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rv~~i·-·-M-;~ii;·ı ı Avusturyada isyan hazırlığı mı? 
tbinamızın i • • 

! temeli atıldı r 
1 • 
• • • • 
• • • • i Ankara: 28 (Teletonla)- ! 
i BUyUk Millet Mecllslmlzln ! 
i Y•nl blnaaın1n temell bu· ! 
i OOn bUyUk törenle atıldı • ! 

KiTLELER FEDAYI 
NEFS iÇiN HAZIR •. 

t Törende Mecus Reisi ! 
i AbdUlhaUk Rende , Bafve- ! 
i kll Refik Saydam, Vekiller, ! 
i Van TandoGıan , Mebu•lar , ! 
i Yeklletler erklı hazır bu- ! 

AVUSTURY ADAKl HÜRRİYET RADYO İSTASYONUNDAN HEMEN HER SAAR 
AVUSTURYALILARA TERCUMAN OLAN AZIMKAR SESLER YÜKSEYIYOT 

i lunmuflardır • ! 
• • t Temele ln6nUnUn ve dl· i 
~ ıer bUyUklerlmlzin imza· ( 
! larını ta,ıyan blr vesika i 
! ile meskUkAt konmuftur. i 
! Bu bina dört senede bl- i 
! tecektlr. ileride binanın i 
! ••j ve eol taraflarmda i 
! aa,vekllet ve Hariciye Ve i 
! 1taıet1 binaları kurulacak. i 
~ br • i 

.. ,... __ .... ~ .............. ._. ...................... . 
'--------~~~~~~~~~-

İngiliz Hariciye Nazırı 

LORT HALlF AKS 
NUTUK SÖYLED 1 
l'lirkiye ile yapılan paktın 

ehemmiyetini anlattı 

. Londrn, ~I) n.n.- Royter bildi· 
'\Yor : 

l~or<l l lalifoks,huld~metin en nafiz 
taraftar !arını ihtiva eden 19:12 komi
te · 

sınc meJ1Sup !~00 parlamento ve 
•"aro k - önünde bir nU· \ulı_ •. a

1 
ma.r~~ı azası 

soy emış~ır. 
d Lort 1 lalifaks ezcUmle birkaç ay 
<l %beri vnziyetteki değişiklik hakkın 
•1~ tnUtaleasmı bildirmiş ve bilhassa 
l'ıı~rkiye ile yapılan muahedenin ehem 
t 1.'ı'etini ve vazi_yet Uzerinde istikrar 
~ cnıinine matuJ:' olan tesir ve nufu-
ııııu ka,ydcylemiştir. 

Yanlarında irtibat köpekleri olduğu hulde bir obus çukurunda 
bekl~yen bir Fransız ileri karakolu 

Garp cephesinde dün 
şiddetli kar başladı 

Paris : 26 (Havas)- Cephede şiddetli bir kar başladı. Fransız devriyeleri 
Alman hatlarında çahşmağa devam ediyor. Bir hafta içinde ölen ve yaralanan 
Almanlar 2000-3000 dir. Dün Sarbrük bölgesinde Almanlar 200 kişi kaybetti 
Mozelde düşman püskürtüldü. Ren üzerinde hoparlörlü Alman propaganda 
teşebbüsü bugün tekrarlandı. 

BAY EDEN'iN NUTKU 
Türkiye Politikası istikrarlı 
ve metin bir politikadır 

BUGÜN TÜRKiYE MiLLETLER ARASINDA 
iYi NiYET PRENSIPI LEttlNDE YER ALMIŞTIR 

~a::ır keza lngiliz kudretiuin Bu
r~~lt Britan,vanın statcjik menfaatleri 
~· ~ butuıı hayatı noktalarda takvi-
t tın IU:rnmuna işaret etmiş ve şerefl i L d ( B 
ıı;q. on ra : 26 a.a.} - . Eden 
tıı l ş akti saati ~geldiği zaman halen 
b tvcut olmı_yan emniyetin tesisi için imparatorluğa hitaben radyoda söy• 
ıı~t.u1 n ga_yrctlerin sarfı :ıazımgeleceği !ediği bir nutukta ezcümle şöyle de· 

'ave eylemiştir. miştir: 

11 
~oytcr ajansı, Lort llalifaks'ın Harp başlıyalı henüz iki ay ol-

li 1.ıflunda kullandığı lisanla bilhassa madı' fakat Hitler artık teşebbüs sa-
kııll:ı Uk Britanyanın vaziyetini ve hibi olmaktan çıktı. Şarka doğru yol 
tii;\"etleri b:ıhsinde fevkalade nikbin ya Rusya tarafından bloke edilmiş. 

Undugunu kaydetmektedir. yahut Türkiye tarafından kesilmiştir. 

~·~~~~~~~~~-

Sada bat paktı devletleri 
konferansı toplanıyor 
Pa. 

bildi . rıs, 26 a.a.- Havas ajansı 
ıf rıyor: Sadabat paktı devletleri
'll y k 

(!EıkJ a_ •nda bir konferans aktede-

<ı&k:r~I hakkındaki haberler Pariste 
1 e karşılanmıştır. 

Son lngiliz- Fransız-Türk an
laşmalarının bu içtimala herhalde 
alakasız olmıyacağı zannedilmekte· 
dir. 

Konferans y~ Bağdat'ta yahut 
da Ankarada toplanacaktır. 

Bay Edt'Tı 

Garpte ise geçen bir hafta zar 
fında hür demokrasilere ait kuvveler, 
her an mütemadiyen artmaktadır. 

