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Almanlar Garp CepheSindeki 
Büyük endişeye düşmüş 

tazyikten 
bulunuyor 

~LMAN KUVETLERl GECE HÜCUMLARINDA ACIR ZA YIA T VERİYOR 
t-----
INGiL TERE KRALI TÜRKiYE 
ASKERi HEYETiNi KABUL ETTi 

bul edilmiştir. 

Paris : 11 -a.a.- 11 i lkteşrin sa
bah teb!iği : 

Sarebruck'un cenubunda ve pri
men'in cenup mıntakasında dün gece 
düşmanın kuvvetleri keşif kolları tek
rar püskürtülmüştür. 

Paris : 11 -a.a.- (Havas tebliğ edi 
yor) 

k l ondra : 11 (Radyo) - Türk - lngiliz mali askeri mu 

~t~leri münasebetiyle Londrada bulunmakda olan heye 
eısj general orbay bugün lngiliz kralı carafından ka-

Kral general Avrupayla muhtelif meseleler üzerinde gö 
rüşmüşlerdir. 

.... 
' •-. .... . ... . ........................ ... " 

39 & < 

~ · Çemberlayn ! 
B. DALADYE'NİN NUTKU 

Moselle ile sarre arasında, Fran
sız kı taatının düşman hatlarına yaklaş 

lığı ve elde ettiği topraklarda sıkı sı

kıya yerleştiği dütün çephede Alman 
)ar faaliyetlerini a rttırıyorlar. Alman ku 
mandanlığmın asabiyete düştüğii anla 
şıhyor. Bir kaç gündür her saat ve 
her yerde Alman kumandanlığı keşif 

kolları sevkediyor ve Fransız hatları

nın mahiyetini ve silahlarını tartı yor. 
Dün sabahtanberi el b::>mbalariıe çar
pışmaların başladı ğı bildirilmektedir. 
Dün akşamki Fransız tebliği mutad ke 
tumiyetini m·ıhafaza etmekle beraber 
musademelerin ehemmiyetini tebarüz 
ettiriyordu . 

nı 

tıl, 

Utkunu bugün ; 
söyliyecektir i 

• . • 
londra : 11 ( Radyo ) - j 

1:he1<11 Bay Çemberıay- i 
~ bugun söyliyeceAt nu - i 

lı- ~arma ( bugüne ) te . i 

Sulh! fakat garantilere 
dayanan bir sulh! 

"Denizlere hakim 
ed11mı,t1r • i 

' · . '·- ·~ · ~ - .-. ·~· .................. ~ .... ~ zaferleri kazanmağa 
! 

olanlar, daima 
muvaffak olur,, 

' . 
lt lsveç vapuru 
0tpillendi, battı 
St k ıuı 0 holm : 11 a. a. - lsveçli 

tt~ vapuru Hull'a giderken 
q and adalarının şhıali garbi
e t 

Otpillenerek batmıştır. 

~tD®ır: 
&an • • 

tı Paşa çeşmesı 

<l4tın'da eli. yUzU belli bir tek 

•k ~e}rııe vardır~ Ve Adana'mn 
tsj llıesdanmdadır : Bahri paşa 
~ . 
t~:~Un harap bir vaziyette ,yUzU 
tııi~ Pislik i~ i ıde bulunan bu 
~~I 1 bir zamanlar etrafı par· 
1 <\ ç ·ı . . l tt' ·ı · S evrı mıs ve temız e ırı -
~ı~n~adan bir takım İzansız ve 

~. 1 ~ın mUtemadi taarruzuna 
~~~U ' Çin aradan çok geçmedı:n 
t~ ... sefil vu:ciyete duşmUşlU r . 

·''''\! . 
ı '\' tıın belki buyuk bir sanat 

~~~1• 0 ktur. Pakat Şt-"hrin buyuk 
~:rından birisinin ortasında, 
1 Para. o;arfedilerek yapılmış 

\'c- ,. • d h l" . 
tıı'i\~·ıı. • erıne a a gUze ını yap· 

(~~ltıı k~dar mııhafoza etmemiı: 

1 

lv ı bı r eserdir. 
kuç~k:,,h~nc<liyoruz ki, belediye
b~l lıır pnra vı-: himmetle hem 
llı~k~n bir çirkinliği ortndnn 

ilı-ltıak a, hem de fnJdalı bir eseri [ 
ta gecikmiyecektir. 

ı>aris : 11 (a.a,) - B. Daladiye 
bugün saat ~O de radyoda veı dıği 

nutkunda, askeri harekat hakkındaki 
ketumiyet in haklı olduğunu söyledik 
ten sonra hülasatan demişt i r ki .: 

" Bir aydanbcı i askerlerimfz 
düşman arazisinde ileı lcmişlerdir. ifa· 
vada tayyarecilerimiz cesaretlerinin, 
müteaddit misallerini gösterdiler. De· 

- Gerisi Beşinci Sayfada -

r-·-·----~---------~-~~1· 

~ SULH TAARRUZU i 

J ~ 
i . 
f 
' 

HITLER - HATA ETTiM, 

DAHA BiR MÜDDET iŞiME 
f i YARA Y ABILIRDI • 

~ 

•· Pı.ıri - Suar ,, dan 

Almanlar ~ aybeıtikleri araziyi ru
hi b r sebepleıni mutlak tekrar ele ge 
çı r ın .. : istiyorlar yoksa g.:!çerı ağ"Jstos 

sonlarında olduğu gi!:>i Rhin'in bırden 
bire t ış:ırak siegfried hattının ön mev 
zilerini istila edeceğinden korktukları 

içinmi böyle yapıyorlar 7 Suların ba
zı yerlerde nüfuz etmeğe başladığı ha 
ber alınmamaktadır. 

Her halde hatlarımız karşısındaki 

bu devamlı faaliyet en selahiyettar düş 
man ağızlarından şimdiye kadar bildi 
rilen nefse itimattan başka bir şe y ta 

zammun eylemektedir. 

- G erisi dördüncü sahifede -

Berlin : 11 ( Ibdyo ) - Alman 

kıtaları Polonya.da Rus - Son et 
:mcnfoat hududuna yaklaşmakta.Jır . 

* 
Paris : 11 l Had"yo ) - Almanlar 

Fl'ans ı z kumandanlıı:;ının tasavvurları 

hakkında mah1mat alabilmek için 
beyhude uğra~ıyorlar . Ye yapılan 

baskınlar da akim kalmaktadır . Bu
gUn bomba muhnrebeleri oldu . Du;;. 
man zayiat verdi . 

* 
Londra : 11 ( Radyo ) - Deyli 

Meylin verdiği h:ll..ıerlere göre . Zig
frit i stihkamları -.el dolayısile buy uk 
b ir tehlike içindnclir . 

