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SEVİNÇ VAR 

Erzurum hattımız dün 
açlldı 

1 

büyük törenle 
N AFltı~ VEKiLiMiZ BİR SÖYLEDi 

T Urkiye . lngilterc ve Frans:ı 
~1 arnsında . bir hayli :taman· 

SÜKÜN 
Ankara : 20 ( Tdefonla ) - "Na

fia . vekilim\~ Bay Ali Fuat Cebesov 
bugUn Sivas - Erzurum hattını b;·r 
nutukla açmıştır. 

·. 

' 
' 

ıe· 

/ 
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danberi hnzırlanmııkta olan 
~·ardım paktı evelisi _gUn Ankar:ıda 
1ınznl:ınd1 • Üç clevletın hayati ve 
llıUşterek mcııf:ıntlerinin zarur7 bir 
lletice<>i olan bu ittifakın imzalan
ııınsı akid devletler için ne ·kadar 
1ııemnun ctlici bir hadise ise , sulh· 
Perver Ye hugtınku ihtilafın haricinde , 
kalmı~ butıın diger milletler için de 
0 k:ıd:ır sevinilmesi lazım ıı:elen bir 
hadi.,cdir. Sndece tcdafu'i bir karak
ter ta ıo; an, ve hiç bir millete karşı 
tecavuzkar bir mahiyet arzetmcycn 
1'urk - İngiliz - Fransı;r, ittifakı 
Akdeniz ha,•zasmd:ı ve Balkanlarda. 
'Ukiınetin idamcsini temin edl'cck 
başlıca bir fok tör olmuştur . Göksu · 
ıııuzu gere , gere diyebiliriz ki , bu 
'Pakt Turkivc Cumhurivdinin on 
nltı scnedcnberi takibctm~kte oldu,5U 
8tılh politiknsını butu ·1 şaşan-;i)e let· 
"İç eden bir anhışmadır . Turk dip· 
lo,ııasisi bu anl:ısma:rn vasıl olurken 
Çok mUdehbir ~c s~hırlı bir hnth ı 
ho.reket (akibederek milli mcnfoatle · 
"İni. diger beynelmilel taahhutlcrine 
Ve mevcut dostl tıklarına u \durmak 
gibi fevlrnlade bir kiyaset ~östcrmiş 
0 lu,·or . . 

,'\\uahedeve ilave olunan ikinci 
tırotokol bu~un açık bir delilidir. 
hu protolwla nazar:ın İngilterl:' ve 
l•'ransa ile yaptığımız \ıu pakttan 1 

doğrna tnahl:ıutlerirniz , bizi buyuk. 
Şiınal komşumuz ve dostumuz So~yet 
l{Usya alc.yhine harekete icbar edemi· 1 
~ ecektir.Tıırki\•e, Sovvet Rusva ile . . . ' 
llra~ındn cerevan eden son mtızake-
relcrin bir n~ticcve varamamıs olma· 
~ırıa ragmcn , C~mhuriyet p~litika
sırıda bir an:ı.ne halini ahın Sovvet 
do'>tluğuna sadık kaldığını is bat .. et

Lekte ve bu suretle de politikasındaki 

1 
u.YUk durustlUğe ve beynelmilel an· 
11~rnalara verdiği ehemmiyete dUn· 
J:tnın n:ızarı dikkatini bir kere daha 
'>ekınektedir . 

Muahedcnin metnini bir kere oku· 

~.~kb da anlaşılıyor ki , Turkiyenin 

1
1.>.Yle bir paktı imza etmesinin baş· 
lca amilleri evvela ' kendi hayati 
~eııfaa.tlerile lngilterc ve Fransanın 
\> U.Yuk menfaatleri :ırasında kuvvetJi 

e derin bir iştirak gör muş o] ması 
~c 'ia · k h · ı· · nıyen ço e cmmıyet ı , vazı· 
.Yer 

l dUnJ·a mukadderata Uzcrinde 
~~aıni derecede mUessir olabilecek 

•r rnırıtakamn sUkünunu temin arzu· 
~~d 
~ Ur. BugıJn. bu arzunun tahakku-
lj llnu ~örmr-kle mesuduz. Akdeniz ve 
l\ia.lkanlardaki komşularımızın da ay· 

t .derecede memnun kalacaklarından 
Pll'ııniz . Nitekim Turk - İngiliz -
., ";nsız paktının aki~lcı·ini bildiren 
il. J'o istasyonları bu paktın buyuk 

-Gerisi üçüncü sahifede-

CEPHEDE Çok ınuaz;r,aın tczahllrat yapılmış· 
tır. 

1 ÜÇ TARAFU PAKTIN IMZASI MÜNASEBETiLE = 1 

~ .ıÇemberlayn, Daladyenin 

İngiliz ve Fransız tayyare fabri· 
kalaı ı gece, gündüz ve harıl, harıl 
işi emektedır. Fa kal buna rağmen 
birıanevvel hava hakimiyetıni elde 
etmeğe karar vermiş olan lngiltere 
ve Fransa başka mernleketlerede 
müdhiş siparişler vermeğe hazı ı la-
nıyor. Niteki m dün radyo haberleri 
lngiltere ve Frans :tnın 350 mi iyon 
dolar peşın para ile Arnerikaria Arn 
bargo kalkar kalkmaz' 5250 tayyare 
sipariş etm~ğe karar verdi~inı bil· 
dirdiler. Bu resim bir Fransız tayya 
re fabrıkas . nda montaj salonunu gös 
termektedir. 

Paris : 20 ( Havas ) - Fransız 

tebliğine gore, ·cephede gece sakin 

-Gerisi dördüncü sahifede -

ÇEMBER. 

LAYN- SULH 

MU? HiÇ 

BÖYLE BiR 

ŞEY GÖRE

MiYORUM ••• 

lrzgili::ce "Da- · 
ily Miru..ır,, dan 

Saydama telgrafları 

Başvekilimiz, gelen samimi mesajlara 
dün cevaplarda bulundular 

1 Türk - İngiliz - Fransız paktı, Londra ve Pariste şevk 
ve heyecan derecesinde bir memnuniyet uyandırdı 

• 

Londra 20 -a.a.- Royter ajansı 1 

bildiriyor. ı 

Avam kamarasında B. Çemberlayn] 
Ankarada Türk · Fransız • lngiliz an 
!aşmasının imzasını alkışlar arasında 

haber vermiştir. 
Türk - lngiliz - Fransız anlaşması 

hakkında beyanatta bulunmak üzere 
~ amarada cereyan etmekte olan müıa 
kereyi kesen Başvekil B. Çemberlayn 
ezcümle demiştir ki : 

- Geçen mayısın 21 inde Türki
ye ve lngiltere hükumetlerinin uzn müd 
detti ve karşılıklı bir anlaşma akdi için 
mutabık kaldıklarını ve buna intizaren 
iki hükumetin bazı ahvalde te.sirli bir 
surette teşriki mesaiye ve ellerinden 

gelen muavenet ve muzaharetı birbir
lerine yapmıya amade bulunduklarını 

beyan etmiş olduklarını bildirmiştim 

sonradan bu anlaşmanın Türkiye, Fran 
sa ve lngiltere arasında üç taraflı bir 
anlaşma şeklini alması kararlaştırılmış 

tır. 

