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Pariste bir Polonya hü iLK ALMAN .KIT ALARI DÜN 
kumeti teşekkül etti VARŞOVA'YA GiRDiLER .. 
AMERiKA, INGIL TERE, FRAN

SA BU YENi HÜKÜMETl 
VA R Ş O VA HÜKÜMETtNIN 
liALEFl OLARAK T A.NIYOR 

li i t l e r İngiliz 
Propagandasın 
dan çok kor-

* 
Zigfrit etrafında çok 
çetin hava muharebeleri 

kuyormuş! 

üç lngiliz Bu muharebede 
Alman tayyaresi yanarak 

bir kaç 
düştü 

ve 
yere 

Al manla r bir İsveç vapurunu tevkif etti, bir Danimarka şilepini de torpilled iler 

tiirk-Sovljef görüşmesi 
Saraçoğlu 
tnülakat 

- Molotof 
dört buçu 

arasındaki 
ksaat sürdü 

KOftUŞMALARA STALINDE iŞTiRAK ETMEKTE VE 
SOVYET , TURK ELÇILERIDE H ~ZIR BULUNMAKTADIR 

\ Moskova : 2 ( Radyo ) - Bir Teşrini evvelde Mılotofla Şükrü Saraçoğlu 
&ti\sında Türk - Sovyet mUıakerelerine ait ikinci görüşme vukua gelmiştir. 
Su görüşmede Stalin, Potemkin, Dekanzof ve Türkiyenin Moskova elçisile, 
t~'iYetlerin Ankara elçiside iştirak etmişlerdir. Bu görüşme dört saattan fazla 
Ut'>..~ 
·•lıuştür. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

\riNSTON ÇÖRÇiLiN 
VERDiGi NUTUK 
''b oaşladık! Devam ediyoruz! Ve 
Sonuna kadar devam edeceğiz!,, 

AM E:RIKAN MAHAFILINE GÖRE ; ÇÖRÇILİN NUTKU BİR 
.\~IR TOP BATARYAS I VE BİR KOLORDUDAN DA MÜESS iRDİR 

~~l' ~<>n.dra : 2 ( Radyo )- Vinston " Elbette harp ateşinin Balkan· 
d~11 Çıl radyoda harbin ilk ayını göz· lardan Turkiyeye kadar götUrUlme· 
. ı~Çiren bir n~tuk s~ylemi?tir . sine Sovyet Rusya razı olama.ı ve 
\ıSt. 111ston Çörçıl , İngıltc::renın va- Hitlerin Şarki ve Cennbuşark1 Av· 
t.d,~•tıi tebarltz ettirmiş ve " Baş· rupasındn daha fozla kan dökmesine 
~<l · Devam ediyoruz . Ve sonuna meydan bırakılamaz ,, 
'~ıı 4t' devam edec~ğiz ,, dt>dikten t" \r tu~11 llrşova müdafaasının, Polonya 
~tı.s 11Utı canlı bir misali olduğunu , 
l~~&.ııın kendi menfaati uğrunda 
ttı-tıı. etti~ c:iyasetle kuvvetini gös· 
t~ıı, l.bulunduğunu, Şarki Avrupada 
-111,, il' ınilletin Alman boyunduruıu 
d "&. . 
il ·~ 8•rıniş oldu~unu, bundan sonra 

~11,la. llcarisfanın , Romany anın , Y u· 
hlt ~.Yanın ve Turkiyenin Nazi ök· 
3· "• 1 "tııtı 11 

•• tına duşmesini elbette Rus-
l!~ttik Sorrnek istemez olacağını kay-
"· ten ·· ı · ·· l d "tıı sonra soz erme şoy e e· 

ttnıiştir : 

Vinston Çörçil , hundan sonra 
İtalya hukO.metinin bu vaziyete bifa
raf klllacağındnn emin olduğunu, Al· 
manlarıo denizaltı harbinde bugUne 
kadar muvaffak olamadığını ve ni
teki.n son bir haftadır bir t..,k İngi
liz gemisinin tecavüze uğramadığını , 
yakın bir gunde İngiliz Ami ralliğinin 
dunya sularında yabancı memleketler 
gemilerinin hayatını sigorta edecek 
bir vaziyette bulunacağını Umit etli• 
ğini, harbin başlaması Bitlerin elinde 

-Gerisi üçüncü shaiede -

Londra harp yapıyor 

FAKAT .. 
Harpderı hiç 
bahsetmiyor 
YAZAN JOE ZHVERÜOY 

( Pari - Suar ) dan 

HayranlLk verici bir sükun ve so 
ğuk kanlılık içinde harp yapan Lon
dradarı bir manzara : Her l ngiliz gibi 
ihtıyatr elden bırakmayan. Londra 
polisi de gaz maskesini bir an yanın
dan ayırmamaktadu . 

( Yazısı içeride ) 

ŞARK CEPHE..:tlNDE Berlio : 2 

( Radyo ) - Alman karargahının te
b!iği : 

Bu gün ilk Alman kıtaatı Varşo

vaya girmiştir. 

Pragonun da işgali tamamlanmış
tır. Polonyanın bu son mukavemet 
noktasıda teslim olmuştur. 

Paris : 2 ( Radyo ) - oazı Po
lonya kıtaatı nın garp cebhesine geti
rildiği söylenmtktedir. 

GA R P CEPHESiNDE Paris: r; 

( Radyo ) Garp cebhesinde dün ak
şam hareketsiz ve dün sukunla geç
miştir. Yalnız sarın şarkında iki taraf 
arasında topçu faaliyeti olmuştur. 

Slmal Almanyasrnda lnglllz tay
yarelerl bir uçuf yuptı 

Londra : 2 ( ;Radyo ) - İngiliz 
hava filoları dün akşam şimali Alman 
yada bir keşif uçuşu yapmışlardır. Fi
lolar harekette muvaffak .olmuş ve sa
limen üslerine dönmüşlerdir. 

iki Alman tayyaresi dUştü 

Paris : 2 ( Radyo ) - Garp cep
hesinde yapılan bir hava müsademe
sinde Almanların iki tayyaresi alevler 
içinde yere düşmüştür. 