- Gerisi dörtlüııcü sahifede -

Londra : 26 -a.a.- Paris radyo 
su dün Avusturya amelesinin bir be

yannamesini neşretmiştir bu beyanna
mede Avusturya amelesinin Hitlerin 

harbini imkansız kılmak azminde olduk 
lan beyan edilmektedir. 

Beyanname Avusturyalı amelenin 
yakında Hitler aleyhindeki mücadale
de f edayınefs edecekleri ilave olun
maktadır. 

Londra : 26 -a.a.- Halıhazırda 

Avusturyada evvelce Almanyada bu
lunduğu haber verilmiş olan hürriyet 
radyosuna müşabih bir radyo bulun
maktadır. 

Avusturya radyosunun son neşri

yatı şu sözlerle hitama ermiştir. 

Spiker Von R bbentropun lngilte 
renin dünyaya hakim olduğu ve Al-

manyayı ezmeğ'e çalışmakta bulundğu 
suretindeki iddiasına da cevap vermek 
te ve şöyle demektedir. 

lngilterenin hakimiyeti ile Hit~erin 
hakimiyeti arasındaki farka ait hükmü 

siz kendiniz veriniz büyük Britanya im 
pe .. atorluğunun her kısm1 şimdiki har 
be iştirak edip etmemek hususunda 

serbesttir Almanyanın böyle bir karar 
verebilecek hangi mıntakası · vardır> 
Hitler cebir ve şiddetle maruz bulunan 
A vusturyaya böyle bir hak vermeğe 

cesaret edebilirmi ? 

Londra : 2tj t Radyo ) - hta:ı

buldan Deyli ;\1.eyil gazetesine .~·a

zılıp Mııtin gazetesinin i ~tiMah st· 
tigi bir telgrafta haber verildigine 

göre, Turkiye Kars ve Ardahan ha

valisinde 300.000 kişilik asker ta.h

şit etmi~tir. Buna sebep Sovyef:lerin 
bu mıntakay:ı kar~ı arzu beslemele· 
ridir . 

Anadolu ajansm1n notu - Bu 
haber -.elabiyetbr mahfiller nez· 

dinde tahkik edilmiş ve netice iti
barile k:ıtiyen asıhız olduğu anlaşıl

m1ştır . 

* 
Berlin : 2ü ( O. N. B. ) - Bit

ler dun Alman ordusu rUesasile gö

rUstU • Alman kıtaatı mUtenı:ıdi,·en 
• v 

Garp cephesine o;e\·kcdilmektedir. 

* 
Londra : 2G ( Royter )- Alm:ın

Hl Hollanda ve Alman\·a Belcika 
~ v 

:ırnsmd:ıki telefon muhnbtr:ıf:ı kc-: 
sildi . 
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FRANSIZ MATBUATINOAN 

lngiltereye hücum 
F ransaya hakaret 

,,--------------·--------------------------

' 
Ü o 

~-------------------------·--------------------·~ 
Ribbentrobun son nutku 

Ö. iman hariciye nazırı Von 
~ Ribbentropun nutku Fran 

sız gazetelerine l>u yalan 
örgüsünü red için vesile teşkil etmiş 
tir. 

Petit Parisen gazetesi Von Rib 
bentropun sözlerini ciddi bir lis::ınla 

red etmekte halbuki Figaro alaylı 
bir tarzda mevzubahis eylemektedir 
figarn diyor ki. 

Evet Ribbentropun hakkı var. 
Papanın roosevdtin şimal devletle
rinin ve belçika kralının tavassut tek 
liflerini müracaatlarını heı: fngiltere 
ve Fransa red etmiştir değil mi ? 
Von Ribbentrop Fransız · lngiliz 
birliğinin sağlamlığından şüpbe et 
mesin. 

E.kcelsior gazeteside diger bü · 
tün gazeteler gibi şu mütalaada bu 
lunuyor. 

lngiltereye karşı hücumu ihtiva 
eden bu nutuk Fransaya karşı baka 
reti tazammun ediyordu ancak tab· . 
kir etmek isteyen tahkir etmiş ol
maz. 

Populaire de şöyle yazıyor. 

Yalan korkunç değildir şu şartla 
ki hakika tı yalana karşı çıkarılsın 

iş Öasittir. F ransanın harbi isteme· 
diği muhakkaktır. Fransa daima sul 
hu istemiştir bugün dahi eğer harp 
yapıyorsa sulhu elde etmek içindir. 
Harp logi1tere ve Fransaya, Hitler 
ve cürüm arkadaşları tarafından tah 
mil olunmuştur harbi hür memleket 
ler istemiyerek kabul etmişlerdir. 

Çünkü esarete düşmemek ıçın 

başka çare yoktur. 
Oeuvre gazetesi diyor ki : 

Fransa ve l ngiltere şimdiki Al-

r 

Büyük bayramda 
spor gösterileri 

l C. H. P. nahiye 

Kayseriden gelecek takımla 
futbol maçları yapılacak 

Atatürk parkındaki tenis kortu açılacak ve Mersin 
gençlerile tenis müsabakaları yapılacaktır 

Aldığımız malumata göre, 30 
teşrinevvel pazartesi günü Kayseri 
şampiyonu olan E.rciyeş spor ku
lübü birinci takımı ile şehrimiz 
Seyhanspor kulübü arasında Addna 
stadında öğleden sonra bir futbol 

Cumhuriyet bayramında 
işçilerin yevmiyeleri 

Cumhuriyet bayramında çalışını 
yan işçilere iş kanunu mucibince 
yevmiyeleri tam olarak ödenecektir 
vakalet bu hususta alakadarlara kon 
trol yapılmasına bildirmiştir çalışan 

işçiler de çift yevmiye alacaklardır 

Bay Faik Kurdoğlu 

Mağnisa Mebusu Bay Faik Kur 
doğlu dün şehrimize gelmiştir. Faik 
Kurdoğlu bir kaç gün şehrimizde 

kalacaklardır . 

maçı yapılacaktır. 

