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MOSKOVA 
deklarasyonu 

' NEVZAD GÜVEN 

te ovyet ordusunun mııdaha
i;;;;J} lesiDden sonra V arşova 

ve Modlinin acıklı tes· 
liınile Polonya muharebesi efektif bir 
&urette sona erdi demektir. Polonya-
1'\tn bu suretle Alman ve Sovyet or
duları tarafından istilası temamlan
dıktan sonrıı , futuhatm ne şekilde 
la.afiye edilece~i merakla beklenilen 
bir şeydi: 

Almany:ınm, Rusyaoın hissesi ne 
0lacak '( 

Bu paylaşma oyununda kim ka
:ı:anacak '? 

Yeni Alman - Sovyet hudutları 
~asında kuçuk bir Polonya tempon 
hukumeti yapılacak mı '? 

Son gıınlerde Von Ribbentrop 
ile Molotof Arasında Moskovada ge
Çcn mUzakerelerin netice.,\ olarak ya
Pılan Sovyet - Almruı mUşlerek dek
l-.,asyonu~ butun bu suallere cevap U ~ermiş oldu . Anladık ki , Almanya 
v" Sovyet Rusya - Arslan payı 
llusyasa ait olmak Uzere - Polon· 
~ayı aralarında taksim etmişlerdir . 

Bitler, çok muhtaç olduğu ikti
h'di Rus yardımına mukabil ve bila
llre umduğu askeri yardım limitleri 

~~rşısında Staline karşı buyuk feda
arlıklar yııpmağa mecbur olmuştur . 

lki devletin ,yeni hudutları ara· 
~•tıda bir Eta Tampon kurulmamış· 
~1.~ • Avrupa siyııs1 mahfi1lerine göre 

0yle bir Polonya hukumetinin ku
"lllınasına Hitl~r mani olmuştur . 
~Unku, bu kuçuk hukılmetio suratlı! 
Sovyet tesir ve nııfuzu altına gire
l'ek. Almanya için bir KomUuizm yu· 
"ası teşkil etmesinden korkmuştur . 

Yine Alman - Sovyet deklaras· 
~onuna göre iki hukılmet aralarında 
h tllettikleri bu Polonya meselesine 
/Şka bir devletin mııdahalesini ':'İd-
ttlc reddedeceklerdir. 

Deklarasyonda, Şarki Avrupa me· 
~lesi bn suretle halledildikten sonra 
,) llbanya ve Sovyet Rusyamn yeni· 
trı devamh bir sulhun teessUsUnU 
~ıu etmekte oldutu ileri sUrUlmck· 
..,td.ir. Eğer ba sulh teklifleri Fransa 