* 
Londra : 11 ( H aclyo )- Finlan • 

dyada harp malzemc-;i imal l.!den 
muc.,scsder sekiz saatten fazla çn4 

lışnınk mUsnadesini almı şlardır. 

* 
~l<ıskova : 1 l ( Raclyo )- Garbi 

Ukranyanın mUstakil idaresi başlı

l ı,\ or. 22 Teşrin icvvcld<· seçim yapı· 

lacnk. fiOOO nufosta bir ,\\ebu-ı çıka

rılacak. · Ve Garbi Ukranya So\•.)·et 
Soq·alist Cumhurİ\ eli ile birlestiri-

• l 

lecektir . 
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Vali B. Faik Üstü- ,,...__ ..... _____ llİllllİ _ _.. ...... _________ ~ 

nün Ceyhandaki 1 D ~ lh @\ b ~ r o ~ r 
t e t k İ k 1 e r İ '•lııiiiiiiıiıııııiiiiİiiiliılııiliıııiiıiıııiiiiiiıiıilliıiiıiiİilliıiiıiiıiiiııiiiiiiııiııiilıııiim•iıııiiıiiiıiii •m-.-ıiiııııııııııillllliıİlllliııiıııilıiııııııııiıiiiİıılıiıllııiıllllliim.,, 

Valimiz bilhassa mektep 
ve İçme suyu meselesi 

Üzerinde durmuşdu 

Ceyhan : (Hususi muhabirimiz
den) !.... Geçen hafta valimiz Faik 
Üstünün kazamız merkez ve köyle 
rinde tetkikat yapmakta oldııgunu 

bundan evvelki mektubumla bildir
mişdim bugünde ŞıJ mektu umla va 
linin üzerinde ehemmiyetie meşgul 
olduğu meseleleri ve bu babda alı 
nan kararlarıda kaydetmek isterim 

Ceyhan kazası köylerinde bir 
kaç gün tetkikat yapan vali, köylü 
terle pek yakından temaslar yaparak 
dertleriyle ciddi bir şekilde meşgul 
olmuşlardır. Bu arada bilhassa köy 
mekter;lerinin çoğaltılması suretiyle 
ihtiyaca cevap verilmesi göz önünde 
tutulmuş g<!rek hali hazırdaki mek 
tep binalarının islahı ve gerekse na 
temam ve yeniden yapdırılacak mek 

tepi erin sıhhi evsafı haiz bir şekilde 
inşası nazara alınara" bu hususda 
gereken karar lor ver ilmiştir. 

Bu yıl Ceyhanın daha 14 kö 
yünde yeniden köy mektebi açılacak 
dır. Keza Ceyhanııı en mühim ve 
belkide en başda gelen dertlerinden 
biıisi elan "İçme suyu işininde sür

atle ve en kesdirme yoldan yürüne 
rek halli için vali alakadarlara direk 
lifler vermiştir. Bu arada sosyal sa 
hada da meşgul olan valimiz halke 
vi başkanı ile 1e konuşmuş ve ev fa 
aliyatleri hakkında izahat almıştır 

ÖH!m 

Adana çiftçilerinden Emin Gök 
çenin 4 yaşıudaki oklu Turkay ölmüş 
tür yavrunun ailesine baş sağlığında 
bulunuruz. 

.. Cumhu~iyet 
bay:r:amını 

Bu yıl büyük tezahüratla 
kutlıyacağız · 

940 da yapılacak 
nüfus sayımı 

Bu iş için vekalet bir 
talimatname hazırladı 

1940 Senesinde yapılacak umu 
mi nüfus sayımı için sokaklara isim 
veya numarn ve bütün binalara da 

mak için şehrimizde hazırlıklara baş 
!andığını daha evvelde yazmıştık. · numara konulması hakkında bir ta 

Cumhuriyetimizin on altıncı yıl 

dönümünü bu yılda layik olduğu 

derecede mükemmel olarak kutla-

Dün, parti reisi, belediye reisi limatname hazırlanmıştır. Meriyete 
tüm komutanlık mümessili, halkevi girmiş olan bu talimatnameye göre 
reisi ve kültür direktörüuden müte- 1935 nüfus sayımı esnasınJa yapıl-
şekkil yüksek kutlama heyeti vali mış olan numaratajda boyalan silin 
miz B. Faik Üstünün reisliğinde top miş bozulmuş okunmaz bir hale 
lanmıştir. Bu içtimada dört tali ko- gelmiş veya levhaları düşmüş olan 
mite seçilmiş ve bu komitelerin sokak isim veya numaralaıı ile bina 
derhal faaliyete gt>çmesi için davet numaralan tamir ve tecdid olunacak 
edilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu yıl tır. Eski numaratajdan sonra İnşa 
merasimin büyük bir heyecan içinde edilmiş olup da numaratajda yapıl 
kutlanması için lazım gelen tetbirler mamış olan binalara da talimatna-
alınacdğı gibi lsmet İnönü kız ensti me hükıimleri dairesinde numara 
tüsü salonunda vilayet tareıfmdan konacaktır. 
büyük bir balo verilecektir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü kıs
men bu'untlu , hava hafif rüzgarlı 
geçmiştir. Ençok sıcak 29 dereceyi 
bulmuştu. 

Doğum 

Tanınmış tüccarlarımızdan ve 
tayyare cemiyeti reisi B. Sabri Gü 
!ün bir kız çocuğu olduğunu sevinç 
le haber aldık arkadaşımızı tebrik 
eder ve yavruya uzun, mesut ömür 
ler dileriz. 

Bu numaraları muhafaza etme 
yenler beş lirndan 25 firaya kadar 
para cezasına çarpılacaklardır. 

1 erfi edecek bazı idare 
amirleri 

Haber aldığımıza göre , Dahi
liye Ve~aleti , Cümburiyet bayra

mında terfi edecek bazı idare amir 
!erimizin listesini hazırlamak üzere 

siciller üzerinde tecikikat yapmak
tadır. Emniyet işleri Umum Müdür 

lüğü de polis mensuplarmın terfi 
)eri hazırlığına başlamıştır . 