Paris : 2 ( Radyo ) - Gece nis
beten sakin geçmiştir. Muhtelif nok~ 

talardan yapılan zaylf baskınlar tarde
dilmiştir. 

Lo ndra : 2 ( Radyo ) - İngiliz 
resmi tebliği : 

Zigfrit hatb etrafında çok çetin 
hava muharebeleri olmuştur. Bu çarpi 
malar 35 dakika kadar sürmüştür. Üç 

- Gerisi dördüncü sahifede -

SON DAKiKA 
Berlin : 2 (Radyo) - ltalya Hariciye nazırı Almanyanm daveti üzerine 

clün Berline g·clmiş, Hitlerle görüşmüş ve bugün Romaya hareketi etmişdir. 

Londra : 2 (Royter) - Hava ku\ vetlerıne mensup on altı Subaydan ve 
mütahassıslarden mürekkep bir teknik Sovyet heyeti yardım anlaşmasının 

tatbikatını hazırlamak üzere Estonyanırı merkezine gelmişdir. 
~ 

Londra: 2 (a.a.) - Danımarka , Tevkif edilen vapurların serbest bırakılmasını 
Almanyadan istemişdir. 

* 
Londra : 2 (Royter) - Bir lngiliı. vapuru Cenubi Atlantikte bugün 

batırılmıştır. 
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Teamül olan 
fena sözler! 

t?::!. arbi Almanyada Müsnter ceza 
~ mahkemesinde bir da va 

' garip bir surette netice 
lenmiştir. Poıonyada bir düğüne 
giden bir adam avdette evıne 

geç kalmamak i ç i n hareket 
halinde bulunan bir eksprese yatak 
bileti almaksızın atlamış ve bir ya 
tağa uzanmıştır. Memur bilet iste 
diği zaman hösteremediğinden ya
taksız vagona gitmesini ihtar etmiş· 
tir. Bu ihtardan fena halde canı sı

kı lan yolcu kondüktöre ağzına gelen 
küfürü basmıştır. Memur da zabıta
ya şikay-:=t etmiştir. Yolcu devlet 
memuruna hakaret ve otoritesine 
mukavemet cürüı:ıleri ile mahkeme
ye vnilmiştir. 

Hakim memurdan nasıl hakaret 
edildiğini sormuş, memur işittiği 
şeyleri saymıştır. Hakim bu sözle· 
rin Ko!onyada hakaret sayılıp sayıl· 
madığını anlamak i stemiştir. 

Memur Lu şehirde böyle sözle
rin dostlar arasında söylenmesi mu 
tad ve teamül olduğunu ilave etmiş 
tir. Hakim papadan ziyade papalık 
taraftarı olamıyacağından beraet 
kararı vermiş ve yalnız mahkeme 
masrafı olarak 7 maı kı tahsil et· 
miştir . 

Staja hiç bir memur 
gönderil mi y ece k 

Vilayete gelen bir tamime gö . 
re Ü:ihiliye Vekaleti her sene Av· 
rupaya ~taj için yolladığı memur· 
arı bu sene gönd ermekten sarfına · 

zar etmiştir. 

1 
ŞEHiRiN iÇME SUYU 
iŞi NE SAFHADADIR ? 

Açılmakta olan arteziyen kuyuları 
için bazı malzemeye ihtiyaç görüldü 

Tesisatın ikmali yakında miiteahhide veriliyor 

Şehirin içme suyu tesisatı işinin mUteahhltle Belediye ara. 
sındakl ihtlUHtan dolayı geçen yıldanberl sekteye uğradı§ı 

malQmdur. Bu lhtlUH Adliyede halledlle dursun , Beled•ye su 
tesisatının bir an evvel ikmali ı---·----------
teşebbUslerlna geçmiş ve mü
tebaki kısmın yapılması için 
lcabeden muameleye tevessül 
etmişti. 

Haber aldığımıza göre, Dahiliye 
V ckaleti bu evrakı tedkik ederek 
İmar Heyetine havale etmiş ti r . Te
sisatın ikmali pek yakında yeni bir 
müteahhide verilecektir. 

Diger taraftan arteziyen kuyu· 
tarının açılma işine devam ediliyor. 

Söylendiğine göre , çakma işle· 
rinde kullanılm"k üzere bazı mal· 
zeme~ ·e ihtiyaç görülmektedir. Es. 
kiden Almanyadan gelmekte olan 
bu malzemenin , temini için çalışı · 

lac a ktır . 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şerimizde gök yüzü LH\ ' 

!utlu, hava h a fıf rüzgarlı geçmişti r , 
En çok sıcak 30 dereceyi bulmuş

tuı . 

Menba suları 

Menba suyu sahipleri 
Belediyece tesbit edilen 

fiatın arttırılmasını istiyor 

Şehrimiz Belediyesinin menba 
sularının damacına satış fiatını 85 
kuruş olarak tesbit ettiğini ve bu· 
nun bir komisyonun tekiki netice. 
sinde kaıarlaştırıldığtnı yazmıştık . 

Dün menba suyu sahipleri Be 
lediycye müracaatta lulunarak, m:ı· 
liyet ınasrafı oJarak evvelce göster
dikleri rakamda hata ettiklerini 
masrafın bir miktar fazla olduğunu 
ve binaenaleyh tesbit edilen fiatırı 

zararlarını mucip olacağını l..ıildir · 
mişlerdir . 

Söy l end iğine göre , Belediye 
tesbit ettiği eski fiat hakkındaki 

kararım değiştirıniyecektir. 

Mersine haftada 
bir vapur gelecek 

Son vaziyet sebebile İstanbul,...... 
Mersin arasında kaldırılmış olafl 

. vapur seferlerine Teşrinievvelin 6 
ıncı gününden itibaren tekrar baf 
!anacağı Devlet deniz yolları ida· 
resinden alakadarlara tamim edil 
miştir. 