t İngiltere tarafuıdan kabul edil
hiYccck olurıa , harp mesuliyetinin 
~b. iki millete ait olacagı ve bu tak· 
.\;de alınacak tedbirler hususunda 
i ~anya ve Rusyaıun birbirlerile 
~~&re edecekleri de ilave olunmak· ... 
~--Ôtedenheri, Polonya i1ini b itir• 
l>ll ten ~onra Almanya tarafından ya• 
~tı söylenmekte olan bu [ Sulh 
tt 2:• ) nun çok az muvaffakiyet 
~ ll.ın olacağını , geçenlerde İtalyan 
~~~'9cki]i B. Musolininin bu taarra -
~ ı:ı. başlangm sayılan ve aşağı yu· 
~~ ayni şekilde bir teklifi ihtiva 

ıbtJ d~crı nutkunun Fransa ve İngiltere 
• ltıtı bll'akt.ğı menfi tesirden anlamak 

ıtıkundUr . 
bt :ilhakika Fransa ve lngiltere har· 

il "iıı· 0 lonyaya karşı olan taahhutlc
~ - il~ 1 

Yerine getirmek için girdiklerini 
ru "lıı~ etmişlerdir . Bu taahhutler ara

a bn Uç devletin birbirlerinden 

ıaa; - Gerisi ikinci sahifede -

•• 
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SARBRÜK ÜÇ TARAFTAN 
T AM.AMiLE MUHASARA EDiLDi 

f;PnP.,.;ı/ Gamlen 

Gn. Gamlen 
C e phede! 

Fransızlar çok mühim ,müstahkem olan Sarbrükün 
yakında olmuş bir meyve gibi düşeceğini söyliyorlar 

Garp cephesine dair veri len 
şayanıdikkat malümat! 

S E Y H A N BARAJININ 
Paris : 30 - a.a. - 30 Eylül sa

bah tarihli fransiz tebliği : 
Gece hadisesiz geçmiştir. Sarre'ın 

şarkındaki mıntakada müfreze faaliye
ti olmuştur, 

•• • 

TEMELi DUN RTILDI 
BARAJ YERİNDE BÜYÜK TÖREN YAPILDI 
SULAR UMUM MÜDÜRÜ BlR NUTUK SÖYLEDİ 

Seyharı barajı inşaatı için kurutan muvakkat köprü ve inşaat 
malzemesini taşıyan dekoviller 

( Yazı•ı ikincide ) 

Kahire : 30 ( Radyo) - Paristen 
haber verildiğine göre; Sarbruk şimdi 
Uç taraftan tamamile muhasara edil
miştir. Buyuk hir Fransız kumandanı 
bu mu .. tahkt!ın ~ehrin yakında olmuş 

bir...nıı;}'Ve ~ dU~eceğini söylemiş
tir. Frnnsız kıtaları yavaş fakat em· 
niyetli metodik bir ilerleyişle Zigfrit 
hattının butttn ileri ı.nuka vem et mer
kezlerini sarmışlardır. 

Oeneral Ga mlen cephede 
Paris 30 ( Radyo) - Başkuman· 

dan general Gamlen Garp cephesini 
yeniden teftiş etmiştir. 

Cumhurı·eisi B. Alber Löbrön de 
ayrıca Fransız kıtaatmı ziyaret et
miştir. 

Paris : 30 ( Radyo ) - Fransız 

Başkumandanı General Gamlen'in en 
muktedir Polonya kumandam olarak 
tanıdığı ve takdir ettiği g ... neral Si
korski Parise gelmiştir. 

General Sikorski Fransa'da teş· 

kil ettiği yuzbin kişilik Polon.ra or· 
dusunun sevk ve idaresini deruhte 
etmiştir . 

Bazı m Utala la r 

Paris : 30 - a.a· - Charles mo

- Gerisi beşinci sahifede -

Son dakika: 

Ankara : 30 ( Radyo ) - ltal,ya 
hariciye nazın Kont Ciyano, Alman
yanın daveti Uzerine bu akşam Ber
line hareket "tmiştir. 

Sovget-Alman paktının 
Avrupadaki akisleri 

* 
Londra : 30 (Radyo) - G.:neral 

Ka:um Vrbayın riyasetinde bir Turk 
askeri heyeti Londra'ya hareket et
miştir. Heyet askeri, iktiiadi ve mali 
mUzakerelerde bulunacaktır. ]\-\ahim 
olduğu Uzere General Ka.ıım Urbay 
birkaç hafta evvel Londra'ya gelmiş 
v• asker} mUzakerelerdt bulunmuştu. 
Bu defada Turkiye'ye verilecek silah
larla mall ve iktisadi mllzakereleri 
görUf• Cektir. 

Almanyanın iV - 8. politikası 
TUTULAN POLITIKANIN MAHiYETi : BLOE, ABLUKA 
BAL TIK MEMLEKETLERi YE BALKAN MEMLEKETLERIDIR 

Londra : 30 ( Rndyo ) - Sov
yet'lerin Londra buyuk elçisi Maiski, 
Lord Halifaks'la yaptığı mulakatta 
Sovyetlerin bltarafbğım bildirmiştir. 

Ekonomik mUzakerelerin huku 

meti tarafından kabul edüdiğini de 
ilave etmiştir. 

Hadiselerin bu keyfiyeti tekzip 
edip edemi,yeceği merak edilmektedir. 

- Gerisi dördüncü sahifede -
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Moskova 
deklarasyonu 
- Birinci .sahifeden artan -

"yrı sulh .} apmamak taal:ıl:ıudu de 
vardır. BugUn Polony a So,7 et Rus· 
J'a V'e Almanya tırafındo.a taksim 
edilmiş bulunuyor. Ye bu iki huku
met son Moskova d cklarasyonJannda 
Polonyada tccssUs eden ~eni s tatU· 
koya hiç bir de,..Jctin mudahalesini 
kabul etmiyeceklerini bildirmişlerdir. 
Bu şu demektir ki , Almanya , İagil· 
teN ve Fransa ile sulh yaparken 
P olonyamn mevzuu bahsolmasını kat
İ_yen kabul etmiyecektir . 

Polonyad:ı.n ayrı bir sulh yapma 
mak taahhudile Polonyaya ve dunya 
y a karşı söz vermiş olan İngiltere ve 
Fransanm böyle bir sulh teklifini ka 
bul etmiyecegine şimdiden muhakkak 
nazarile bakabiliriz. Evvda, garp dev 
letleı-i bu suı-etle Polonyaya karşı la 
:ıhbudlcrine hiyanet etmiş olacaklar· 
dır. ÇunkU, Polonyanın Alman ve 
Sovyet orduları tarafından işgali ha
d isesi bu iki. dev lelin P olonyaya kar 
şı olan borçlarını hiç bir suretle itfa 
edemez. 

Saniyen mesele yalnız Polonya 
meselesi dcgildit'. 1 ngilter e ve F r ansa 
girişdikleri bu harbe, Avrupayı mU· 
t emadi bir tehdit ve Umitsizlik bava 
sından ve Hitler izmden kurtarmak 
ğayesile katlandıklarını ilan etm işler· 

dir. Ve bu niyetlerini de vlet adam 
!arının ağzile, radyolarile, gazeteleri 
le de mütemadiyen dunyaya yaymak· 
tadırlar. Filhakika lngiltere ve Fr an 
sa bu harbe Po1onyaya karşı olRn 
taahhutlerini yerine getirmekten ziya 
de, Almanyanın genişlı;me ·ve hayati 
saha politika-.ile gittikçe ~iraz daha 
tehlikeye duşen kendi emniyet ve bu 
yUk men.l:aatlerini kol'Umak zamanının 
artık geldiginc kani olduk ları için giı· 
mişlerdir. binaenaleyh dava yalnız 

Polon.va dava,ı degil Avrupanın ve 
bilhassa İngiltere \"e ft·:ı.nsanın emni 
yeti davasıdlr. Polonyanın Sovye t 

Rusya ve Alman.ya tarafından istila
.sı bu davayı halletmiş ve tehlikeyi 