İş kanununun 
tatbik meselesi 

ı Kanunun tatbikatı işİ bede 
liı 

meşğul olacak vekaleJ nı 
arasJ komisyon kuru\ caa~ 

Haber aldığımıza göre, BaŞ 

kale tin tensibiyle İktisat vekale1 ı 
dairesinde vekaletler arası bir 

misyon teşkil olurımuşlur bu k 
yon iş kanununun resmi iş yerle 
ne suretle tatbik edilebiceeğini tt 

edecek ve bu hususta hazırlana• 
olan nizamnamenin esaslarını çı~R 
cektir komisyona Milli müdafaa S 
kaleti adına askeri fabrikalar b 

müşaviri İsmail Kenan, adliye 
Jeti namına huhk işleri umum 
dür muavini Şevket Uınural, O y l 
liye vekaleti namına belediyelef ar, 

l 
amelat şubesi nıüdürü Necaıt ~rlc 
nafia vekaleti namına şoseler fe 
yetinden yüksek mühendis F ı..ıa 1 

hiye vekaleti namına mütahassıi iya 

tor Kemal Gümrük ve inhis' 
vekaleti namına inhisarlar urnun l 
dürlüğü imalat stok şubesi fil~ 'tı • 

muavini izzet, Zirai:lt vekaleti n 
na >üksek ziraat enstitüsü ikt1 l 

yat fakültesi asistaaı Kazım, ıt1 ıtı 
1 

kale vekaleti namına devlet de ~ı) 
yolları hukuk iş\eri müdür rnu~ 1 
Sırrı iştirak etmektedirler koıt1 

yakında ilk toplantılarına başll 
rır. 

İskenderuna verilece 
tren biletleri tarife5 , ,. 

Kızıl Tenliler 
1 ~ 

Kanada dorninyonunun harp 
dolayısile fngilterey-e her türlü yar
dımda bulunacağı malıimdt•r. Bu 
bölgenin şimalinde pek zengin olan 

1 
bir "Kızıl tenli,, kitlesi mevcuttur. 
Amerika radyoları Kızıl tenlilerin 
lngiltereye ayrıca nakdi yarıiımda 
bulunacağını bildiriyor. 

Kanadanın şimalinde ve kutba 
pek uzak olmıyan yerlerde nefis 
buğdayı ile meşhur Vinnipeg'in gar· 
binde yaşıyan kızıl tenliler şimdiye 

kadar gayet sefil bir halde hayat 
geçirmekte idiler. Şimdi bu halk 
birdenbire zenginleşmiştir. 

Esasen tasarruf bilmeyen bu a
damlar birdenbire ellerine geçen 
paraları muz ve dondurma gibi 
şimdiye kadar tatmağa bile muvaf
fak olamadıkları şeylere sarfetmeğe 
başlamışlardır. Küçük çocuklar gi· 

bi oyuncağa düşkün olduklarından 

l __ G_O_N_O_N_ M_ E_v_z_u_u __ ı 
oyuncak mağazaları hıç beklenmi
yen yağlı müşteriler bulmuştur. 

Kızıl tı:-nliler tarihte misli görül
memiş bir servete konmuşlar ve 

şimdiye kadar çektikleri fakir ve 
zaruretin aksülameli olarak son de. 
recede israfa koyulmuşlardır. 

Kızıl tenlileri birdenbire refaha 
kavuşturan Amerika kıtasımn lüks 
sefahat merkezi Nevyorkun kibar 

salon ve klüp ve otellerinde yeni 
çıkan bir modadır. Şimdiye kadar 

bu lüks yerlerin yemek listelerinde 
tavuk ve hindiler bildiğimiz pirinç 
ile doldurulmaktaydı. Kanadanm 

şimalindeki buz sahralarında avcılık 
yapan birkaç zengin Nevyorklu bu 
radaki kızıl tenlilerin evlerinde ya · 
bani pirinç doldurulmuş tavuk ve 

Devlet demir yolları umuıı t~a 
kazları gayet nefis bulduklarından dürlüğü, lskenderun demiryol ~at) 
memleketlerine döndükleri zaman cenup demiryolları idaresindt 1ıı. 2 
ağızlaı ında tadı kalan bu yemekle- · d ~il 

k d l 1 d 
tın alınmasından sonra isken .., 

ri en i aşçı arına yaptırmış ar ır. doğru katarlar tahrikine başfS ~ 
Az zaman içinde bütün Nev ~ ' ve Haydarpaşa - Adana at9' ~a 

yorkun kibar alemi yabani pirinç j ~ 
'doldurulmuş tavuk ve hindilere fcv- işliye yataklı vagonlar da ~. 1 

kalade rağbet etmişlerdir. runa kadar temdit edilmiştı d 
yeni vaziyet dolayısiyle lskerı 

Yabani pirinç yalnız Kanadanın b 
şimalindeki kızıl tenlilerin yaşadık dan Halebe ve Halebin cc0

\ 

ları dağ ve kırlarda yetişmektedir. bulunan istasyonlara ve miW ~ 
Yakın zamana kadal 1200 !ibresine yapılacak nakliyatın Meydanıl 
ne 20 do'ar müşteri bulamıyan bu . lskenderun mesafesi için Y.~~ 
yabani hububatın piyasası birden ücret tarifesi yapmıştır. Tarı 
bire 240 dolara çıkmıştır. yasa kadar alınan ücrele, pıı} 

·ıı 
Bir nevi süpürge tohumuna İskenderun arasındaki 20 "

1 ~ 
benziyen bu yabani hububat, hü- relik mesafenin ne şekilde ~ 
dai nabit olarak yalnız kızıl tenlile edilerek katılacağını, i~ke001 S 
rin yerlerinde yetişmekte olması verilecek doğru biletlerin ş\ ~ 

tenlilerin boş keselerini Amerikan verilecek biletlerle gidiş _..,. 1 • 

dolarları ile doldurmuştur. biletlerine ain esasları ihtiva e 

dolayısile Nevyork modası kızıl 1 muallimlere, talebeye ve çoc~, , 

-------------------------------------------= tedir. 
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abone şartlan 

l 11 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 

1200 
600 
300 
100 

' 
~sı 

1 , h 1 -Dış memleı.-ctıeı ıçin Abone 
[ İŞ1 Cdeli değişme1 yalnı·ı posla masrafı 
1 el ~iltnıned ilir. 
u\J 2 - lıanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

,...... .................. . Bay 

:~~;, /RADYO 1 
lana• Bugünkü Program 

ı çi~Rl<IYE. RADYO olFOZIYON 
lafaa STALARI TÜRKİYE RADYOSU 
r hı ANKARA RADYOSU 

um Perşembe - 121 10 / 939 

1, O Y 12.30 Program ve memleket saat 
~elef <ltı 

cı:Jle erı l~.35 Ajans ve meteoroloji ha· 
fe erı. 

;uat 12.50 Türk müziği 
assı' iyaç:~lanlar : Cevdet Çağla, Kemal 

ıı Seyhun, Hasan Gür. 
nhiSJ Okuyan : Müzeyyen Scnar 
rnı.ı;,~tıı 13.30-14.00 Müzık (Karışık proğ· 

rııv • Pı.) 

