalya hi~ bir as- 1 
· keri hareket gös-i 

termiyecektir ; 
• Roma : 9 (Radyo) - ı. i 

talya f imdikl harbin nlha· i 
i yet bulmeSI için tekllfler i 
! ileri aUrmUf d•llldlr. ltalye ! 
! aulh yolundekl gayretleri ! 
1 manevi mOzaheretle bulu· t 
! nacaktır. ltelye hiç bir •• ! 
! kert harekete girmemek ! 
1 hakkında mukaddeme ver- • 
! mi• olduOn kararını dejlf- ! 
! tlrmeml•tir. ! 
• • · ~·~ ·~·~ ·-·~ . ........ ................ ....... ~ 

Büyük millet 
meclisinde 

Ankara : 9 (Telefon la) - Kamu
tay bugün mazhar G ermenin başkan
lığında toplandı. Erzurum hattının 

küşad resminde bulunacak meclis a• 
zaları seçildikten sonra beynelmilel 
şarap ofisi meselesi ile harp teçhizat 
ve levatımının gümrük resminden 
muaf tutulması ve 3.500.000 liralık 

buğday kredisinin 5.000.000 a çıka
rılması müzakere edilmiştir. Meclis 
Pazartesi günü toplanacaktır. 

- Şehir yok . . Harabeler var . . 
l litler nutkunda biraz daha şu· 

valye, biraz daha a ... il olm:ığ:ı çalı · 
şarak dunyanın hayranlıkla se,yret
tiği ve tarihin en stayişkar satırları 
hasredeceğinde şuplıe bulunmayan 
Polonya kahramanlığı hakkında bir 
kaç takdir kelimesi kullansa idi • 
Polonya futt\hatının kendisine temin 
edem;digi bir şerefi kazanmı1 olurdu. 

Son <dlaköka: 
Pari~ : 9 (Radyo) - Fransız başvekili Ba.v Dalad.re yarin (bugUn) bir 

nutuk söyli.'·ecektik. 
• 

Londra : 9 (Radyo) - Polonyaya verilen beş milyonluk krediden şimdi 
ye kadar ancak 294,250 sterlin sarf edilmiştir. 

Londra : O (Radyo) - Sovyet kıtaları bngunlerde E<ıtonya ve Lc-tonya 
ya hareket edecektir. Kızıl ordudan 8000 kişi adalara 3000 kişide limanlara 
. f'rleşdirilecektir. 

~ ~ asalet taşıyan h~r kalbi,kalbin
lıı._bıraz hakikat sevgisi taşıyan her 
~· mutlaka mUteessir etmiş olan 
~ noktayı işaret edeceğiz . Hitler 
f 0~onya harbinden bahsederken , za
• tı-ln bu kadl\r geçikmiş olmasını , 
~i duşuncelerle hareket edilerek 
:t 

11ırıltun olduğu kadar az insan canı 
la ~lınası hususunda verdiği kararın 

Ce5j olarak Söstermeye çahşıyor . 
~ Fakat biz Hitlerin bu nutkundan 
V 1\ evvel öğrenmiştik ki , yalnu 
~'-'şova muhasarasında Alman bom
~ ~l nın ve mermilerinin öldurdugu 

Zayıf bir duşmanın gösterdiği 

kahramanlığı itiraf ve takdir etme· 
nin bu dtJşman Uzerinde kazanılacak 
bir zaferden daha şerefli . daha asil 
bir jest olacağını Töton şövalyeleri
nin bilmediğine inanmak la:tım geli
vor . 

Atine : 9 (Radyo) - Yunan - Yugoslav ekonomik mUzakere!eri netice
lenmiştir anlaşma bugUnlerde imzalanacaktır. 

j 

1) o l . ~ya ı kadın ve çocuk mıkdarı 
dir . 

~I\ 1'eslim şartlarını konuşmaya gi · 
. Polonyalı zabit, Alman genera
•ıı • 

- " Te lime razı olmanıza biz 
Çok sevindik. Çunku , şehri daha 

:~e boınbardman etmek. bizi de 
tt C-ısir ediyordu . ,, sözlerine şu 
-.lbı vermişti : 

~ Ve sonra Bitlerin merhamet ve 
insanlık ölçusu ne kadar [ Kolossal 1 
olmalı ki valnız bir sehirde ölen ' . . 
virmi bin kadııı ve çocuk bu ölçUnlln 
içinde kaybolup gidebil in .. 

Alman şansölyesinin Polonya har
binde in ani fikirlerle hareket edil
diği hakkındaki ,.özlerine inanılacak 
olursa daha çok zor muvaffakıyet 
şartları içinde yapılacak bundan on
raki harplerde insanların canavar 

ke ileceğine Uphenıiz yoktur • 

• 
Kopenhng : D (Radyo) - Alınan malii'llata göre, Almanyada kestapunun 

idaresinde bir '"halk istihbarat servisi,, teşckkul etmiştir. Bu teşkilatın şefi 
llcydrikdir b:ı tc~kilat Almanya için dahili bir garanti olacaktır. 

• 
Londra : ti Radyo) - Finlaıdiya heyeti .Mosko,•aya gitmekle beraber 

Finlandiyada a<;keri tetbirler alınmaktadır . 

• 
Amsterdam : !) Radyo Telgraf gazete inin Beriin muhabiri, Al-

marıyanın harp muddetince Sov-y.:!tlerc şimali Avrupada tam serbesti ver
meğe kar:ır verdi,.:ini, ve hatta Almanyanm, So,·yetlerin daha ileri emelle
rine göz .) umacağını ve hatta icabedersc Alman.) anın bir muddet için Bol
se\•ikliği göze alabileceğini yazmaktadır. 