Evvelce lstanbu\ - Mersin ar 
sında biri sürat, digeri aralık post1 

seferlerini yapmak üzere haftad• 
iki vapur işlemekte idi . Şimdi bO 
hatda yalnız bir vapur işleyecek vt 
gidişte gelişte bütün Akdeniz lirn3~ 
farına uğrayacaktır . 

ilk mektepler 
dün açıldı 

Şehrimizdeki bilumum l ık ted' 
risat okulları dün açılmış ve ders' 
lere başlanmıştır. , 

Bu münasebetle Maarif MüJ~ı~ 
Bay Ekrem Gürsel , ilk okullard• 
ders vaziyetini gözden geçi rmiştit· 

Köy mektepleri gelece
1

' 

yıl beş sınıf oluyor 

Köy mekteplerinin de b e ş sııı 1f. 
çıkarılmasına karar verilmiş tir. M~ 
arif Vekaleti bu st'ne ya ln ı z do' 

' düncü sınıfların ihdas ını , tam te• 

Sta 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kil~hn gelecek sene yapılmaS~ c u g a ş v i 1 i muvafık görmüştür ' in 

\_ GONON MVZUU 

olan Stalin Rusça '' Çelik ,, kelime 
sin~en müş~ak bir sözdür. ) Hususi 
hJyatında alayişten hoşlanmaz .. Dai
mi avcı ceketi tarzında, :cepleri dı

Sovyet - Alman paktı münase
betiyle, Bay Stalin günün mt;vzu 
udur. Stalin kimdir ? ve hayatı hak 
kında akuyucularımıza biraz malı1 

mat verelim : 
falar tevkif ve hapsedildi : Süıüldü 
1937 ihtilali üzerine menfa hayatın- şanda yakası kaparı hir elbise ve 

Beynelm.ılel s·ıyasette ı'smı· çok · k 1 k p d kasket, çizme giyor. Stalin operayı dan urtu ara rav a gazetesinin 
S 1. · ı d C sever ; bir fılmi döı t kere seyret. 

geç.en ta ının ası soya ı uga· buşmuharriri oldu. Stalin, Leninin 
şvilidir. Küçük ismi Jıneftir. Kendisi en yakın arkadaşlarından biriydi. tiği vakidir. Kitab okumaktan çok 
Tiflis civarında yaşıyan mütevazi bir hoşlanırsa da ekseriyetle kıraati si · 1921 - 1923 senelerinde milli eka-
gürcü çiftçi ailesinin evladıdır Ba- lliyetler komiserliğini deruhde etti. yasi mevzulara dairdir. Ahbaplarile 
bası kunduracıydı. Kafkasyada 1879 Bolşevik rejimi dahilinde muhtelif birlikte satranç oynar. Pipo içer. 
yılında doğdu. Uzunca Loylu, sağlam yapnldır. Rus 

ekalıiyetleri nasıl idare etmek lazım 
b 

'- çayı gürcü şivesile konuşur. 
Ba ası ırendisini papaz yetiştir geldiğinin esaslarını vazetti. 

mek istiyordu. Bu niyetle okuttu. 1923 senesinde Lenin vefat edin Kendisinde tabahat zevki var-
Fakut küçük Jozef on y\'.'di yaşınday. dır. Arada sırada bir kadeh votka ce onun yerine parti umumi kiilibi 
ken Tıflis ilahiyat fakültesinden ko içmek keyfinden nef~ini mahrum bı-

seçildi. O zamandan beri, kendi siya· 
vuldu. Stalin gençliğinde tüccar def setine aleyhdarlık edenleri bertaraf rakmaz. aile hayatını sever. Kremlin 
teri tutarak bir müddet hayatını ka. ederek sovyetlerin hakiki şefi haline deki dairesinde musiki fasılları yap· 
zanmış, sonra büsbütün ihtilal hare- hrdığı ve gürcü havaları dinlendiği 

k k S 1 d k geldi. Rusyadaki meşhur beş senelik sık sık vakidir. Şakacılıktan hoşla· 
etlerine arışmıştır. osya emo · planları kuran ve tatbik eden de 

rat fırkasının faal bir uzvu oldu ve mr; civarında gülünüp eğlenilmesini 
kendisidir. 

Rus - J~pon muharebesi sıraların- ister. 
da komünist fırkasına intisal etti. Gayet soğukkanlı, sabırlı, azim iki defa evlenmişfa. Kızım pek 

\ 

lnkilapçı olduğu için birçok de· li ve teşkilatçıdır. ( Müstear ismi sever 

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

Asfaltın tamiri ve 
ağaçlanma 

. . 
ışı 

Asfalt y~Iun tamirine det19~ 
edilmektedir . . ~ 

Belediyece, Asfalt yo!Jakı 
1 

yük ağaçların yerine " AkaS)~1 
ağaçları dikilmesi düşünülmekte 

Adana askeri satın altı'~ 
komsiyonu reisliğindeıl' 

. ~l 
1 - Adana garnizonu içırı jl' 

palı zatfla eksi) tmeye konuları f 
ton una 29 - 9 - 939 Cut119 yı lı 
nü talibi çıkmadığından 2490 5~ ~~ 
kanunun 40. maddesine tevfika"~ı{ 
ay zarfında pazarlıkla alınacıJ 
Muhammen bedeli 33075 !iradı'·~ 

2 - ilk teminatı 24~0 lir\eri 
kuruştur. Eksiltme Adana afi 
satın alm~ komsiyonunda :yaP1f:&' 
ğından istekliler bu bir ay zar 

1 

her gün müracaat edebilirl~~O~ 
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Ticari bahlaler 

Piyasede idhalat 
İhracaat faaliyeti 

artmaktadır 

fi:!!!!. eçcn h~ftalara nisbcı:tle ihra. 
~ cat bakımından piyaaada da. 

ha geniş bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Bugünkü şartlar altın· 

da, ltalya ile aramızda ticari müna · 
sebctler gün geçtikçe 'artmaktadır. 
Son günlerde ithalat eşyasının ek· 

serici ltalyadan gelmektedir. Yünlü 
mnniucat, kauçuk, iplik, cam gibi ... 

ltalyaya ihraç edilen maddelerin ba· 
ıında kuru meyva, yumurta bulun· 
maktadır. Bu yüzden, bir kaç gün 

denberi yumurta fiatleri birdenbire 
yükselmiştir. Geç~n hafta icınde bir 
sandık yumurta 21 liraydı, evvelki 
gün 28 liraya , kadar :yükselmiştir, 
Tacirlerin ifadesine göre, 'şimdiye 

kadar ltalyaya bu derece yumurta 
ihraç edilmemişti. 

