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GARP CEBHESINDE ASKERİ HAREKAT GENiŞLiYOR 
-

lngiliz tayyareleri Berlin üstünde 
Amerikan kongresinde: Şimal devletlerinin Inglltere

ye karşı temayülü hissediliyor 
Bitaraflık kanununun tadili 
etrafında müzakerelere başlandı Londradan daha 35.000 çocuk çıkarıla cak 

BAY PITMAN AMBARGONUN 
KALDIRllorM .\SI LEHiNE BAY 

BORAH DA ALEYHiNDE BULUNDU 

G A R 
Paris : 3 ( Rad
y o ) - Fransız 
buyuk erkanı
harhİJ C reisli· 
ğinin dun akşam 
neşrettiği resmi 
tebliğ : Vaşigton : 3 (Radyo) - Ameri- \ 

kan kongresi dün bitaraflık kanununun 
tadiline dair kanun projesini müzake
teye başlamıştır. 

Kanunun tadiline tarafdar olan a
Yan azasından B. Pitman ilk defa söz 
alarak demiştirki : 

" Şimdiye kadar bu kanun kadar 
kongreye mühim bir layiha teklif olun 
tnamışlır. Bu kanun kongreye Ameri
kayı Avrupa ihtilafının haricinde tut
ttıak gayesile teklif edilmektedir. Am
bargonun kaldırılmasının fngiltere. ve 
F'ransa lehinde bir hareket olacağı 
Söylendi. Fakat buda diyebilirimki, Am 
bargonun muhafazasıda Almanyanın ı 
Sovyet Rusyadan, Yugoslavyadan Ro 
tnanyadan ve daha başka bitaraf mem 
Ieketler mesela Jtalya vasıtasile silah 
Ve mühimmat almasına mani olamamak ı 
tadır. 

Amerikanın mallan bitaraf memle 
ketıerden geçerek Almanyaya gidiyor 

Cumhurreisi B. Ruzveltin bu teşeb 
büsüne karşı tam bir emn:yetim vardır 
~e kendisinin verilen salahiyeti sui js
tırrıat etmiyeceginede eminim. 

B. Pitmandan sonra Ambargonun 
kaldırilması aleyhinde olan ayan aza
:1ndan B. Borah söz alarak şunları söy 
emiştir : 
k " Eger silahlar üzerindeki ambargo 
aldınlacak olursa nasıl olurda, Ame

lik~, nazilere karşı yapd1kları harpde 
rıg-ıltere ve Fransaya yardım şeklini 
~l'lladan silah yollatmayı red edebilir 
d~erika bu suretle öyle bir vaziyete 
llşecektirki mecburi olarak lngiltere 
~nsaya yardım edecektir. Bu dev 

Askeri heyetimiz 
İngilterede 

lord Böho heyetimizi 
Vatali istasyonunda 

istikbale ç1kdı 

tı londra : 3 (Radyo) - Başında gt
~ eraı orbayın bulunduğu Türk askeri 
ıı ereti yann (bugün) Londraya muva-
il at edecektir. 

y Londra : 3 (Radyo) - Türk heye 
tiı Vatali istasyonuna muvasalat etmiş 
bt. l'ürk heyeti Lord Böho 12,45 de 
llrada karşılaşmıştır. 

letlere silalhrımm gönderdikten sonra 
onlara askerlerimizide yardıma gön
dermekten bizi kim men edecektir ? 

Ben Amerikanın bu Avrupa harbi
nin haricinde kalmasını arzu;ediyorum 
silah ve mühimmat harp ve tahrip 
aletleridir. Muharebeye insan hayatını 

yok etmiye yararlar bunları harp eden 
lerin eline vermek bitaraflığa tam ola 
rak riayet etmemek ve boğazlaşma j 
yı teşci etmek demektir. 

CEPHESiNDE 

'----SarbrUklln cenubunda ve Sarın 

Şarkmda vukubulan iki mt.>vzii du ş· 

man taarruzu tardolunmuştur. 
Duşman topçu~u , Sar mıntaka

sında hatlarımızın geri sinde Alman
lardan alman araziy e ateş açmı ştır. 