!8.oo Program 
·ı ti 18 o ı~ t · 5 Memleket saat ayaı ı, ajans 
, rJl llıeteoı oloji haberleri. 

t de ~ı)lS.25 Müzik (Radyo Caz Oıkes
rnı.ı' 

k oı· 19 .fıO Konuşma (Ziraat sa<ıti) 
o 19 15 T- k - . . 
şll) Ç · ur · muzığı 

a ıy0 . ?lanlar : Cevdet Çağl:ı , Kemal 
dr~ı ~eyhun, Hasan Giir, Eşref 

ı. 

e Okuyan : Mustafa Çağlar 
ı\ec '>o 
if eS (D· 15 Konuşma 

2 
°k torun saati) 

2 
O ~O Türk mü7.iği (Fasıl heyeti) 

1 1.ıs M" "k ( K" "k k ) : uzı uçu Or ·cstra 
Necip Aşkın 

ınufl1 t~~2 Oı) Ajans, Ziraat esham -

1 
iryol ~ilt) 1 

- tahvilat, Kambiyo nukut 

indt 22 
eod' u~iltık~O Müzik : (Küçük orkestra) 

I ~ 1 Programın devamı 
baş ~3.-;s Müzik (Cazband Pi) 

ara· ~ilııı ~S-23.30 Yarınki Pr~~ram ve 
Is~ s 

işti' 1 

kefld hr- • -
enli ~ ltnız öğretmen okulu 
üte~~ kabul edilen talebe 

daoıt 
yer 

arif' Ya 
P

at ~,i Pılan müsabaka imtihanı ne-
Şehr·ırn· k k "w k ' 1 il~ ı.z er -;: ogretmen o u 

~ 1'İ ~ıı t 1 b ' b ~r a e eler kabul edilmiştir. 
de d ~. ~ıı~ Doğaslan, Şammaz Coş 
kerı e~ S~b eh met Akbayır, Nuri Sanoğ 
n ş ~ıı ~ <ıttin Namlı, Mustafa Jşbi. 
çocOJ , (.·safa Tekin, Ahmet Kültür 

1Ya D ..,.. 1 ~a~· emirdelen, Mazhar Yal 
iva e 1 Ôzata, Ihsan Bayhao, Sa· 

Türksözü Sahife : 3 ,I ______________________ , ______________________ , 
DlUı lfilY©ı lhl©ılb>~ırD~ırü 1 ,.., ________________________________________ _, 

ESTONY A KABiNESi ı 
•• 

DUN i S TiF A ET Ti 
Yeni Kabineyi, Estonya Meclis 
reisi profesör Ulnot kuruyor 

Tallin : 1 a. a. - Dün akşam 
Sovyet - Estonya heyeti murahhasla
rı, karşılıklı yardım paktının tatbika
trna ait bir anlaşmaya varmışlardır. 

Kara ve· deniz kuvvetleri hakkındaki • 
anlaşma imzalanmıştır. Deniz anlaş

ması da bugün imzalanacak ve dört 
Sovyet harb gemisi Tallin'i resmen 
ziyaret edecektir. 

1 

l 
1 

Londra : 11 a. a. - Tallin'den 
Reuter'e bildirildiğine göre, Eslonya 
kabınesi istifa etmiştir. 

Tail in : 11 a. a. - Burada do· 
laşan şayialara göre, yeni kabinenin 
teşkiline, Estonya mebusan meclisi 
reisi olup Moskova müzakerelerine 
iştirak etmiş olan Profesör Ulnots 
memur edilecektir. 

Hariciye nezaretine de, yine Mos
kova müzakerelerine iştirak etmiş 

olan Profesör Anto tayin olunacak-

Estonya ordusu kumandanı Ge-
neral Laidoner, Sovyet müdafaa l:o
miseri mareşal Voroşilof'un daveti 
Ü7.erİne resmi bir ziyarette bul'unmak 
üzere Moskova'ya gidecektir: 

j 
• tır. 

B. Ati.inin nutku 

Atli şulhü , samimiyet , 
tleşriki mesai ve terki 

teslihatta görüyor 

Londra : 11 ( Radyo ) - l\1uha.- .. 
icfet lideri Ba.y Atli bnglln radyoda. 
bir nutuk söylemiştir . Atli bu nut · 
kuncb, Hitlerin sulh istediği takdirde 
bu arzusnnun filen İııgiltereye isba· 
tını, İngiliz am&le partisinin hakikiki' 
dunyn sulhunu meydana getirmek 
için çahşbğını, I Iillt>rden samim1 bir 
hareket beklendiğini , hakiki sulhun 
ancak silahları bırakmakla , samimi,. 

ydle ve muşterek çalışma ile ohı... ~ 
lıilcccğini ve sulh saati çaldığı· za.:· 
man herkesin adil~ne bir sulhun te
essUs etmiş olduğuna inan m>ı.&ı la 7.tmn. 

gddiğini ve ancak böyle bir itlınaı' 

neei cesi sulhun yaşayal...~lını:-sinin ml'ı m 
kun olacağını söyle'll~tjr • 

~Bay Ruzvelt, her 
tüı:lü- tavassutu 

reddediyor 
Vaşington: 11 a. a. - Reisi· 

cumhur Roosevelt, gazetecilerle 
yaptığt bir konuşma esnasında Av· 
rupa ib.tllafmda her türlü tavassut 
fıkı İni reddetmiştir . 

Reisicumhur, Avrupa harbi hak
kında hiçbir sulh teklifi vey!l :stim
zacı yapılmamış olduğunu söyle 
miştir. 

lim Nazlı, Fahreltin Çetin, Büı.ya· 
min soysert, Mehmet AysaJ, Musta 
fa Yamaner. Hüseyin Alaaddin Ka 
rakürek, A bmet Aksan, Kenan, Meh 
met Albo, Durmuş Ali, Kemal Er· 
den, Süleyman Oruz. Musa mazı, 
Mehmet Akyün, Mustafa Doğruner 
Ali Karaşahin, Ali Erabutuş, Ah
met Yazıçı Vahde~ Yeşilör: 

Zelzele 
halkına 

bölgesi 
yardım 

Yurddaşlat ımız felaket
.zedelere yardıma de -

vam ediyor 

Saınsunun yardımları 

Sam sun : 11 a. a. - Dün Parti 
karağında Parti Müfettişi, Vali Ve
kili, milli tt'şckk üller mümessilleı ile 
IJir çok tüccarlarımızın iştirakile 

yapılan topiııntıda , Dikilide fela· 
kete uğrayan vatandaşlara yapıla 
lacak yard1m meselesi görüşülmüş 
ve alınan kararlar üzerine teşkil 
edilpn heyet çalışmaya başlamıştır. 

Glresonda yardımlar 

Giresun : l 1 a. a. - İzmir ve 
Dıkili hareketi arzı felaketzedele· 
rine yardım için teşkil edilmiş olan 
heyet çalışmalarına devam eyle 
mekte ve halkımız tarafından ya- ' 
pılmakta olan teberruatı kabul et. 
rnektedir . 