Sahife : 2 

Mercimek harasın 
da zirai faaliyet 

Ziraat vekaleti şube 
müdürlerinden Bay Vamık 

An karadan şehrimize 
geldi 

Ziraat vekaleti ~ube müdürlerin 
den Bay Vamık Kemal Ankaradan 
ş'hrimize gelmiştir. 1 

Bay Vamık Kemal, Mercimek ha 1 

rasındaki zirai faaliyeti tanzim me 
selelerile meşgul olmak üzere dün 
Ceyhana gitmiştir şube müdürü bir 
müddet harada kalarak yakından 

tetkiklerde bulunacak ve lazım ge· 
len direktifleri v~recekrir. 

Polis l<ursu 

Şehrimizde t~şrİn'!vvelio birinci 
günü bir "Polis kursu" açıldığını 

yazmışdık. Bu kurs faaliyetine devam 
etmektedir leursun talebe mevcudu 
2 l dir. Muallim kadrosu.fa temam· 
lanmıştır. 

Poli~ kursu dokuz ay devam ede 
cektir. 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 

binasında müsait hir Kısım kursa 
dershana olarak tahsis edilmıştir. 

M AttKEMELERDE: 

Bir cinayet davası 

Adananın Kire midli köyünden 
Kadir oğlu Mahmudu öldürmekten 
stıçlu Mehmet ve arkadaşının du· 
ruşmasına Mahmu ~ un ölümünü in· 
taç eden kurşun yarasının mevzi ve 
seyrİnt" gÖıf': vak'a mahallinde ce· 
sedi i ı k gören Doktor Üıfi Göıge
n'in fenni mütalaasına müıacaat o· 
lunmuş ve tundan sonra celbi iste· 
nen şahit Hüse}inin gelmediği an· 
!aşılarak rnumaileyhin bulunduğu 

yerin te sbiti ile iık rapor ve Doktor 
Ürfinin fenni mütalaası tıbbı adnye 
gönderilmek suretile mezkur mües· 
senin bu hüsustaki bilgisinin sorul· 
masına ve duruşmahın başka güne 
bırakılmasına karar verifmiştir. 

,--

'Türk sözü 

ç h al b e r 

Şehrimizde ya.pılan Son 
bahar At koşuları 

Şehir hipodromu pek kalabalıktı; 
müşterek bahisler çok hararetli oldu 

Sonbahar At koşularının birin
cisi Pazar günü Şehir Hipodto· 
munda yapıldı . Havanın güzel ol· 
ması koşulara kalabalık bir seyirci 
kütlesi topladı . iştirak eden hay· 
van olmadığından birinci tay ko 
şusu yapılamadı. 

Hiç koşu kazanmamış olan ya· 
nmkan ve Arap at ve kısraklarmın 
iştirak etmiş olduğu 1800 metrelik 

ikinci koşu yapılmış ve bu yarış
ta " Seyfi " adındaki at kazanmış 
ve 130 lira mükafat almıştır . Bay 
Hüseyine ait ( Keskin ) isimli at da 
ikinciliği ve ,. Gelir " adındaki at 

Valimiz tetkik 
seyahatından 

döndüler 
Valımiz Bay Faik Üstü .. ün Ce) 

han bölgesinde muhtelif meseleler 
üzerinde tetkikler de l ulunmak 
üzere seyahata çıkdığını yazmışdık. 
Valimiz şehrimize avdd etmiştir ve 
dün vilayette meşgul olmuşlardır. 

Mektep· programlarında 
askerlik dersi günleri 

Öğrendiğimize göre , Maarif 
Vekaleti teşkilatına yaptığı bir ta
mimde askerliğe hazırlık dersleri 
mııallimleriuio asıl vazifelerinin ak· 
samaması için ders saatlerinin müm· 
kün olduğu kadar az günlere tah 
sisini bildirmiştir. 

da üçüncülüğü kazanmışlardır. 
Dördüncü koşuda da ( 2200 

metre ) birinciliği ( Sevim ) , ikin· 
ciliği ( Süheyla ) , üçüncülüğü ( Ya
şar ) kazanmışlar ve mükafatlarını 
almışlardır . 

2400 metrelik son koşuda da 
birinciliği ( Gümüş ) , ikinciliği 
( Hüyula ) . Üçüncülüğü de ( Kır 
Yıldızı ) kazanmıştır . Bunlar da mü 
kafatlarmı almışlardır . 

Koşular esnasında bahsi müşte. 
rekler de pek harar~tli olmuştur. 

Valimiz Bay Faik Üstün de ko· 
şuları takip etmişlerdir. 

Cümhuriyet hayra 
mı hazırlıkları 

OkuHara gelen talimat 

Maarif Vekaleti , önümüzdeki 29 
Teşrinievvel Cümhuriyet bayramının 
kutlanma gününde yapılacak büyük 
merasimlere mekteplerin çok mun· 
tazam bir şekilde iştiral{i için bir 
talimatname göndermiştir. 

Bu günlerde şehrimizdeki bütün 
okullarda bayram hazırlığına filen 
başlanacaktır . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde. dün gök yüzü kısmen 
bulutlu, hava hafıf rüzgarlı idi . En 
çok sıcak gölgede 32 dereceye ka· 
dar yükselmişti . 

0 ün yanın Altınları 
, 
1 

Dünyanın altınlarını günün mev· 
zuu yaptık. Çünki bu dünün olduğu 
gibi günün ve bu güniin mühim 
mevzuudur. 

Avrupa hali harptedir. Binaen

aleyh altının şimdi en mühim rolü

nü oynayacağı anCfır. 

Altın, tayyareden toplardan ve 
tanklardan ç<>k daha mühim bir si· 
!ahtır. 