ortadan kaldırmış değil, bilakis bu .. -
butun \•ahim bir şekle sokmuştur. 

Almanya ve So,·yct Rusyanın iste· 
diği sulh Almanya için bir zafer sul· 
hu olacak binaenaleyh lngilt;ere ve 
Fransanın ortadan kald ırmağa azmet 
tigi . tehlikeyi busbUtlln artıracaktır 

o halde, Almanya ve Sovyet Rusya· 
n m Moskova dekla rasyonu i le yapdlk 
!arı sulh teklifi İngiltere Ye Fransanın 
k a bul etmiyecegi veyahud sulh mUza 
kereler ine başlamak için P olonyaya 
istiklal ve eski hududlarınm iadesini 
şart koşacakları aşikardır. B unuda 
Ru .. ya Ye Almanyanın kabul "etmiye· 
cegi şuphc.-.izdir. · 

Ohalde ne olacak "( 

İngiltere ve F r ansa tarafından bu 
~ulb teklifi kabul edilmediği takfüde 
Almanyanın bulun milli .kudreti ve 
menbalaı:ını lforutuncaya kadar harbe 
d evama mecbur olacagı ınuhakkaktır' 

son ı\loskova nıUzakereleı·inde Alman 
j!a ile So"·yet Ru!>ya arasında yapıl· 
mı ;ı olması ço\.. muhtemel bulunan giz 
li anlaşmaların mahiyetini bilmedi
gimiz için S o,·yct Ru ... . \anın bu harbde 
vnziydinin ne olacnğını kat 'i olarak 
"öyleıııck imkfınsı.ı:dır. ı\loskova dek· 
larasyonuııun bir ınadclcsindı:. sulh 
tek lifi İngil tere ' e Fran,a tarafından 
reJdcdild igi l nktırde Almanya \ ' C Rus 
vanın. a lınacak tedbirle r hakkında bir 
biril c i c;t i Şa rc edece~i ilan olunmak ta 
dır. Bu rnaJJ c, e gör e , \~on Ri lı b en 

tropun ~on scyah~tıncla dahi ı\loskon\dr n j 
.'.l. ~kcri bir i t t ifak kopa r maga rnu \·n.t-
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HAYVAN 
•• 

BUGUN 
SERGiSi 

AÇILIYOR 
cins ehli hayBölgemizdeki her 

vanlar burada teşhir edilecektir 
Çukurova bölgesi ehli hayvanlar , 

sergisi bugün şehir hipodromunda 
açılacaktır. Sergide , bölgedeki her 
cins ehli hayvanlar trşhir edilecek 
tir . 

Memlekette hayvancılığın inki-
şafı ve hayvan cinslerinin ıslahını 

teşvi k etmesi itibarile bu sergi pek 

Mektep kitapları 

Talebenin vaktında kitap 
ihtiyacının temini 

Şehrimiz kültür t<'şki latına veka 
!etin gönderdiği bir tamimden an· 
laşıldığıııa göre, buyıl orta tedrisat 

okulları talebesinin kitap ihtiyacı müm 
kÜn olduğu kad~r vaktmda temin 
edi lecektir. 

Bir kısım kitaplar hızırlanmıştır 

elde mcvcud kitaplara ait bir liste 
mektep idarelerine gönderi lmiştir . 

Talebeye bu cetvelde gösterilen 
kitaplardan başka hiç bir kitap oku 
tulmıyacaktır. 

iı k okul kitaplanda temamen ha 
zırlanmış bu l unmaktadı r. 

Vaktinde mektebe kay 
dolunmayanlar 

Maarif Vekaleti her hanği bir 
sebeple olursa olsun mekteplere 
kayıt ve kabul müddeti içinde mü 
racaatte bulunamamış çocukların, 

yer bulunduğu takdirde ve~aletten 

:zin a•mmadan mekteplere ka~ul 

edilmelerini kararlaştırmıştır, 

fak olamadığı neticesine varılabil ir. 

Yalnız muhakkak olan birşey \•arsa 
Sovyet Rusya bu harpden Alman.' a
ya iktisaden yardım edecektir. 

Fakat asker i bir yardımda bulu· 
nup bulonmıyacağına dair şimdilik 

hiç bir sarahat me\' cud olmadığına gö 
re, bize bunu ancak hadi oıelerin ya· 
kmda vasıl olacağı inkişaf göster ecek 
tir. 

Elhasıl harbin ikinci ve çok nıU· 
h-im bir safhasına girmiş bulunuyoruz 
yalnız şimdiden hukıncdebileceğimiz 
birşey varsa, bugunku vaziyet ve şart 
lar içinde bir ~ulh Umidi yoktur. 

1kinci bir safharn girmis olan bu . ' 
harlJin m(•vzii olmnkdan çıkaı·ak hir 
Avrupa, hntta dun.ya harb i halini alıp 
al•ıyacn .,;ını ögrenmcktcdc çok gecik 
miy cce0 iz. 

Nevzad Güven 

istifadeli bir teşebbüs olmuştur. Ser· 
gide beğenilen hayvan,arm sahip

lerine ikramiyeler veri lecrktir. Ser 

gi T eşrinievvelin haftasına kııdar 

devam edecektir . 

Serginin açılması münasebetile 

hif o Jromda bir tören yapılacaktır. 

Şehrin idhalat 
ve ihracatı 

Şt" htimiz ticıuet odası ağustos 
939 ayında şehre giren ve çıkan 
maddelere ait bir İstati ik neşret 

miştir. Buna göre, bir ay içinde şeb 
re 341370 liralık eşya girmiş ve 
495,362 l i ralıkda ih racat yapılmış 
hr. 

Bu vaziye te göre 153,992 lira 
lık bir ihracat faz la s ı vard ır. 

Halka üniversiteden radyo 
ile verilecek konferanslar 

Ht' t y ıl olduğu gi bi bu yılda Is 
tanbul üniv.!rsitesi p·ofeı, örl eri tara 
fmdao muhtelif m• vzularda halka 
konfranslar verilecektir. 

Bu konfranslar matbu olarak neş 
redil eceği gibi ayrıca radyo ile bü 
tün memlekete yayılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimişde gökyüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı geçmiştir. Ençok 
sıcak gölgede 29 derece idi. 

Maluliyet raporları 

Maliye Vekaleti, maluliyeti tev 
sik eden ve sıhhi heyetlerden a'ınan 
rapor ların damga resminden muaf 
t u tu lmasın ı k a rarlaş hrmıştır. 

Adli tebligatı n posta ile 
yapılmas ı geri kaldı 

P. T. T Umu n müdürlüğü, ikin 
ci kanunda başlaması kanun iktiza 
sından btı~unrn adii tebliğatın posta 
ile yrıpı'ması işinin tehiri etrafındaki 
tetkikler deva"n etm ı:- kt~di r. Umum 
müdürlük Lu husu,ta:Adliye Veka 
!etiyle ternas ta•ına devam ttmekte 
d:r. Tehir işi için lüzu.11lu kanun 
proj ı-sinin önümüzdeki ay başında 

hazırlığına başlanacaktır . , 

1 Seyhan Barajının 
1 temeli dün tö· 

renle atıldı 

inşasına başlanmış olan Seyhan 
ırmağı rekUlatörünün temel atma 
merasimi dün öğleden sonra Erkek 
Muallim mektebi arkasındaki ye· 
rinde yapılmıştlr . 

Merasim saatı olan on altıd• 
başta Valimiz foaik Üstün ve Tüm 
Komutanımız ve Ankaradan mera
sim için gelen Nafia Vekaleti Su 
İşleri Umun Müdürü Bay SaJihad· 