Ôgleden evvel de Atatürk par
kındaki tenis kortu merasimle, açı· 
lacak ve Mersin gençleri ile Adana 
gençleri arasında tenis müsabaka
ları yapılacaktır. 

ilk tedrisat 
kadroları geldi 
Kadrolar tebliğ edildi 

Haber aldığımıza göre, Seyhan 
vilayeti ilk tedrisat kadroları Veka
letçe tasdik edilerek Maarif mü· 
dürlüğüne gelmiş ve Maarif müdür 
lüğü bu kadroları Okul idarelerine 
tebliğ etmiştir. 

Şehir mecli~i toplanıyor 

Adana belediye meclisi t~şrin

saninin birinci çarşamba günü top· 
lana~aktır. 

1 kongresi yapıldt 
Merkez kaza kongresine 

iştirak edecekler 

Cumhuriyet Halk Partisi nahiye 
kongre.si yapılmıştır . Kongreden 
merkez kaza kongresine iştirak 
edecek mümessillerle nahiye mer 
kez azaları seçilmiştir. Yapılan se· 
çimlerde, nahiye merkez az:ılıkları· 

na B.B. lbrahim Burduroğlu, Zihni 
Menemencioğlu,Hakkı Salih Bosna, 
Gani Girici, Süleyman Özerdi!, 
yedek azahklara da Mustafa Soy 
türk, Hazım Savcı, Bekir Akkaya. 
Ali Ulvi Kalakoğlu, Cevat DibleP 
ayrılmışlardır. 

Kaza kongresine iştirak edecek 
mümessiller de şöyle seçilmişlerdir: 

Kasım Ener,Taha Toros, Kemal 
Çelik, Hasan Ataş, Feyzi OldaÇı 
Bahri Erkan, Basri E--so;, Nihat 
Oral, Hazım Savcı, Hakkı Salih 
Bosna, Osman Altıkulaç ve Salih 
Zeki. 

Mesken buhranına karşı 
yeni tedbirler alınacak 

Alakalı daireler belediye hudot 
!arı içindeki mesken buhranını ort• 
dan kaldırmak şehir ve kazalard• 
fakir halka ucuz ev temin etme~ 
maksadiyle bir kanun projesi baııt 
lamaktadır projenin hususiyetlerin 
den biri de boş arsaların halka u 
taksitlerle verilmesi olacaktır. 

man hükumeti tarafından imzalana 
cak hiçbir Vt!Sİkaya it•mat edemez 
Fransa ve İngiltere kağıtlar yerine 
garantiler elde ettikten sonradır ki, 
demir çemberi gtwşetecektir. 

Riyaset tarafından bütün meclis 
azalarma tebliğat yapılmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

, Dün şehrimizde gök yüzü açı 

•• -1 ND LKES H -1 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok 
cak gölğede 28 dereceye kad 
yükselmişti. 

Hindistanın idare şekli hakkın- dandır. Burada Piriç, Çay ziraati 
da yeniden bazı görüşmeler başla- GÜNÜN MEVZUU çok geniştir. 
dığını telgraflar haber veriyor. Hin· 

Hindistanda 600 kadar hüku 
distan, llildiğimiz gibi. Asyanın ce- yüzde doksanı cahildir. Halk arasın-

Pazarlıksız satıs kanuıı 

m~riyetten kaldırılaca1' 

nubunda büyük bir yarımadadır. metten başka doğrudan doğruya 
Nüfusu 320 milyon kadardır ki bü da din ihtilafı büyük husumete se· fngilizler tarafından idare edilen Ticaret vekaleti pazarlıksız s•' 
tün dünya nüfusunun altıda biri de· sebep olmaktadır. Hindularla müs yerler de vardır. lngilterenin idare tış kanunu üzerindeki tetkikleri 
mekfü. lümanlar arasında her sene kanlı ettiği yerler umum Hindistanın be~- dev::ım etmektedir vilayetlerdeki P 

hadiseler olur. te üçü kaClardır. kahlardan bu kanu•mn tatbik şJ, 
Bu büyük İnsan kitlesi m;.;htelif h kk k 

1
' a ında i sorulan mütalealar ve 

fi 1 t IJ · d' d 180 Nüfusu 247 milyondur. Yerli sını ara ayrı mış ır. ~m ıstan a Hindistanın iklimi de çok müte· tenilen malumat gelmiş ve tetki 
muhtelif ·dil vardır. Lehceler beş hükumetluin nüfusu 73 milyondur. baslanılmıştır. nevvidir. Şimalde dünyanın en yük· • 
Yüzden fazladır. Dinler de birbirine Bunların başında raca denilen hü· lı~ sek dağları, Hımalaya vardır. Hal. Haber aldığımıza gfüe pazar I 
yabancıdır. Dtlleri ve dinleri birbiri kümdarlar bulunur. Bu hükümdar- sız satış kanununun tatbı'k'ındeo e 

bı.ıki cenubu pek sıcaktır. Memleke· 
ne uymayan Hindlilerin anlaşmaları ların zengin ve lmvvetlilerine mih· aıı ti birçok nehirler kat'eder. Bunların de edilen neticeler kanunun bug 
çok güçtür. race adı verilir. t arasında bilhassa Ganj nt!hri meş kü şekliyle arzu edilen faydgyı 1, 