Müzakereler 12 mayıstanberi de
vam etmiş olmakla beraber hiç bir za 
man hiç bir mühim görüş ihtilafına ma 
ruz kalınmamış (Alkışlar) ve baştan ni 
hayete kadar karşılıklı bir itimat hava 
sı içinde cereyan eylemiştir. (Alkışlar) 
Muahedenin metni üzerinde anlaşma 

üç hafta evvel hasıl olmuşsa da imza 
İngiliz ve Fransız hükumetlerinin mu
vafakatlerile talik edilmiştir zira Tür
kiye hükümeti, Türkiye hariciye veki
linin Moskova ziyaretinin Türkiye ile 
Sovyetler birliği arasında da müvazi 
bir muahede akdine müncer olabilece 
ğini ümit etmişti. 

B. Saraçoğlunun Moskovada yap
tığı müzakereler şimdilik inkıtaa uğra 

mıştır. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

İran - J.aponya 
dostluk paktı 
dün imzalandı 

Tahran : 20 a. a. - Dün ak~am 
lran ile Japonya arasında bir dost· 
Juk paktı imza edildiği bildirilmekte· 

dir. 



Sah;fe 2 Türksözü 

ŞİMALDEKl 
ADALAR 
MESELESi 

E 

Yazan : Lucien Baurgues --- - --
fE3) etil Parisien gazetesinde 
y--"' Lucien Bourgues, aaland 

adalarının Sovyetler birli 
ğine terkedilmcsinin kabulüne Fin 
landiya hükumeti tarafmdıan imkan 
sız nazarile bakıldığını söyliyor ve 
diyor ki : 

Adana Eğitmen kursu 1 

çalışmalarını bitirdi 1 

Seksen Eğitmen mezun oldu 

Moskovanın böyle bir talebi İs 
veç i~in de kabul edilemez ve stok 
holm ve helsinki hükumetleri bu nok 
ta üzerinde temamen mutabıktırlar 
bugünkü vaziyette aaland adalarmırı 
bitaraf vaziyete konması yegane 
mümkün tarzı hal olarak görülüyor 

Eğitmenler, teşekküller ve halk dün Atatürk 
anıh önünde büyük bir merasim yaptı 

Populaire gazetesine gör~. hal 
sinki çok sıkı bir dostluk paktı im 
zasım kabul etmiştir fakat askeri 
bir yardımı red edecektir. 

Oeuvrc gazetesinde genevieve 
tabouis, stalinin Finlandiyaya karşı 

itilafgiriz davrandrğı takdirde politi 
kasmın maruz. kalabileceği tehlikele 
ri müdrik oldıJğunu zannetmekte ve 
vaziyetin müsait bir şekilde inkişaf 
edeceği ümidinin hala mevcut oldu 
ğunu bildikmektedir. 

Milli mensucat spor 
kulübünde atış dersleri 

M ılli mensucat fabrikası spor 
kulübü fabrika dahilinde bir atış 

poligonu yapmı~lır bir sııb<Jy öğret 
men isteyen fabrika kulübünün Lu 

müı acaa tı tetkik edilmektedir Spor töl 
gesi f ctbrika ku'übünün atış poligo· 
nuna Erına muka bir silah vt:rıniş 

tir. 
Pek Önemli olan bu spora ehem 

miyel vefen milli mensucat spor ku 
lül>ünün bu güzel hareketi takdire 
şayandır. 

r 

Yedi aydan beri Adana Günrşli 
okulunda devam eden Eğitmen kur 
su nihayet buldu . Bu hitam vesile· 
sile yetişmiş oJan Eğitmenler baş· 

Jarmda bayrak ve f>üyük bir 
çelenk of dnğu halde pek muntazam 
bir şekilde Atatürk parkına ~ gitti 
Jer. Parkta bütün mektepriler gel
miş ve mevki almışlardı : Vali mu
avini, Maarif Müdürü ve- bir çok 
zevat huzurunda evvela Atatürk 
anılma çelenk konuldu . Ondan son
ra Eğitmenlerin ve bütün mektep· 
lerin iştirakile istiklal marşı okun· 
du. Müteakiben Eğitmenler Atatür
kün manevi huzur u"a onun izi ÜZf'· 

ŞEHiRDE HA VA 

Dün şt>h rimiz degökyijzÜ açık, ha 
va hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 33.5 dereceyi bulmuştu. 

Lik maçları fikstiirü 
tasdik edilerek geldi 

Seyhan bölgesi futbol lig maç 
ları fifıkstürü Ankarad antasdik edi 
lerek bölgeye gelmiştir. 

1 rinde yürüyeceklerine dair andiçti 
ler. Ve sonra sıra ile kendi yaz 

dıkları ve Ôğretmen Muhiddinin 
yazdığı şiiri okudular . Ve çok al. 
kışlandılar • 

Bundan sonra da Kurıun Di· 
rektörü Bay Lutfi Kursun gayesini 

ve memlekete temin ettiği fayda
lara orada bulunanla"a izah ederek 

temiz Türk köylüsünün temiz ha· 
reketini, temiz ruhunu bir defa da· 
ha hazır bu'uoanlara tebarüz ~t 
tirerek merasime iştirak edenlere 

tı"şekkürlerde bulundu. Mezun olan 
Eğitmen1erin adedi seksendir. 

Ceyhandaki vakıflar 
çarşısı 

Aldığımız malumata göre, Ada 

na vakıflar idaresi Ceyhandaki va· 

kıflar çarşısını modern bir hale ko 

yacaktır bu işi yakından takip ve 

hal etmek için vakıflar müdürü ve 

vakıflar mimarı bugünlerde Ceyhana 

gidecekler ve \etkıklerde bulunaçak 
!ardır. 