din Büge, Belediye Reisimiz: , C. H. 
P. Reisimiz ve diger bir çok davet· 
liler merasim yerine gelmişlerdi • 
Evvela :favetlilere, hazttlanan rekii · 
.latör maketi üzerindı; izahat ve· 
rilmiştir. Bundan sonra Seyhan üze· 
rine muvakkaten yapılan köprüden 
gidilerek temel mahalline vanldı • 
Salar Umum Müdüru merasime g~: 
lemiyen Nafia Vekilimiz namına 
bir nutuk söyliyerek, hükumetimizin 
su siyaseti ve zirai kalkınma karar · 
larmı izah ve Adanada teksif edilell 
bu sulama çahşmalarmın ehemmi.tel 
ve istikbalinden bahsettikten sonra 
Nafia Vekili namına rekulatörüo 
ilk temelini atmıştır . 

Bay Salahaddinden sonra Bele· 
diye Reisimiz şehir namına cevap 
vermiş ve rekulatör Kontrol Şefi 
fenni izahatta bulunmuştur . Kur· 
ban kesildikten sonra haztrlanarı 
büfede bütün davetlilere limonata 
ve pastalar ikram edilmiştir. 

Vilayet masraf bütçeleri 
için alınacak tedbirler 

Dahiliye Vekiletı, hususi idare· 
ler bütçelerinin tatbiklerinde mali 
vaziyetin darlı~ı dolayısiyle müşküli' 
ta marı.ız kalındığını ve bazı meınıır 
ve muallim maaşlaıınm vaktinde 
ö Jenmedığini görmüş ve bu husust' 
valiliklere bir tamim yapmıştır. Ve 
kalet bu tamimde şöyle demekte· 
dir: 

En mühim ve en ziyade bassa· 
siyetle üzerinde durulması lazım ge' 
len cihet, mevcut bütçe vaziyetleri 
içinde vali arkadaşlarımın tasarrufa 
acil olmıyao masrafları tehire, bs~ 
ve vecibeleri süratle ıfaya, tediyst~• 
müşkülat varsa ilerdeki günlerin r1l11' 

vazenei i hareketi sa yesınde buıı l.I 

izale etmiye ve ancak mali kudret' 
!erinin temin edebileceği ve başara. 
bi leceği işleri yapmıya matuf t~db1' 
lt>ri almıyd itina etmeleriyle 

0

lcabil 
ola<..ağmdan sene nih!iyetine doğrıl 
her hangi müşkül.ita maruz kalırı 11 

mak üzere bütçe tat bikatınd 1 rnıJk' 
tazi dıkka t ve tasarrufun temini ıic' 
olunur. 
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POLONYA'DA 
- ~---

Himaye :idaresi 
kurulacakmış! 

Polonya'da şimdiden Al· 
man parasmm işlemesi 
emri verihil - Moskovadakl 
Polonya elçillğl erkiıınt Fin· 
landıyaya gidecek. 

------ * -----·-· 
Polonyanın Londra sefiri 

vaziyeti Protesto etti 

SOVYET KIT AA Tl BÜTÜN 
~1ACAR POLONYA SINIRlNI 

DÜN iŞGAL ET rt 

Budabeşte : 30 (Radyo) - Sov
Yet kıtaatı bütün hudud boyunca 
Macar - Polonya hududunu işgal 
etmiştir. 

Varşova : 30 (a.a.) - Polonya
lılar tarafından neşredilen bir tebliğ 
de Leh kıtalarının hangi şerail dahi· 
lincJe teslim olacakları bildiıilmekte
dir. 

Alman kumandanı, bütün Leh 
ıabitleı ine kılınçlarım taşımak hakkı
nı vermiş ve askerlere evlerine gön. 
derilcceklerini vadetmiştir. 

Varşova : 30 (a.a.) - Varşova 

tnüdafaa kumandanlığı, Varşovanın 

teslimi anlaşmasının şartlarını bildir
ınektedir. 

Bu anlaşmaya göre, şehiı 29 Ey
lul 1939 ökle üzeri teslim olmuştur. 

Varşova müdafaasına iştirak e. 
den subaylar, söz üzerine esir mu
amelesi görecekler ve kılınçlarını mu
hafaza eyliyeceklerdir. Alman makam
ları, 1-.ü~ük subayların ve erlerin si
lahtan tecı idini ve aile yuvalarına 
R'Önder ilıııesini tııalı hüt ctmişı ir. 

Kurulacak himaye idaresi 

Anısterdam : 30 (a.a .) - Havas: 
Nazi .si;asi mahfilleri, Polonya'da 

J\lrnan - Rus kati hududunun tesbi
tinden sonra, Bohemya - Moravya 
himaye idaresi modeli üzerinden bir 
l}olonya himaye idaresinin tesisini 
beklemektedir. 

Bu himaye idaresinin merkezi, 
Varşova olaca ktır. Fakat sanıldığına 
!rÖre, Bedin'in bu işde bugün kaışı· 
laştı~ı güçlük, hacha rolünü oynama 
~l kabul edecek bir Polonya şahsı 
bulmaktadır. Bu sebebten dolayı, Po
lonya himaye idaresinin daha uzun 
Zanıan askeri idareye tabi olarak 
kalması muhtemeldir. Fakat diğer 
latafdan Alman zim ı: mdarları, bu me
seleyi pek çabuk surette halletmek 
arıusunu gütmektedir. Çünkü niyet
leri' bir "Polonya hükumeti" mevcut 
bulunduğunu ileri sürerek Polonyanın 
Yabancı memleketlerdeki mallarını 
laleb eylemektir. 

lllloskovadakl Polonya elçisi 

Moskova : 30 (a.a.)- Sovyetler 
birliğindeki Polonya büyü~ elçiliği 
ve konsoloslukları meınur!nrı, pek 
ll'ıuhtemel olarak Pazartesi günü Fin
landiya tarikiyle hareket edecekler
~ir. Bunlarn, Finla11diya için vize ve 
tılrniştir. ' 

~olonya sefirinin protestpşu 

r· Londra : '.JO (a.a .)- Polonya se-
1.ri yeni Rus - Alman paktını Hari · 
cıyc nezaı eli nezdinde dun proles'o 
etmiştir. 

Milli Şefimizin 
Urfayı ilk 

teşrifleri günü 

Yıl dönümü dün çok 
parlak şekilde kutlandı 

Urfa : 30 - a a.- Mill1 şefimi 

zin Urfayı teşriflerinin yıl dönümü 
olan dünkü günü oütün Urfalılar 
Lir milli bayram günü se' inci içinde 
kutlamışlardır. Bu münasebetle bü
yük teıahürat yapılmış başta vali 
askeri komutan, askeri ve mülki er 
kan oldukları halde bütün memur
lar, okullar, esnaf ctmiyetleri ve ke 
sif bir halk kitlesinin iştirakiyle be 
lediye parkında yapılan toplantıda 
vilayet, belediye, halkevi, okullar ve 
teşekküller adına Atatürk büstüne 
çelenkler konulmuştur. 

Kiliste açılan iki yeni 
tesisat 

Antep : 30 a. a. - Bugün Ki
liste Belediyeye ait elektrik fabri
kasında mevcut 75 beygirlik mo· 
töre ilaveten mübayaa ve montajı 

ikmal olunan 125 beygitlik yeni 
motörle takviye edilen santralın ve 
yine belediye tarafrndan yaptırılan 
soğuk hava deposunun açılma tö
reni yapılmıştır • 

FRANSA'DA 

Komünistlerle Jmücadele 

Paıis : 30 - a.a. - Paris, Mar
silya, Toulon, dunkergue ve lille'de 

polis komünistlere karşı takibata devam 
etmektedir. Paris'te humanite gazetesi 