Hındistanda 600 kadar hükumet burdur ve Hindular tarafındad mu Hiodistanda fngilterenin b j r min etmvdiğini göstermiştir yaP
1 

vardır. Çok eski bir medeniyete k ddes sayılır. Hindistan toprakları umumi valisi bulunur. işte müzake· makta olan tetkik1erden atıoacl 
sahip olmalarına rağmen Hindlilerin dünyanın en bereketli toprakların· reler bu vali ile yapılmaktadır. neticeye göre kanunun tadili ve>'i 

..., ______ -"'z::m __________ .,..., _____ , ___________________ ._! tamamen meriyetten kaldırılnı ası c 

hetine gidilecektir. 
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haberlern 
abone şartları ' 

12 Ayhlc 
6 Ayhlc 
3 Ayhlc 
1 Aylak 

Kuruı 
1200 
600 
300 
100 

Varşova'da müdhiı açlık var! 

1 -Dıı memleketler ıçiıa A,bonc 
bedeli defilmea yalnız posta murafı 
zammedilir. 

2 - lllnlar için idareye miira
caat edilmelidir. 

Halk köpek eti yiyor ve bir köpeği 
üç liraya kadar satın ahyorlar 

ARAP ALEMiNDE 

Ankara 
muahede si 

TUNUSa 28 T. EVVEL 

B ugünkü Arap gazeteleri 
Avrupa baclilelerine büyük 
bir yer ayırmakta ve Türk 

- F ran11z - loriliz muahedesini 
bilbaua ıitayifle mevzuu babsey. 
lemeldedir • 

Şehirde ne elektrik ne su ! 

Şayanı dikkat diger sahneler ... 

Pariı : 26 a. a. - Varşovadan 1 vclver seslerile ihlil edilmclLtedir. 
dönen bir bitaraf ma,.Jıit , Reuter Şehrin mubım:abidelcri ve cad· 
muhabirine vcrdili izahatta , Polon· deleri, umamile haraphr . Kral ııa· 
yanın aabak huklmet merkezinde , et rayı, Politeknik enstitUsU, milli ek.o· 
yerine kullamlmak. Uzere köpeklere nomik bankası binası, Bl'istol oteli , 
buyuk bir ragbet vardır . Bir köpe· opera ve mUae , harabe halindedir . • 
tin fiata, takriben yanm İngiliz lira• Şehirde ne elektrik , ne de su 
sıcbr • vardır. Tramvaylar da itlememekt.-

Bitaraf mUşalıit , Reuter muhabi· dir. Buton majtazalar kapalıdır • Şe· 
rine ayrıca aşalJdaJıi izahata da ver· birde yalnız:bir tek otobus battı iş· 

mittir : lemekte devam ediyor • Hayat , çok 
V arşova mUdafaaaam idare etmiş pahahlatm•thr . Umumt sefalet her 

olan kahraman Belediye Reisi Stras· turlu tarifin fevkindedir. 
ynski ve sivil:komisyonun dider aza· Şehirde buton gazeteler , kapatıl· 
Sı ki , Almanlar tarafından rehine mı,tar. Yalnız yeni Lir Alman ga· 
olRrak alıkonulmuştu. Halen Alman· zetesi çıkmaktadır • 
lana murakahesi: cltanda vazife gö.-. Yolcular için hiç bir konför mn. 
mek.tedir. cut delildir. Yolcular, trenlerde yat· 

Geceleyin V arşovaya çöken ölUm mak mecburiyetinde bulunuyorlar . 
sukMu , yalnız , Alman askerlcrile Şehrin oturulRbilecek vaziyette yal
isyan halinde bulunan Polonya va· nız iki oteli kalmıştır. Bani arda da 
tandaşlan arasında teati edilen ru· 1 Alman subayları ikamet etmektedir. 

• Ezzabra • gazetesi , müılü 
manlarm giriltikleri taahhütleri din
leri iktizua olarak tutm81ını bil
diklerini bu muabedenin bir kere 
ilaha iabat ettitini yazdddan sonra 
Alman propatanda11mn 11r1mata 
muvaffak olamadıtı Müılüman mem 
leketleri sayıyor ve Müslüman m~m 
leketlerin, Müıliimanhk ikidelerine 
uydutu için demokraıileri tercih 
etmekte tereddüt röatermedikleriai 

-t-eba-rul!!!B-ı!!!!!e!'!'!"'tti--·ri-yo--r ·~--·= _ıa_ı __ A m a n ı a r ! Bir Sovpt ticaret heyeti 
diin Berline gitti 

Amerika hariciye nazırının 
gazetecilere dünkii 

beyanatı 

Holland~y~ 
•• 

V •ıinıton : 26 -a.a.- Harici 
ye nazın B. Cerdell Hull dün ıaze 
teC:ilerle yaptıtı röıütmede Amerika 
birleıik devletlerinin city of mese 
lesini enternaıyooal kaidelere ve V ışington, 26 (Radyo)- Hoı 
Amerikanın haklarına dadanarak landanın Almanlar tarafından işgali 
mantdci netioeaiqe kadar takibe ka iltil\)ıli meıel(Iİ, A ~ri mebaO· 
rar venaif ol4uluau $ıclir · ·,, lipde ·~ li · 11 1 ei-

8. Cordell Hull Amerikan bari mittir. 
dJeliain citJ of fliatin mirettebab 
baklanda hiçbir habere malik bulun L •tvanya ask erinin Vilko-
111adı11m da illve eylemiıtir. ya girmesi geri kaldı 

S,lçika ame• ika hükôqıe
ti ebir murahhas gönderdi 

V •tington : 26 -a.a.- Belçika 
tarefından Amerika hükumeti ner 
~ iktiUdi meıeleleri göiÜŞmek 
üıere memuriyeti mahluu ilt gönde 
~ etki beıveldl tbemis reisicum 
b9r Rüzvelte Belçika krah Leopold 
ua hUIUli bir meldubunu tevdi et. 
mittir. 

