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Çemberıavn nutkunda şöyle dedi • • 
''Ya fili garanti Almanya ya 

başladığımız 
verilir 

devam 
, veyahut 

ederiz ,, 
biz 

vazifeye ,, 
Artık bir karar vermek Alma·n 

hükümetine düşer ! 
'' 

~;;: #' ~t'-·-ş;:;;·::~Z·l:~~~:~:L·::L~·:~~~:~-~:::~;·ı 
i Lanmaktadır. Fııkut bu.na rağmerı lrıgılız torpıto· i 
· ları Alman denızaıu: gemiıerınP. karşı açtıkları i 

: ava devumdan biran bile geri kalmamaktadır. i 

Garp Cephesinde askerin 
şiddetelndi keşif haraketleri 

Hitler 
harbi 

bir yıldırım 
yapacakmış! 

S Paris : 12 (Radyo) - Düşmanın 
~:;, ~c mozel arasındaki keşif hare· 
A. Crı gitdikçe şiddetlenmektedir. 
~t~d.ı ınıntakada iki taraftanda topcu 
~ Şı olmuştur. 

ll•adere edilen harp kaçajı 
Paris : 12 (Radyo) - Fransız 

amirallığı bir tebliğinde, Fransıı do
nanması tarafından şımdiye kadar 
müsadere edılen harp kaçağı madde
leri hakkmda mnlumat veı mektedir. 
Bu tebhğe nazaran müsadere edılen 
ilk madde ve emtia mıkdarı 150 bin 

-Gerisi üçüncü sbaiede -

~inlandiya:da hazırlık ! 

~aşlıca ~üyük şehirlerin 
llhliyesine · dün başlandı 

~\ ~İller taraftan, Moskovada Finlandiya 
e konuşmalara başlanacağı haberi 

delegesi 
veriliyor 

~t 
l,lld· oı;kova : 12 ( Rndyo ) - Fin-
ııı,~ ~.~1 :a delegesi buglJn Sovyet mU· 
~ ~. l ·ı i11ı ı e bu luşacakbr . Dun akşam 
''ııd arıdiya ınUmessili şerefine Krem
~~f ' bir ziyafet verilmiş ve bu .zi· 

~Si ·· ı 'ttc St 1· . V il rı tıf a ın, Potemkm , ve oro-
da hazır bulunmuştur. 

lstokholm : 12 l Radyo ) - Fin· 
lımdiyada bakim olan fikir , Finlan
landiyarım Sovyetler karşısanda mU· 
dafaası'Z bir vaziyette olmadığıdır . 
Filhakika Sovyvt - Finlandiya hu· 
dudu boyunca devam eden buyuk 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Londra : 18 ( Radyo ) - lngiliz 
başvekili Bay Çemberlayın bugün öğ
leden sonra Avam kamarasında bek
lenen nutkunu verdi. 

Başvekil, Avrupada geçen eylül
den beri cereyan eden -son hadiseleri 
teşrih ettikten sonra, ezcümle şöyle 

demiştir : 
- "Hitlerin Polon yaya karşı harp 

etmek istediği, Papa ve Ruzveltte da
hil olduğu halde birçok nüfuzlu şah· 
sjyetler tarafından yapılan sulh teklif
lerini red etmesile sabittir. Bu arada 
kabahati demokrasi devletlerine yük
lemek için baş vurmadığı çare kalma
mıştır. 

Şimdi ise yüzbinlerce Polonyalı 
ve Almanın canına mal olan : bir harp
den sonra sulh istiyor l 

Hitler komşularına teminat veri
yor : Fakat hangi teminat J Bunu 
komşuları daha [iyi bilirler. 

Bir biri ardısıra Südetler, Çekler 
ve nihayet Polonya vacalan ,meydan· 
dadır. 

Şimdiye kadar yapıhn tecrübeler 
halihazırdaki Alman hükumetinin sözü
ne inanılamıyaca~ neticesini vermiştir; 
Biz intikam kasdi ile s laha sarılmış
değiliz 

Büyük Britanyanın, Kolonilerin ve 

-Gerisi dördüncü sahifede-

fngiltere, Fransay' akar şı olan taahhüt 
lerini fazlasile yapdı ve yapacaktır 

lngiltere F rasa ya 25 bin 
motorlu vasıta yolladı 

Londra : 12 (Radyo) - lngiltere 
harbiye nazırı Lord Belişa dün bir çok 
suallere verdiği cevapda Fransaya gön 
derilmiş olan İngiliz ordusunun Fran
sız ordusu başkumandanlığının emrine 
verilmiş olduğunu bildirmiştir. Bu ha
ber meclisde şiddetli ve sürekli alkış

larla karşılanmıştır. Müteakiben nazır 

Polonya muharebele! inde 

ı Almanlar ne kadar · 
zayiat verdiler ? 

Londra : 12 ( Radyo ) - Neşre· 

dilen maltimata göre . Almanyanın 
Polon.Ya harbindeki zayiatı Hitlt"rin 
nutkunda söyleyiğinden on defo faz
ladır. 

Bu harpte ölen Alman askerleri· 
nin sa,Yısı 91,278 , ağır yaralıların 

84,938 dir. 
190 tank temamile tahrip edilmiş 

361 tank ise ağır hao;ara uğratılmış

tır . 
Hava kuvvetlerinin .zayiatına. ge

lince : 
Almanya 89 avcı tayyaresi 2Hi 

hafif bombardman 197 ağır bombar
dıman ve 9 tarassut tayyaresi k:ıy
betmiştir • 

sözlerine devam ederek demişdir ki 
Filhakika lngiliz ordusu başkuman 

danı Londra hükumetine müracaat hak 
kını muhafaza etmektedir. Fakat buna 
hiç bir zaman lüzum olmıyacağına şüp 

- Gerisi dördüncü sahifede -

İngiliz - Sovyet ti
caret anlaşması 

Londra : 12 ( Radyo )- Bir ln
~iJiz ticaret delegasyoeu ile İngiliz 
ticaret nezareti arasında bir ticaret 
anlaşmaM olmuştur . Bu anlaşmaya 
göre, Sovyet Rusya İngiltereden ka
lay ve kavuçuk ve buna mukabil dtı> 
lngiltereye kereste verecektir. 