Şimaldeki Turaniler 
ı- ~NÜN MEVZUU 

1 

19 t8 <le Rusya Çarlığının dağıl 
ması Üzerine Baltık kenarİnda teşek 
kül eden bu memleket göller le kap
lı, az arız:ılı 47500 kilometre· dan bıkan dördüncü waldemar Es 
murabbalık bir arazi üzerindedir. tonyayı Cermen kontlarına para ile 
Mesahasıııın 0, 0 5 ini göller işgal e sattı. Memleket halkı, üç asır müd· 
der. İçlerinde Peipus gölü büyük· detle Alman asilzadelerinin t>siıi o· 
tür. Sahillerinde 800 den fazla ada !arak yaşadı. 1621 de memleketin 
vardır. Bunların da en büyüğü ezel'. ileri gelenleri lsveç kralının himaye· 
dir. En Y.Üksek tepe 130 metre ir· sini istediler. Bu suretle Estonya iki 
tifaırıdadır, asır kadarda fsveçe bağlı kaldı. 

E.stonyalılar, Orta Asyadan gel· 
Demirbaş Şarl, Rüslara mağlup 

Tükrani bi; n1illettir. Finlere yakını 
dır ar .. Bir ara!& Danimarka kralldr olunca 1721 de Estonya Büyük Pet 
Eslo l aUlC!ı "taal ltına alırıak i~te roya kaldı. On dokuzuncu asirda 
mişıerCfı: f~ 19 Cla ı ·i~ci Waldemar memleket halkı birkaç ke·e Rus re· 

EstonJa.Y<t. ~ iir. .. qrtl_ur göndermiş, jimine isyan ettiyse de, Çar asker 
memleketin şi~al,,.kısmını ele geçir· feri bütün kuvvetlerile yüklenerek 
miştirı Reval şehri de bu sııada ku- fazla kımıldamağa meydan vermiyor 
ru.l.~u. Fakat halk müfema~iyeıl İs· lardi. Ayni zamanda Ruslaştırma · 

._y•aııiııın•e•d•i.iıyiıİİlô.:..r J..,u_: ,...·.~-~ •. ·iJ.,.· ... ~ş-·ııİiıı}i.i<'aıi..~-d.;.ı~-?,i,;;.j,.a'~la.;.~,;;,;,", __ c_e r•e•y;~~n_ı_d_a kuvvetliydi. 

1918 de Estonyalılar istiklallr:ri 
ne kavuşunca. ilk iş olarak arazime 
selesini hallettıler, Büyük çifıikleri 

parçalıyarnk köz cemaatiııe terket· 
tiler; erazi sahiplerine tazminat ver· 
diler. Fakat ziraat işlerinin ıslahı için 
çok çalışmak lazımgeldi 

Memleketin 1, l l 8,000 nüfusu 
vardır. 0,u 87 Estonyalıdır; 0,o 1.7 si 
Balt denen Cermenler, % 10,6 sı 

da Ruslar, İsveçliler ve diğer mil· 
letlerdir. 

Es ton ya dili f inceye yakınrJ ı dır. 
' Memleketin Beşte biri ormanlar· 

la kablıdır. Memlekette eskiden da· 
ha çok kağıt sanayii vardı . Şimdi 

altı fabrika senetl~ 16,000 ton ka 
ğıt çıkımr. Estonyada ziraat· maki· 
neleri fabrikalaq da vardır. Mensu
cat sanrıyii, neft·~ istihsali dikkati ca· 
!iptir. 
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Atış poligonu 
planlart geldi 

Poligonun Atatürk par
kında yapılması 

düşünülüyor 

Adanada güzel bir atış poligo-; 
nu yapılmasına karar verilmişti . Bu 
atış poligonunun çok mükemmel 
olması için Ankaradao ve lzmirden 
mevcut poligonlaım planları böl· 
gemize gelmiştir. Haber aldığımıza 
göre, Adana atış poligonu Atatürk 
parkında yapılacaktır . Bu iş için 
alakadarlar Belediye nezdinde te· 
şebbü ile re geçmiştir. 

ve Yeni sebze 
kasaplar hali 

Vakıflar idaresi Belediye 
ite temaslara başladı 

Adana Vakıflar idaresinin Ka· 
lekapısında bir sebze ve kasaplar 
hali irışa ettir~ceğini evvelce yaz 
mıştık . Dün aldığımız malumata 
göre, bu iş son safhaya g , imiş bu· 
lunmaktadır. Vakıflar idarrsi inşa 
meseleleri hakkında Belediye ile 
istişarelere başlamıştır. Bu mahalde 
Belediye üç dükkan istimlak ede· 
cektir. Bir dükkanın mübadelesi de 
yapılmıştır.Yeni halin önün-ie yol da 
genişletilecektir . Bu münasebetle 
bıı civarda daha bazı istimlakler 
yapılacaktır . 

Portakallarımız 

Hastalıkla mücadele 
devam ediyor 

Bölge ziraat mücadele teşkilatı 

· bu sırada Narenciye bahçeleriınit"' 
mussallat olan Kirizomfalus koşioiııe 
karşı açtığı mücadele, 24403 agacı 
ilaçlamıştır. 

Portakal sineği haşeresiyle de 
bir haftadanberi mücadele ve bıJ 
müddet içinde 47000 ağacı ilaçla· 
mış ve bu hususta mücadeleyi d~' 
ha geniş bir şekilde yapabilmek ı' 
çin icap edeo tedbirleri almald8 

olduğu haber alınmıştır. ________ _,.,.,,. .. 

Caferpaşa camii harabl" 
yelten ku~ tarıldı 

p91· 
Uzun zamaodanberi boş bir 

1 
de l:lulunan Caferpaşa camiini)\08~. 
Vakıflar idaresi güzelce taınİf ettı 
rerek harabiyetten kurtarmıŞtır. · 

R 
. 111• 

amiizan münasebetile bu ca 
halkımız~ . aÇilmıştır'.' . . •; 

ıı 
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Akdeniz ve Bal
kanların sulhu için 

çok mesut bir 
hadise 

- Birinci sahifeden artan -

~krleni7. kom ı ımuz ltalynda cin iyi 
bır sureU.! karsılanım~ oldu~tınu ha· 
er vermektedirler. 

%aten böyle bir anlaşmanın bita.
r:ıflıgını ve sulhu muhafaza azminde 
~~rUnen ltal~·an komşularımızın ne;;r.· 

1nde bnska !:urlu bir tesir Yap:\ca · g • . 
•nı duşunmeğe ne mantık ve ne de 
~klıselim mUsnit değildir . Bizim bi
rıt'k 1 arzumuz. dunyanın baştan başa 
•teşlenınege çok rnllsait bir zamanda 
llşanıakta olduğu su sıralarda etra· 
1 • 
llıızda sulhun kuv,·etlendiğini gör· 

llıeklir . Butun komşularımızın da 

~~·rıi duygu ile hareket ettiğine ~ahi~ 
llıanın bizi ne kadar memnun ede

et· 
~ı meydandadır . 
Ttırk - lnglliz - Fransız anlaş· 

~n91 harp tehlikesini Akdenizden ve 
'alknnlardan hayli uzaklaştırmıştır . 