Londra : !l6-a L- Router ajan 
• ıtokbolmden iıtihbar ediyor. 

Litvanya kıtaabnln Vilno istika
~etindeki ileri bakekibna ait olan 
emir birdenbire geri ahnmııhr. 

SôJ1ıınltine göre Litvanva kıta 
b IOll dakikada kendilerine veril· 
miı olan eo"e tevfikan budadda dur 
muşlardır tahmin edilditine köre bu 
aan sebebi polooyablar ile Sovyet· 
~ arumdı Vilnoda bir taka ha 
djaeJer llUhur etmelidir. 

Berlin : 26 a. a. - Ticaret 
eksperlerini de muhtevi olan bir 
Sovyet iktisat heyeti , Berline mü· 
tenecihen Moakovadan ayralmıı· 

tar. Bu beyet , lipaıiflerio Alman 
yaya yaptlmuı meselesi ile mtıgul 
ola~ktır. 

Bahri ticaret komiseri B. T ev~· 
ıian, bu heyete riyaset etmektedir . 

ZJl~IJD "" .... ..,..ı 

ve askeri 

Londn: 26 -a.a.- 1-tava kuvvet 
lerima zayiat.na ait olan yedinci lis 
te ~b lif rit'*W 7 zabit ve 25 
nefer psterilmektetf. bunlandan 18 
i maktul düımüı ve 14 G kaybol 
muıtur. 

Bir sovyet iktisat heyeti 
Berline gitti 

Bttrlin : 26 -a.a.- Halle komise 
n tevouiauın idaresinde bulunın bir 
Sovyet iktisad heyetinin bugüo ko· 
eni~ıbesden Berline relmeı bf.kle
Dilmektedir. 

J Çörçilin Hitlere 
ı verd· ğ. cevap 

Lon~a -: ~ a.ı.- B. Wiutoa 
Cburchill, dün nşam avam kama 
rumda a••iıdalci beyanatta bulun 
muıtur: 

B. Hitler, biı.i uzun senelerden. 
beri har&ie haZJrlamak1a ve kendi-
ıin.n bütün ~ulh tddiflerini red ey· 
l~mekle İl~ edivor. 

B. Hider'ia bu ittihamlannı 
cerbetmek ~in, aıatıdaki vıkalan 
seymak klfidir : 

1- logiltne t.litler'e, aakerlik 
hizmetini rnideo taia etmt"te, ... 

keri bava ftuvvetleri organize eyle
mete, Ren ~takuım aıkerilettir· 
mete, A'u4lur,ayı ve Südct arazi· 
sini işgal etmete müaaade eyle
mittir. 

2 - lngiltere, kendiıile Alman· 
ya arı11nda d4ima iyi antant ida
meıine ~r. O derecede ki, 
Amerika birJetilc devletlerincla. ve 
diter bitaraf memleketlerd•, balen 
lngiltere bu ilicenabıne muaama· 
liakir)9 yyzün4en tabtiye edil· 
mektedir. 

3 - lngiltere, Po1«Jnyaya rıran 
tiaini, Hitfen,n 26 martta verditi ta 
leplerin Poloar• tara(ıad~ ;reci 
edildiktf9' IODrla 31 mart taribindo 
vermiftir. 

4- a c~v.·~in, Münihten 
geçea ıene ~rkefJ, B. Hitl~rin 
iki memleket ••11nda biitün mese
lelerin İl~ ıife ballolun11eatı bık 
kındaki .adi ile dötlmilf ve döner 

dönmez '" ~ya~ıta b~~Uftur : 
"Bu sefer, _..tb eqa"' ol~\fllur,.bal. 
bulci altı ay '°""• B. Hider, B. 
Cbamberhıi~ Vetditi söıO nakze
derek ÇekoslWaleyeyı itgaf etmiftir 

S - 3T ~ıtoata~ lnıiltere ve 
Fransa, ltalyanm ıulh te~ıfleriae 
müsait bir taı~a Clftel> vermiıler· 
dir. Faka~ ~EywJ4e, lt~~n ~ 
sulh tavaqqtunu kabul için, Pelcu 
ya arazi~ tılıliy«Jli ıartım ileri 
aürmüJtür• 

6- 1 E)'Glde Polonyayı ifrale 
baılamakla 'bizzat ~lmanya, harbi 



Sahife : 4 Türle sözü 

lngilizler Almanların ,Gnisenau 
Kruvazörünü meğer baflrmışlar! 
Bu gemi Vilhelmshafen'el 

yapılan baskında 
batırılmış 

O:.lo : 26 a. a. - " Arbei der 
Blated ,, gazetesi bir şahidin ifade
sine istinaden, İngiliz tayyareleri ta
rafmdan harbin bid:ıyetinde Vilhelms
hafen 'e yapılan taarruz esnasında 
bir bombanın Alman Gnisenau kru
vazörUne duştUğUnU ve geminin ikiye 
ayr1ldıgını yazmaktadır. 

Edenin nutku 
- Birinci sahifeden artan-

Harp filomuza ve ticaret gemilerimize 
karşı Alman tayyareleri tarafından ya
pılan taarruzlar tamamen akim kal
mıştır. Denizaltıların da, umumt harbe 
nisbetle, nihai ve kati bit silah ol
madığı sabit olmuş ve buna mukabil 
Alman denizaltılarının verdiği zayiat 
nisbetsiz bir derecede büyük olmuş
tur. Şi~diye kadar batan ticaret ge
milerinin yekunu bütün tonilatomuzun 
yüade birinden dahi azdır. 