Mamafih bu anlaşmanın siyasi bir 
manası yoktur. Sovyet Rusya bund&ll 
evvel de daima kavuçuk ve kalay 
ihtiyacını İngiltereden temin etmiş 
ve lngiltereye kereste satmıştır. Sa· 
tılacak malların sUratle gönderilme· 
sine gelince : Denizin yakında do
nacağı ve Sovyet Rusyanın kereste 
ihracatını biran evvel J&pmağa ça· 
lışmak istemesinden ileri gelmekte· 
dir. Bittabi İngilterede Rusyaya ve

receği malları sUratle göndermrğe 

mecburdur . 



Sahife 2 

r 
Askere davet 

Adana a~kerlik şübe
sinden: 

1 - Her sene olduğu gibi 

birinci Teşıin 939 içerisind~ de 
celp ve ~evk yapılacaktır. 

2 - Bu celpde: 316 (da 
bil) den itibaren 317, 318, 
3 ı 9, 320, 32 ı, ila 334 (dahil) 
doğumlular içerisinden; her ne 
suretle olursa olsun simdiye 
kadar emsallarile sevk edil· 
miyerek askerlik yapmamış 

ve emsalinden geri kalmış pi
yade, topçu, süvari, istihkam, 
muhabere, jandarma, tank, kim· 
ya, harp sanayi, nakliye, güm 
rük demir yolu gibi muhtelif 
sınıflara ayrılmış ol;tnfar sevk 
edilccektır. 

3 - Bu erlerin şimdiden 

hazırlanmalan ilan olunur. 

Bir Katil hakkında 

Dün bir 
hükmü 

İdam 
verildi 

Adanaya bağlı Karaisalı kaza 
sından Kapuzbaşı köyünden Veli 
oğlu Aliyı; Karısı Roziye ile evvelce 
olan aşki münasebetini devam etti· 
rebilmek İçin, uyku halinde iken 
av tüfeğile öldürm~kten ve yaptığı 
suçun İzlerini kaybettirmek kastile, 
Veli oğlu Alinin üzerine çardağı 

yıkıp yakmaktan suçlu aynı köyden 
Kerim oğullarından Nasıf oğlu Hü 
seyin Kartopu ile bu suça iştirak 

etmekten suçlu o köyden Hasan 
oğlu Hasan bu Suçu haklarında A 
dana Aiır ceza mahkemesinde yapı . 

lan duruşmaları sonunda suçlulardan 
N,tSıf oğlu Hüseyin taammüden işlemiş 
olduğuna heyeti hakimece kanaat 
getirildiğinden Türk Ceza kanunu· 
nun 450 inci maddesinin 4 üncü 
bendine göre ölüm cezasına çarptı. 
rılmasına ve diğer suçlu Hasan oğ
lu Hasanın suça iştiıaki anlaşılma· 
dığından beraatine ve emanette 
mevcut Hüseyine ait olan av tüfe· 

Türksözü 13 Teşrinievvel 939 
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PARTİ KONGRELERİ i Bazı mıııtakalarda 

BUGÜN BAŞLIYOR ·N~!:e~;z~~~cate· 
Merkez kazasına bağlı C. H. P. nahiye ocak 

kongreleri 22 teşrinievvele kadar sürecek 
Dahiliye vekaleti nüfus kayıtla

rının yenilenmesi mahadiyle zabıt 

şeklindeki beyannamelerle yapacağı 
nüfus yazımı etrafındaki hazırlıkları· 
na devam etmektedir .. Vekalet ya· 
pılacak nüfus yazımına ait bir de 
n,.me talimatnamesi hazırlanmıştır. 
Bu talimatnameye göre Dahiliye 

DUn aldıOımız malOmata göre, CUmhurlyet Halk Partisinin 
merkez kazaya balh nahiye ocak kongreleri bugUn ( 13 t•• 
rlnlevvel g3g ) baflayacaktır. Hangi gUn hangi ocak kongre
si oıacaOı hakkındaki cedveı alAkadarlara teblll edllml,tlr • 
Ocak kongreıerl 22 tefrinlev- ı 

vel ak,amına kadar devam 
edecrktlr. Bundan sonra kaza 

Trahomlu talebe- vekaletinin tesuit edeceği yerlerde 
ve günlerde hiç. bir hukuki :kıymeti 

kongresi yapılacakhr. • tedavi • l • 
Cümhuriyet Halk Partisi Sey- DIO iŞ eri 

haiz olmamak üzere yazım deneme· 
leri yapılacaktır. Vekalet deneme 
için lüzumlu evrakı daha evvel ya· 
zım yapılacak mıntakalara tevzi 
etmiş bu'unacaktır. Vilayet ve ka 
zalarda bu yazım için vali (ve kay· 
makamların reisliğinde birer komis· 
yon kurulacaktır. Komisyonlarda 
müddeiumumiJer, nüfus müdür veya 
memt•rları, idare heyeti ve belediye 
meclisi tarafından intıhap olunacak 
birer aza bulunacaktır. Müddeiumu· 
milik teşkilatı olmıyan yerlerce koıo· 

isyonlara sulh veya hukuk hakim 
leri iştirak edecektir. Şehir. ve ka· 
sabalarda 200 - 300 nüfuslu bir 
mı~takaya bir nüfus yazım deneme 
memuru ve he-ş mıntakaya da bir 
kontrol memuru tayin olunacaktır. 
Köylerin birbirine uzaklığı ve yakın' 
lığı ve dağınıklığı ve nüfus miktarı 
göz Önünde tutularak bir kaç köye 
bir kontrol memuru tayin edilece 
ğini ko nisyonlar tesbit edecektir. 

han İlyönkurulu kaza merkezi kon· 
gresinin ne gün yapılacağını ayrıca 
tesbit edecektir. 