Nevzad OUven 
-..........__ _____________ , ______ ___ 

RADYO 
Bugünkü Program 

ıo 
p RKlYE RADYO o!FüZlYON 
(}~ST ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi 21 / 10 / 939 

~ı. 13.30 Program ve memleket saat 
ıaı 1 

h 11,35 Ajans ve meteoroloji ha
Ctleri 

13.so Türk müziği 
r-. Çalanlar : Vecihe Ruşen Kam , 
'-C•ıct ' et Kozan. 

Okuyan : Mustafa Çağlar 
a~ 14.30 Müzik ( Riyaseti Cumhur: 

lldosu - Şef : Ihsan Künçer) 

lir.· ıs.ı~ - 15.30 Müzik (Dans mü· 
sı. Pi.} 

18.oo Proğ-ram 
e 18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ltıeteoroloji haberleri 

t~ 18 25 Müzik ( Radyo caz orkest· . ) 
~~ti l9.oo Türk müziği: ( geçit kon

) 12 okuyucu sıra ile 
iO.oo Konuşma 
20 15 T" k .. ·ğ· · ur muzı ı 

~~tıl - Ha lk Türküleıi : Mahmul 
tıdaş ve sadi Yaver Ataman 

~a~ 2 
- Saz eserleı i ; Çalanlar -

CiQt,I<~ Der~an, Eşref Ka~ri, Hasan 

21 
aındı Tokay, Basri Ufler. 

~f . Noo Müzik ( Küçük orkestra -
· ecip Aşkın 

~abc~~·O? Memleket saat ayarı, ajans 
~~%.erı, ziraat, Esham - Tahvilat, 

, 
1
Yo - Nukut borsrısı ( fiyat ) 

~e /.2.15 Konuşma : (Ecnebi dilleı-

~2 45 Müzik ( Cazband - pl. ) 

taıcb·A~erikadaki Radyo Klüplerinin 
'lhcıı 

1 
ll~crine bu klupler azalarına 

edılrniştir. ) 
2325 Ve k · - 23.30 Yarınki proğram 
apanış. 

Türksözü Sahife : 3 

, ............................. , ........... ._ ................. , 
1 ıo~nva halb>~ıro~ırö 1 
~ ~ 

Stokholm konferansı 
son verdi • 

mesaısıne 
• 

Şimal devlet reisleri birer nutuk 
<:Öyliyerek Stokholrndan ayrıldılar 

NETİCE: BİTARAFLIK 

Stokholm : 20 a a. - Finlandi· 
ya cumhur reisi Kat:io, şimal konfe
ransını takip eden radyodaki beyana
tında demiştir ki : 

- Barışçı Finlandiya milleti, sa
dece, keneli topraklarında sulh içinde 
yaşamağı arzu etmekle beraber istik
lalini elbirliğiyle müdafaa edecektir. 

İsveç kralı ezcümle şunları söyle
miştir : 

Saraeoğlu 
dün geldi 

Hariciye vekilimizin dün 
gazetelerimize beyanatı 

İstanbul : 20 (Telefonla) - Ha
riciye vekilimiz Şukru Saracoğlu bu
glln saşt 2,15 do Moskova krovazori
le Sivastopoldan lstanbol'a gelmiştir. 
Hariciye vekilimizi Beylerbeyinde 
bir istimpotla İstanbul vali~i, komu· 
tan ve Universite rektörU karşılamış· 
!ardır. 

Ayrıhrken Moskova krovazörU 
Hariciye vekilimizi 19 parça topla 
selamlamışlardır. 

Rıhtımda Ruman~ a ve Sovyet 
sefareti erkanı Şukru Saracoğlunu 

karşılamışlardır. Hariciye vekilimiz 
An.karaya hareket etmişlerdir. 

İstanbul : 20 ( Telefonla) - Bu
radan ayrılırken Hariciye vekilimiz 
Turk gazetecilerine beyauatta bulu· 
narak ezcumle şunları söylemiştir : 

Puhmkin'in ziyaretini iade etmek 
ve iki memleket arasındaki meselele· 
re dair görüşmek Uzere Moskova'ya 
gitmiştim . Sovyetlerle yaptığımız 

konuşma g:Jyet samimi:bir hava için· 
de cere3 an etmiş ve aradaki dostlu· 
ğun takviyesini temin eylemiştir. lle
ride konuşmalarımıza tekrnr devam 
etmek uzere iyi bir intiba ile ayrıl· 

mış bulunu.Yorum . 

Sovyet - Alman 
Paktının tasdiki 

-·--
Her iki tarfta paktı 

Tastik etti 

Moskova : 20 (a.a.) - Tas ajan 

sı bildiriyor 
Yüksek Sovyet divanı, Sovyet 

Rusya ile Almanya arasında 28 ey 
lülde Moskova'da imzalanan Alman 

- Sovyet dostluk hudud muahede· 

- Bütün bitaraf devletlerin mü
tekabil hürmet ve elbirliği ile ayni 
bitaraflık siyasetini ı akip edeceklerini 
umuyoruz. Derin arzum, hiçbir şimal 

milletinin, barış içinde yaşamak hak
kının ıhlal edilmemesidir. 

Stokholm : 20 a. a. - Kral Gus
tav tarafından verilen akşam yeme
ğinden sonra, Danimarka kralı Kris-
tian ve Norveç kralı Haakon,, gece, 
Stokholmdan hareket etmışlerdir. 

Bulgar Başveki\i -------
Kaseivanofun 

istif ası meselesi 

M . Boris 
birlik hükumeti 
kurmak istiyor 

Bulgar meclisi bu ayın 
yirmisekizinde toplanacak 

Sofya : 20 (a,a.) İyi haber olan 
makafiller, kabinenin istifası sebeb
lerinin, sadece dahili siyasete müteal
lik olmayup. beynelmilel hadiselerin de 
bu işle müessir olduğunu söylemek· 
tedirler. Kralın bütün eski başvekil. 

)erle ve eski hariciye nazırlariyle is· 
tişare etmek niyetinde bulunması bu 
tezi teyid etmektedir. Bll geniş mik
yastaki istişare vaziyetin ciddiyetine 
binaen, kralın memleket haleti ruhi
yesi hakkında tam bir fikir edinmek 
istediğini göstermektedir. 

$ofya : 20 (a.a.) Kral eski baş· 

vekillerden stroyça ile muş<ınol\ı ka
bul etmiştir. Siyası rical ile görüşme
lerine, kral, yarın devam edecektir. 