B. Eden bundan sonra harp ve 
sulh tekliflerinden bahsederek demiş· 
lir. ki : 

Milletin arasında iyi niyet pren
sipi ıçin dövüşüyoruz. İyi niyet olma· 
dıkça barış olamaz. Kuvvelıni vaidle
ri tutmamaktan ve kuvvete şeref 
vermek ten alan sisteme nihayet verin· 
ceye kadar dövüşe devem etmiye az
metmiş bulunuyoruz. Bu defa yalnız 
harbi değil, harp somasını da kazan
malıyız ki, bu ikinci zafer belki de en 
çetini olacaktır. 

B. Eden nıüteakiben bitaraflara 
işaret ederek şöyle demiştir: 

Şuna inanıyor ve şunu biliyoruz 
ki, bugi.inkü harbe doğrudan doğru
ya iştirak etmiyen ve fakat bu harbin 
neticelerinden ziyadesiyla müteessir . 
olacakları için ve neticeyi endişe ile 
beklemekte bulunan diğer bir çok 
milletlerin hüriyeti bizim bir millet 
halinde mevcudiy~timize bağlı bulun-
111aktadır. Türkiyenin yaptıgı hareke· 
tin hakiki manası da bunda münde. 
miçtir: Türkiyenin teşkil ettiği örnek, 
stratejik ehemmiyetinden çok üstün· 
dür. Türkiye miPetler arasında iyi 
niyet prensipi lehinde vaziyet a]m·ış

tır. Türkiyenin politikası bütün harp 
sonrası devresinde istikrarlı ve metin 

bir politika olarak tebarüz etmiş ve 
bir muahedenin tadilini istediği zaman 
bunu yapmak için kuvvete müracaat 
suretiyle değil mutUika müzakere yo
lu ile hareket etmiştir. Bu öyle bir 
politikadır ki, eriştiği kemal noktası 
1936 da Montröde müzakere ve im
za edilen anla~ma olmuştur. 

r 
imsakiye 

, 
Bugün güneş 6 saat 1 dakika 
Öğlen 11 " 

4ı .. 
ikindi 14 il 41 

" 
Akşam 17 il 3 .. 
Yatsı 18 

" 
31 .. 

ı imsak 4 il 20 

Fazla saatla çalışma 
nizamnamesi 

111 kanununa tabi müesseselerde 
ki işçilerin fazla saatleri hakkındaki 
nizamname devlet Şurası umumi he 
yetinin tetkikinden geçmiş ve Baş· 
vekalete takdim olunmuştur nizam· 
name vekiller heyetinden de geçtik 
ten sanra neşrolunacak ve meriyet 
mevkiine girmiş bulunacaktır. 

lngilterenin Çindeki 
top çekerleri 

Londra : 26 -a.a .- Bahriye na 
zırı B. Churchill beyanatt;ı. buluna· 
rak Çinde bulunan topçekerlerden 
beş tanesinin başka mahallerde • mu 
basemata iştirak için geri çağrıldı
ğını bildirmiştir. 

Halifaksın yeni İtalyan 
elçisine verdiği ziyafet 

Londra : 26 ( Royter ) - f ngiliz 
Hariciye nazırı dün ftafyanm yeni 
Londra büyük elçisi şerefme bir 
öğle yemeği vermiş ve ziyafette 
Çemberlayn ile hariciye müsteşarı 
da hazır bulunmuştur . 

İngiliz donanması efra
dından kaç kişi öldü? 

Londra, 26 a.a.- Avam kama· 
rasında B.Chamberlain, sorulan bir 
suale cevap vererek lngiliz harp 
don~nmasında 5000 delikanlının 
çalışmakta olduğunu ve bunlardan 
137 sinin telef olduğunu söylemiştir 

halyan - Bulgar ticaret 
görüşmeleri 

Sofya : 26 a. a. - Bir ltalyan 
iktisat heyeti , Belgraddan buraya 
gelmiştir. Heyet , İtalya ile Bulga· 
ristan arasında mevcut olan şimdikı 
ticaret itilaflarını temamlamak üzere 
bugün Bulgar ticaret nezareti mü
messilleri ile müzakerelere girişe

cektir. Bu müzakereler neticesinde 
bu itilaflar yeni umumi vaziyete gö 
re tanzim edilmiş olacaktır. 

ambargonun kaldırılma
masına dair proje 

reddedildi 

Vaşington, 26 a.a. -Ambargo
nun kaldırılmasına muarız olan se
natör lafolette'nin takririni ayan mec 

llisi 21 reye karşı 66 reyle reddet· 
miştir. 

Filistinde ürfi idare 
dün kaldırıldı 

Kudüs, 26 a.a.- Filistin'in muh 
telif yerlt-rinde ilan edilmiş olan 
ürfi idarenin kaldırılması ve siyasi 
mevkufların büyük bir kısmının tah 
)iyesi vaziyetindeki gerginliğin ne 
kadar hafiflemiş olduğunu gösterir. 

Kanadada Meclis intihabı 

Ottava : 26 a. a. - Kanadada 
yapılan Meclis intihabatı liberal 
birliğinin elde ettiği 11 azalığa mu· 
kabil 53 azahk kazanan liberal 
partinin zaferi ile neticelenmiştir. 

Kanadanm harbe girmesine ma· 
ni olmağa çahşmış olan liberal bir 
fiği reisi Gouin mağlup olmuştur. 