Bütün Parti Ocaklarında kon
gre hazırlıkları temamlanmı~tır. 

Köy okullarına yollanıla· 
· cak muallim vekilleri 

Vılayetimiz köyler ine gönderile 
cek olan öğretmen vekilleıi maarif 
müdürlüğü tarafından seçilmiştir. 

Muallim vekilleri şehıimiz ilk tet 
risal okullarında staj görmektedir. 
Önümüzdeki haftalar içinde köylere 
gönderileceklerdir. 

Lisansa tabi maddeler 

Haber aldığımıza göre, deniz 
nakil vastalarına ihrakiye olmak üze 
re verilecek olan ağır madeni yağ 

lardan, hava sefinelerine verilecek 
benzin ve yağların lisansa tabi tu 
tulmasma karar verilmiştir. 

ğinin müsaderesine 12 / 1 O / 939 
tarihinde ittifakla veıilen karar C. 
Müddeiumumi baş muavini Şeref 
Gökmenin huzuriyle suçluların yüzle· 
rıne karşı açıkça okunarak anlatıl· 
dı. 

Bu gibi talebeler ıçın 
ayrıca mektepler açıldı 

Şehrimiz mekteplc-rinde trahomla 
mücadele faaliyeti devam etmek· 
tcdir. Her yıl olduğu gibi bu sene 
de şehrimizde trahomlulara mahsus 
okullar açılmıştır . Hars komitesi 
tarafından yaptırılan yeni binalar 
gözleri hasta olan talebelere tahsis 
edilmiştir . 

Merkezdeki istiklal okuluna bu 
yıl trahomsuz talebeler d~vam et
mektedırler . Gözlerinden rahatsız 
olan talebenin toplandığı okullar 
Sıhhat Müdürlüğünün daimi kon 
trolü altında bulunmaktadır. 

V ılayet köy işleri 
bürosu şefliği 

Yazım günü hiç bir kimse sok• 
ğa çıkmıyacaktır. Umumi hizmetleri 

Bir müddettenbtri münhal bulu müteessir ed<:ceği tahmin olunan 
nan vilayet köy işleri brosu şefliğine müessese memurları evlerinden çı· 
Bay Galip Güvendik tayin edilmiş- kabilecekler ve kendilerine izin ve-
tir · si kası verilecektir .• Yazım deneme 

günü kimse • sokağa çıkamıyacatı 
Yeni Vilayet Mektupçusu iç:n deneme mıntakalarındaki halle 

zaruıi ihtiyaçlaıını bir gun evvelifJ· 
Yeni Vilayet Mektupçusu Bay den tedarik edec~ktir. 

Agah dünden itibaren vazifesine Talimatnamede bundan başk•• 
başlamıştır. Muvaffakiyetler dileriz. yazım ve kontıol memurlarının, be· 

lediye mümessilleri, muhtar ve ihtİ 

Otornobillerede maske 
, yar heyeti izalarmın, halkın vazife· 

leri hakkında mufassal malum•' 
vardır, 

Patlayan harp, neleri maskele· 

rnedi ki ... Hakikat•. vicdanı ve in· 
san başlarındaıı sonra otomobilleri 
bile! 

Harp dolayısile İngilterede yal

nız in,.anlar değil, otomobiller dahi 

1 Teşrinievvelden itibaren maske 

kullanmağa mecbur tutulmuştur .. 
Her otomobilin ön fenerleri üzerine 
birer maske g çirilec~ktir. 

Maske bir madenı ılındıre mer 

but dairevi madeni hir safhadan 

iuarettir. Silindirin arkası şeffaf bir 

madde ile kapalıdır. Bunu da nim 

şeffaf ufki üç yarığı vardır. Bunla 
rın karşısında da Üzerleri ka ahlı üç 
açık yarık vardır. Bu maske otomo
bilin gnüne kafi derecede aydınlık 
neşrediyor. 

Hukilmet bu otomobıl maskele· 

ri için beherine üç şilin fiat koy
muşlur.~Maskeoin <>lomobile yerleş· 
tirilrnesi kolaydır. Yan tarafa da 
ziya vrrilmesine rnüsaiddir. 

Şimdiye kadar yapılan tecrüeb· 

!erden alınan neticelere göre mas· 
keli otomobillerin ziyası tayyareden 
görülmemekte ve lakin diğer oto· 
mobil ve arabalartarafından görül 
ıneğe müsaid bulunmaktadır. Bun· 
dan sonra bisikletle-r ve binek ara· 
baları da maske kullanacaklardır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şeıhrimizde gökyüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcll~ 
gölgede 29 dereceyi bulmuştu. 

Doğum 

Cümhuriyet okulu öğretmenle· 
rirıden Salim Ôzkolun bir erkelc 

1 
evladı dünyaya gelmiş adı Kır'ç 
konmuştur. Yavruya sıhhat ve uıtJ11 

ömür, dıler, ebeveyn'ni tebrik ede' 
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Daladyenin nutkuj 
ve Roma mahafili! 

Roma12 

~ ransız Başvekili B. Dalad· 
1r"9 yenin söylediği autu:C Ro 

mada :!erin bir intiba bı 
rakmıştır . Bunun sebebi , yalnız 

nutkun büyük bir katiyet ifade et
mesi değil, ayni zamanda Fransa· 
nın, Hitlerin nutkunu, tekliflerini nİ· 

çin nazarı itibara alamıyacağını 

gösteren sebepleri de ihtiva etme· 
sidir. 