Ayancıkta yar dımıar 

Ayancık : 11 a. a. - Dikili fe
laketzedeleri için Ayancık halkın 
ve Zıngal şirketi işçileri birer gün 
lük kazançlarını Kızılaya vermek· 
tedirler. Bu suretle Parti ve Kızılay 
teşkilatı üç günde hin lirayı müte· 
caviz bir meblağ temin etmişler
dir. Teberıuata devam olunmakta· 
.dır. 

Zonguldakda yardımlar 

Zouguldek : 11 -a.a.- İki gün 
.. denberi vali ile vilayet parti reisi, 
parti ve kızılay idare heyetleri par 
tide toplanarak dikili f elaketzedde 
· ri için yardımda bulunan yuı tdaşla 
ı ın teberrularını kahul etmektedir. 
-Yuvaların! kaybedrn bedbaht kar. 

GİRESON' DA 
FIRTINALAR 
Denizde bir ~andal 
battı; içindekilerden 

bir kişi boğuldu 

ŞEHiRDE BAZI EVLERiN 
KİREMİTLERi UÇTU VE 
BAZI ACAÇLAR DEVRiLDi 

Gire~on : 11 ( a. a. )- Pazartei 
akşamı s:ı.at yirmi bir buçukta birden 
bire çıkan ve yarım saat devam eden 
kasırga. şeklinde rnuthiş bir fırtına 
hukftmct konağı <la. d::thil olmak llZl're 
bir çok binalann ltircmitlerini uçur · 
muş, camları kırmış ve ba1.ı nğ:ı~'ları 
da devirmiş lir. 

Gece ege vapnruna verilınl'k Uze
rc kısmen ma vunalarda bulunan iki 
bin çuval fındıktan Uç yUz çuvalı 

ı-;Janrnış, yirmi beş çuval d:ı deniıe 

dökulmek sıırct.ile hasara. ugramı~br. 

Bundan baskn fındık Yllklu bir mau
na da p:.ırç~la11arnk b;tmış, İki mau
na da hasara uğramıştır. Esbiycden 
gelmekte ôlnn iki ve ltc tonluk fındık 
yuklu iki moför baştankara etmiş 

ve muşkilalla kurtarılmış iseler de 
ehemmiyetli hasara uğramışlardır . 
Valimiz fırtına esnasında iskele\'e 
gelerek mavunn ve motörler ile b~n-
lara yuklu fındıllların kurlarılma"ı 

için icabedenlcrc zamanında. tedbirler 
al tlırmışlardır . 

Yine fırtına esnasıoda fener açık· 
larmda içinde dokuz kişi bulunan 
bir balıkçı kayığı devrilmiş ve içinde 
bulunan dokuz kişiden sekizi kurta
rılmış birisi bogulmuştur. 

Firtıdamn kazalardn, nahiye ve 
kö_ylerde .nıpmış olduğu has,ır hak
kında hen Uz mal um at alınnmamışlır. 

Almanyanın ~azı 
yeni teşebbüsleri 

Yulçarı Silizyada Alman 
kanunları tatbik ediliyor 

YAHUDİLER 
" MAL ALAM AZ, S ATAMAZ; 
R A DYO K ULL ANA MA Z 
VE OTOMOBiLLERi OLAMA7,, 

Sernev ki : 11 ( Radyo )-Alman 
makamatı, Almanya'da meri butun 
kanunların yukarı Silezya',·a da tes-
roili teşebbuı;le.ıinc geç~i,tir. • 

Burncbki Yahudi'ler otomobil 
kullanamiyacnk, rndyo dinleyeınİJeCek 
ve radyoya sahip olamiyacaktır. Bıı· 

nun için Y nhudilerin elindeki rall_yolar 
toplanmı~tır. Ve sonra hiç bir Yahu· 
di mal alma!~ ve malını salmak sclfi· 
hiydine mal~k değildir. 

Almanlar burada. 17 yaşından 

ı)() ynşınn kadar olan bu tun sağlam 

erkeklerini Almanya içine na.kletmek
tedirler. 

deşlerinin istiraplarını paylaşan ha 1 
kımız onlaıın ihtiyaçlarım karşıla· 
mak için büyük bir arnka tezahürü 
göstermektedirler maden miiessese 
!eri ve kömür işçileri bu yardıma 

geniş · lıir şeki ide iştirak etmektedir 

ler. 
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SOVVET BASININDAN Adana askeri satın alma 
komisyonu riyasetind~n 

lzvestiya 

Harbe 
H alen Po!onyada harbin bir 1 

kaç haftadanberi bitmiş ol. ı 
duğunu artık hiç kimse inkar ede
mez. Po1onya ordusu ya kale içine 
kapatılmış veya esir edilmiş vazi
yettedir. Po'onya hükumeti hudu
dun öte tarafına kaçmıştır . Emlak 
sahibi zimamdarl .. r ve hurjuvalar 
müstesna olmak üzere Polonyada 
her hangi bir sosyal knvvet sahibi 
senyör kcılmamıştır . Bunlar , s:mi 
surette t< şkil dilmiş olan ve Po 
lonya mi lleti de dahil olmak üzere 
Polonyada sakin bütün milletlerin 
lıaklarından mahı umiyeti ve zulme 

maruz tutulmalan esasına müstenit 
devletin m vcudiyetini idame ettir· 
mek istiyen senyörlerdi. 

S ovyet Rusya ve Almanya hü 
kümetlrri eski Polonya arazisi 

üze,inde s•ı 1 hü ve nizamı tesis et
mek ve bu araziJe yaşıyan millet
lere her birinin milli hususiyetlerine 
u ~ gun rah::ıt bir hayat bahşeylemek 
vazifesini üz · rlnine aldılar . 

Lehist.Jnın yaşıyamaz olduğunu 

İnkar kal ul etmez bir şekilde isbat 
eden Polonya devlet teşekkülünün 
sun derece seri bir surette inhilali 

Garbi Aqupada harbin devamı 

sebeplerini iz ., le ı tmektedir. Şimdi 
körler lıile göıc bilirler ki , Polon. 
ya de\ idi r ski ş ı kli altında ve es
ki arazisinde ihye edilemez. Bunun 
la berabrr, Büyük Britanyanın ve 
Fransanın Almanyaya karşı olan 
harbi Po'o . ı) ar,m ıhyası lıahanesile 

yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
harbiıı devamı biç bir suretle haklı 
gösterilemez. Ve akılsızca bir bo 
ğuşmadan başka şekilde telakki 
t>dilemez . Bu harbin durdurulması 

bütün memleketler ahalisinin men· 
faatleıioc uygt:n olacaktır. 