Sibirkar Guzelliğini ButU'l Dunyanın Unutmadığı i
l · 

( RUDOLPH VALENTİNO'yu ) 
BtYJ Akşam 

Alsaray Sinemasının 
Takdim Edeceği, Efsanevi Şark Diyarlannın Sıcak 

ve Ateşli Havası Albnda Cereyan Eden 

_ [iuyUk Şark Fllm.!_I --- ---------· 
'V 

ŞEYHiN OGLU 
ı-seall ve Nefi•] -

Türk Musikisile Süslü Şaheserde Görünüz 

ır!I Bu Büyük Filmin Mevzuu Sizi H eyecana "11S4i 
.,..._ Düşürecek Ve Harkulade Musuki Teshir ~ 

Edecektir 

ILA VE TEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 

Tan Sinemasında : AŞKIN GÖZ YAŞLARI __ .. ---·~---._....~.._..... ____ ~--~-----------~-~------· 
Misline raslanmamış muazzam bir muvaffakiyetle devam etmektedir 

27 Teşrinievvel 939 

Sayın abunalarımıza 
Ev dedl•tlrme mev•lml 

oldujundan tevzlatla yanhf · 
hja mahal kalmaması için 
yeni taf1ndıiınız evin ad re · 
sini ldarehanemlza: blldfr· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK sözO 

RADYO 
.. 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO ofFOZtYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 27 / 10! 939 

12.30 Program' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.50 TÜRK MÜZICl (PJ.) 
13.30 - 14.00 MÜZİK (Karışık 

Program - Pi.) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Türk miiziği {Fasıl heyeti 

19.10 Konuşma (Haf talık Spor 
Servisi) 

19.25 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan, 
Refik Fersan. 

20. 10 Temsil 

21.10 MOZOK (Radro Orkestra· 
sı - Şef : Hasan Ferit AlMr) 

1 - Handali "Concerto Grosso" 

2 - Beethoven: "2 - inci Sen
foni" (Re majör) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 
haberleri, ziraat, Eshan-Tahvilat kam 
biyo Nukut Borsası (Fiyat) 

22.20 Müzik (Cazband - PJ.) 
23.25-23.30 Yarınki Program ve 

Kap ınış. 

Cumhuriyetin Onaltmcı Y1l Bay
ramına tesaduf eden 

28/101193!) Cumartesi, 

29/10/1939 Pazar, ve 

30/10/1939 Pazartesi gUnlcrinc 
mahsus uç gunluk Hususi Program 
ayrıca neşr'edilect-ktir. 

Diştabibi 
Nureddin Dinler 

Yayladan gelmiştir • Hastala. 
rmı Kızılay civarındaki muayene· 
hanesinde kabule başlamıştır . 

3-6 11145 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çalışmak üzere 

bir kadın hizmetçi aranıyor . lda· 
rehanemize müracaat , C. 



WJ:J·wetin 16 ıncı yıl 
bayramında; 

Saatkulesi meydanında. 
Belediye önünde, 
Kuruköprüde çe,me mey 

üzere (3) yerde C.H.P. 
eri korulıcakbr. 

.. r : 28, 29 Birinciteırin. 
aat: 13 ten -17,30' • 
30/ Birinciteşrin. Paıu· 
sabahı saat: 7 den 13'e 
bulunacaktır. 

ıyet bayramı günlerine 
ık üzere Parti tarafm 

olan bu kürsülerde 
iateyePJer Parti Vi· 

~yeti alemine müra
i yazdıracaklardır. 

ıjinle_ıi kürsülerin açık 
ıaatlerde kürsü başıq

e müracaat etin* 
IÖz alına bilir. 

- Erkek (18) yaıınaao 
·~ta...ı .. Halk ~· 

'6Jleyebi1ir. 

na halkevi 
liğiodeo: 

939 Cumartesi günü 
20) eviuaiz salonunda 

'ili:. • .t•ralnıdm konser ve
._ konser için parası~ 

lıılkevi kaleminden 
~llda. ı ı ıss 

27-28 

Süvare 
8,45 

Silaife: 5 

Bp 11kşaoı 

Kaain -Şapka efi 
8. KETi 

Arzu edilen model iilerioe yeni t.·e ramir yepdı 

Zayi makbuz f Adr.es: Yeni postane karıısı No~')J) 
Teminat parau ~a,,_ _________ ..... _. .... __________ ...... 

Makbuz No. Tarihi K L 
706405 29..fia23l S,.QQ..00 
707004 J 6.8 932 St,23 
707869 6.10.932 613,99 

Yukarıda tarih - nllm8ralarlfe 
para mikdarlarım göaterir 3 lç-a 
Defterdarlıktan almıı oldutum 
makbuzlerı zayiJ ettim. Bidıtdann 
Türksözü matbaasana teslim etme· 
leri aksi takdirde hükmü olmadıtı 
ilin olunur. 11157 

Adana haJl<evi 
r~isliğinden : 

30 ve 31 1. inci ı~ricl :akıain · 
lan balkevi temsil kolu tarafından 
Aari ıinamadaıı (Ate§) ve ('-Cabc11p· 
laıı:) piyesleri temsiledilecoktir para 
sız girit kilıtlaonm halkevi k~lemin 
den abnmısı liıı'1dır. 11 lS4 

27-28 

Karşıyakada Salih Bosna 
fabrikasından ; 

F abt.ikamız kop ~kaieye bat
la yaca tından kılevlant çitidı olan 
muhterem müıterilerimiz bir hafta 
zarfında çitıtferini kaldırmalan'1 
aksı taktirde mesuliyet kabul ecjil· 
miyecejımizı ilin ederiz. 11153 