Burada, nutkun bir çok bakım· 
dan büyük bir ehemmiyeti ve çok 
dikkate değer bir mahiyeti haiz 
olduğu kanaati hakimdir. 

Hitler yıldırım 
harbi yapacakmış 

- Birinci sahifeden artan -

tondur. Bunlardan 40 bin tonu maden 
ve 40 hın tonu petrol ve geri kalanı 
da yiyecek maddedir. 

Paris· : 12 (a.a.) - Alman yüksek 
kumanda heyeti, Fransızların sevkül· 
veyş bakımın dan vaziyetleri ile Rh· 
in - Mosellc cebhesinde bulunan 
kuvvetler hakkında malumat istihsa
line karar vermiş görünmekterfir. 

Alman piyadeleri tarafından u· 
mumt hiçbir taarruz yapılmamıştır, 

yalnız istikş ırlar icra etmek ve Fran· 
~•zların mevcud kuvvetlerinin miktarı 
hakktnda malumat edinilmek maksa· 
dile esirler yakalamak üı.ere mütema· 
diyen ufak keşif kolları faaliyette bu
lunmaktadır. Mitralyözlerle hafif top. 
çu kuvvetleri, Alman keşif kollarının 

bütü11 bu teşebbüslerini akamete uğ· 
tatmıştır. 

Almanların istikşaf tayyareleri, 
bilhassa Fransızların müdcıfa hatlaı •·· 
tıın foloğrafilerini almakla meşkul
dür. 

Fakat bu tayyareler, Alman hat· 
!arının gerisinden uçmak, Fransız 
hatlarına ve hatta insansız sahaya 
Yaklaşmamak suretile icrnyı harekat 
etmektedirler. Mamafih Salı günii, 
havanın fenalığından istifade eden 
Alman tayyareleri, Fransız hatlaı ının 
Şakuli surette foloğrafilerini almağa 

ınuvarfak olmuşlardır. 

Yarı re.;mi mahafil. Almanlaı ın 

sarfermekte oldukları faaliyetlerin se
bebinin, kaybedilmiş olan arazinin 
istirdadı ve rhin nehri sulaıının ka· 
barması yüzünden Almaların ileri 
tlıe\Zilerinin su altında kalması koıu
su olduğunu beyan etmektedirler. 
tiltler yıldırım harbı yapacak 

Paı is : 12 (a . a.) - Bitaraf bir 
lllenbadan verilen bir ha bere inan
tnak lazım gelecek olursa Hiller, bu 
hafta, Alman ordulaıinın başkuman· 
danlığını deruhte etmek üzere gaı p 
Cephesine gidecektir. 

Bu takdirde Göring, kenc!isine 
vcıkalet edecektir. Mareşal o zaman 
general Brauchitsch'ten bir derece 
Yüksek bir makam işgal etmiş ola· 
cak tır. 

Söylendiğıne göre, Hitler'in yıl-
dırım tıaıbi yapılma~ı hakkındaki hu· 

1 
susr plan bir kaç seneye taksim edi· 
en erkanılıaıbi }tn n :Yıı rtıgı pl anın 
~erine kaim olacaklır. 

Türksözü Sahife : 3 

İngiliz - Leh 
görüşmeleri 

1 Ruzvelt siyasetine 
taraftar çoğalıyor 

Rapelde Sovyetler iki 
tayyare meydanı kuruyor 

Tallin :12 - a.a.- Reisicumhur 
8. Paets, Sovyet . Estonya ademi 
tecavüz paktının tatbiki hakkında 
evvelce imzalanmış olan hava ve ka 
ra orduları faaliyeti protokolunu tas 
vip etm;ştir. 

Bu ptotokol mucibince Sovyet 
kıtalan lüzumu takdirinde evvelce 
kendilerine tahsis edilen mahaller 
haricinde nahiyelerde de ikamet ey 
liyebileceklerdir Sovyet tayyare kuv 
vetleri evvelce tesbit olunanlardan 
gayri tallinin 60 kilometre cenubun 
da Rappel'de ,ınütemmim iki tayyare 
meydanı kurabilecektir. Sovyet kıta 
!arının kendilerine tahsis edilen yer 
lere nakli 18 teşrinevvelde başlıya· 
caktır. Estonya, Sovyet kıtalarına 

lüzumlu binalann İnşasında yardım· 
da bulunacaktır. 

Diğer tareftan ayni paktın de· 
niz sahasında tatbikatı protokolu 
da dün Sovyet ve Estonya heyetle 
ri tarafından Tallin'de imzalanmıştır 

bunun üzerint", Sovyet bahriye heye 
ti de bugün Tallin'i terkederek mos 
kovaya dönecektir. 

Palonya hariciye nazırı 
Londraya geliyor 

Londra: 12 -a.a.- Dün avam 
kamarasında B. Butlcr, Polonya ha 
riciye nazırının Londraya geleceğini 
ve lord Halifaksm mumaile)'h • ile 
görüşmeler yapacağını beyan etmiş 
tir. 

B. Butler başka bir suale cevap 
vererek hükumeti kraliyenin yeni 
bir Çek hzkumetinin teşekkül etmiş 

olduğuna dair birgüna resmi malu· 
matı olmadığını söylemiştir. 

Londra : 12 -a.a.- 8. Zaleski 
dün lord Halifaksla ve müteakiben . 
de B. Chamberlein'Je uzun bir gö
rüşme yapmıştır. 

Akşam Polonya büyük elçisi 
kont Raczinski bir dine vermiş ve 
ziyafette ezcümle Halifaks, john Si 
mon, Attle~ ve Sinclaire hazır bıı 

lunmuşlardır. 