Sof ya : 20 ( Radyo ) - Söy· 
lendiğine göre, Kral Boris bir milli 

. birlik hükumeti kurmak İ<1temekte· 

dir. Bulgar meclisi 28 Teşrinievvel· 
de bir içtima yapacaktır. 

sini ve keza Moskova'da 4 teşrini 
evvelde imzalanan ve bu muahedeye 

zeyl teşkil eden protokolu, muahede 
ile protokola ekli haritalarla birlik· 
te tasdik etmiştir. 

Berlin : 20 (a.a.) - Hitler 28 ey 

lülde Alma.oya ile Rusya arasında 
imza edilmiş olan "hudut ve dosluk,, 
muahedesini tasdik etmiştir. Führer. 
Almanlarla Sovyetler arasındaki hu· 
dut hattrnı tesbit eden protokoluda 
tasdik etmiştir. 

r·~· ...., ............ ·---. ---. .-. . ~· .... ~-~·< 
; ANK, RA'DA ; 
• • 
i ru··rk ı· ·ı· . ! - ngı iZ ! 
• • • 
! fransız askeri i 
• • t istişareleri i . 
• • i Ankara : 20 ( Telefon- i 
i ta) - lnglliz - Fransız - e 
i Türk askeri heyetleri bu- i 
i gUn ö§ıleden evvel ve son. i 
i ra genel kurmay temas- i 
i lara devam etmlşJerdlr. t 
! Kıymetli mlsafırlerlmiz ! 
! yimeklerınl hususi o'arak ! 
! yemlşlerdlr. e 
! Ankara : 20 ( Telefon- ! 
! la] - Bu akşam _bafveklli- ! 
! mlz Reflk Saydam tarahn- ! 
! dan aşkeri mlsaflrlerlmlz • 
! şere\lne Ankarapalasta bir • 
! ziyafet verumı,ttr. • Ziya· ! 
! fette Mareşaıımız Fevzi ! 
! Çakmak, general Naci Tı· ! 
! naz Ue dlger generaller, ! 
! vaklller, ve hariciye vaki ! 
! letl erkim hazır bulunmu'Ş ! • • • • lardır. 

~ Deöerll mlsaflrlarlmlz ı 
i bugün şehrimizden ayrıla- i 
i caklarbır. i 

·~·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

Hariciye Vekilimiz 

Gösterilen hüsnü kabul' 
den dolayı Molotofa bir 
teşekkür telgrafı çekdi 

Moskova : 20 (a.a.)- Tass ajan· 
sı bilrfüiyot : 

Türkiye Hariciye Vekili 8. Şükrü 
Saracoğlu, Sovyeller birliği halk ko· 
miserleri heyeti reisi ve Hariciye halk 
komiseri B. Moloto\ 'a şu telgrafı 

göndermiştir: 

Sovyetler Birliği arazisinden ayrıl

dığim sırada, Sovyet ricali ıle Sov· 
yet makaınalı tarafından gösterilen 
samimi ve misafirper verane kabul-
den dclayı hararetli teşekkiiılerimi 

ifade etmek isteı im. hakkımda göste· 
rilen dostane ihtim<tmlar, ınemleketle
rimiz arasında mevcut ananevi müna
sebetlerin mümeyyiz vasfı olan müte
kabil samimiyeti \'e dostluğu bir ke
re daha müşahede etmek fırsatını 

bana vermiş olan Sovyet devlet rica. 
li ile yaptığım temasların unutulmaz 
intibalarından mülhem olarak, değ:ş
mf'Z dost:uk hislerimin kabu ünü ve 
Sovyet hükumetine şükranlarımın ib· 
!ağını rica edeı im, 8. Reis. 

B. Molotov, B. Şükrü Saracoğlu. 
na şu telgrafla mukabele etmiştir : 

Samimi sözlerinizden ve ifade
etliğiniı duygulardan dolayı size çok 
müteşekkirim. Moskova'da yapılan 

fıkir taatilerinin, Sovyet Rusya ile 
Türkiye arasında mevcut dostane mü
nasebetleri tekrar teyid ettiğini müşa
hede eylemekle keza bahtiyarım. 

Dostane duygularımın kabulünü rica 
ederim, 8. Vekil. 



Sahife : 4 Türksöıü 21 Teşrinievvel 939 

Üç taraflı Paktın 
imzası münasebetile 

- Birinci sahifeden artan :__ 

Türkiye hükameti kendisine yapı· 
lan bazı teklifleri daha evvel bir taraf 
tan Türkiye ve diğer taraftan lngiltere 
ve Fransa ile itilaf edilmiş olan nokta 
!arla telif edilemiyeceğini hükmetmiştir 
(Alkışlar) bununla beraber hem Mosko 
va ve hemde Ankara Türkiyenin Sov 
yet hükümeliyle münasebetlerinin geç 
mişte olduğu gibi dostluk esaslarına 

dayanmakta berdevam olduğunu bil
dirmişlerdir. (Alkışlar) bu arada Tür· 
kiye 'ıükümeti Türk - İngiliz - Fransız 
paktının imzasını artık geciktirmemeye 
karar vermiştir ve muahedenin yanın 

saat evvel Ankarada imza edilmiş ol 
duğunu meclise haber vermekle bah
tiyar bulunuyorum. (Şiddetli alkışlar) 

. bu muahedenin metni yarın mebuslann 
emrine amade bulunacaktır. 

Muahedenio en az 15 ıcne için 
muteber olması gösteriyo ki, anlaş 
ma şimdilik fevkalade ahvale miin· 
hasır muvakkat l>ir taahhüt değil, 

alakadar üç hükumetin uzun miid· 
detti bir teşraki mcaai politik.ası ta· 
kibine ar:mdmtş olakianna kuv 
vetle şahadet tden fnr vesikadır. 

Müzakerelerin mesut bir neticeye 
vardıtu\a ve mıTie.ti )ıafacında çok bü 
yük hwaıet ve •eı~tleri .v.e .aeci. 
yesi hakkında bayrınhk ve taWir 
hisleri -~ Wı meml9'cetle 
sıkı ve ... imi mioMebeterimizi 
temhir eyltmiş oldupmuzu itrenme 
nin meclis için büyük bir memnuni 
yeti mucip olacatını ümid ediyorum 
~Mk"'->. 

Muhelefet llderlerlnln 
elt•Jl•klr elzlerl 

lıçi muhalefeti nımına söz alan 
B. Atalee ba amaıı•11a w müd
det 4cY•ı ve~•fDiD Türkiye 
ye kar11 olan dostlutunun artmaaı 
ümid ve temennisini göstermiftir ve 
baraııetle akı ...... br. 