H erkrs filan veya falan ideo 
lojiye karşı olan vaziyetini 

ifade etmekte serbesttir . Herkt-s, 
bu ideolojiyi müdafaa veya reddet
mek hakkına sahiptir. Fakat1 dünya 

hakkındaki bazı mütaleaları ve İç 
tihatları bazı kimselerin hoşuna 
gitmediğinden dolayı insanları imha 

etmek manasız ve mantıksız bir 
zulümdür. Bu, l izleri orta çağın 
din muhuebele•inin tahripkar ve 
karanlık devirlerin<· doğru geriletir . 

Bununla beraber , tarih göste
riyor ki , hu gibi ideoloji ve din 
muharebeleri nesillerin imhasından 

ve milletlerin kültür bakımından 
vahşet haline avdetinden başka bir 
netice vermemiştir. Hiç bir ideoloji 
ve hiç lir dünya telakkisi ateşle 

ve kıllçla yok edilemez . Hitlerizm 
hakkında ol Juğu gibi her hangi di 
ger siyasi sistem veya içtihat bak. 
kında hürmt-t yahut nefrtt besleni-

• •• 
gazetesıne gore 

son vermeli 

1 
lzvestiya, Bernard Şavın Polonya için o\an 
h a r b e nihayet verilmesini isteyen bir 

ı makalesini tasvipkiir bir lisanla zikrediyor. 

lebilir. Bu zevk meselesidir Lakin, 
" Hitlerizmi imha 11 kasdiyle harp 
yapmak siyasette abes cin1yetin 
\/Ücudünü kabul etmek demek lir. 

H itlerin teklifl~ri , kabul veya 
reddedilebileceği gibi, şıı veya 

bu tadıllere de mevzu teşkil ede-

hükumetlerinin Almanya ya karşı 

yaptıkları harpte en müsbet men
faatleri sebebini teşkil etmektedir. 
Almanyan;n sulhçu tekliflerini inkar 
etmek teşe Lbüsü harbin sebehiyet 

verdiği çok büyük fedekarlıkları 

ve tahribatı bütün mesuliyetile ka. 
bul etmek demektir . bilir. Fakat, inkar edilem~z ki her ı 

halde bu teklifler en kısa bir zaman -------------
zarfında sulhün akdini istihdaf eden 1 

müzakerelere hakiki ve pratik bir 

temel teşkil edelıilirler . Bu cihet 
hes .ba katılarak şurası tahmin edi
lebilir ki, beyanatlarında sulh arzu 
larını tebarüz ettiren Büyük Bri 

tanya ve Fransa hükumetleri harl in 
süratle tasfiyesi imkanını ciddi ve 
pratik bir surette derpiş etmektt-· 
dirler. 

Halbuki, Hitleıin beyanatı et 
rafında İngiliz ve f ransız gazetele
rinde intişar eden mütalealar henüz 
bunu teyit etmemektedir . Evvelce 
esaslı bir mesele halinde görünen 
Polonyanın yeniden kurulması şu 

son zamanlarda ikinci planda mü 
tevazi bir yer aldı. Bugün ilan edi 
len esaslı istek, Hitlnizmin ortadan 
kalkmasıdır. Şimdi lrıgiliz ve Fran 
sız ricalinin hali hazır harbine he· 
def olarak gösterdikleri şey, Hitler 
ideolojisine lrarşı mücadeledir. 

1. ngilizlerin ve Fransızların ileri 
sürdükleri prensipler ve fıkir 

ler ötedenberi arazi emellerini giz · 
!emekte idi . Şu halde bugünkü va· 
ziyet dahilinde Hitlerizm fikrine 
karşı yapılan mücadelenin de bir 
dünya hegemonyasını sağlamlaştır

mak için muayyen başka hedefler 
gizf ,.yip gizlemediği süali varit ola
bilir . ,, 

lzvesti ya gazete ;i, Bernar Cha v 

'ın Polonya için harbe nihayet ve
rilmesini istiyen bir makalesini tas . 
vipkar bir lisanla zikrettikten sonra 
devam ediyor : 

Almanlar Garp cep
hesindeki tazyikten 
endişeye düşmüş 

bulunuyor 

t3irinci sahifeden artan 

MUsadere edllen maddeler 
Londra : 11 -a.a.- istihbarat neza

retinden bildirildiğine göre, 7 ilkteşrin 

de bilen hafta içinde Almanya için ol
duğu anlaşılan 25,000 tonluk harp ka 
çağı eşyası müsadere edilmiştir. 

HarLİ n başından beri müsadere 
olunan eşya yekünu 315,000 tonilato
ya baliğ olmaktadır. 

Yalnız En Heyecanlı ve En Büyük 
Filmler Gösteren 

-slNEMASI

~lYJ A~şaım 

Olimpiyallar Şampiyonu Güzel 
Vücutlu Atlet 

( HERMAN BRİNX ) 
Tarafından Yaratılan Müthiş 

Maceralar ve Heyecanlarla Dolu 

Kuvvetler Kralı 

1 - Askeri ihtiyacı için 100 
adet tevhid semeri yapdırılaçaktır. 
Muhammen bedeli 2600 liradır. 

2 - Uu semereler açık eksilt. 
me ile 27 - 10-939 cuma günü sa 
at onda Ad<tna 1.ıı askeri satın al
ma komİ<;yonunch ı-ksiltmesi yapı 
lacaktır. 

2 - Eksiltm,·yt- iştirak edecek 
olanlar şartnamesini her gün komis 
yonda görebilirler. 

12 - 17-21-26 
11109 

Kiralık yazıhane 

Yeni otel caddesindt-, iş daire ~ 
sinin altında Avukat Macit Güçlii ' 
ve Abdullah Tükücünün işgal et 1 

e 
mekte bulunc!u~u yazıhane kiraya ıı 

verilecektir . Arzu edenlerin Avu d 

kat Macit Güçlüye müracaat et· 
mel eri. 

Kiralık Ev 
lcadiye mahallesi Trahom diS 

panser sokakta 5 Odalı Ev kiralık 
tır. 12 Nomaraya muracaat 

c. 

Ru gece nöbetçi ecza ne 
Yeni postane civarında 

Fuat eczahanesldir 

En<lul Us Gccderi Filminden 

TAN 
--stNEMAsı...