Berlln UstUnda lnglllz 
tayyareıerl 

Londra : 3 ( Radyo ) - ·' Dnily 

- Gerisi ikinci sahifede -

Şükrü Saracoğlunun 
Moskovada tetkikleri 

Hariciye Vekilim iz dün Volga'da bir gez=nti yabtı; 
Ve geceyı Büyük tiyatroda geç irdiler 

Şükrü Saracoğlunun bugün 
Bükreşe gelmesi bekleniyor 

Paris : 3 ( Rady o )- Dun, Tur
kiye Ilaricİ.)'e Nazırı B . Sarı:ı coglu 

-Gerisi dördüncü srıhjfede -

r · .... w •••••• - . w •••••• • < 
!Sovyetlerin garp 
hududundaki 
mühim tahşidatı 

Moskova 3 - a .a -
Havas : 

Sovyetle r blrnoın•n 
garp h ududu na yeni · kıta. 

larla mUhlm mıktarda harb 
m al z amesl gönderllmekte
dlr. 

C um artesi gUnU (Mos. 
kova'da Gazo lin y UklU 21 o 
kamyongörUlmUştUr. K am 
yonl ar, Pazar g UnU Moa. 
kova d a n garb i stikam etin e 

! 
h a r e ket etmı,ıerdir. As k e r 
v a harb :m a lzemesl yUklU 
daha bazı kamyonlar da 
gtiruımu,tur. 
~· ........ .. ............ . 

Londra : 3 ( Radyo ) - İ<:veç , 
danimarka ve Norveç'te, bu memle
ketler gemilerine yapılan taarru'Z bu · 
y uk bir h eyecan ve infial uyandır
maktadır. 

* 
Londra : !3 ( Rı:ıdyo ) - Alman 

hukumeti , Musolioi'nin sulh teşebbu
sUne tavassut etmesinin şayanıarzu 

olduğunu Kont Ci_ranoya bildirmişti. 

* 
Ankara : 3 ( a a. ) - Paris 'teki 

Polonya tlçisinden, Polony amn tak
simi hakkındaki protestoy u ihtiva 
eden bey anuame butun hukumetlere 
olduğu gibi Turki.ye hariciy esint: de 
gelmiştir. 

B erlin : :3 ( Rad.) o ) - Himler, 
Ili tler e karşı olan bir komplo.>·u mey 
dana çıkarmışbr. Bu komploy.~ flit
ler "in eski muhafızlarından birçoğu 

alet olmaktadır. E sa sen hunun hisse
dilmesi, son gUnler z arfında muhafız 

teşkilatını deniş tirmeğe vesile olmuş

tur. 

Londra: 3 ( Rad-
C E P H E yo ) - Bir Al-

man vapuru bir 
lngiliz vapurunu 

G E R 1 S 1 ba tırmışbr. Bir f Alman yolcu va
------- puru teslih edil· 
miş ve Belçika bayrağ'ı çekmiş bulu
nuyordu. 

Vapurun mürettebatı Almanlar ta
rafmda.1 esir edilmiştir. Vapurun pilotu 
ağır surette yaralıdır. Diğer [mürette
battan hiç bir haber alınamamıştır. 

lngllleaeden çıkarılacak ço
cuklar 

Londra : 3 ( Radyo ) - Yakında 

Gerisi ıki inci sahıfedc-

-
Ke n t Clya no 

Roma - Berlin 
konuşmaları 

Hit1er-Kon t Ciyano 
mülakatına verilen 

ehemmiyet 

İta lya nazırlar 
meclisinin ictimaı 

Paris : 3 (Radyo) - Almanyada 
Hitler · Ciyano mülakab etrafında bü 
yük bir ket ümiyet muhafaza edilmek
teôir. Kont Ciyano Berlinden hareke
tindf'n evvel Alman hariciye nazın B. 

- Gerisi dödürıcü sahifede -



Sahife : 2 Tiirksözü 

'ı Da~~ 'ı ~ ıru<§llb>~ırO~ır 

'--------------------------·-----------------............ , 
Türkiye giireş 
birincilikleri 

Beden terbiyesi umum 
müdürlüğünün tebliğatı 

ÇUKUROVA GENÇLERi iYI 
ftETICELER ELDE ETTi 

30 Eylül ve l Teşrinevvel gün 
leri Ankarada yapılan rürkiye ser· 
best güreş müsabakalarına dair be 

o ea terbiyesi umum müdürlüğü Seyhan 
bölgesine teb igalta bulunmuştur bu 
rıa göre, Adanadan Zanaplı Hanifi 
Türkiye ağır siklet ikincisi oldu, ve 
Çukurova görtşcileri Konya gıu 
bunu temsilen Türkiye üçücüsü ol
muştur. 

Umumi tasnifte : Birinci Anka 
ra, ikinci lstanbul, üçüncü Çukurova 
dördüncü Samsun, beşinci Kastamo 
ni, altıncı Ço um, yedinci Edirne gö 
rcşcileri oldu. 