88. Çemberlayn ve Att1eeden 
·10Dra liberal muhalefeti namına söz 
.alan B. Herria de Ankara anlasma-

Y urdda zelzele 

Ankara : 20 -a.a.- Haber al 
dığımıza göre, dun gündüz saat 1 1, 
35 de Bursada Uludağda ve gece 
23,30 ile 24 arasında Çorluda, Bur 
sada fnönünde, Geyvede, Orhan, Ga 
zide zelzeleter olmuştur. 

f nönünde iki baca yıkılmıştır. 
Ankara : 20 - a.a. - Haber 

aldığımıza göre, dün gece saat 23,30 
ile 2'~ arasında Ankarada lstanbııl I 
da, Kocaelide, Kütahyada, Çanakka 
lede, fzmirde hafif ve orta derecede 
zelzeleler olmuştur. 

Cephede sükun 
- Birinci sahifeden artan -

geçmiştir. Hava yağmurlu olduğundan 
her iki tarafın ancak keşif faaliyetleri 
olmuştur. • 

Londra : 20 ( a. a. ) - Reuter 
ajansının Fransa'daki hususi muhabiri, 
Dük dö Vindsor beraberinde Lord 
Gord ve Dük dö, Gloucester olduğu 
halde cephedeki muhafız kıtaatını tef
tiş etmiştir. Dük dö Vindsor, Sedler 
ve yeraltı sı~ınakları inşa edilmekte 
olduğunu görmüştür. Dük, meskenJe
ri de teftiş etmiştir. Reuter ınUhabiri, 
muhafız kıtaatı tarafından işgal edilmiş 

olan halbn Ç9k mükemmel surette 
"lllaskelenmiş olduğunu, otomobil ile 
hat boyunca gidilditi zaman bu hatbn 
gerisinde çok mühim kuvvetler, bin
lerce otomobil, kamyon ve tayyare 
bulundutunu tahayyül etmeğe bile 
imkln mutasavver olmadı~nı ilave 
etmektedir. 

:V-eni lnriliz üniforması, modem 
tekilde sade ve pratiktir. eskiden düt
melerin .padalDBsma mani olmak ıaiim
kün değildi . Şimdi bu iş te başarıl

mişbr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civannda 

ali Nasibi eczahanestdir 

lannan imza11 miouebctiyle hükilme ------------
ti tebrik etmiı ve ezcümle clemittir 
ki : 

- Harpte.beri Tilkiytnin sa-
nat, -cnedrniyet ve ileti.adi inkitıf 
sahalarında muazzam terakki!er ha 
ıaran bir memleket otdutu bilhassa 
kayde pyındrr Türkiyenin beynel· 
milel kanun, nizam ve ıeref ·ve ve
kar için olan bu mücadelede bizimle 
birlıkte bu&...aıı bilh11sa baz ve 
TİCİ bir ıeydir. 

•evk ve herecan darecealne 
wı-r•n memnunıret 

Londra 20 - a.a.- lrıgiliz par 
limenlo ve diplomasi mahfillerinde 
ve bütün .lnriltere efkin umumiye 
sinde üç tarafla 'Ankara muahedesi 
nin im~sı ıevk ve heyecan derece 
sine varan bir meennuoi1etle karıı
lanm1thr. 

Bütün ıabaiyetler bu vesikanın 
temamen tl!dafGi olın mahiyetini 
bilhassa tebarüz ettirmektedirler. 

Muahede, Türk · Sovyet müza· 
kerelerinin çok daha ewel ~ıı.n 

mış olan protokulun da gôsterdiii 
veçbile Sovyetter birliti aleyhine mü 
tevcccib olmadıtı gibi Türkiye ile 
mukare~eti burada iyi karıılanacak 
olan ltalya aleyhine de müteveccih 
deifldir. 

B, Çemllerlayaln •••v•klllmlze 
t;ellllll telgraf 

Londra 20 -a.a.- Türk - lngi 
liz . Fransız anlaşmalanmn Ankara 
da imzaamı müteakip B. Çemberlayn 
Dr. Refik Saydama hususi bir telg 
raf çekerek iyi temenni ve tebrikle ı 
rini bildirmiştir. 

Ankara : 20 (Telefonla) - Fran 
sız başvekili Bay Daladiye Türk • 
lngiliz • Fransız muahedesinin i nza 
sa münasebetile başv.!kilimiz Refık 

Saydama çok samimi bir mesaj gön 
dtımiflerdir. 

Doktor Saydam bu mesaja ce-
vaplarını vermişlerdir. . 

Başvekilimiz keza Bay Çemb~ı 
lıynin huıuai telgraflarınade cevap 
~a bulunmuşlardır. 

Menşe şahadetnamesin- r-----------, 
den muaf tutulan eşya 

Kıymetli elli ·Türk lirası veya 
muadili ecnebi parasını geçmiyen 
posta paketleri, posta, şimendifer 

ile yapılan irsalat ve hava yoliyle 
gönderilen ve sikle.ti 5 kilogram 
ve daha az olan paketler gibi tica
ret mukavelenameleri hükümlerine 
tevfikan menşe şehadetnamesi ibra· 
zı mecburiyetinden muaf tutulan 

50 liraya kadar olan bilumum eş

ya, kıymetleri esasen cüz'i olan 
alelumun Türk lritapları ve matbu 
alariyle inhisarlar idaresince husuıi 

sipariş üzerine ve zati istihlake 
mahsus ülduğundan tenzilatlı fiyatla 
küçük partiler halinde ihraç olunan 

inhisar mamulatı, kıymet hududu 
ile mukayyet olmaksızın, menşe 

şahadetnamesi almaktan ve menşe 
·şahadetnamesi ibrazından muaf tu. 
tul muştur. 

Bay Kadri Kantoğlu 

Adana vali muavini Bay Kadri 
Kantoğlunun maaşı 70 liradan 80 
liray' yükselmiştir tebrik ederiz. 

Müze Müdürü 

Miize Müdürü Bay Yalman Yal 
gın iki buçuk ay süren Cenup Vi· 
liyetlerindtki ctüdlcrini ikmal ede· 
rck dün şehrimize avdet etmiştir. 

Su işleri baş müheadisi 
Ankaraya gitti 

Dün ötrenditimize göre Su iş
leri baş mühendisi Bay Hikmet , 
Seyhan üzerindeki büyük inşaat 
meseleleri için malumat vermek 
üzere Ankaraya gitmiıtir • 

Şehrimizde 

Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
döniimü bayramırda; 

1 Saııtkulesi meydanında. 

2 Belediye önünde, 

3 - Kuruköprüde çeşme mey
danında, 

Olmak üzerı.: (3) yerde C.H.P. 
Halk kürsüleri kurulacaktır. 