Romanya ile aramızdaki ticari 
rnücasebctleri daha zi1ade genişlet 
rnek maksadiyle, ytni bir ticaret 

anlaşması yapılacağından bahşotmiş 
ti. Fakat Romanya heyetinin şehrimi 
ze ne zaman neleceğide belli değil 

dir. Ticaret anlaşması müz.ikerele 
tinin günü de tayin edilmemiştir. 

Yalnız dış ticaret umum müdürü, 

Romanyayı ihracaat yapan tacirle
rin fıkir ve mütalaalarını dinlemek· 
tedır. 

Türkiye - Fransa ticaret anlaş 
ması bir haftadanberi tatbik edil
mektedir. Yeni anlaşma en · ziyade 
kuru meyva ticareti üzerine tesir 
yapmıştır. 

Son hafta içinde Macarislanla 
olan ticaretimiz artmıştır. Halbuki 
ıirndiye kadar Macaristan bizden bu 

derecede kuru meyva ve tütün al· 
mı yordu. 

Almanya ile ticari münasebet 
lcrimizin tekrar başlıyacağı bakkıu· 
da piyasada bir şayia dolaşmakta· 

dır. Arasıra çıkan bu • şa yialarm aslı 
olmadığını söylemek bile fazladır. 
Almanva ile ticari münasebetler bsş 

lıaabile, klering esaslarına göre ti· 
Cati muameleler yapmağa imkan 

Yoktur. Esasen bize mal , teklif eden 
Alman firmalarıda dolar .üzerinden 
lllal satacaklarını bildirmektedirler. 

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

Kiralık yazıhane 

Yeni otel caddesinde, iş daire 
sinin altında Avukat Macit Güçlü 
\'e Abdullah Tükücünün işgal et 
lllckte bulundutu yazıhane kiraya 
Verilecektir . Arzu edenlerin Avu 
kat Macit Güçlüye müracaat et
meleri. 

..... 

Türksözü 

Büyük Millet 
meclisi toplandı 

Ankara : 2 (Telefonla} - Kamu
tay bugün Şemseddin Günaltay'ın 
başkanlığında toplandı, Urfa sayla\'ı 
Ali Saip Urşavaş'ın ölümü münasebe
tile iki dakika taziz sükütu yapıldık
tan sonra ruznameye geçildi . 

Divanımuhasebat raporlarının mü
zakeresi ile, arazi vergisi kanununun 
ikinci maddesine yapılacak ilavede, 
yurda bir yıl için anason ithaline mü
saade ve sıhhat memurlarının tasdik
name harçları hakkındaki kanunun 
birinci müzakereleri yapılmıştır. 

Alman taarruzu 

Paris : 2 ( Havas ) - Garp cep
hesinde ortalığın karanlığından istifade 
eden düşman baskınalr yapmışsada 
geri püskürtülmüştür. Bu esnada Al
manlar dan esir alınmıştır. 

Almanlar mevzilerini tahkim et
mekle meşguldur. Fransız istihkam· 
cıları pa.tlamaınış 3000 den fazla torpil 
çıkarmıştır. Bu sahaya 6000 kadar 
torpilin konduğu anlaşılmıştır. Bunlar
dan zencir..,halindeki bir torpil kolu 
bir obüsün isabeti ile kiimilen infilak 

etmiştir. 

BiR INGILIZ GAZETESiNE GÖRE 

Stalin planı 

Avusturyayıda ihtiva 
eden bir imparatorluk 

Londra : 2 (Radyo) Bir lugiliz 
gazetesi Lehistanın taksimine- dair 
yazdığı bir yazıda Sovyet · Estan 
ya anlaşmasındanda bahsetmekte ve 
bu vadide ezcümle şöyle demekte
dir: 

"Bu stalinin ilk adımıdır. stalin, 
Baltık denizine temamrn hakim ol
mak planının tatbikinden sonra Ru
tenya ve Basarabayı ıabJedeccklir 

Stalin bu zabdettiği yerlerde bi 
rer bolşevik hükumet kuracak ve bu 
suretle Avrupayı bolşevikleşdirecek 
tir bir Polonya Sovyfti gibi Ukran 
ya Sovyeli ve bundan ba~ka bir 
beyaz Ru.> ~ovyeti teşkil edecektir 

Nazillide hasar 
verici yağmurlar 

Ankara : 2 (Radyo) - Buraya 
gelen malumata göre, evvelki gün 
Nazillide ve havalisinde hasar veri 
ci yağmurlar düşmüştur. 6000 dö 
nüm arazi üzerindeki mahsulat mah 
volmuştur. Sd Nazillirıin kenar ma 
hallelerine girmiş, bir depoyı bas· 
mış ve içinde bulunan eşyayı harap 
etmiştir. Akçalı civarındaki tren yo 
luda bozulmuştur. 

Yurdda zelzele 
devam ediyor 

Dikilide dün iki şiddetli 
sarsıntı oldu 

ZELZELE BiLANÇOSUNDA BAZI 

GAZETELERiN VERDIGI YAN. 

LIŞ RAKAMLAR VE MAL0MAT 

Ankara : ~ ( Ra<l_yo )- Dikiliı\c 

cltın iki ~iılılt"tli c;ar~ınh daha olııııı~· 

tur. 

TÜR KSÔZÜ : ll:ı.zı gazl·frlcri
miz son Izıııir ve h~n-alisi zt>lzell'lc· 

rine ait hakikate uymayan bir takım 
mllbalagalı ha,·adislcr vcrmi~l<"nJir . 
Garp:.bülgemizdcki bu felaketin An-

karadan sclahiydfar bir mcnbfübn 
gazetemize bildirilen bilançosu şudur: 
hmıirde hir ki';'i hafif yaralanmış, bir 

eski ev kısmen yılulmış, Urla<la iki es 
ki ev kısmen yıkılınış,l'.\enemende keza 

iki ev Jo~men ) ıkılnıı~ , Bergam:ıtl:ı 
Cil ev hnrnp olmuş , !31 ev oturula· 

nııyacak hnle gelmiş • 2G2 ev kı.;ıncn 
yıkılnııf, be~ kişi ölmuş , ve Uç ki~i 
de ağır yarnlannıışhr. 