B. Zaleski bugün kral tarafından 
kabul edilecektir. 

Leh mahfilJeri cuma akşomına 
kadar devam edecek olan bu görüş 
melerden çok memnun görünmekte 
dirler, 

Üç Sovyet torpido muhribi, ev 
velce bildirilmiş olan ziyaret maksa 

d'.ıe. dün ögteden sonra taııin'e gel Almanya - Bulgaı· 
mıştır. iktisadi konuşması 
Estonya -Almanya 
konuşmalarında 
güçlük çıkmış 

Akalliyetlerin mübadelesi 
işide heniiz başlayamadı 

Tallin : 12 - a.a. -. Alman ekal 
liyetinin mübadelesi etrafındaki Al· 
manya · Estonya görüşmerelinde 
ekonomik meseleler üzerinde ciddi 
güdükler çıkmıştır. Bu hususta he
nüz her hangi bir anlaşmaya va11la 
mamış ve Almanları götürmek üze 
re gelen vapurların hiç birisi Alman 
yaya hareket etme miştir. 

Üçyüz 
sahibi 

torun 
adam! 

Belgrad : 12 (a. a.) - Yedi oğ· 
lu ve iki kızı olan 128 yaşında 
bosnalı Matev Mipati isminde ~ir 
damın bugün hepsi de sağ olmak 

üzere 300 hafıdi vardır. Matev, kah , 
ve alkol ve sigara içmektedir. 1 

Bazı anlaşmalar 

dün imı.a ~dildi 

Sofya : 12 -a.a.- Bulgar ajan 
sı bildiriyor : 

Sofyada yapılmakta olan Almen 
Bıılgar ekonomik görüşmeleri dün 
netic~lenmiş ve mevcut ticaret mu 

aheclesi ile Klering mukavelename. 
sini itmam eJt:n bazı anlaşmalar im 
zalanmıştır. Bu anlaşmalar, iki mem 
it-ket menfaatlerini korumaktadır. 

Türk - İtalyan ticari müna 
sebetler.inde inkişaf 

lstanbul: 12 (Telefonla )-Sonl 
zamanlarda ltalya ile ticartt miina ı 
sebetlerimizde büyük bir inkişaf 
göze çarpmaktadır. Bugün başlıca 

halyan pamuklu mensucat firmala 
11nı temsilen Ringali isminde bir fab · 
rikacı lstanbula gelmiştir. Bu zat 
buradan 4 milyon liretlik pamuk 1 
mübayaası için temaslara başlamış· j 
tır. 

Vaşington : 12 ( Radyo ) - Ame· 
rikan Aynn meclisinin dunku toplan· 
tısında hiı• çok A,Yan azaları evvelki 
vaziyet ve fikirlerinin ak ... ine olarak 
Cu mhurreisi B. Ruzveltin harici po· 
litilrnsını tasvip ve takdir eden be· 
yanattıı bulunmuşlardır. Bu cümleden 
olmak Uzcrc B. Burk ambargonun 
kııldırılmo sını istihdaf eden Pitman 
projesini ınudııfoa etmiş ve ilet•i sUr
dugLt delillerJe ıımbargon\1n kıı!Jırıl · 
ması taraftarı olan demokratları çok 
memnun t'tmi~tir . 

'Polonyalılar hala 
döğüşüyorlar ! 

Paris : 12 ( Radyo ) - • l Iaber 
verildigine göre Beyaz Ru:-ı_yıının 

Şıırk mınttıluısında bulunan Kızılordu 
kıtaları Polonyalı zahitlerin i<ll\re 
etmekfo ol<lugu Polonya kıtalarile 

harp etmek mecburiyetinde kalmak
tadır . 

Bu muharebeler sık ormanlara 
iltica elmiş bulunan Polonyalı n ... ker· 
lere \·e zabitlere karşı yapılmakta· 

dır. 

Alman subaylar 

Nazi şefleri hakkında tah
kikat açılmasını istiyor 

Londra : l 2 ( Radyo ) - Ce· 
nubi Almanyada bulunan bir çok 
yüksek rütbeli Alman subayları ve 
diger bazı sivil Almanlar Hitlere 
müracaat ederek Alman milleti Na
zi rejimi için harp ederken Nazi 
Şeflerinden bazılarının ecnebi mem. 
leketler bankalarına para yatırdıkları 
ve bir felaket zuhurunda Alman· 
yayı terkedecekleri etrafında dönen 
kuvvetli şayialar hakkında bir tah· 
kikat açılmasını talep etmişlerdir . 

Bundan başka Hitlere yanlış 
malumat ve gaıanti vermek ~ure· 

tiyle: Almanyayı har be sürükledi· 
ğinden dolayı B. Ribbentrop'un da 
mahkemeye sevkedılmcsini istemiş
lerdir. 

İtalyanın yeni 
Londra elçisi 

Bastianini Londraya gitti 

Londra : 12 (Radyo) - İtalyanın 
yeni Londra büyük elçisi Bastiani. 
ni bugün Romadan hareket etmiş, 
lngiliz büyük elçisi tarafından uğur 
lanmıştır. 

Büyük elçi için Londrada par!ak 
bir kabul merasimi haznlanmaktadır 
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IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C u m a - 131 10 I 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayar ı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Türk müziği( Pi.) 
13.30-· 14.00 Müzık (Karışık proğ

ram - Pi.) 
!8.00 Pı ogram 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

18 25 Türk müziği {Fasıl heyeti) 
19.1 O Konusma ( Haftalık spor 

servi ) 
19.25 Türk müziği 
Çdlanlar : Vecihe, Fahire, Refik 

Fersan, 
Okuyan : Semahat Ôzdenses 
20.10 Temsil 
21.10 Müzik ( Radyo orkestrası 

- Şefi Dr. E. Praetorius ) 

2ı Oll Ajans, Ziraat esham -
borsası - tahvilat, Kambiyo nukut 
(riyal) 

22.20 Müzik (Cazband Pi) 
23 ~5- 23.'1 0 Yarınki Program ve 

kapanış: 

Çemberlayn nut
kunda şöyle dedi 

- Bırinci sahifeden artan-

Domirıyanlarının ve ayni zamanda Fran 
sanın hürüriyetlerini kurtarmağa azım 
etmiş bulunuyorvz. 