Son yapılan tedkikler~ göre 
bütün dünya altınlarının yüzde dok· 
sanı sekiz memlekette toplanmıştır. 

' Bunların başında Amerika müttehid 

• 

-~G_ONON MEVZUU _ / 

hükı1metl\~ri bulunuyor. Daha sonra 

sırası i!e lngiltere, Fran~a, Hollan· 
da, Belçika, İsviçre, İsveç, Cenubi 

Afrika birliği Dominyoou ve Kana· 
da Dominyonu geliyor. 

Umumi harpten evvel dünya 

altınlarının yegane tediye vasıtası 
olması itibariyle bütün cihan mem
leketlerinin içine girmesi ve bunlar· 
dan çıkması itibariyle tediye muva· 

zenesini temin etmekte idi. Fakat 

c.ltınlar sayılı sekiz memleketin elin
de kalması üzerine ticari muvazene 
vasıt.tsı ortadan kalkmıştır. 

Altınları toplıyanlar kaybeden . 

ler kadar sıkıntı çekmektedirler. 
Mesela Amerikanın ithalatının ge 

çen sene wn dereced~ azalıp ihra 
catının çoğalması b;,; muvazenesizlik 
yüzünden ileri gelmiştir. 

Altın mevcudu bütün dünya 

memleketlerine eskisi gibi muayyen 
bir nisbet dahilinde tevzi edilme 
dikçe muvazenesizliğin önü almamı 
yac1ktır. 

~--------------------------------~ 
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' Halkeviode 

Münhal komite azaları 

seçimi dün yapıldı 

Halkcvinde münhal Komite azı 

lıkları seçiminin yapılacağını daha 
evel yazmıştık. Dün öğleden sonr2 

Komite azalıklall münhal bulunan şı 
belerdeki azalar Halkevinde topla 

narak intihaplarıni yapmışlardır~ 
Gösterit Komitesi azalıklarını 

Bayan Nuriye Öner , Bay Hamd 
Param}ok. 

Ar Komitesi azaJıklarma Baya 
Ferihan Alemdar. 

Kıtapsaray Komitesi azalığıo< 
Öğretmen Zülfıkar Ortaç ekseri 
yetle seçilmişlerdir . 

Sosyal yardım ve Köycülük K 
mitesi intihapları önümüzdeki Pa 
zartesine bırakılmıştır . 

Halkevinde 
müzikli 

çaylı ve 
toplantı 

Memleketimizde sosyal hare 
ketlere daima önayak olan Halkı 
vimiz değerli Öğretmenlerimizi 
Halkevi ile olan temaslarına bira 
daha hız vermek için sık sık toF 
lantılar yaprnağa karar vermiştir 

Bu cümleden olmak üzere bu ayJ 
on beşinde Orta o~ul Öğretmeolı 
rine mabsu' olmak üzere çaylı " 
danslı bir toplantı yapılacaktır . \ 
ikinci bir toplantı da ilk mekte 
öğretmcnlerirıe hasrolunaca ktır. 

Pazar günü stadda yapı 
lan hususi müsabakata 

Pazar günü şehrimiz stadmd 
mi!li mensucat fabrikası takımı i 
Seyhan spor genç takımları arası 
da hususi bir futbol maçı yapılrıı 
tır. 

Milli mensucat genç takım en 
çını 6 2 kazanmışlardır. 

Köy okulları tatbikatırı 
ait bir rehber 

Köy ilk okulları programının 
bikatına ait Maarif Vekaletince 1 

rebbf:r neşredilmiş ve t~şkilata c 
ğıhhnıştır . 

Bu rehber köy ilk okulları pr 
gramının , okulların muhtelif va 
yetlerine göre tatbik şeklini gi 
termektedir . 

YENi NEŞRiYAT 

Beden terbiyesi ve sp 

Bedenterbiyesi ve spor mec 
asının J O mcı sayısı pek dolğun 
şekilde, çıkmıştır. Gençlerimize 1 
siye t-deriz. 
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T SÖZÜ 
iW~JC W 

A1 AN\ 

abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketleı için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

...................... 
ŞUNDAN BUNDAN ......... ... ..... -........ -.... 

Besarabya'ya dair 

S on günlerde gazetelerde Besarab 
yadan çok bahsctmeğe başladi. 

Besarabyanın hudutları Karadeniz ce
nubu ile Tuna vadisi, Dinyester ve 
Prut nehirlerini çevrelemeK.ledir. 

Genişlıği 44.422 kilometre murab
bai nüfusu iki milyon 957 bindir. Be
sarabyada yaşıyan Rus Ukranyalı, Ro 
men Yahudi Lehli ve ermenilerdcn baş 
ka Tüı kler de (Gagavuzlar) vardır. 

Türkler umum nüfusun yüzde üçünü 
teşkil eder. Merkez şehri Kişinef vak
tile Puşkin bu şehre sürgün edilmişti. 

Eserlerinden bazılarını burada sürgün 
ken yazmıştır. Besarabya toprakları 
çok münbittir zahire, hayvan ve mey 
va yetiştirir. 

Rusyanın petrolları 

R usyadaki petrol kuyularından da
ha elli yıl petrol istihsal edilebile 

cektir dünya petrol sarfiyatının yüzde · 
onu Rıısyadan temin edilmektedir. Rus 
yadaki bu petrol zenginliğine rağ'ffien 

son senelerde moterleşen Sovyet or
dusu ve Sovyet tayyarelerine lazım o 
lan öcn-zinin bir kısmı Amerikadan it 
hal ediliyor. Sovyetler hükumeti Vol 
ga ile Baku arasındaki sahada bazı 

petrol kuyuları daha meydana çıkarıl
mıştır. Bu sahayı ikinci bir Baku hali 
ne gelirmeğe çalışmaktadırlar. Batum
da da bir miktar petrol çıkmaktadır. 