Kürsüler : 28, 29 Birinciteşrin. 
Günleri saat: 13 ten -17,30' a 

kadar ve 30' Birinciteşrin. Pazar I 
tesi günü sabahı saat: 7 deo/ 13'e 
kadar açık bulunacaktır. 

Cümhuriyet b~yramı günlerine 
mahsus olmak üzere Parti tarafın 
dan kurulacak olan bu kürsülerde 
söz söylemek i~teyenler Parti Vi
layet idare heyeti kalemine müra· 
caatla adlarını yazdıracaklardır. 

Bayram günleri kürsülerin açık, 
bulunduğu saatlerde kürsü başın· 
daki komiteler~ müracaat etmek 
sureti le de söz alına bilir. 

Kadın ve Erkek (18) yaşından 
yukarı her vatandaş Halk kürsüle
rinde söz söyleyebilir. 

,.,------~--------~ 
imsakiye 

Bugün 
ôtlen 
ikindi 
Akıam 
Yatsı 

im sik 

güntf S saat 45 dakika 

11 " 4l " 
14 " 46 " 
17 " 9 " 
18 " 37 " 
4 " 15 

•• e • A MUHJM JLAN• Münevver Halkımızın, Anne ve BabaJarın 
• Münevver Gençlerimizin Nazan dikkatine 

ALSARAY SiNEMASI 
Direktörlüğü 

. Bu Akşam 
Fevkal.Ad.e Sinema . Müsameresi. olarak takdim edeceği Çok Acı GörmOI 
Çok ıstırap çekmış zavallı Bir Annenin Romanı olarak görülecek 

·--------------,·------------------------------.... -· DAMGALI KADIN 
Yahut Bir Annenin Günahı 

·----- FRANSIZCA SÖZLÜ ------· 
Büyük Metro Gold' in Mayer Filmini hareretle tavsiye ediyor· 

Hafta tatilinizi Şaheser bir film görerek geçirmek ı erseniz bu müst 
Sinema Harikasını görünüz 

BAŞ ROLLERDE: iki BUyUk Facıa ArllaU ~ GEORGES 
VARliEN VILLIAM ( AYRICA : E'n son Dünya Haberleri ) 

~~ 

Tan Sinemasında : AŞKIN GÔZ 
TUkrçeSözlU ve Arapça Şerkılı fllm ......,aklyatla devam• 

ihlalin. 2.ao d• 

1 
•uaUn 2.30 d• 

Al.SARAYDA T A N D A 
A"'ın Göz Y aşlaı:ı - Saadet Gecesi Aşkın Göz Yaşlan - Damgalı H 



Türksözü Sahife : S 

----------------------------- ~--------------,------------------------------------..... ~ 

Acele etmeyiniz! 1 

RCA yakınd a geliyor . Radyo almadan evvel 
940 modeli bir kere : 

R C A Ncvyork modeli makinelerioi görmeniz menfaatiniz 
• • • ik tizasmdandır . 

C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
' • • cereyan\le hem de 1200 saatlık anot bataryasile çalışan h· 

it modeldir . 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde her 

ltıarka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

l\dres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesi 
8 

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

Adana askeri satın 

'l'"a komisyonu riyase-
1' 'taden : 

~ .lslahiye garnizonu ihtiyacı için 
•ıltıneye konulan 65400 kilo sö· 

~~ok kömiirüne talip çıkmadığın
~;ll on gün temdit edilerek 19.10 
~~ Puartesi günü s~~t on~a .c~
~ ll'ıesi yapılacağı ıl "' n edılmıştı. 
~ ili günde talip çıkmadığından 
~~Unun 43. maddesine tevfikan 

ay zarfında intaç edilmek üzre 
ltarlıkla alınacağı ve isteklilerin 
tt gün müracaat edebileceği ilan 
a.ı llur . 11140 

.., Adana askeri satın 

· ttdana askeri sahn alma 
komisyonu riyasetinden 

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

2 - Bu semereler açık eksilt· 
me ile 27- 10- 939 cuma günü sa 

at onda Adanada askeri satın al· 

ma komisyonunda ·eksiltmesi yapı 

lacaktır . 

2 - Eksiltmeye iştirak edecek 
olanlar şartnamesini her gün komis 
yonda görebilirler. 

12- 17--21-26 
11109 

Asri 
Süvare 

8,45 

sinemada 
Süvare 

Bu akşam 8,45 
Yüzlerce kişinin alkış tufanları arasında kemali muvaff H:ıyetle 

devam ediyor 

1 Alibaba Hindistanda • • 
Türkçe sözlü - Yeni ve eski l ürk musikili 
Hindistanın esrar ve muamma dolu diyarında .... Debdebeler, .... Şaşaalar .. 
Göz kamaştıncı -:le~orlar içinde geçen Aşk ... Heyecan .•. ihtiras şaheseri 

llave:(Şarlo nişanlanıyor) 2 kısımlık kahkahalı komedi 

Aynca: Dünya havadisleri 
Bugün gündüz 2,30 da umumi arzu üzerine son defa 

1- Şahane Çılgınlıklar 2- Alibaba 1 
Pek yakında : 

Aşktan dalia ).{uvvetli 
--------------------------------Tele fon ! 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ 10565 

Malatya çırçır bez ve 1 - Dünden arra11 

iplik fabrikasından : Kesin Uzlaştırmaya gitmiş olan mt>mur fş Dairesine mensud olmayıp 

1 1.1ıtıa komisyonu riyase-
a 'ilden : 

, l - Mersin garnizonu ihtiyacı mahalli Makamlar tarafından tavzif edı l uıış ise aldığı zabıt va rakasını 24 ~ k ınukavelenameye bağlanma Çırçır fabrikamız bu hafta içe- saat zarfında iş Dairesinin ilgili teşkı ıatına gönderilmek üzere kendisini 
r~ 18 10.939 çarşamba günü risinde koıa çekmeye başla yaca- tavzif etm iş olas Makama tevdi eder. O işyerindeki bütün İşçiler hakkın· 
l 
0rıda kapalı zarfla eksiltmesi ğından Klevland çiğidi olan muh· da hükmü nafiz olan bu zabıt varakası mahalli iş Dairesinde hıfzolunur. 