Hitler tarafından yapılan bu sulh 
teklif i, zabdettiği yerlerin tanınmasını 

istemekten başka bir şey değildir. in 
giltere için. şeref ve hasiyetini ayaklar 
alhna almadan böyle biremüzakere 
esasını kabul etmek imkansızdır. Al
manya, Polonya ve Çekoslavakyaya 
karşı yapd ığı haksızlıklan düzeltse bi 
le bugünkü hükfımetie ' inanmakda ma 
zuruz. 

Almanya vaadları:: ı tutacafını ne 
gi l.i , pratik hareketlerle isbat '.edebile 
cektir. 

Fransa ve lngilterenin harbi bırak 
malan bazı şartlara bağlıdır ya Alman 
hükumeti sulh teklifinin samimi ve hüs 
nüniyete müstenit olddğuna dair fili 
garanti verir, ve yahudda biz başladı 

ğımız vazifemizi sonuna kadar ifa ede 
ce~iz. Başvekil sözlerini şu cümle ile 
bitirdi : 

- "Artık karar vermek Almanya· 
ya düşer 1 ,, 

Çemberlaynin bu nntku parlemento 
azasının şiddetli alkışları ile karştlan
mıştır. 

Mercimek harasına yeni 
makineler gönderildi 

Mercimek harasında bu mevsim 

geniş bir zirai faaliyet vardır. Zira 

at Müdürlüğü tarafından haraya 

yedi tane Hanomak makinesile Se 

lektörler gönderilmiştir . Harada zi· 

ra at işleri l<' mamen makincleşti
rilmektedir. 

Türksöıü 13 Teşrinievv el 939 

İngiltere Fransaya 
25 bin motorlu 
vasıta yolladı 

- Birinci sahifeden artan -

he yoktur. Çünkü iki ordu arasında 
ki anlaşma tam ve mükemmeldir. 

Mamafi bazı Fransız birliklerinin 
lngiliz kumandanlığı emrine verilme
side mümkündür. 

Ordumuzun techizatına gelince l 
Bu hususdaki hükmü bitaraf memle
ketlerin ve bilhassa Amerikanın şaha
detine bırakmayı tercih ederim. 

Amerikalılar şöyle demektedirler : 
"İngiliz ordusu en mükemmel surette 
techiz olunmuştur. Bu hususda o te
fevvuk edilmesine imkan yoktur.,. 

Fransadaki ordumuza kumanda 
etmek üzere iki general gönderilmiş

tir. Bunlar general Dull ve general 
Brookdur. 

Bundan sonra Lord Belişa, lngil
terenin Fransaya karşı olan taahhatle
rini vasi mikyasda yerine getirmekte 
olduğunu meclise söyleyebilecek bir 
vaziyette olduğunu ve gönderilen ile 
iktifa edilmiyerek daha bir çok kuvvet 
ler gönderileceğini ilave etmiştir. 

lngiliz hariciye nazın, gönderilen 
kuvvetlerin mahiyeti hakkında da iza
hat vererek bu ordunun yüzde yirmi 
sinin piyade, yüzde ellisinin topçu yüz 
de yirmi ikisinin motorlu kıta ve diğer 
kısmınında hücum arabası ve diğer mü 
dafaa vasıtalarından müteşekkil olmak 
üzere 150 bin kişi olduğunu ve içinde 
asgari 15 tonluk tanklar bulunan 25 bin 
motorlu vasıta gönderildiğini söyle· 
miştir. 

Nazır bundan sonra demiştir ki : 
Yalnız Fransaya kuvvet göndermek 

le kalmış degiliz. Yakın şarkda kuv· 
vetlerimizde mühim surette takviye 
edilmiş olduğu gibi bütün dünyadaki 
kuvvetlerimizde malzeme, eslaha ve in 
san itibarile kat kat arttınlmıştır. 

Her kurayi silah albna aldığını 
zaman her yaşdan olmak üzere 50 bin 
kadar da gönüllü topladık. Bundan 
sonra kayd edilecek daha yaşlı gönül 
lüler dahili müdafaaya tahsis edilerek 
bu işe memur edilmiş olan kuvvetle
rimizide harice göndereceğiz. 

Finlandiyada 
hazırlık 

Birinci sahifeden artan -

ormanlar ve göller Finlandiyalıların 
mUessir bir mudaf aa muharebesi yap· 
masını mUmkUn kılmaktadır . 

Moskova : 12 ( Radyo ) - BHra 
diplomatik mahfillerine göre, Finlan
diya Sovyct Rusy anm ısrarı karşı· 

sında bazı fedakarlıklar yapmağa 

mecUur olacak ve tehdit karşısında 

korkma;\·arak bitaraflığını ve hayatı 
haklarını mudafaa edecektir . 

İstokholm : 12 ( Radyo ) - Fin · 
landiyada başhca şehirlerin dunden 
itiharen tahliyesine başlanmıştır . 

Vaşington : 12 ( Radyo )- Siya· 
si mahafilde,Finlan.diyanın harp borç
larım ödemiş yegane memleket ol· 
duğu ve Amerika ile Finlandiya ara
sındaki mUnasebetlcrin çok iyi ve 
sıkı olduğu ileri sUrUlmektedir. 

ispanya Lizbonda bir 
deniz ateşeliği kuruyor 

Lizbon : 12 -a.a.- İspanyol 
hükumeti, Lizbonda bir deniz ateşe 

liti ihdasım kararlaşbrmışbr. 

T ı b • ] j kaidelerine uymıyac k şekilde tu
a e enın saç arı valet yapmaları yasak edilmektedir. 