Çarlık Rusyası zamanında Saklı petrol 
lerinden yüzde kırkı lngilizlerin yüzde 
onbeşi Fra:1sızlann idaresinde idi. 

Sovyet - Alman 
ticaret müzakeleri 

- Birinci saliifeden ar tan 

rüşecck tir. 

1 

Moskova : 9 (Radyo) Alman 
ekonomi heyeti azalan Moskovaya mu 
vasalnt etti. Dış ticaret dairesi reisi ve 
eı kanı tarafından karşılandı. 

Müzakereler 15 gün kadar devam 
edecektir. 10 kadar Alman mütahassı
sıda Moskovada bulunmaktadır demir 
yollan, nakliykt mesele!erı görüşülecek 
tir. 

Moskova : 9 (Radyo) - Alman ti 
caret heyetinin Bay Molo.tofla yapdı

~ı bir gorüşme arasında iki taraf ara 
sında itilaf hasıl olmuştur. · 

Al manyaya ibtidai maddeler , ihrac'ı~·~ 
başlanacak tir. 

Türk.sözü Sahife : 3 

r Dünya -haberi 

1ngilterede 
iaşe tedbirleri 

Tüccar elindeki istok 
maddeler müsadere edildi 

Londra : 9 (Radyo) - Hüku. 

met sonbahardan itibaren gelecek 

yıla kadar halkı idare edecek iaşe· 

nin temini için tetbirler almaktadır 
bu cümleden olarak, tüccar elinde

ki stok et, janyon nebati ve diğer 
yağlar müsadere edilmiştir. Yiyece 

ge dair hcrdürlü mübayaat vesika 

usulüne tabi tutulmuştur. 

, 

Onuncu Balkan 
müsabakaları bitti 

Muhtelif müsabakalarda 
puvan hesabile üçüncüyüz 

Aıine : 9 ( Radyo ) - Onuncu 

Balkan oyımları neticelenmiştir , 

Kral, Veliah3 ve Başvekil Metaksas 

dünkü son müsabakalarda hazır 

bulunmuşlardır . Kral müsabıkların 
madalyalarını bizzat tevzi etmiştir • 
Bütüı:ı müsabakalarla puvan hesa. 

bile Yunanistan birinci, Yugoslavya 

ikinci Türkiye ve Romanya üçüncü 

olmuşlardır • 

Almanlar iki lsveç 
vapurunu tevkif etti 

Londra : 9 (Radyo) - İki lsveç 
vapuru Almanlar tarafından tevkif edi 
!erek Kile götürülmüştür. 

Macar .:. Romen 
hududlarında 

Asker mevcudu azaltılıyor 

Bükreş : 9 (Radyo) - Macaris 

tan ile Romanya arnsında akdedilen 

bir anlaşma mucibince iki memle 

ket, Macar . Romen hududunun iki 

tarafmda bululan asker mevcudunu 

azaltmağı taahhüd etmişlerdir. : 

Dikilinin felaketzedeleri 
çadırlara yerleştirildi 

EVKAF UMUM M0D0RL0G0N0N 
1000 LiR A YARDIMI 

Ankara : 9 ( Hususi ) - Gelen 

haberler~ göre , Dikilideki bütün 

f elaketzedelcr çadırlara yerleştiril-. 

miş, her türlü ihtiyaçları temin edil· 

mjştir. 

EV\telki gtce yine Dikili bölge· 

sinde 3 er saniye devam eden iki 

hafif zelzele olmuştur. 

Aldığım malumata gör~ , Evkaf 

Umum Müdürlüğü Dikili felaketze

delerine sarfedi 1m~k üzere Kızılay 
Genel merkezine 1000 lira yardım 

da bulunmuştur. 

İngiltere - Belçika iktisad 
müzakereleri inkitaa 

uğramadı 

Brüksel : 9 (Radyo) - lngiltere 

Belçika arasındaki iktisat müzake. 

relerinin inkitaı hakkında Alman kay 

nakları tarafından çıkarılan şayialar 

asılsızdır. 

1 T A R 1 H ve C O G R A F Y A ' . 

" 

IF ô_n O ©l ın <dl ü ya 
Finlandiya Avrupanın şimalinde bulunan memleketlerinden biridir. Cenu· 

bu garbisinde Aland takımadaları Finlandiyanındır. 
Finlandiyada kışlar sekiz, dokuz ay sürer. En şimal arazisinde biiind. ve 

ikinci kanunda güneş µfuktan yükselmez. Daha cenupta yılbaşı gününün u
zunluğu birkaç saatten ibarettir. Buna mukabil yazlar gayet müsaid geçer. 
Ekiııler beş altı haf tada kemale erer. . 

Finlandiyaya göller memleketi ismi de verilmektedir. Arazisinin onda biri 
büyük küçük 35 bin kadar göl ile kaplıdır. 

Finlandiya arazisinin yüzde 63 ü ormanlıktır. Kereste, sellöloz, kağıt fab
rikaları çoktur. Ziraat yapılır; demir madeni işletilir. 

Finlandiyanın mesahası 338.000 kilometre murabbaı, nüfusu 5,5 milyon 
kadardır. Ahalinin ekseriyetini Finler teşkil eder. Finler Turkler ve rvfacarlor· 
la karabeti olan bir ırktır. Buraya Orta Asyadan gelmişlerdir. Konuştukları 
lisan Türk dilinin esas unsurlarını ihtiva etmekle beraber ba~ka tarzda inki-
şaf etmiştir. . ' 

Ahalinin yüzde 97 si protestandır. idare merkezi Helsinki 215 b'in nfilus~· · 
lu mühim bir ticaret merkezidir. Darülfununu meşhurdur. Diğer büyük şehir
leri eski paytaht olan Turku, Tanipre, Vipuri, Vaana'dır. 