D i k i 1 i y e gelince : Buralla 
da G~7 ev tamamen harap olmul' , 

3 lG ev oturulamıyacak hale gelmiş . 
50 ev kı men yıkılmış , 41 kişi öl· 

muş, 13 kişi ağır yaralanmı~, j;) kişi 

de hafif y:mılanmışhr. 

Letonya vaziyeti 
ne olacak? 

Letonya kabinesinin dün
kü fevkalade ictimaı ! 

Riga : 2 (Radyo) - Letonya ka 
binesi bugün reisicumhurun riyase 

ti altında toplanmıştır. Bu fevkalade 
içtimada, hariciye nazırı Rusya · Es 

tonya anlaşmaları hakkında izahat 

vermiş ve yapılan görüşmelerde Le 
tonyanın harici siyasetinde dt"gişik -

lik yapmak icap ettiği neticesine 
varılmıştır ayni zamanda hariciye 

nazırının derhal moskQvaya hareke 
tide kararlaşdırılmıştır. 

Hitler Ciyanoyu 
kabul etti 

Uzun görüşmeler yapıldı 

Berlin : 2 (Radyo) - ltalya ha 
riciye nazırı Kont Ciyano Ber line 

gelmiş ve Hitler tarafından kabul 
edlimiştir Ribbentrop hazır olduğu 
halde ltalya hariciye nazırı ile uzun 
bir görüşme yapılmışhr. 

Sahife : 3 

f RADVOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKİYE. RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazartesi - 3 / 1 Ol 939 

12.30 Program \'e memleket s:ıat 
ayarı 

12.35 Ajans 'e meteoroloji lıa· 

bcıleri. 
12.50 Türk mü7iği 
Çalanlar : Ce,·det Çağla, Eşref 

Kadri, Hasan Giir, Hamdi Tokay 

Okuyan : 1 - Safiye Tokay 

13.30 - 1::s 00 Kaı ışık progı am 
Pi) 
~8.00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloii haberleri. 

18.25 Müziği (Pi) Halk müzik 

18.55 Konuşma 

19. 10 Tüı k müziği 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Kemal, Niyaz.i Se} hun 

Okuy:ın : Müzeyyen Senar 

19.50 Konuşma 
20.05 Türk mt.iziği (Klasik pı<>ğ 

ram) Ankarn Radyosu Küme Se.s ve 
Saz Heyeti. idare eden: Mesut Ce

mil. 
21.00 Konser takdimi - Halil 

Bedii Yönetken 
21.15 Müzik- Radyo Orkestı.ısı) 

Şef : Hasan Ferid Alnar 

22 00 Son ajans haberleri ,Ziraat 

esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 

borsası (fiyat) 

22.20 Serhes saat 

22.30 Müzik (Cazband Pi) 

23 ~S-23.''0 Yarınki Program. 

Vinstou Çörçilin 
verdiği nutuk 
- Birinci sahifeden artan -

ise, onun bitmesinin de elinde olma· 
dığııu söy leıııiş ve devam ederek , 

kati zafer elde eJilinCl'.) ıı kndnr her 
ne olursn olsun sebata karar veril· 

eliğini, son şiiynm dikkat butçe ile , 

buvuk Fransız ordusu yanında ça· 
(ı~~ak için Fransa_ra giden lngiliz 

ku \.'\·etlerinin buna lıircr mlle.) yidc 

oldutiıınu, Frnnsnya gitmek ttzere di

gcr ku\•vetlcrin de hazırlanmakta hu· 
)unduğunu anlatmış ve sözlerine 

ş<iyle devam etmiştir : 

- " Bcdbnht Alman milleti , 
l litlcri, ncnbn daha ne knıfor elılc 

hıtnı:n.ktır ·~ ,, 

Bunılan sonrn. Çörçil ~unıuln ila

\'C ctnıi~tir : 

- '' l lnrbin Uç sene devam t•t· 
mesi, zaferin dnha evvel elde edil· 
mesine mani değildir ,, 

Kahire : ~ ( Rn.dyo ) - Bil) uk 
hir Anıeriknn gazetesi İngiliz Bah· 

riyc nazırı B. ÇCirçilin nutlrnnclnn 
. bahsederek diyor ki : 

" Bu nutuk , bir çok nğır top 
bntaryası ve lıir J\o lordmlnn tlnha 
S Uessirdir . ,, 
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Lonpra harp yapıyor 
FAKAT 

Aiç_ 
BURADA HARPDEN 
BAHSEDiLM·iY OR 

Londra 25 eylUI 

Onbeş gündenberi harp yapan ln

giltereyi dolaşıyor ve tetkik edi
yorum bu millet, asil faziletlerini böyle 
mühim zamanlarda anananelerinin ha
zinesinden çıkarıp ortaya koyuyor : sa 
bır, soukkanlılık, azim ... 8 u sözlerden, lngilizl ~rin u~un za 

man düşünerek, karar verıp ve 
isteyerek girdikleri bu harpden muvaf 
f akiyet ummadıkları manası çıkarıl
masını. Belki hiç bir lngilizin zafer 
den şüphesi yoktur. 

Yalnız lngiliz, bu harpde güttüğü 
gayelere kafasında, biz Fransızlann 
siyasi hedefimize vermesini sevdiğimiz 
mantıkı şekli vermeye lüzüm görmü
yor. 

Onun için esası olan şey hareke
te- geçmesi için sebepier bulunması ve 
sonrada bu uğurda azami gayret ve 
kudret sarf etmd tir. 

Bir fertten olduğu gibi bir millet
tende yapabileceği fedakarlığm en yük 
sek derecesinden daha fazlası istene
mez. Bir lngiliz fıkrine göre, fedakar 
lık, gayret ve idare mevzu bahs oldu 
ğu zaman dünyada hiç bir millet bu 
hususta kendisini geçemez. 