idarehanesinde ve Rusya'ya iltica edf'n 
komüni~t mebuslardan marty,nin evin
de araştırmalar yapılmıştır. 

Mareşal Pilsndski'nin zevcesının 

iki kızı il e beraber bugün Loııdra'ya 
gddiği: lw her alınmıştır. 

Polonyada Alman parası 

Berlin : 30 (a.a.) - Ordu baş 
Kumandanlığı iki kararname neşret 
miştir: 

Bu kararnamelerden birincisinin 
hükümlerine göre, eski Polonya a 
razisinde zloti ile beraber rayşmark 
da rayiç akça olarak kullanılacaktır. 
Bir zlloti, 50 pfennig'dir. 

İkinci kararnamenin hükümleri 
ne göre, eski Polonya arazisinde 
bir raylı kredei sandığı tesis edile 
cektir. Tedavüldeki para fikdamnı 
karşılamak üzere, bu sandık, rayş· 

maı k kıymetli paralar çıkaracak ve 
bü . paralar bu arazid~ tedavül ede
cek tir. Bu kredi sandığr, Polonya 
milli bankasının yerini tutacaktır. Bu 
sandık, 2 Teşrinievvelde çalışmaya 
başlıyacaktır. 

Türksözü 

!Alman - Yuğoslav 
ticaret konuşması 

Belgrad : 30 ~n.a. - Alman 
ve Yıığoslav heyetleri arasında perşem 
be günü Belgrad'da başlıyan iktisadi 
müzakereler hakkında gazetecilere be
yanatta bulunan ticaret ve endüsl ri 
nazın halihazııdnki [ahval dolayısiyle 

bu müıakerelerin hususi bir ehemmi
yet aldığını söyliyeret deıniştir ki : 

Bu müzakereler bizim için büyük 
bir piyasa teşkil eden bir memlekete 
ticaretimizin hayati menfaatlerini temin 
edecektir. Diğer cihetten bu menfaat
lerin bitaraf olan memleketimizin vazi
yeti ile hem ahenk ~olması lazımdır. 

'{unanistan, ltalya, Macaristan ve daha 
başka memleketlerle de iktisadi müza
kerelere girişece~iz.,, 

Alman· - Romen 
yeni ticaret 

paktı imzalandı 

Kahjre : 30 (Radyo) - Roman 
ya ile oran ticaret muahedesinin da 
ha geniş şeklini imza etmişlerdir. 

Mnahedenio yeni şeklin~ göre Ro 
manya petrollarımn dörtte üçü Al 
manyaya ihraç olunacaktır. Bundan 
b&şka Almanya Romanyadan şarap 
maden, ve kömürde alacaktır. 

Uşakta seller 
Uşak : 30 - a. a. - Bu gece 

saat 21 de hiç görülmedik bir fır 

tmayı müteakip gök gürlemeleri ve 
şimşek çakmaları ile birlikte sağa
nak halinde yağmaya başlayan yağ· 
mur sabaha kadar devam etmiştir . 

Uşak'ın ortasından geçen çay taş
mıştır. Seller civar köylerden 11 
küçük hayvan ve bir sığır ğötür

müştü r. :Yılancı mensucat fabrika· 
sı, Alay bahçesi , yün deposu ile 
inhisarlar deposu,clektrik fabrikası, 
mahı ukat deposu ve bahçesini sel 
basmış, çay boyunca 24 bahçtnin 
de mahsulleri selin getirdiği miller 
altında kalmıştır. Bazı köprüler de 
harap olmuştur. Sağanağın devamı 
müddetince: civaıa saikalar da isa 

bet etmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. 

Tiirkiye güreş birincilik
leri bugün Ankarada 

yapılacak 

Ankara : 30 a. a. - Türkiye 
güreş birincilikleri yarın saat 10 
da 19 Mayıs Stadında Başlaya 
caktır. 

Sovyetlerin Sofya elçiliği 

Moskova : 30 - a.a. - Yi1ksek 
Sovyet riyaset divanı, Lavrentiev,i Sov 
yetler birliğinin Sofya elçiliğine tayin 
eylemiştir. 

Sahife : 3 

1 R ~_ı;ı _y_q_I 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DIFOZ lYON 
POSTALARI TÜRKiYE. RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR l / 101 939 

12.30 Program ve memleket saa1 
aycııı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha· 
hederi. 

12.50 Türk müziği 

( Ankara Radyosu küme ses ,.e 
saz heyeti) idare eden: Mesut Cemil 

13.30-14.30 Müzik ( Küçük Or
kestra) Şef : Necip Aşkın) 

!8.00 Hrogram 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik : (Radyo cazı) 

19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk müzi~i ( Fasıl heyeti) 
20.30 Konuşma 
20.45 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 

Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan 
Okuyan : 1. Mustafa Çağlar 
21.30 müzik (Cazband - Pi.) 
22.00 Memleket Saat ayarı. ve 

Ajans 
22.15 Ajans Spor servisi 
22.25 Müzik (Cazband Pi) 
23<~5- 32.30 Yarın~i Program. 

----------------------~---
Sovyet - Estonya paktını 

Sovyet meclisi .tasdik etti 

Moskova : 30 - a.a. - Yüksek 
sovyet riyaset divanı, 28 eylülde imza· 
lanan:sovyel birliği - Estonya karşı
lıklı yardım paktını tasdik etmiştir. 

İtalya nazırlar meclisi 
dün toplandı 

Roma : 30 - a.a. -· Nazırlar mec 
!isi bugün öğleden evvel Mussolini'nin 
riyasetinde toplanarak dahili bazı me. 
seleleri tedkik edecektir. 

Alman .. Macar konuşması 

Budapeşte : 30 - a.a. - Alman 
iktisad heyeti, Macaristan ile Almanya 
arasındaki ticari mübadeleler hak· 
kında Macar mümessilleri ile müza· 
kerelerde bulunmak üzere dün Buda
peşteye dönmüştür. 

Yuğoslavya'da umumi af 

Belgrad : 30 - a a. - Niyabet 
meclisi tarafından neşredilen bir karar
name ile siyası cürümlerle alakadar 
disiplin cürümleri için umumi af ilan 
edilmiştir. 

Amerikan - Alman cemiye 
ti reisi tevkif edildi 

Nevyork : 30 (Radyo) - Nev· 
york hükumeti müddei umumi!.i 
Amerikan . Alman cemiyetinin rei . 
si bu cemiyetin parasını dolandırma 

suçundan dolayı tevkif etmiştir. mu 
vakkatan tahljyesi için tesbit edilen 
kefalet parası 5 bin dolardan 50 bin 
dolara çıkarıldığından ve mevkuf bu 
parayı veremedi2'inden hapishaneye 

konmuştur. 



Sahife : 4 Türksözü 

Sovyet -Alman Paktının akisleri 
- Birinci sahifeden artan -

Sovyet - Alman anlafmaeının 
aklelerı 

Lonclra : 30 (Rady o ) - Roy ter 
ajansı veriyor : 

J ngiliz hukumetinin h:ıttıharcketi 
Sovyet - Alman anlaşmasının huku · 
ınet t nrafından t etkik ve Fransa ile 
i o; ti şareden sonra belli olacağını bil· 
ılirml'k tedir. 