Finler cesur ve kahraman insanlardır. Xll inci asra kadar serbest bir 
millet olarak yaşadılar. lsveç kralı 11 nci Erik, Finlandiyayı itaatı altına alnı. 
lsveçliler ile Ruslar arasında çıkan muharebede (1809) Finlandiya Rusların' 
eline geçti. Uzun süren bir şiddetli idareden sonra Finler 1905 de isyan et
tiler. Kendilerine nisbi bir muhtariyet verildi. Nihayet 1917 de Rusyada ihti
lal çıkması üzerine Finler istiklallerini ve cümhfıriyeti ilan ettiler. 

B A li! <tı) k TA, K 1 
SOVYEf I<UVETI 
·------~ ------· 

EŞJJ?-~YA'D-4 l 40,000 
VE LITVANY ADA'DA 80,000 

SOVYET j~ŞK~Rl 1 BULUN
DURUL.&l?AK • 

' oı ii:;"I' .. j'c!J~l 

it,, 1 1 1 il 

Siyasi mahaaıe göre, Sovyetle
rln hareketi Almanyaya kar•• 

l ı "' t..·'"1 .ı 11 " 
Paris : 9 (Radyo) - Siyasi ma-

hafile göre1 ~~sy:anın 1Bal!ık 1 mı;:mle-, • ~ • l2o;I ' llırı_ Hl 0 
ketlerınde man nuFuz~nu Qrtadan 

· • ''• nf· ( I' ıi n • ı 
kaldırmak ı~ıfı bülim tetbir eri almakta 
olduğu ~~gakkaktır. Rusya' rn~hlefl"\el 
b. Al ·11 .. l. Hvı 

ır man taarruzunun onune geçmeğe 
Rl\l ti J ı · • , 

çalışmaktaaır. ~ovxet1er ordularının 
Baltık memı~Wetrerinden serbestçe 
geÇmeleri~fl~ın1fn et~mek'te olup Alman
~a ile Litvanya arasında büyük istih
kamlar yA~m'~li.bSri~sıfrıdadırlar. 

Paris : 9 ~· ~Atlyo) - Finlandiya
nın lstokholrk ~efitt ve0 1ij20 de Sov
yel Rusya '\\Umırln11Wctlya 1 arasındaki 
muahedeyi imzalamış olan B. Paskövi 
bir kaç ~ün içintı~· 

1 
MosUqya'ya hare-

ket edecek\\Ji.rnd ' · ' 
Moskö~a ':ı.119- (Radyo) '-'._ Liiv~nya 

hariciye nazırı ve Litvanya ordusu 
kumandanı d!iıı sa~,"45 tle- Krern

}en'de kabtıl.a. <?fl9,.JJf..\!,~ır. 
MüzaOIMr::>JiCi yerıiırta .kaaar 

devarr, etmiştir. • .J 
Mosk.&931.•SflY<i} WSov .. 

yeller birliği E~.aJ:la_ 40,00C kişi
den mürekkep dört fırkalık bir garni
zonun · bdmtthntılm:iımn istemiştir. 

Litvan.yad~.,_pf\ı.JlQVY.e~ltli~ 80,000 ki
şilik bir kı.ıvi'/J~ y~1 ayncf bir garni~ 
zonu bt:lunac.akbr. 

ı · 1::»bo ı ... -.. . ..:.n .. d ğ .. sveç gazeceıt:l ının yaz ı ına gore, 
Finlandiya hükumeti , küçük Baltık 

devletlerinJrt t.ı 5öt.ty~ttfekl1flerine gös
terdiği sakintthbrokefh .. göstermiyecek~ 
tir. Finland~lfaW karşı. y.apllacak ha
reket deJ?t~~~şın.,9mrnh~ketlerde bilhas
sa Amerika'da aksülameller yapacak
tır. 

Finlaqdif,!l ~dahiliye naıırı dünkü 
beyanatwi:M 't~y~ dettıiştir ~ il..,., 

- ":I:}it\ Sg.t~t~hbidiğinjn arazi 
talebine dajr bjr şey biJmjypruz. Biz 
bugün içinhsükünumuzu muhafaza ile 
vaziyete 'foti~J}6J~~~~te; iz . 

' JV ;:./u'l_ d " 
Utfada~ıha.yvan sergisi 

ı;bn,.ili'ıi-• .---.-1 

U f ır;IAır;,.; m U f h r a ~ ::1 -'-:t.a.- r a ayvan 

sergisi d'il1ı a·çıfonştır. Sergi mınta · 
ka.ı::fa yeti.ştirileJL..ı11fka 11 53 arap 

atı iştir ak etmiştir sergice begeni· 

len hay,•~FlaJ~ 2 O~lira ikramiye 
dağıtılmıştır. 

' , Mı~c-ı ! c.-· 

Bu gece.-nöbetçi eczane 
Tarsuska pısr civannda 

Ha\ıt· ecza 



Sahife : 4 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazattesi - 91 10 / 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

12.So Türk müzi~i 

Çalanlar : Rüşen Kam, Vecihe, 
Cevdet Kozan, Reşat Eıer. _ 

Oku} an : 1 - Muzaffer llkar 
13.30 - 14 00 Karışık program 

Pi) 
!8.00 Pı ogram 
18.05 Memleket saat ayan, aian!' 

ve meteoı oloji haberleri. 
18.25 Müzik (E~lenceli Müzik -

Pi.) 
18.55 Konu~m \ (Halk iktisat Sa· 

ati) 
19.10 Türk muziği (Klasik eserler 

ve halk tüı külcri ) Ank.ara Radyo· 
su Küme Ses ve Saz Heyeti. idare 
eden: Mesut Cemil. 