BUyUk bir lokantada 
..;;..;;;.:.~...;;..--~~-----

G eçen gün bir lokantada tesadü 

fen, etrafında on kadar genç 
kadın ve erkek toplanmış bulunduğu 
bir masanın komşusu olmuşdum. 

Hayret edilecek şey : 
Bu masada oturanlardan hiç biri

sinin bizzat harp üzerinde bir süat: 
sorduğunu işitmedim . Hiç kimse harp 
planlarının ve gayelerinin ne olduğunu 
sormadı. Hiç kimse haberleri tefsir et 
medi öyle zannediyorumki. Bu masa
nın etrafında toplananiar hareket et
mek üzere bulunan genç bir subayın 
sıhhatına içiyor ve erkanı harbiyenin 
yalanlannın ne olduğunu bilmek ve bu 
hususda bir hüküm vermenin kendi 
lerine ait bir iş olmadığı, herkesin ken 
dirıc düşen vazifeyi yapmağa mecbur 
bulunduğu fikrinde ediler.. . K ahvelerini içdikleri sırada biri

si geldi ve sordu : 
- "Couragevus,, nedir. 

Allah1 severseniz ? 
Kendisine cevap verildi : 
- Bir tayyare gemisidir. 
- Hayır ! Bir tayyare gemisi idi l 
Son gelen adam bu sözlt"rle Cou

rageousı" torpillenmesi hadisesini en 
basit ve en tabii bir surette ifade 
ettikten sonra bir sandalyaya o 
turdu. 

Gazete dlraktörlerınln 
yanında 

------------~----8 u sıralarda lngilteredc bir ga. 

zete direktörü olmak hiçde ko· 
lan bir mesele değildir. sansür matbu 
ab arasındaki muharebeler her akşam 
büsbütün gürültülü bir şekil alıyor fa 
kat hususi bir illin sütunu sayesinde 
reklamlar yine oldukça mebzuldur : 

(Hava hücumuna karşı muhafaza) 
Bu ilan sütununda harbe hücumu 

esnasında insanın arayabilecegi her şey 

t akdim edilmektedir. 

1 

LORD KEMSLEY ANLATIYOR: 

"Hitlere dedimki : altı oğlum var onları işlet imin 
başına getirmek üzere h lzırlıyorum fakat Prag 
dan beri dördüde orduda h · zmete başladı,, 

Herçeşid malzeme, bahçenizdeki 
seis ve evinizdeki sığnakları tanzim 
için mütahassıı. ameleden tutunda şe
hir ve kasabalardan enaşağı 15 kilo
metrede bulunan kır evlerine varınca
ya kadar her şeyi bu sütunda bulabilir 
siniz. 

Gazete direktörlerine yapdığım zi
yaretlerden bilhassa ikincisi çok dik
kata değ-er duldum. 

Bunlardan birincisi Lord Bcaverb 
rooka yapdığım ziyarettir. 

Geniş bir salonda bir aşağı bir 
yukan dolaşan Lord ban'i şöyle de 
di : 

- Görüyorsunuzya harp deko 

rumu ? Yirmi metre sağımda bir 

sabit, balon ve 50 metre uzağımda 
da bir tayyare bataryası Kanadadan 

geliyorum ve yakında da Ametika
ya gideceğim iki oğlumda cephede 

dir. 

8 aşka bir tablo Henüz yeni yap i 
ıiırdığım muhteşem binanın Ü· 

çüncü katmda (Sunday Times) ve 

daha bir çok gazetelerin sahibi ve 

(Dai!y Tclegrapb)ın sahibi ve istih 

barat nezareti muavini Lord Cama 

rşsun kardeşi Lord Kemsleyın ya· 

n·ndayım, 
Lord Kemsleyde bana şunları 

söylüyor : 
Hitlerle bir saat bir çeyrek ko 

nuşdum beni çok dikkatle dinliyor 

du biran geldıki, kendine, altı oğ 
lum bulunduğu ve onları kurdu~um 

· muhtelif müesseselerin başına getir 

mek istedigimi söyledim ve sonra 

ilave ettim : 
11Fakat pag mesesinden sonra 

onların dördüde orduya girdi,, bu söz 

)erimin Hitlere müessir olduğunu 

zannederim: 

B irkaçgiindenberi Londralılar 
en sevdikleri eğlencelerine tek 

rar kavuşdular : Sinema ve spor mü 
sabakaları hatta futbol maçları bile 

oluyor. At koşularıda hazırlanıyor. 
Yüzlerce sinema salonu halkı çok 

sevdikleri filmlerini gelip görmeğe 

davet r:diyor. 
Haf ta tatilini geçirmekte oldu 

ğum şatoda genç kız ve delikanlı
lar ilk görecekleri film üzerinde mü 
nakaşa ediyorlardı. 

Delikanlılardan birisi şöyle dedi 

- "Öyle zannediyorumki, gidip 
komik veya hakiki bir film görmek 

doğru olmaz. (dört ölü)yi göreyim 

hani şu yapdığı bir hatayı büyük bir 

kahramanlık hayatile ödeyen suba 
y•n güzel hikayesi harp zamanında 

seyir edilmesi )azım gelen mükem· 

mel bir film .. ,, 

ilk Alman kıtaları 
dün Varşovaya 

girtliler 
Birinci sahifeden artan 

İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. Bunlar-
dan biri mecburi iniş yapmıştır. Düşen 

tayyarelerin pilotları paraşütlerle atla
mışlardır. Diğer filolar iştikşaf vazife
lerini yaparak tam olarak dönmüşler

dir. Çarpışmalarda iki Alman tayyare
side düşürülmüştür. Bunlardan birisi 
burgu halinde yere düşmüştür. 

CEPHE GERlslNDE : Vaşıngton 
2 (Radyo) - Amerika hükumeti, Pa
riste teşekkül eden yeni Polonya hü
kumetine varşova hükumetinin halefi 
nazarile bakmaktadır. Binaenaleyh 
bu hükumeti yeniden tammağa hacet 
yoktur. 