ÇeınLerlayn 2ö Eylul tarihinde 
yaptığı lıı·y:ınatta « Umum1 hedefimiz 
Avrupn_, ı ebedi Alman korkusundan 
k ıırbır ıııa l< hr > tarzındaki be_vBnatı 
icahettircn vazi ,·etin lıaki oldu· 
fiu Kanaati vardı;·. 

Sovyet - Alınan deklarasyonu 
İngilterenin politikasını deniştirmiye· 
Ct·ktir. 

Sov\•ct - Alıııan ekononıi anlaş· 
ırıa sma gl"lincc : Bu anlaşmaya gör e 
Alnumya fa zla lıiı· şey temin edemi· 
yecekt ir. \ ? aziy et lngilterenin Polon· 

,\ a'ya olan taahhuduntı deniştirme· 

ıııi ':i tir. ~ ' uı1kll harp zuhurundan e\•· 
vclki emdll'r Jc dt'ğişmemiştir. 

Hav•• ne diyor? 

Paris : 30 - a.a.- Havas : 
Alman · Sovyct •Sulh,. taarru· 

zu şimdiye kadar hariciye nezaret 
leri yolu ile hiçbir resmi teşebiisü 

intaç etmemiş ise de Fransız efkarı 
bu taarrnzun mahiyetine ittili kes. 
beylemiştir. 

Bütün gazeteler bb 11ı11ılb11 taar 
ruzu hakkında ayni kati lisanı kul
lanmaktadır. 

Petit parisien gazetesinde elie 
diyor ki : 

Moskova görüşmelerinden çıka· 
catı çoktanberi bf'klenen sulh taar 
ruıu dün Almanya ve Sovyetler bir 
liğinin müşterek beyannamesi ile baş 
lamıştır stalin molotov ve Ribbent· 

rop cidden tebrike şayandır çünkü 
bu taarruz ve bu müşterek beyan 
name cidden bir şah eserdir. lngiliz 
lerin, Fransızların ve bitarafların bu 
vesikanın manasını anlamaları ve hak 
kında bir karar vermeleri için bir 
kaç satır içinde lazımgelen herş~y 
mevcut bulunmaktadır 

Petit journal gazetesinde Pierrat 
şiddetli bir lisanla diyor ki : 

Çok sarih surette mevzuu bahis 
olan şey bugün hür milletleriS ~ha· 
yat veya mematı meselesidir. Mede 
niyet ve barbarlık arasında son mü 
cadele yapılıyor. BerJin ve Moıko· 
vanın oynadıkları kerih komedyaya 
verilecek cevapda bir teo kelimedir 
ve bu kelime vatterloo :muharebesi 
sonunda general Cambron~1nun kul 
landığındanberi tarihi bir kelime ol 
muştur. 

Almenyanın ( 4 - B. ) polltlkaeı 

Paris : 30 { Radyo ) - Havas 
ajansı veriyor : 

Sovyetlerin icraatına { 4-B. ) 
politikası denmektedir . 

Blöf 
Abluka 
Baltık 
Balkanlar -

1 . B 
il . B 
ili B 
iV • B 

Sovyetler politikasını ait me
seleler, ( B - 1 ) e ait olup Mos
kovada halledilmiştir. 

Almanyanın barış olinmamını 

tebliği yakındır . Bunu Sovyetlerle 
askeri ittifak taahhütluine baş vu 
racağını zikrederek yapacaktır . 

Bugün için yalnız barış müza 

kereleri yapılacatını beyan etmekle 
iktifa ediliyor . 

Ekonomi anlaşması , Almanya
nın mahrum kaldığı 3 maddelerden 
sadece bir kaçını temin eder , ab· 
lokadan müteessir olan Almanya , 
Sovyetlerle anlaşmaya çalışmakta. 
dır. Sovyetler Birliğinden karşılık 
olarak ne alacağını takdir etmek 
mümkün değildir . Buna mukabil 
Almanyanın neler ödeyecı-ğini is· 
tik bal gösterecektir. 

Almanya şimdilik tampon dev· 
lett · n vaz geçmektedir. 

Eetor.y•nrn v•zlyetl 1 
Estonya filen Sovyetlerin mün

hamisidir 1 Askeri ve siyasi istik· 
lalini kaybediyor • Dış ticareti de 
filen Sovyetlere geçmektedir . 

Sovyet kıtaları Pofonyaya gi 
rerken Eıton~ıa Almanyaya müra· 
caat ederek Sovyetlcrin Baltık 
devletlerinde emeli oldutunu bil· 
dirmiş, fakat hadisat onun aksini 
göstermiştir . 

levlçre efklrıumumlyeel 

Cenevre : 3) ( Radyo )- Yeni 
Rus - Almln anlaşmasınm neşri 
ve Estonyaya dikte ettirilen anlaş. 
ma lsviçredeihalkın teesıürünü ifrata 
çıkarmıştır . 

Gazeteler, enerjik neşriyatta bu 
lunmaktadırlar . 
Sovyet gazetelerl ne diyor 1 

Moskova: 30 a. a. - D. N. B.
Gazeteler, baş makalr:lerini Alman 
- Sovyet anlaşmasına tab,ia etmek
tedir. 

Pravda gazetesi. iki memleket 
arasında dostane komşuluk snüna. 

- Gerisi Beşinci Sayfada -

Antakya Gümrük Muhafaza 
Erzak İhtiyaç Listesi : 

Taburunun Senelik 

Cinsi 

Şeker 
Bulgur 
Kuru Fasulya 
Mercimek 
Zeytin yatı 
Patates 
Pirinç 
Kuru soğan 
Nohut 
Sadeyağ 

Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Arpa 
Sığır eti 
Un 

Miktarı 
Kilo 

3150 
15350 
14475 

497S 
2125 

11900 
8775 
4125 
8850 
3800 
4125 

135500 
201800 
925500 
270000 
55000 

150000 

Muhammen bedel 
Lira 

KJ. 

945 
1228 
1737 
348 25 
850 
952 

2544 75 
165 
S31 

3584 
1237 so 
2032 so 
8072 
9255 
8S05 
9075 

12225 

Teminatı mu ihale günü · Ne suretle ya· 
vakkatası ve saatı pılicağı 

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 " r 

26 12 16.10.939 sa: 15 de " " 
63 75 17.10.939 ıa: 10 da " " 71 40 17.10.939 sa: 11 de ,. ,. 
190 86 17.10.939 sa 14 de .. " 

12 38 l 7.10.939 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: ıs de 

" " 60S 40 19.10.939 sa: il de Kapalı zarf 
694 13 19.10.939 sa: ıs de 

" " 637 88 19.10.939 sa: 16 da " " 680 63 20.10.939 sa: 11 de " " 916 88 20.10.939 sa: 15 de 
" " 

1 - Hatay Gümrük muhafaza tabuıunun senelık erzak ( un mayıs 940 nihayetine kadardır. ) ihtiyacı yu· 
karıya çıkarılmı~ olup yazılı günlerde Anıalcyada Gümrük muhafaza talıuıu satın alma komsiyonunca ihaleleri 
yapılacaktır. Bu husustaki şartnameler mezkur komsiyonda her zaman görlilebilir. 2 - Talip hangi erzak
ların ihalesine girecekse o erzaklar için gerekli ; teminatı muvakkatayı lskenderun gümrükleri başmüdürlüğü 
muhasebesine yatıracak ve hangi ihaleye ait oldutu teminat makbuıunda tasrih ettirecek ve ihale saatinden 
önce komisyorıa müracaat edecektir. 27 - 1 - 7 - 13 11068 

1 Teşrinievvd 939 

1 t 1939 - 1940 Sinema Mevsimine 
Bu r uk Bir Muvaffaki vetlt· 

!ALSARAv 
.SiNEMASI . 

BlYI Akşam 
Mevsinı in ilk Gala Müsameresi 
Oları k Mucın;ı m, Müthiş ve 