Vekalet .bu yolda yeni 
bir karar alıyor 

Maarif VekiJliğinin Orta tedrisat 

müesseseleri için hazırlamış olduğu 
yeni disiplin talimatnamesi okul ida 

releri tatafından tatbik mevkiine 

Bu vaziyet karşısında Orta ted

risat müesseselerinde talebeye umu

mi bir kıyafet kabul edileceği gibi. 

talebenin saçları da kestirilecektir. 

Bu hususta okul idareJeı i tedkikler 

, yapmaktadır.Müştereken bütün okul · 

lar 1 u kar.ıra iştirak ettikleri tak· 

d ir de ö nümüzdeki ay başından iti-

konmuştur • Talimatnameye göre , ba ı en saç ke ,,tirilmesine başlana 

talebenin okulda , okul nizam ve cak tı r. 

Yalnız En Heyecanlı ve En Büyük 
Filmler Gösteren 

ALSARAY 
-stNEMASl-

BlYI Alkşaım 
Olimpiyatlar Şampiyonu Güzel 

Vücutlu Atlet 

( HERMAN BRİNX ) 
Tarafından Yaratılan Müthiş 

Maceralar ve Heyecanlar!;\ Dolu 

TARZAN 
Kuvvetler Kralı 

Bakir Ormanların Esrarengiz 
Köşelerinde Cereyan Eden Hareketli 

Ve Büyük Filmi Takdim Ediyor 

Rudolph V a1entino 
yu, unutamıyanlara 

BUyUk Sürpriz 

Mevsimin ilk BUyUk Fllml 

TAN 
•SJNEMASININ• 

IB\YJ Ak~am 
Büyük Sinema Müsameresi olarak 

Sunacağı 

Bafdan bafa Renk ve 
Şiirden ÖrUlmU• 

1
-ALTIN-I 
-HARBi-

( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 
Şaheser Olacaktır 

Ba, Hallerde: 
iki Büyük Sinema Yıldızı 

Beorge Brent ve Ollvla 
De HawlUand 

Tamamen çok güzel renklerle süslü 
olan bu film Göz ve Kulaklar için 
Bedii Bir Ziyafet Teşkil Edecektir -·-AYRICA: EN SON DÜNYA 

HABERLERi 
bu Emsalsiz Artisti 

P E K YAKINDA 

(ŞEYHİN OGLU) 
Büyük Şark Filminde Görmeğe Hazırlanınız 10951 

Adana Tütün Fabrikası 
ğünden: 

Müdürlü-

· 1 - ldare ihtiyacatı icin kapalı zarf usulile 200 metre mikabı göknar 

cins;nden sandıklık kereste alınacaktır . 

2 - Kerestenin muha"Tlmin bedeli 8400 liradır. ( Sekiz bin dört yüz 
lira ) 

3 - Muvakkat teminat 630 liradır ( Altı yı.iz otuz lira ) 

4 - Matlup olan ker~stenin eb'a:iı ve evsafı şartnamede ya:tıltdır. 
5 - Şartname paraşız olarak Fabrikada müteşekkil komisyondan 

alınabilir. 

6 - ihale 23 , 8. Teşrin / 939 tarihine müsadif pazartesi güni.i saat 

on üçde icra edileceğinden taliplerin teklif mektup1arını inhisarlar Adana 

tütün fabrikasında müteşekkil komisyona vermeleri lüzumu ilan olunur. 

13 ~ 17 - 19 11110 

Askeri satın alma 
setinden: 

komsiyonu • 
rıya· 

l - Dörtyol garnizonu için 124 ton sömikok kömürü açık eksiltme· 

ye konulmuştur. Muhammen bedeli 4650 liradır. ilk teminatı 348 lira 

75 kuruştur. Eksilmesi 28 - 10 - 939 cumartesi günü saat onda Ada 

na askeri satın alma komsiyonunda yapılacaktır. 

2 - istekliler şartnamesıni her gün Adanadaki askeri satın alma 

komsiyonunda göre bilirler eksiltmeye girebilecekler şeraiti haiz olduk· 

!arına dair vesaik ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve saatta 

komsiyona müraaaatları ilan olunur. 1111 t 
13 - 17 - 22 - 28 

. .... 
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Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

- Dünden artan -

i Toplantıda Lütün Mümessillerin veya 22 nci maddeye tevfikan bun. 
atın yerine geçmiş olan Mümessillik ehliyetini haiz değil işçilerin ve lş
\ıcterı veya işveren Vekilinin hazır bulunmaları şarttır. 

~9 
Her işyerinde (tekbaşh) veya (toplulukla) iş ihtilafları hakkındaki 

ltıüzakere neticelerini yazmağa mahsus bir zabıt defteri bulundurulur. 
Zabıt defterine elle yazılabileceği gibi sahifelerine makina ile yazıl. 

lrıış yazıla ·ın yapıştırılması da caizdir. 
Zabıt defteri kullanılmağ:ı başlanmadan evvel qer sahifesine sıra 

~.~arası konur ve sonu (bu defter ... , • sahifeded ibarettir) şerhile 
l uınt'ssiller, işveren veya İşveren Vekili tarafından imzalanır. Gerek 
t'ererı veya işveren Vekili, gerf'kse Mümessiller bu zabıt defterini iyi 
it tarzda muhafaza etmek ve salahiyettar Memurlar veya Makamlar ta-

taf · 1ndan vukubulacak her bir talepte bu Memur veya Makamlara ibraz 
"eya tevdi eylemekle mükelleftirler, 

~ 
l'ekbaşlı İş ihtilaffı, yapılan toplantı sonunda bir uzlaştırmağa bağla

ndıtsa, bunun mevzuu ve kortarma şekli açık ve anlaşılması kolay bir ifa. 
e ·ı 

t 1 e 29 uncu madderJe bahsolunan zabıt dtfterine yazılır ve altı işve-
".!} Veya işveren Vekili, Mümessil işçiler ile ihtilafa dahil bulunan işçi 
~eya, işçiler !arafından imzalanır. İşçilerden her birinin imzası iizerine a. 