:;~lıtıak üzıe ilan edilen 180 ton terem müşterilerimiz hir hafta zar Zaptın üçüncü nüshası ve icap ederse bir kaç sureti İ~yerinde bütün 
Ota belli günde talip çıkmadı· fında çiğitlerini fabrikamızdan kal İşye r inde bütüt İşçilerin kolaylıkla görebilecekleri bı r veya bir kaç yere 

~~an kanunun 40. ncı madd~sine dırmalarını aksi takdirde mesu!i- hemen asılı r. 
ıı~ ıkan bir ay zar tında pazarlıkla 1 yet kabul etmiyeceğimizi ilan ede İti razda bulunan işçileri n seçtikleri işçinin de işti rak l~ttiği bu Kesin 
~aç:aktır. rı·z. 11133 20-21-22 · · h kk k K ı Uzlaştırma kararına artık işçilerin yen ı den ıtıraz a ı yo tur. ararın 
~;. - Şartnamesi h~r gün Adana ._ ______ _ _ ____________ 

1

, tatbikın a başlandığı günden itibaren 26 i:,; haftası geçmedikçe aynı gaye 
rıt tı satın alına komisyonunda ve şekilde yeni bir (toplulukla iş ıhtılafı) ortaya kondmaz. 
~b~ lecekleri gibi pazaı lığı yapı~-

1 11lre her gün müracaat edebı- 1 MADDE: 45 

tt, 11139 Memurun teklif edtceği uzlaştırma şekli ittifakla kabul edilmiyerek 

ı~t Seyhan vilayeti def-
d qt lığından 

t~li!ırınaboğazı dalyanı isticar ve 
a~ , k ' ıb açık artırmaya çı arıımış 

~d aıe kunü olan 19.1 O 939 tari · 
tııı~ 8Ütülen pey layık had görül

r.! olduğundan ihale müddetinin 
~tırı 1 k · ı . ı S Uzatı masımı arar verı mış· 
ılı·en~Jık muhammen bedeli icu 

ı~ •, • . . 

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 
lv736 58 

tın11 750 liradan ibard bu-

aranıyor J ~e~kur dalyanın icarı 31.lOt IHizmetçİ 
S ~e~tıhine müsadif salı günü saa 
\sy Defterdarhkta müt~şekkil Ev işle-ri_n_d_e_ç_a_lı_şmak üzere 

tıj Onqa icra kılmaca~ından ta bir kadın hizmetçi aranıyor . fda· 
~it/1 168 lira 75 kmuş muı.-akkat rehanemize müracaat C. 1 

tı ~~-~dc~larite bMikte "mÜraca 
an olunur, 1] 134 ---oa:--. ..... ---~----

Kesin Uzl aştırmaya varılmamış ise memur, ihtilafın mevzuunu, krndisi ta. 
rafından teklif olunan uz aştırma şeklini, buna karşı yapılan itirazları ve 
neticede uzlaşmaya mahalif kalanların isim ve soyadlarıle varsa işçilik 

numaralarını ihtiva eden üç nüsha zabıt V.trakası tanzım eder. Bu zabıt 
varakaları 44 üncü maddede anılanlar tarafından da ırnz.ılanır. 

Zaptın bir nüshası 29 uncu maddede beyan olunan zabıt defterine 
yapıştırılır. Diğer ikisini ise iş Daıı esinin ilgilı tt>şkilatı tarafından gön 
derilmiş olan memur alır ve derhal amirine tevdi eder. 

Kesin Uzlaştırmaya gitmiş olan memur İ~ Dairesine mensup olmayıp 
mahalli Makamlar tarafından tavzıf edilmiş ise aldığı zabıt .,arakalarını 

24 saat zaıfında İş Üdİrt'sinin ilgıli teşkılatına gönderilmek üzere kendi
sini tavzif etmiş olan Makama derhal tev.Ji ecler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tahkim 

MADDE· : 46 

Toplulukla iş ihtilafının Kesin ,UzlaşhrmıJya~b~tlefffmadt~rlt gfüteren ' 
iki nüsba zabıt varakasını alao .İş Dairesi tejkjlfül~·.ı.nı:ttü~hasını hadise ] 
den bahis ve keyfiyefot i,-1.hti·l«fhrTt.+hılcenr 1<111 a taııa · tıavale" edllmcst 

(Sonu Va r) X q '\ '-\ 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA F- , - KiLO FIATI 1 
Satılan Mikdar CiNSi :.o az en çok 

K. s. K. s. Kilo 
-ı<oza >=5,87 6,50--
-Ma. par lafı • 30 -32 -
- -30 Ma. temizi • 

Klevland ?.7- ---
37 

-Klevland-( Y .M~-)-- 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siyah - ÇIGIT 
1 

1 
1 

1 ?.,55 1 
Yerli "Yemlik., 

1 •Tohumluk,, -
" -

HUBUBAT 
r ' 

, 
Buğday Kıbns 

-

-, 
• Yerli 2,25 4,7' 

• Mentane 
Arpa 

~ 

Fasulıa 
; .. ,-;> ı:: ı ,. '· , - -;,.,. 

-~ ar ·,-,,,--· ;., 

YulaL ; 2\50' 2,75 J 

Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11.25 1 

UN -. 
_ Dört yıldız Salih 

... üç 
" " :s ;: Dört yıldız Doğruluk <IS 

~~ üç .a c ,, .. 
o - Simit ~~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

N & --
r-- üç .. " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

20 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 6 33 liret 

ı---
Vadeli I. 5 75 Rayişmark 

Frank {Fransız ) -2- 96"" --66 Vadeli Hl 5 Sterlin (İngiliz ) - 5-~ 
Hind hazır 5 1~54 - Dolar (Amerika) - 1301 02 
Nevyork 8 94 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 Eyliil, 
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 

l T. lı Benkasmı para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni 
11manda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 --

-------------------------------------------------. 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yu~us Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak irin :r.. 

lerdenberi uğraştığım C 
fabrikasının bisikletleri 

Dünyanın en eski fc. a~·; 

yaptığı, bütün malzemesi ;;k· ·: 
olan DÜRKOP Bisikletle . ı ~r.. 
deni aksamı Kromdan mar 
yağmur ve çamura ı ağmen · . ·; 

pas tutmaz Bisiklet merak. ' : ,,. 

teşriflerinde DÜRKOP Bisik '..ı:' r 

ni görmek ve almak menfa ~: 

iktizasındandır. Bilumum bi~ · . 

yedek parçalarile Kontinantal İ\ 
dış lastikleri mağazamızda mevı 

tur. 10911 42-45 

Dürkopp 

Hilaliahmer civarında İstiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

E 
.. d 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . vıoı 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 12-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hast•
11 

nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
13-30 11087 

or. Muzaffer Lokmafl 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hasto annı k~~ 
· başlamıştır. 

~a 

lo 

~·ı 
~e 

;. • ~q 

U ~ . .... ~Jiif'J 
mumı neıny- mu" 

Macid Güçliİ 
Adana Tiirksözü ,,,.tb"' 
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