Polonyanın Amerikadaki elçisi 
de vazifesine devam etmektedir. Ke
za Çek hükumeti ve Çek Reisicüm
huru Beneş'in de tanınmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Londra : 2 (Radyo) - Kopen· 
hag'dan bildirildiğine göre, İngiliz 
propaganda tayyareleri, Alman halkı
nın maneviyatı üzerinde çok büyiik 
bir tesir yapmaktadır. 81ı1 vaziyeti 
gözönüne alan Hitler, bu tayyarele
rin bir daha Almanya üstünde uçma
ğa muvaffak olamaması için icabeden 
tedbirlerin alınmasını Görirıg"ten iste
miştir. 

Almanlar bir lsveç vapurunu 
dUn tevkif attllar 

Londra : 2 (Radyo) - Almanlar 
bir İsveç vapurunu tevkif ederek Ki
ele götürmüşlerd ir . Diğer bir İsveç 
vapuruna da musallat o!an bir Alman 
tayyaresi, bu sırada yetişen bit lsveç 
tayyare.sini görünce uzaklaşmıştır. 

Torplllenen fllep 

Londra : 2 (Radyo) - Bir Al
man tahtelbahiri bugün Vandiyar ad
lı bir Alman şilepini torpilliyerek ba
hrmıştır. Mürettebattan 11 kişi ölmüş, 
di~erleri bir Danimarka gemisi tara
fından kurtarılmıştır. 
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1939 - 1940 Sinema Mevsimine 
Buyuk Bir Muvaffakiyetle 

Başlamış Olan 

AlSARAY 
•SINEMASI. 

~lLll A~şam 
Mevsiııı ' n ilk G ala Müsameresi 

Olar : k Muazzam, Müthiş ve 
Emsalsiz Tarihi Şaheser 

1 POMPElN 1 

1 Son Günleri ı : 
( FRANSIZCA SÖZLÜ ) j 

Buyuk Super Filmi Takdim Ediy or: 

Neron Devrini Bütün Haşmetile . 
Yaşatan ve Vezü Yanar Dağlnın 

Lavları Altında Mahvolan Pompenin 
Tarihini Canlandıran bu Fevkalade 

Film Bir Sanat ve Sinema 
Harikasıdır 

YARATAN: 

PRESTON FOSTER 
iL.\. VE TEN : 

( Dünya Haberleri ) 
10992 

Her sene En Büyük Attislcrin En 

Güzel fimlerini göstermekle Sayın 
Halkımızın Büyük bir Sempatisini 

Kazanmış olan 

1939 - 1940 Sinema 
Mevsimi için Kapılarını 

açmasma Pek az bir zaman 
Kalmıftır. 

Bu sene Tan Sinemasın' 
da Filmleri Gösterilecek 
bazı Yıldızların isimleri 

...,.DEANNE DURBIN_. 
CHARLE EOYERS, DANIEL· 
LE DARRIEx, SIMONE si 
MON, JEAN GABiN, ZARAH 
LEANDER, POLA NEGRI, 

IMPERIO ARGENTINA, 

L
ANNA BELLA, 

MARTA EGGERT 
Y, S •.••• 

10921 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makioe 

tesisata, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tuog• 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası 111• 

mulatı Adana Acentalığı , 
Eski Orozdibak karşısı No::BS 

lv736 5~ 
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Adana askeri satın alma komisyonu ,~---·-----------

Reisliğinden : Asri sinemada 
1 - Şartnamesindeki ebat ve evsaf dahilinde 200 adet su fıçısı pa

~arlıkla alıracaktır. 
Muhammen bedeli 960 lira o!up ilk teminatı 72 liradır. Eksiltmesi 

9 - 10 - 939 Pazaıtesi günü saat onda yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi Adana askeri satın alma komisyonunda her gün 

görülebilir: 
3 - Taliblerin belli gün ve saatta teminatlarile birlıkte Adana aske-

ti satin alma komsiyonuna mÜracaatları. 11056 

22 - 27 - 3 - 7 

Adana Askeri Satın Alma Komisyo- 1 

tıu Reisliğinden : 

1 - İslahiye ve Maraş garnizonları ihtiyacı için 626 bin kilo ekmeklik 
\Jn kapalı zaıfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammm beddi 89180 lira 
'>lup ilk te:ı inatı 6688 lira 50 kuruştur ihalesi 11 - 10 - 939 Çarşam~ 
ba günü saat onda Adana Askeri Satın Alma Komsiyonunda yapılacak-~ 
tır. 

2 - Şartnamesini İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, Askeri 
Satın Alma Komisyorılarmdn her gün göre bilirler. 

3 - istekliler tayin edilen günde ihale saatından en az bir saat ev
veline kadar kanunun 2, 3 maddelnir.deki şeraiti haiz olduklarına dair 
Vesaikle teklif mı ktuplarını komisyona vermeleri lazımdır. 11054 

22 - 27 - 3 - 9 

Doktor 
• 

1 • Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartnıao ı 

Hastalarmı her gUn sabahtan akşama kadar kabul eder. 

G.A. 25 - 26 10909 

l.'URK. SÖZ ti 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartlan 

Kuru; 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 -Dış memlel,;,etler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
Zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

'-

-------------------------
Kiralık Ev 

1 No.33 

1 

Türkocağı mahallesinde icra 
dairesinin gün doğusunda Fevkani 
ve Tahtani (8) odayı ve biri kapa. 
h olmak üzer~ altlı üstlü iki geniş 
salonu, cadde üstünde büyük bal· 
konları, Mutfak, Banyo Su teşkila 
tı ve sair bilcümle teferruatile her 
hangi bir daireye de elverişli mü 
caddet bir ev kiralıktır. Kiralamak 
istiyenler Cümhuriyet Halk Partisi 
kaleminde Hüsnü Yurtcu ile görüş 
melidir. 