~lYJ A~şcaım 
lKlNCl 13ÜYÜK PROCRı\~l 

OLARAK ~dr 
Deha kar ~ 

SYL VU. SIDNEY ile Emsaııl~ 'lırıı, 
Aktör HENRY FONP~ 11<i 

Tnrafmdnn Calibi Dikkat J3İ; 
Tnrzda yaratılan içtimai ve ço 

YAşmAMAI< 
HAKKIMDI 

H er şey gösteriyor ki , İngiliz 
ve Fransız zimamdarlar ma 

hafili Polonyanın akibeti ve Alman 
milletinin Hitler n-jiminden kurtul 
ması endişesiyle pek az alakadar
dırlar. BI\ devletler, kendi ellerinde 
müstemlekelerin kahir ekseriyetini 
toplamışlardır . Muazzam müstem
lekeleri Alman müddeiyatına karşı 

muhafaza etmek ve bunları hiç bir 
taksime maruz bırakmadan kendi 
nüfuzları altında bulundurmak ar· 
zusu elbette ki Jngiltere ve Fransa 

( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 
Bakir Ormanların Esrarengiz Ş h · T kd' Ed ktı·r. 

" · { k · a esen a ım ece Koşelerınde Cereyan Eden 1- are etlı 

Ve Büyük Filmi Takdim Ediyor 'İlave ten: 

RUDOLPH V ALENTİNO Son Dünya Haberle' e\>ı~ :.__ _____ ..;;.. ___ ~-~ tt 

;;İc ~:ı~:~:"'a(raşeİtvs;;ı'f.t Eöaa~LÜ ) :~: 
9'1 tı~ 

Büyük Şark Filminde Görmcğe Hazırlanınız ıo ' '• 
8. ı 
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: Bay Daladiyenin nutku 
)Ü 

ır. t~e _bahri;elılerimiı, düşman tab· 
[Q ahırlerini kovalıyarak Almanyaya 

t. t ~n yüz binlerce ton iptidaı mad
sa lYı zaptederek Fransa ile müstem
ıl- , e_lerinin serbest mu~vasalalarını te
:>ı ~trıın ettirdiler. Büyük Britanya ile 

ıh~rısa, Okyanusa hakimdirler ve· ta. 
~ l.ı 111 verdiği lel-:rübelerle biliyorsu

ce /. ki, denizlere hakim olanlar dai· 
rıis l: zaferi kaz:rnmıya muvaffak olur. .. , 

:,. 
ilnsız- lnglltz askeri lşblrllği 

~61 8. Daladiye, Bu suretle Fransız
z/ .. '2 ask eı i el birliğınin yalnız de

hl·'"re münhasır olmıyan bütün saf
:.,...;, ~tını zikretlıkten sonıa, Alman 

t ~Osunun "lng. ltı::re, Fransız kaniy-
i 

10 
arp edıyor., yo '.undaki y.ılanları-

F ıı 1 lngılız a&kerlerini ve ln~ıliz or· 
u ıuna ait toplMı hududa doğru gö
;~_n n~klıye kollannın fasılasız gü· 

1 
UlerıyJe nasıl öı tül düğünü söyle

ş \e birkaç dakik& kadar komünist· 
~~en bahsederek, bunların daha dü-
1\ adar hükümetin sulhçu ga} retle 
d~ takbih elıııek için kafi derecede 

e.tıı kelıme bulamıyan k•)yu \•atan-
0~\erler olduguıu ı!iive ellikten 
111 ta, Fransızların kardeşlik cluygulıi · 

a h· ıtap ederek demi.ştiı ki: 

Fransa'nm yaptlğı 
mUcadetenin gayesi 

ıı '·- Komunist işçılerı bog-az'iyan, 
ta öiS iıto Onlaı ın şeflerıy le anlaşan dik-

tık ~ tler •ardır. Biz Fransızlar Fran· 
~Çısıni o ışçınm itıınadını sui i stı· 

İlı il ' 
a

11 
e ona ihanet etmek istiyenlerle 

• Ştıımayı asla aklımıza getirmi\!e-
-~,~ J 

8" 
~ı · ~aladıye, sözü Fram:a'nın yap-
()}l llıucadeleoın hedefine getirerek 

e ~ devam ctm"ştir: 
ı i :- Bız' } urdum uz ve yuvaları
r1rtı Çın, fak::ıt ayni z~manda huc!ut. 
~ıı~ı-~ın otesine geçen ve bizi, bu
~t u hür ve yııkınıne karşı hürmet
~;\i~erdiği soze ve garp ki.ılliirünün 
~ !! ananesine sadık ins'lnlar hali 
iı~ Cliren medeniyet için mücadele 

Otuz., 

··~ ,~cak kati teminat almca 
hlhımızı bırakacağız,, 

n 
~. 

0 
r de bize, -sufütan bahsediyor-

~l s Yle bir sulh ki, desise ve şid· 
t~ıtı ilYesindc elde edilen zaferleri 
trııı~I\ tanımaktan başka bir netice 
ill~t!Ycceı ve aynı mahiyette yeni 
'~acer hazırlanmasına aslii mani ol-

1ktır s .,, 
tdir?on Reichtag nutkunun hulasası 
erııtı Şu : "Polonyayı imha ettim. 

ııl' ~lıtrı tın ve mutmainim. Harbi durdu
D~ ~ıı~i~i z_aferlerimin tasdiki ve sulhun 

~ ıçin bir konferans kuralım . ., 
altilıı J. lisanı çok dini edik, Her fütu
tc~i sonra, Almanya' artık hiç bir 
bıtk01ınadığ-ını söylüyor. fakat ara

c bıııaç ay geçince yani bir tecavüz 
aı~ 1 s~ı~uyordu. lşte biz, tecavüze 
~liıı h ana sarıldılc- ve ancak, emni
~cı--i er altı ayda bir tehdit edılmi
ı~ il ne d . tilk . aır ve kati teminat aldığı-

} 
1 ~. dıtde silahı elden bırakaca-

ir· 
._~I 
l,tı~!'Yanın akıbeti bizzat 

ıetl }Jo ılerı aUlıkadar ediyor! 

ti t"lerlonyanın akıbeti, ancak, iki 
11' " 1 ala~k d t''f..' •· 1 · 

) 

~~il a ar et ıl'tı soy enıyor. 
r.ıı():ı Cevaben o akibetin en evvel 

1 t' >'<llı'ar l~k d ·-· ... 
9' ı~ • ı a a a ar ettıgını soy· o ~ .• 

ij 
· Datadiy~. devamlı sulhun an 

cak kuvveti suiistimal etmek teşeb 
büslerini cezalandırmakla, bütün 
milletlerin haklarını ve menfaatleri· 
ni dürüst bir surette telif etmekle 
milletlerin emniyetini sürprizlere 
mahal bırakmıyan ve her türlü ta. 
hakküm teşebbüslerine karşı bir set 
vücuda getıren mütekabil garanti[!"':- _ 
re istini't ettirmekle kabil olacağını 
tasrih etmiş, kendisine harbin tah
mil edildiği Fransanm, savaşta da, 
her zamanki lisanı kullandığını söy
lemiş ve: 

"- Binaenaleyh, sizin namını· 

za söylüyorum ki, kati P.mniyet ga
rantisini almak için mücadele ediyo
ruz ve mücadeleye devam edeceğiz.,, 
demiştir. · 

Siperdeki askerler ne 
dUşUnüyor? 