1
' soyadı, varsa işçilik numarası yazılır. 

(Sonu Var\ 895~ 

1 

______________ , _____________________________________ ___ 

Telefon 
250 

Telefon 
250 

Asri sinemada 
Tirone 

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! 
RCA yakında geliyor . Radyo almadan evvel 

940 modeli bir kere : 

R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • • iktizasındandır . 

R C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
• • • cereyanile hem dt' 12 saatlık anot bataryasile çalışan 

bir modeldir. 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelye111izde her 

marka Radyo garanitli olarak tamir edilır. 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa3 caddesil 

-

abone şartları 
Antakya Gümrük Muhafaza Taburunun Senelik 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l 
~t~eı· --Dış rucınlcketlcr için Abone 
~~ltıtıı1 değişmez yalnız posta masrafı 

Cdi!ir 
~ . 

t ........ tı. 
~I anlar içın idareye müra-

CdiJrneI'd' ı ır. _' _____ _ 

~eşe 
3,5 

kömürü 
kuruş 

~~ ~<ılıs rneş k.. ·· ·· k'I 3 5 t~~t e ·omuru ı osu , 
~ataı1a~ .. K~.mür Pazarında 81 nu
~ ııııt 

1 
°murcü Reşidin dükkanın· 

~,~ 1 rnaktadır . Fırsatı kaçırma-
. ı 1106 11 - 13 - 15 

Erzak İhtiyaç Listesi : 

Cinsi 

Şeker 
Bulgur 
Kuru Fasulya 
Mercimek 
Zeytin yağı 
Patates 
Pirinç 
Kuru soğan 
Nohut 
Sadeyağ 
Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Arpa 
Sığır eli 
Un 

Miktarı 
Kilo 

3150 
15350 
14475 

4975 
2125 

11900 
8775 
4125 
8850 
3800 
4125 

135500 
201800 
925500 
270000 
55000 

150000 

Muhammen bedel 
Lira 

Kş. 

945 
1228 
1737 
348 25 
850 
952 

2544 75 
165 
531 

3584 
1237 50 
2032 50 
8072 
9255 
8505 
9075 

12l25 

Teminatı mu ihale günü Ne suretle ya-
vakkatası ve saatı pılacağı 

Lira Kş. 

70 88 16.10.939 Sa: 10 da açık eksiltme 
92 10 16.10.939 sa: 11 de 

" " 130 28 16 10.939 sa: 14 de 
" 

,. 
26 12 16.10.939 sa: 15 de " " 
63 75 17.10.93~ sa: 10 da " ti 

71 40 17.10.939 sa: 11 de ,. ,. 
190 86 17.l 0.939 sa 14 de ,, 

" 
12 38 17.10.939 sa: 15 de ,, 

" 39 83 18.10.939 sa: 10 da 
" " 265 05 18.10.939 sa: 11 de ,. ,. 

92 81 18.10.939 sa: 14 de 
" " 152 44 18.10.939 sa: 15 de 
" " 605 40 19.10.939 sa: 11 de Kapalı za,f 

694 13 19.10.939 sa: 15 de 
" ,, 

637 88 19.10.939 sa: 16 da 
" 

,, 
GBO 63 20.10.939 sa: 1 t de 

" " 916 88 20.10.939 sa: 15 de 
" " 

1 - Hatay Gümrük muhafaza tabutunun senelık erzak ( un mayıs 940 nihayetine' kadardır. ) ihtiyacı yu-
karıya çıkatılmı~ olup } azılı günlerde Ant ak yada Gümrük muhafaza taburu satın alma komsiyonunca ihaleleri 
yapılacaktır. Bu husustaki şartnameler mezkur komsiyonda her zaman .göriilebilir . . 2 - Talip hangi erzoık
ların inalesine girecekse o erzaklar için gerekli teminah muvakkatayı lskenderun gümrükleri başmüdürlüğü 
muhasebesine yatıracak ve hangi ihaleye ait olduğu teminat makbuzunda tasrih ettirecek ve ihale saatinden 
önce komisyona müracaat edecektir. · 27 - 1 - 7 - 13 11068 
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Adana Borsası Muameleleri 
. ::m 

PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. S. __ K. S. Kilo 
Koza 55~0 

1 

6,65 
Ma. par lafı • 32 
Ma. temizi • 30 

1 . 
- · ı --·-

Klevland 25 37 
Klevland ( v-:-M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
1 

1 

1 ~ Yerli •Yemlik. 
1 • °'Tohumluk. '2,62 

·-~ 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

" 
Yerli 3,30 

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

1 
;. 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç " • .... J:l 
Dört yıldız Doğruluk ..tJ "" 

~ u:: üç . 
.E! c " • 
o - Simit = "'i ,, 
~ ~ Dört pldız Cumhuriyet 
CN <.>-
f°"' üç 

" " ': 
Simit 

" 1 - ' 

Livtrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

ı ı 11 I 10 / 1938 
PeM Santim 

iş Baukasından ahnmışbr. 

Hazır 6 ~ 
Liret I== Rayişmark 

VadeJi l. 5 68 Frank (Fransız) 2 96 
nı 5 58 ~3 Vadeli Sterlin ( ingiliz ) - 5-

Hind hazır - 5\ 43 Dolar < Amerika > ~29 1 08 
Ne~ork s 88 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT· 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 EyluJ, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

l 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalannı kabule başlamıştır . Evini de 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 7-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları • 
nı İstiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder . 

9-30 11087 

• 

------------------------------------·----------,_ 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığım almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamUI olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet merakhlarmıu 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut-
tur. 10911 51 - 45 

Dürkoee 

o,. Muzaffer bokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün 

başlamıştır • 

ıe 
muayenehanesinde hastcı . arını kabıl 

Umumi neşriyat müdür~ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözii matb..,. 