3- 6-8 11084 

.. ?rman çevirge müdürlü
.~~nden: talip çıkmadığından artırma eksilt. 

d idaremizin ı 1038 sıra numarasın ı me kanununun 43. üncü maddesi 
a kayıtlı Osmaniyenin Gök öküz mucibince bu satışın on gün . müd. 

krlllanındaki artırmıya konulan 5213 detle temdidine ve artırmanın 13 10· 
:ntal çam odununun 2- 10 - 939 939 cuma günü saat 15. te ıcra 

~llnü saat 16 icra . edilen satışında 1 edileceği ilan olunur, 11085 

30 Eylfıl Cumartesi akşamından i tibare n 
iki büyük ve emsalsiz film 

-1-
Sinemacıhk , filmcilik dünyasının son senelerde yaratabildiği en 

güzel ve en muazzam film 
Büyük ve yüksek bir aşkın romanı ... Heyecıtn ve güzelliklerle dolu 
nefis bir mr.vzu baştan başa ... Aşk ... Heyecan • . Macera şaheseri . 

(Şanghay Ateş altında) 
Baş rollerde : Büyük İspanyol Yıldızı 

Doleres Delrio - George Sonders 
-2-

Tolstoyun 
Şaheser inden 

Şıhşamil Vakası 

( HACI MURAT ) 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Telefon : 250 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ 10565 

MADDE: 13 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan -

Seçim Heyeti zaruret görürse reylerin toplanmasını başka bir güne 
bırakır. Bu takdirde, tehirin sebebini, seçime hangi gün ve saatte devam 
edileceğini yazı ile tesbit eder. 

Seçim Heyeti ile işveren veya İşveren Vekili tarafından imzalanacak 
olan bu yazının bir nüshası deı hal lş Dairesinin ilgili teşkilatına, bir nüs. 
hası de işyerinin bulunduğu mevkiin en büyük mülkiye memuruna, üçün

cüsü Zabıta teşkilatına gönderilir. Dördüncü nüshası işveren nezdinde 
kalır. Beşinci nüshası ve icap ederse bir kaç sureti de işyerinde bütün 
işçilerin kolaylıkla gö~ebilecekleri bir veya bir kaç yere asılar. 

MADDE: 14 

Toplanan rey puslaları Seçim Heyeti tarafından tasnif edilir. Müsavi 
rey kazananlardan evvela tahsil derecesi, sonra İşyerindeki kıdemi ziya· 

de bulunan ve bunlarda da müsavat halinde yaşı fazla olan tercih edilir, 
Bütün bu tercih derecelerinde müsavilik körülürse kur'aya müracaat o-

lunur. 
MADDE: 15 

Seçim Heyeti, reyleri tasnif ederek, seçilmiş olan İşçileri 14 üncü 
maddeye göre sıraya koyduktan sonra, işveren veya işveren Vekili ile, 

yahut bunlardan birinin müessesedeki diğer memurlar arasından tavzif 
edeceği kimse ile. birlikte seçilen işçilerin 8 inci madde şartlarına uygun 
olup olmadıklarını inceleyerek alınan neticeleri bildiren bir Seçim .\11z • 
batası tanzim eder. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
-

PAMUK ve KOZA 
"'!!9 

CiNSi 
KiLO FlATI 

En az .En çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

Muhammen 
Bedel Vakıf Belediye 
Lira Vakfı Mevkii Cinsi Numarası Numarasl• 

Koz• - --= 
5,':?5 6,50 

. Pinsa parlafl .. • 
----. ... ••t1tld -· .. 
rıy~ .. ·-·· • -

300 Vaiz oğlu Kasap Bekir M. ahır 90 
80 ,, 

" " 
,. arsa 179 8 

10 Abdulkerim 
" il il 182 21. 

- '""' Mescidi 

Klcvland 30 37 
lŞ Alidede Ali dede Türbe 205 

arsası 

50 Mehmet oğlu nacaran M. arsa 322 
Halil 

200 Kalaycı zade Alemdar C. Mağaza 121 3~ 
500 ,, u ,, ,, 

" " 
Hane 64 34 

450 l'I •· Ç. 61 46 .. ,, il ,, ,, il 

400 Cafer paşa Ağca mescit ,, 58 80 
500 Asiyap zade kayalı bağ M. ve mağaza.. 1.46 44-46 
500 Hindi Şıhmurat Karşıyaka karalaş Dükkan t 17. 

Y A P A G ı -
- -

' 1 
_çlGIT 

1 1 1 

1 1 1 

ı Beyaz 
Siyah 

Yerli •yemlik,, ---,, "Tohumluk,, 
HUBUBAT yolu 

300 
" 

,, 
" 

,, ı 19 
600 ,, " 

,, ,, 8 9; 3,15 
Buğday Kıbns 

• Yerli 
Men tane • 

Arpa Yukarıda vakıfları yazılı vakıf g~yri menkullerin mü11Ciyetleri peşin 

1 
Fasulya ı para iie ~atılacaktır. 20 - 10 - 939 perşenbe günü' saat ( 10 ) da iha .. 

ı_Y_u"'""laf _______ .__'.l.,:_,6-2---ı---'2•'-75---ı ------- ) le edilecektir. İsteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 11082: 
ID~ ~-3 ..... -

~r 
. 

Kuş }:eml ~ __ -
t:eten tohumh_~-

ı Mercimek 

' Susam 1 12 

UN 
Dört yıldız Salih 

... .. ,, üç 
·- .::ı Dört yıldız Doğruluk .o <IS 

~ ;::: 
- c:: 

üç .. .. 
o-= 
Q ~ Simit " 

~ Dört yıldız Cumhuriyet 
C'I c.> 

üç t--
" " Simit 

" 
. Liverpol Telgraflara Kambiyo ve Para 

2 / 10 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santlm 

Hazır 6 75 Liret 

ı-Rayişmark 
--

Vadeli 1. s 88 Frank ( Fransız ) - 2- 96 75 Vadeli lll 5 Sterlin (İngiliz ) - 5- 'ı4 

Hind hazır 5 ı 73 Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Nevyork 9 16 Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 .. 

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

" 
50 • 4.750 • 

250 • 25 
" 

6.250 • 
435 32.000 

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

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yutıus Necip Özy~zgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığmı almak için sene 

ferdcnberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyamn en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet merakfılarınm 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut-
tur. 10911 27-45 

Diirkopp 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı· 

1 
Hergün muayenehanesinde hasto arını kabule 

başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürü 

Maeid Güçlü 
Adana TürksöZii matbaa.1» 

.. 