Sonra neticeye gelerek, Alman 
askerinin, siperinde, davasınıo hak
sızlığını nasıl idrak ermesi Hızım 
geldiğini, Fransız askerinin ise, bi· 
lakis "Memleketim, sulhu kurtar· 
mak icin her şeyi yaptı, hiç bir mil· 
!ete zulüm etmiyor ve hiç birisiııe 

zulüm etmek iste'lliyor. Ben, vatanı 
müdafaa etmek ve Avrupa,da mil
yonlarca erkeği, kadını ue çocuğu 
çok elim surette vuran feci akibet
ten onu siyanet etmek için lurada 
bulunuyorum. Artık bu hale bir ni
hayet vermek istiyo um. Müdafaa 
ettiğim dava haklı bir davadır. O· 
nu zafere götüreceğim,, diye düşün 
düğünü söylemiştir. 

B. Daladiye, ııutkunu şöyle bi
tirmiştir: 

"- Askerlerimiz ne düş1inüyor
sa, bütün Fransız milleti de onu dü 
şünüyor ve hükümet, her günkü 
mesaisine, sarsılmaz bir azim ile de · 
vam ederek, bütün vatan evlatları· 
nın yüreğinde çarpan imana layık 

olduğunu ispat edecektir.,. 

Adana askeri sa tın alma 
komisyonu riyasetioden 

Adana garnizonu için 28-9-939 
günü uzatılan 150 ton sömikok kö 
mürüne talip çıkmadığından bir ay 
zarfında intaç edilmek üzere pazar 
!ıkla alınacaktır. 

İsteklilerin her zaman Adanada 
ki a~keri satın alma komi'iyonuna 
müracaat etmderi i!an olunur. 
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Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lu736 56 

=--------------·--------"'!""![~----------------------------~ 
Telefon 1 Telefon 

250 250 

Asri Sinemada_ 
T irone 

Pover 

Bu akşam 

Loretta 

Young 
Adolphe 

Menjou 
Bu üç büyük Yıldız : Sinema aleminde bir harjka yarattı 1 : . 

( Metropol Bar ) 
ilaveten: Dünya havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavuz 

Telefon : 250 11096 

Acele etmeyiniz ! 1 
940 modeli RCA y~kmda geliyor . Radyo almadan evvel 

bır kere: 

R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • • ık tizasındand ır . 

R C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
• • • cereyanile hem d<- 12 saatlık anot bataryasile çalışan 

bir modeldir. 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyeı:nizde her 

marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidirı paşa eaddesi 

----------------~----------------------------------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

- Dünden artan -

26 ncıma<ldede yazılmış olan nisablardan az sayıda işçilerin aynı 
mesele hakkında birleşmek suretile dahi iş verep veya iş veren Vekili ile 
aralarında çıkacak ihtilaflar (tekba;.h iş ihtilafı) mahiyetinde olup İş Ka· 
nunu'nun 70 uncu maddesi mucibince ve işbu Nizamnamenin 30, 31, 32. 
33 ve 34 üncü m ıddeleri hükümlerine göre muameleye tabi tutulur. 

MADDE: 28 

Tekbaşlı iş ihtilafı zuhurunda ilgili işçi veya işçilerden biri, topluluk. 
la iş ihtilafı zuhurunda ise 26 ıncı mıdJede beyan olunan nisabı doldu· 
ran işçilerden herhangi biri veya birkaçı yah~t İşveren veya İşveren Ve· 
kili Birinci Mümessil İşçiyi ya doğrudan doğruya yahut dığer Mümessil 
işçilerden biri vasıtasiyle haberdar ederler. 

Fevkalade haller müstesna olmak üzere Birinci Mümessil işçiye veya 
diğer Mümessil İşçilerden birine iş saatleri dışında müracaal olunur. 

Mümessil işçilerle İşveren veya işveren Vekili, Birinci Mümessilin ve 
bunun bulunmadığı zamanlarda diğer Mümessillerden birinin 24 üncü 
maddede yazılı şekilde tesbit olunacak gün ve saatte yapacağı davet Ü· 

zerine toplanıp ihtilafı kurtarmağa çalışırlar. icabına ğöre ihtilafla ilgili 
olan işçiyi veya işr;ileri yahut bunlardan birkaçını dinlerler. 

Toplantıda !esbit edilecek uzlaşma şeklini ilgili işçi veya işçilere 

anlatırlar. Tekl:f olunan uzlaşma şekli ilgili işçi veya işçiler tarafından 
kabul edilip edilmemesine göre aşağLdaki maddelerde yazılı tarzlarda 

muamele yürütürler. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
:m 

PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Sablan Mikdar CiNSi En az 

1 

fuı çok 
K. s. K. S. Kilo 

--ı<oze 6 6,65 
Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi • 

_, -c 

ı-3i ___ -
Klevland 25 

-Klevland-( Y.M:-) 1 

YAPACJ 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çtCIT 
1 1 1 

Yerli "Yemlik,, 
1 1 1 ,, "Tohumluk,, 2,62 

--
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 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 .. • :.o ı:ı Dört yıldız Doğruluk n:s 
~= üç ..E c: " • 
o - Simit :-;: Cü " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

:ı 
C'I c.r 

üç ..... 
" .. 

Simit .. 
Liverpol T eJgrafları Kambiyo ve Para ~.,w 1 

11 I 10 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. 
Penr 

Hazır 6 33 Liret ----
Rayişmark 

Vadeli 1. 5 60-
96 Frank (Fransız) -2-

""49 Vadeli m 5 Sterlin (İngiliz ) -5- --u --
1291 96 Hind hazır s_1_4~ Dolar ( Amerika ) 

Nevyork s 82 -Frank( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. _Tasarruf 

32,000 . LiRA 

ikramiye p)anı 

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. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

______________________________________________ __.../ 

Hililiahmer civarında istiklal okulu karşısınd_a 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarım kabule başlamışttr . Evini dt 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 6-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı . 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşıma kadar hastaları 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

8-30 11087 

-------------------------------------·----------"• 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

. 
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 mamul olup 
yağmur ve çamura ı ağmen kati yen 

p:ıs tutmaz Bisiklet meraklılarınu, 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 • 50-45 

Dürkopp 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergiin 

başlamıştır . 
muayenehanesinde hasto arını kabıJ 

ııı, 

Umumi neşriyat müdürU ~iıı 

Macid Güçlü 1tıı 
~-f 

Adana Türksözü matb•'51 
ti!

0 