Emsalsi1 Tarihi Şaheser 

1 POMPEIN 1 

1 Son Günleri ı 
( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 

Buyuk Stıper Filmi Takdim Ediyor 

Neron Devrini Bütün Haşmetile 
Yaşatan ve Vezü Yanar Datının 

Lavları Altında Mahvolan Pompenin 
Tarihini Canlandıran bu Fevkalade 

Film Bir Sanat ve Sinema 
Harikasıdır 

YARATAN: 
PRESTON FOSTER 

iLAVETEN : 

( Dünya Haberleri ) -·-Bugün 2.30 da 
(BAY TEKiN) 

30 Kısım Birden 
Ve (HAY ALI BÖLÜK) 

10992 

Her sene En Büyük Artislerin F.n 
Güzel fimferini göstermekle Sayın 
Halkımızın Büyük bir Sempatisini 

K azanmıt olan 

TAN 
§emasının l 
1939 - 1940 Sinema 

Mevelml için Kepıl•rını 
açmaeına Pek ez bir zaman 

K•lmıftır. 

Bu sene Tan Sinemasın' 
da Filmleri Gösterilecek 
bazı Yıldızların isimleri 

.J)EANNE DURBIN
CHARLE EOYERS, DANIEL· 

LE D~RRIEx, SIMONE Si· 
1

1 
MON, JEAN GABiN, ZARAH 

LEANDER, POLA NECRI, 

I• 

' • 

IMPERIO ARGENTINA, : , 
ANNA BELLA, 

1~MART A EGGERT "-' 
Y, S •.••• 

1099_!-

Vilayet Jandarma KomU" 
tanhğından: 

Jandarma için binek ve mekki 
ri hayvanı satın alınıcaktır. Satın•" 
isteyenlerin hayvanlarını Vilayet 
Jandarma Komutanlığında müteşek 
kil komisyona getirmeleri ilin olu'" 
nur. 29-1-5- 8 tıo76 

j .. 

1 
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Sovyet - Alman 
paktının akisleri 

Sarbürüküçtaraftanı~~-A~s-r-ıA~-8-1•0~e-m-a~d-a~-~ muhasara edilcli 
- Dördüucü sahifeden artan - - Birinci sahifeden artan -

•ebetleririnin tees~üs etmesinin iki rice, pelit parisien gazetesinde, askeri 
harakat hakkındaki yazısında diyor ki: 

tnemlelcet menfaatine uygun oldu· Almanya için, Sarrebruck'ü kendi 
iunu ve bunun ayni zamanda bütün cephesi dahilinde daha f fazla tutmak 
diğer Avrupa milletleri için de men çok güç olacaktır. Çünkü lbu büyük 
faatli bulunduğunu tebaruz ettirmek endüstri şehri, bizim cephemizin içeri-
te ve yalnız harbi tahrik etmek sine doğru bir çıkıntı teşkil etmekte 

30 Eylul Cumartesi akşamından itibaren 
iki büyük ve emsalsiz film 

-1-
Sinemacılık , filmcilik dünyasının son senelerde yaratabildiği en 

güzel ve en muazzam film 
Büyük ve yüksek bir aşkın romanı . . . Heyecan ve güzelliklerle d\llu 
nefis bir mcı:vzu baştan başa ..• Aşk •.. Heyecan •.• Macera şaheseri 

ve bu sebebten çenuptan, şarktan :ve 
&tezenler alarm vaziyetinin ve kar (Ş 
~ılıklı emniyetsizlikler vaziyetinin de· ~~~t~~r.Fı;;~~~ ~t;;:~b~1~~~~ib~ul~~~ anghay Ateş altında) 
Vamını arzu eylemektedir, demek· yuk ve ehemmıyetlı bır şehrın tam ola 1 
tedir. rak zabtı. azami ihtiyatlı hareket iste- •• •• İ 

lzvcstia gazetesine göre, akte- mektedir. Her yerde olduğu gibi bu- Baş rollerde : Buyuk spanyol ~ ıldızı - 1 
dilen anlaşma uzun bir su!h devre· rada da, lfransız baş kumandanlığı, . 

•İnin sağlam esasını teşkil etmekte· ~:~~.zayiat vermemeğ'i esas ~utm;ık .. l'ı Doleres Delrio ~ George Sonders 
<lir. Alm:ınya ve Sovyetler Birliği J - ı 
" Japon generaflmn tetkiki J - 2 -"Wrupada nizam ve emniyetin ida-
tnesine ba"mayı kendilerine vazife Berlin : 30 - a.a. - Son zaman- :r olstoyun 
bilmektedirler . !arda şark cebhesini ziyaret etmiş olan 

,Pvestia, yazısını şöyle bitiriyor: Japon generali Kont Terauchi, :şimdi Şaheserinden 1 E garb istihkamıannı teftiş etmektedir. Şıhşamı·t Vakası ter ilci memleketin yaf tığı 

•-u~lb_b_ü_~_•_c_~_w_p_s_~_k_a_!,_rr~aa_,_b_a_r. __ ~m1~e:scu~~-iky~e-tri~~~~g-il-~~r-e_v_e_F.r_~_s_a_t_a_- (HAPI MtJıRAT) 1 lıio devamından doğacak bütün • ~ 

Adana Belediye Riyasetinden : 

l - Beher takımı ve kasketiyle beraber üç metre hesabiyle ve ku
~aş-ı 'belediye tarafından verilmek şartiyle belediye zabıta memurları 
~~in otuz takım ltışlık elbise yaptınlması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbiselerin azları, tela vesair masrafları terziye ait olacaktır. 

3 - Elbiselerin muhammen dikiş ücreti beher takım için 13 liradır. 

4 - Muvakkat teminatı otuz liradır. 

5 - ihalesi 10 - 10 - 939 Salı günü saat 15 de belediye rncü· 
'tlerıinde yapılacaktır. 

1 6 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebilir
••er. 

7 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminat makhuzlariyle birlıkte 
ttııtayyen saatte belediye encümenine müracaatları ilan o!unur. 

26 - 28 - 1 - 5 11065 
"'---~------=--~-=-~ ...... -=--~=--""'"=~~--~--~~~-~"=""~ 
1' oros Fabrikası Direktörlüğünden: 

Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatl~rine : 

F abrilcamızda pamukları çekilen müşterilerimizin çiği ti erini, pamuğu 
~~kil.diği tarihten itibaren azami bir haftaya kadar kaldırmalarını rica 

Cıız. 

" Yukarıdaki müddet zarfında kaldırılmayan çiğidler bilumum nakliye 
"f! t ardiye masrafı müşterilere aid olmak üzere Fabrika haricinde tuta 
t a~1ınız an barlara na1cil edilecektir. Gerek fabrikamız dahatincleki ve ge. 
~~ se haricindeki ambarlarda vuku'u melhuz çürüme, yanma, evsaf ve 
~ll\sirıi değiştirme elliasıl licr türlü bozulma ve zararlardan dorayı fabri 
ı11alrlızın hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceğini değerli müşterilerimizin ma-

lllı.ı olmak üzere ilan eyleriz. 
27 - 29 - 1 11069 

, AdanaJ:lalkevi Reisliğinden : 
~a Aşatıda yazıhn komitelerde münhal az:ılılClar için 9 - 10 - 939 
la~ı~rtesi günü isimleri nizasrr.d? yazılı saatlerede Halkevinde seçim yapı· 
İc <lg-ından komitelere kay.tlı azaların o saatlerde halkevine gelmeleri 

~ olunur. 

'<oın·t · · ı e ısmı Münhal azalık Saat 

C.österit 2 16 
~~~yal yardım 1 16,30 