19.50 Konuşma (Ormanlarımızı 

tanıyalım ve koruyalım) . 
21.00 Konser takdimi - Halil 

Bedii Yönetken 
18.25 Müzik (Radyo Orkestrası 

Şef : Hasan F .:rid Alnar 
22.00 ajans ,Ziraat esham -

borsası - tahvilat, Kambiyo nukut 
(fiyat) 

22.20 Serhes saat 
22.25 Müzik (Cazband Pi) 
23·'.:!~-23 . .:0 Yarınki Program ve 

kapanıs 

Gelen Selektörler
den iyi neticealındı 

Geçen ay ziraat vekaletinin, böl 
gcmizde hububat tohumlaıının te 
mizlenme~i için mıntakamıza beş 
Selektör makinesi gönderdigini yaz 
mışdık. 

Dün öğrendi~imize göre yapılan 
tecrübelerden bu makinelerden iyi 
neticeler alınmı~hr. Ve ilk hamlede 
332,588 kilo hububat t~mizlenmiş
tir. 

Devlet demiryolları 
idaresine memur alınacak 

Devlet demiryolları idaresi teş· 

rinevvel 16 sın Ja büyük vilayetler ~ 
de birer imtihan açacak ve lise ile 
orta mektep meı.unlarından yeni !Jle 
murlar alacaktır imtihanda muvaffak 
olanların hepsi vazifeye tayin edile 
cektir. 

Zayi Tasdikname 
1939 da 5 Kanunusaniden almış 

olduğum ilk tedrisat tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskinin hükmü yoktur. 

Ceyhan 
Kaldırım köyünde 

lbrabim oğlu Mustafa 

Türlcsözü 

Garp cephesinde 
topçu düellosu 
devam ediyor 

- Birinci sahifeden artan -

Sarburi'nin cenup ve ccnuhl gar· 
M<ıinde iki taraftan da topçu fanliydi 
olmuştur. 

3000 tayyarellk bir hava 
ordu•u hazırlamyor 

10 Teşrinievvel 939 

Adana Erkek lisesi direktörlüğün
den: 

O/o 7,5 
Teminatı 

Tutarı muvakkate Mikdan 

L. K. L. K. Kilo Fi Cinsi 

2125 00 160 00 25000 8,5 birinci nevi ekaıek 

Okulumuz pansiyonunun 1/ 11/1939 tarihinden 3115, 910 tarihine ka. 
dar yedi aylık ihtiyacı olan 25000 kilo ekmek tarihi ilanınJan itibaren 
15 gün müddetle eksiltmeye konulduğundan 251lrı1939 Çaışcanba gü. 
nü saat 15 da isteklilerin °/0 7,5 teminatı muvakkatelrrile birlikte Ma
arif Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

10 - 1s - t8 - 22 11100 

Londra : 9 (Radyo } - İngiltere 
hava mareşali Paris'te askeri şeflerle 
yapılan görUşmede muttefikltrin ara
larında iş birliği yaparak yakında 

Uç bin tayyare kullanab~lt'ceklerini 

!löylemiş ve keşif, avcı, bambardıman 
tayynrelerindeo mUrekkep 1.ogiliz fi· 
lolarıoıo Fraosaya geçmiş olduğunu 

ve bu'lları takiben diğer filolarm da 
gönderileceıini ve mUttefiklerin hava 
ustuolugunu elde edeceklerini söyle· 
miştir. 

!ALSARAY 
Endulus Gecel~ri Filminden Sonra 

Pari., : 9 (Radyo) - Havas 
ajansının tebliği : 

Alman kıtaatının Mozel bölgesin· 
de faaliyetini idame hususundaki i.,. 
rarı, Fransız kuvvetlerinin hareketin
de ehemmiyeti artırmıştır. Alman 
hattının sağ cenahı ve Sarbruk'un 
doğu taraf mdaki Alman tehdidinde 
ağır topçunun bombardımanlarile ce· 
vap verilmiştir. Uç gundur topçu at<!Ş! 

mutemadiyen devam ediyor. Birbirini 
mUteakip yapılan bombardımanlar, 

hareketleri mevziileştirmiştir. 

Fransız teblljll 
P:ıris : 9 ( Radyo ) - Fransız 

tebliği : 
Akşam ve gece Sarbruk cenubun

da tema!! unsurları faaliyeti kaydedil· 
miştir. 

Alman teblljll 
Berlin : 9 ( O. N. B. ) - Al

man tebliği : 
Garp cephesinde mevzii keşif 

kolları faaliyeti ve topçu duellosu 
olmuştur. 

ou,urUlen Alman tayyaresi 
Londra. : 9 (Radyo)- İki Alm:\ll 

deniz tayyaresi şimal denizinde İngi· 
liz bava kuvvetlerile çarpı~tı. Bu 
muharebede Alman tayyarelerinden 
birisi duşuruldu, digeri de kaçtı . 

Avuatralyadan gelecek 
tayyareciler 

Melbron : 9 ( Radyo ) - Avus· 
tralya hükumeti Demokrasilere 
yardım olmak üzere Avrupadaki 
Fransız - lngiliz cephesine 3200 
tayyareci göndermektedir • Bu tay· 
yarecilere general Dölaro kumanda 
edecektir. 
Cephede de propajlanda ı .. 