27 28-29 2 
• 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civannda 

Yeni eczahanes1dir 

1 1 

iş lhtiliflannı Uzlaştırma ve ahkim 
NizaJ1'namesi 

M~DDE: 59 -
itiraz liyibaaı, Hakem Kurulunun toplandıtı Vilaycttela Valiye veril· 

mek lizı!Qdır. 
Vali, itif.1ayilialfna "~ ~111\tırarn-.~ ve tafJlırdan 

her biıile }alıitler veya eLli wlcJuo raptofunan ifadelerİBİD vewr lüzum, 
lu vesikaların taıdikli suretlerini hatlar ve bu hUSU1ta ayrıca y~caJı 
bir ra.,,rla 48 '''t iç~ AnlcaNda it Dairea Reiılp.e gi.icfenlmek 
üzere postaya teılim eder. 
MADDF..::60 

Gıyaben verilmiş olan IC:ararlara brıı yapılacak itirazlaraa karana 
gıyabi olmasından batb meıelenin eaaama müteallik sebeplerin de göa· 
teıikneli ~bımcbr. Eşua llMeaUi~ .IC>~eri ihtiva e~~ ffiı. Ji7tha. 
ları Kanuqi müddet, zarfında itira:ı:cı tarafından nokNDları U..1 edildik· 
ten sonr• Vılayet Makamınca Yfikıek Hakem K~na sevkedilir. 

Yüksek Hakem Kurulu iş ~tan"8ll'nun 82 ioc:i maddesinin B, C, Ç. 
ve D fıkralarında beyan olunan usul ve şartlar dairesinde toplanarak 
meseleyi Jiret ed-. 

Bu Kurulun verditi karar kesin ye o iıyerindeki bütün iıçiler için 
nafiz olup alikadar&ara teblig edilditi giinü ertesi iı gününden itibarea. 
tatbik ~ilir. 
MADDE: 61 

lı ihtilafları Hakem Kurulu ile Büyük, Yüksek ve F evkalide Hakem 
Kurull•rınca verilen kararlann kesinleştiti tarihten itibaren 26 İf hafta· 
sı geçouı bulunmadıkça bunun meyzuu olan mesele için yeniden toplu· 
lukla iı ıhtilifı çıkarılamaz • 
MADDE;62 

A) 1ı Kanunu'nun 82 inci maddesinin B bendınin 3 numaralı fıkraaı· 
na goro Vilayetlerdeki Hakem Kurullanna seçilecek iki zata her toplan .. 
b günü için (3) er lıra, 

(Sonu Var) 8953 

• 

• 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koz• 6.l'i _6,5~ 
Ma. parlafl • 

- 30 32 
ı-

Ma. temizi • 29,50 30 

........ 
KJevland 27 )6 

'-ı<ıevlandTY:-M. ) 1 
YAPA~I 

Beyaz 
1 

' 
Sivah 1 

çlCIT 
1 1 

1 

1 1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tobumluk. 2,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 1 

• Yerli 2,25 4,7 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,50 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih .. 1iç • • ·- .::ı Dört yıldız Dotruluk ..lJ "' 

~u:: üç • • - c:: Simit ~~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 1 
:::ı 

N u-
üç . 

" " " 
Simit .. 

Livcrrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
26 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pıme Santim 

Hazır 6 32 Liret ----
Vadeli 1. 5 8Cf Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -2-95 
5 68 Vadeli 111 Sterlin ( İngiliz ) -5-~ ----

Hind hazır _51~ Dolar ( Amerika ) 1291 28 
Ne!2;ork 9 02 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 Eylul, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • S.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 

Adanada Yeni bir harika 

Dünyanın en uzun ada 
Adanaya gelmiştir 

2 metro 40 santim boyu 160 kilo ağırlığında yarım metro' 
18 yaşında bir Türk çocuğu Asfalt cı J Jel~ dört yol ağzı şen gazİll 

Cumhuriyet Bayrammın birinci güıünden itibaren halka gösterilec 
FJrsah kaçırmayarak: bu fevblbeşer adamı görünüz . 

11148 26 - 27 - 28 -29-4 

Seyhan pamuk deneme islah ve üretme çiftli 
müdürlüğünden : 

1- Seyhan pamuk deneme ıslah ve üretme çiftliği için Hacı Ali 
yünde ytniden inşa edilecek olan üç adet pamuk kütlü anbarilc l 1 

tohum anbarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . t 
2- Bu işin keşif tutarı ( 78613,05 ) lira ve muvakkat teminatı (5 

liradır • 
3- Bu işe ait eksiltme şartnamtsi, mukavele projesi , hulasai ke~ 

metraj cetvelleri, hususi şartname ve digu vesaik müessese müdiirl~ 
ile Seyhan Nafia müdürlüğünden temin edile'.lilir . 

4- ihale 11-2 nci Teşrin-939 tarihine müsadif cu nartesi g:iniİ 
10 da Sryhan pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde yapılacaktır , J 

5- istekliler ihale gününden laakal 8 ğün evvel bu işi yapabile" 
lerine dair Seyhan vilayetinden ehliyetname alacaklardır . j 

6- Posta ile gönderilen tekliflerin dış zarfı iyice kapanmış ve Ol 

mumu ile mühürlenmiş olacaktır.Postada olacak geçikmeler kabul edil~ 
7- isteklilerin teklif mektupları 4 üncü maddede yazılı ihale saat 

bir saat evveline kadar müdüriyetimize müracaatları . 
11156 27-2-5-9 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sa°;>ahdan akşama kadar hast• 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

17-30 11087 

,, 