oyc .. ı··k 1 17 f\· u.u 
A.~apsaray ve yayın 1 17,30 

2 18 

_ TÜRKÇE SôZLO ( 

Bugün gündüz 2,30 matinesinde iki. film · 
1 

1-Veronika 2- Hacı Murad 1 

T elcfon : 250 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtil&flarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

MADDE: 11 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan · 

Seçim Heyeti, kesin olarak taayyün etmesini müteakip vazifeye baş· 
:ayarak: 

O işyerinde Nizamnamenin 9 uncu maddesine göre kaç işçi seçil· 
~ek. lazım .geldiğini, ~e~imin nerede hangi gün ve saatte yapılacağını, 
ışyermde bırden fazla ışçı postası çalışıyorsa v~ya 5 inci madde mucibin
Ct'! Müşterek Mümessil işçi seçilecekse her bir postadaki yahut işyerinin 
muhtelıf yerlerde bulunan şut>elerindeki işçilerin reyler~nı nerede, ne za· 
man ve nasıl kullanacaklarına bir yazı ile tesbit eder. 

Bu yazının altını, işyerinin unvan ve adresile kendi isim ve soyadla
rını tasrih ederek, İşveren veya işveren Vekili ve yine isim ve soyadlari
le işyerindeki vazifelerini ve varsa numaralarını yazarak Seçim Heyeti a· 
zası imzalarlar. 

Beş nüsha olarak tanzim edilecek olan bu yazının birincisi lş Daire· 
sinin ilgili Teşkilatına, ikincisi o mahallin en büyük mülkiye memuruna, 
üçür.cüsü o mahallin bağlı bulunduğu Zabıta teşkilabna derhal gönderi· 
lir. Dördüncüsü İşveren nezdinde kalır. Beşincisi ve icap ediyorsa Lunun 
bir kaç sureti de reylerin verileceği tarihten üç- gün evvel işyerinde i _ 
çilerin kolaylıkla görebilecekleri bir veya bir kaç yere asılır. ş 
MADDE: 12 

İşçiler, tayin olunan gün ve saatte, Nizmnamenin 9 uncu maddesinde 
tasrih edilen sayıda İşçilerin (isimlerini, soyadlarını, doğum yerlerini var· 
sa işçilik numaralarını) rey pu3Ulasma yazarak imzaladıktan sonra Seçim 
Heydine verirler. 

(Sonu Var) 8953 



Sahife : 6 Türksözü 1 Teşrinievvel 939 

Adana Borsası Muam~leleri 

PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok Sablan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
lloza 5,75 6,45 
Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi • 

---Klevland 20 37 
-Klevland ( Y.M. ) 1 
-~ YAPAGI 

Beyaz 
1 r 1 Siyah 

- ÇIGIT 
. 1 1 

Yerli "Yemlik. 
1 

-
1 • •Tohumluk,, 

- HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,15 
Men tane ., 

• 
Arpa . c 

Fasulya 
Yulaf .. 2,62 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12 1 12 

UN 
Dört yıldız Salih 

.!::: üç • • 

.J:J ~ Dört yıldız Doğruluk tU 

..!t c.::::: üç ..= ı= ,, • 
~-= Simit 
·- c,; " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N l::.)o 

üç ..... .. ,, 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
30 I 9 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santlrn 

Hazır 6 75 Liret ----
Vade1i 1. 5 88 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -2-"96 --
Vadeli m 5 75 Sterlin (İngiliz ) -5- '24 

_ 5_1 73 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Ne~ork 9 16 Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
Tasarruf ikramiye planı 11939 K. 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 • .S.000 • 
8 • soo • 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 biriktimıiş ·olmaı, 11yni 
zamanda talihinizi de denemiş olursttnuz 10661 

Adana askeri satın alma komiyonu 
reisliğinden : 

1 - lslahiye ve Maraş garnizonlarının mahrukat ihtiyacı için 
kilo Sömikok kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedeli 
2257 lira 50 kuruştur. lık teminatı 169 lira 32 kuruştur. Eksiltmesi 
9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır, 

2 - Şartnamesi Adana Askeri Satın Alma Komisyonunda her gün• 
görülebilir. 

3 - isteklilerin belli günde ilk teminat makbuzlarmm hamil ve kanu~ 
nuni evsafı haiz olduklarına dair vesikalarile komsiyonuna müracaatlara 
ilan olunur. 11048 

21 - 26 -1 - 6 

Adana askeri satın alma koınisyo.nu 
reisliğinden : 

1 - Askeri ihtiyac için muht~lif hizmetlere ait hayvan alınacaktır~ 
Alınacak hayvanlann belleme, kolan, yem torbası1 yular, sapı ve yular 
başlığı, gebre alafıranga kaşağı ve fuçasile birlikte olacak ve hayvanları'" 
ayağı alafıranga Nal ile naHandmlmış bulunacaktır. Mekkari hayvanların · 
semerleri ( palan alınmaz ) beraber alınacaktır • 

2 - Hayvanını satmak isteyenler bu malzemeler ile birlikte hayvan, 
!arını ordu evinde müteşek'dl askeri satın almJ ı koms'iyonuna getirmeleri 
ilan olunur. l 1064. 

26 - 1 - 6 - 11 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümenin..,. 
den: 

1 - Adana - Fevzipaşa yolunun O + 400 - O + 700 ktlometre· 
leri arasında büyük taş köprü üzerinde yapılacak ( 341.73 metre murab' 
bamdaki kısmın yeniden parke inşaatı ( 1329 ) lira ( 3 l ) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 - 10 - 939 tarihine müsadif · perşembe günli 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe aid keşifname, mukavelename ve şartnameleri 
görmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

4 - isteklilerin ( 97 ) lira ( 70 ) kuru~luk muvakkat teminat göster· 
mesi ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almak üzere 2 inci 
ma<J.dede yazılı günden sekiz gün evvel vilayete müracut etmeleri 
lazımdır. 11059 

J 23 - 26 - 2.9 - 1 

Doktor 

i. Kemal Sahr 
Kızılay civarında iskan dairesi ya·nında· 

Müslüm apartmanı 
·-~~~~~~~~~...-."""'"...-.~~~----...-..~~---~-~~------..,,.,/ 

H••l•l•rını her gUn ••b•ht•n •kt•m• kadar k•bul• eder• 

G.A. 25-26~ 10909 ~(j 

Dr. Muzaffer Lokman· 
iç hastalıkları· müteha1 sısıı 
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H.ergün.. muaye. nehanesinde hasta.arını kabjııl' ~:: 
ba1lamıştır. ~ ~~tı 

Umumi ne~riyat müdürii1 

Macid Güçlü-
Adana Türksöıü matbaaP 
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