Paris : 9 ( Havas ) - Alman 
cephesinde hoparlörlerle propa· 
ğanda yapılmaktadır. Kocaman ko
caman hoparlörlerle Hitlerin son 
nutkundan bazı parçalar askere 
dinletilmektedir . Bilhassa Fransız 
askerlerine hitap eden kısımları 
Fransız askeri istihza ile dinlemiş
lerdir. 

Almanlar dün bu propağanda 
taarruılarından en büyüğünü yap· 
mışlardır. Her topun , mitralyözün, 
tankın yanına birer büyük hoparlör 
koymuşlar ve bunları iconuşturmuş
lardır. 

Almanlar bundan bir müddet 
evvel de siperlere .. Alman dost· 
Jarmıza ateş etmeyin • şeklinde 

-slNEMASl

BlYI Akşam 

Baştan Başa müthiş 

Maceralarla dolu 

Ti BET 
ESRARI 
30 Kısımlık 

--si NEMASI-• 

BlYI Akşam 
1KlNCl BÜYÜK PROGRAM 

OLARAK 
Dehe kir 

SYLVI A SIDNEY ile Emsalsiz 
Aktör HENRY FONDA 

Tarafından Calibi Dikkat Bir 
Tcırzda yaratılan içtimai ve çok 

mUessir 

( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 
Şaheseri Takdim Edecektir. 

ilaveten: 

Son Dünya Haberleri 

Aşk Macera ve 
Heyecan Şaheserini 

Sunuyor 
11095 

Baştanbaşa Renk ve 

Tabiatın Bütün Güzelliklerini, Aşkın 
En Büyüğünü Sinesinde Toplamış 

Şiirden örülmüş Bir Şaheser 

(AL TIN H A R 8 İ ) Pek Yakında 

.Adana Askeri Satın 
alma komisyonu riyase
tinden; 

lslahiye garnizonundaki kıtanın 
kışlık ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 9.10.939 Pazartesi günü) 
saat onda eksiltmesi yapılacak olan 
65400 kilo sömikok kömürüne ta 
lip çıkmadığından kar.unun 43 mad· 
desine tevfikan on gün uzatılarak 
19.10.939 perşembe günü saat on
da eksiltmesi yapılacağı ilan olunur. 

11103 

Kiralık evler 
Karasokuda fevkani iki ve üç 

odalı iki ev elektrik ve su tcsi,atını 
havi konfor halinde doktor F ey
zullah Cemaliye ait kiralık evler 
vardır. Ucuz ve taksitle kiraya ve· 
rilece!ktir. isteklilerin içindeki lsmail 
ustaya müracaatları ilan olunur • 

1-11 11101 

Fransız askerine hitap eden afişler 
koymuşlardı . 

Fransız askeri , son günlerde 
başlayan hoparlör propağandasına , 
tıpkı Moris şövalyenin bir komedi 
filmini seyreder gibi kahkahalarla 
gülmektedir. 

Belediye Riyasetinden: 
itfaiye talimatnamesinin 18. ci 

maddesine tevfikan şehirde mevcut 
bilumum resmi ve hususi müessese· 
lerce umumi mahallere yangın aleti 
konulmasının Belediye Encümeni 
kararile mecburi tutulduğu ve aksi. 
ne hareket edenler hakkında kanu
ni takibatta bulunulacağı ilan olu-
nur. 11102 

Adana Asliye 2 nci 
Hukuk hakimliğinden : 

Adana Ceyhan otelinde 4 nu· 
maralı odada okuyucu Saadet Er. 
günün mahalli ikameti meçhul ls
tanbul Üsküdarda Selimi Ali efen· 
di mahallesi Bülbül dere sokağında 
klarnetçi Hüseyin Erg~n aleyhine 
ikame eylediği boşanma davası ü. 
zerine müddei aleyh ilanen yapılan 
tcbliğata rağmen mahkemeye gel· 
memiş ve bir vekil de gönderme
miş olduğundan ilanen gıyap kararı 
tebliğine ve duruşmasında 11.11.939 
cumartesi saat 9 talikine karar ve· 
rilmiş olduğundan gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde gı
yap kararı bittastik gıyabında mu· 
hakemenin devam edileceği ilan o· 
Junur. 11098 
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dana Askeri Satın Alma Komisyo
Riyasetinden : 

• 1 - İslahiye ve Maraş garnizonlau ihtiyacı için 307 40 kilo sade 
ıtğ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 31354 lira 
O kuruştur. Eksiltmesi 13 - 10 - 939 Cuma günü saat onda yapıla-
1.lktır. 

2 - Bu sade yağa ait şartname Ankara, lstanbul, ve Diyarbakır Le· 
arJ6~ını amirlikleri ve Adcına askeri satın a'ma komisyonlarında her gun 
1
1 Brebilirler. 

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

mi'' 
n ş 

pla 

r' 

22 - 28 - 4 - 10 11055 

Devlet E>emiryolları Adana İşlet-.. 
ıyal • d 
nesın en : 

rın• . 
eri Adana - Mersin - Adana istasyonları arasında işliyen trenlerimiz-
~ ltşağıda numaraları yazılı 520 ve 523 No. lu trenler 12. l 0.939 tari

t<~İ 13. l 0.939 tarihine bağlı yan gece yaı ısıncian iti beren seyrüsefer e
Pakekleri sayın halkımıza ilan olunur. 

te 

' 

520 No. lu Tren : 

Mersin 
Karacailyas 
tia<..ıtalip 

Tarsus 
Yenice 
Zeytinli 
Yeşiloba 

Şakirpaı.;a 

Adana 

523 No. lu Tren: 
Adana 
Şakirpaşa 

Yeşiloba 

Zeytinli 
Yenice 
Tarsus 
Hacıtalip 

Karacailyas 
Mersin 

Yhan Orman 
llden: 

Varış 

6.14 
6.3 ı 
6.41 
7.10 
7.27 
7.42 
7.50 
7.55 

632 
6.39 
6.54 
7.08 
7.39 
7.53 
8.10 
8.22 

1- 2 

Çevirge 

Mikdarı 

Hacmı 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

Kalkış 

6.03 
6.15 
6.32 
6.42 
7.14 
7.28 
7.45 
7.51 

6.27 
6.33 
6.40 
6.55 
7.11 
7.43 
7.54 
8.11 

11099 

Müdürlü-

Tutarı 

Lira kuruş 

-------------------------------------------------------

1 
ı I 

1 

· ı 

SÜVARE 
8,45 

MATiNE 
2,30 

A-sri sinemada 
Bu akşam 

Gala •• • 
musameresı 

Herkesin kalbine akan bir ses ..• Dünyaları dolaşan hazin şarkrlar 

iklimleri aşan ilahi aşk ... Hissi ve müessi r bir mevzu 
işte: 

Zarah Lander'in 
Eşi ve benzeri görl}lmemiş bir şaheseri ! . , 

(HASRET) 
ilaveten: Dünya havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavuz 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan -

1 

1 

İş Kanunu'nun 78 inci maddesinde yazılı sayılarda bulunması lazım gelen 
Mümessillerden dahı aynı sebeplere binaen kat'\ surette eksilmeler vaki 
olursa, o takdirde eksilen Mümessil sayısının üç misli işçi yeni baştan 
işyerindeki bütün işçiler tarafından seçilerek, bunların kazandıkları rey 
miktarı sırasına göre üçte biri Mümessil, ve mütebaki üçte ikisi ise Mü· 
messilliğe ehliyetli işçi olur. Bu suretle sonradan seçilen işçiler için dahi 
beş nüsha Seçim Mazbatası yapılarak l 5 inci maddeye tevfıkan muame. 
le olunur. 

İşbu yeni seçilen işçilerin Mümessillik ödevlerini ifaya salahiyet veya 
ehliyetleri, ileride yapılacak ikinci seçim neticesine kadar devClm eder. 

MADDE: 24 

tı6.000 4 90 421 40 . 

9 uncu maddenin (c) bendi mucibince Mümessil olan işçiler, kendi 

aralarından, Mümessillik işlerini düzgün surette yürütmiye en kabiliyetli 
olan ve okuma - yazma bilen ( tahsili üstün olan ) birisini "Birinci Mü
messil" olarak ayırt ederler. 

1 
8 

- Seyhan vilaydtinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı sekı ormanın· 
, ~ 6 M. 3 Çam miktarında keresrelik satışa çıkarılmıştır. 

ıı ~ - Satış 25 - 10 - 1939 Çarşamba günü saat 15 de Seyhan Or· 
s 

3 
\:evirge Müdürlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 
- Beher metre mikabının muhammen fiyatı dört lira 90 kuruştur. 

q 
d - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü-:t· Seyhan orman çevirge müdürlüğünden ve kadirli bölge şefliğin · 

ıtıır s . 
6 

- Muvakkat teminat ( 31) lira 61 kuruştur. 

- Satış umumidir. 11097 

6 - 10 . - 15 - 20 

"Birinci Mümessil" herhangi bir meselenin müzakeresi için toplanıla
cak gün ve saati işverenle veya işveren Vekili ile görüşerek tesbit ettik-

ten sonra Mümessil arkadaşlarını toplantıya çağırmak, Mümessiller He
yetinde kurtarılacak işleri tanzim eylemek ve 22 inci maddenin herhan
gi bir fıkrası hükmünce Mümt ssil İ..;çilerden birinin yerine, Mümessil ol· 
ma ehliyetiyle evvelce seçilmiş bulunau diğer arkadaşlarından birinin 
geçmesi lazım gelirse bu hususu idare etmek vazifelerini yapmakla mü. 
kelleftir. 

"Birinci Mümessil,, İn bu lunmadığı zamanlarda, yukarıda yazılı vazı· 
feler diğer Mümessillerden biri tarafından jfa olunur. 

(Sonu Var) 8953 

.. 



Sahife ~ 6 Türksözü 10 Teşrinievvel 939 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
!!m 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza S,25 6,50 
Piyasa parla§'I • Piyasa temizi • 

Klevland 30 37 
---

-Klevland-( Y.M.) 1 

YAPACl 
Beyaz . 

1 1 1 Siyah 

çtCIT 
1 ~ 1 

1 1 
Yerli •Yemlik. 

1 ,, •Tohumluk., '2,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,37 
,, Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç ,, • :s ~ Dört yıldız DotnJluk ~ 

~~ üç ., • - ı::: o - Simit 
~~ " 

::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
N CJo 

üç r.... ,, u 
. 

Simit .. 
Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

9 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
P~ru: Santim 

Hazır 6 47 Liret ----
Vadeli l. o 70 Rayişmark 

Frank (Fransız) -2-96 
Vadeli o 00 111 Sterlin ( İngiliz ) -5- 'M ol 00 Hind hazır Dolar ( Amerika ) ~.28 1 94 
Ne~ork o 00 -Frank (İsviçre) 00 00 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır • Evini de 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 5-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
· Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları· 
m istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

6-30 11087 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye plan 

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 

H 

i . 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni i 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 ! ---------------- . 
-----------------------------,----·---------) !Y 

1 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısındıı 
Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğ'raştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasımn 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 

pas tutmaz Bisiklet meraklılaranırı 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal İç ve 

dış lastikleri mağazamızda mevcut-
tur. 10911 29-45 

Dürkopp 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

. 
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Hergün muayenehanesinde hasto.arını kabıll •ı: 
başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matba,,ı y 

!lt 