Çukurova göreşcilerinin üçüncü 
lüg-ü kazanmalarını temin eden, ağır 

sildette Harıifi zanaph 79 kiloda Mer 
sinli Ahmet, ve 66 kıloda Hasan Pa 
lu olmuştur. güreşci!erimİzi tebrik 
ederiz. 

Cüreşcilerimiz dün şehrimize gel 
mişlerdir. 

Mezbahadaki belediye fi
danlığı genişliyor 

Mezbahanın aka kısmında be· 
)diyenin bir fidanlığı mevcut bulun 
duğu ve burada muhtelif cins fidan 
lar yetiştirilmekte olduğu malumdur 

Aldığımız malumata göre, bele 
diye, bu fidanlığın tevsiini kararlaş
dırmış ve bunun için bu civarda 15 
dekarlık bir arazi istimlak ederek 
mevcud fidanlığı büyütmüştür. 

Sonbahar 
at koşuları 

Sonbahar at koşularına önümüz 
deki 8 teşrinevvel pazar günü baş 
lanacaktır koşular için yapılmakta 
olan hazırlıklar temamlannu~br. 15 
teşrinevvel pazar günüde ikinci ko· 
şu yapılacaktır. 

Bu koşularda kazanacak· atlara 
20 liradan 250 liraya kadar) ı;ara 
mükafatları verilecektir koşular 1400 
metre mesafeden 2,400 metreye ka 
<:!ardır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Sehrimiz .!e dün gökyüzü kısmen 
bulutlu hava rüzgarlı idi. En çok sı 
cak 29 derece-ye kadar yükselmiş 
di. 

Milli Şefimizin 
verdiği cevap 

Seyhan barajının temel atma tö· 
reni münasebetile Adana Belediye 
Reisi Bay Kasım Ener tarafından 
çekilen telgrafa Milli Şefimiz lsmct 
lnönü şu cevapta bulunmuşlardır : 

,. Seyhan barajının temel atma 
merasimi münasebetile hakkımda 

gösterilen temiz duygulara teşekkür 
ederim • ,. 

Okul kıyafetleri 

Kız ve erkek talebenin 
bu yılki kıyafetleri 

Aldığımız ınalumata göre , şeb· 
rimiz Oı ta tedrisat ve ilk tedrisat 
okullarında bu yıl talebe kıyafetleri 
değişmiştir • 

Geçen seneye kadar Kız lisesi 
talebelerinin mektep kıyafeti siyah, 
uzun kollu roplardı . Bn yıl kız ta· 
!ebenin kıyafeti, kurşuni yerli keten 
bezinden askılı yarım rople beyaz 
gömlektir. Kışın be}'az gömlek ye· 
rine lacivert örme ~1ün gömlektir . 

[ık okullardaki kız ve erkek ta· 
le benin de okul kı} afeti , gene kur· 
şuni yerli ketenden rop , pantalon 
ve önü kapalı caketlerdir . 

Zehirli gazlardan korunma 
komisyonunun toplantısı 

Zehirli gazlardan korunma ko 
misyonu dün saat 15 de vilayet u· 
muml meclisi salonunda toplanarak 
gerekli işler üzerinde müzakerede 
bulunmuştur, 

Hamamda kol saatı 
çalan bir yosma f 

Genel ev kadınlarından Hüseyin 
kızı Sündüs Irmak hamamında bir 
kol asatımo aşırılmış olduğunu idia 
etmiş ve yapılan araştırmada saalın 
Yusuf kızı Hamide tarafından aşın. 
lıp Süleyman kızı F erideye verildi 
ği~ anlaşılmakla suçlular meydana 
çıkmlan saatle birlikte adliyeye tes 
lim edilmişlerdır. 

Adliyede terfiler 

Adana icra hakimi Hasan tahsin 
Dağa ile Adana azası Kenan Kal· 
püz sekizinci, Ceyhan müddei umu 
misi Kerim Güleçde onuncu derece 
ye teı fi etmişi erdir. 

Adana Beledi -
yesinin is~ikrazı 

Dahiliye Vekaleti 130,000 
lira verilmesini muvafık 

gördü 

Şehrimiz Belediyesinin Beledi
yeler Bankasından istikraz teşebbü

sünde bulunduğunu ve bn iş için çalı
şıldığım evvelce yazmıştık. 

Dahiliye Vekal~ti , Adana Be. 
lediyesinin bu müracaatını muvafık 
görmüş ve 130,000 lir:ının Beledi· 
yeler Bankasınca verilmesini karar· 
Jaştırmışhr • 

Bu paranın bir an önce Bele· 
diyeler Bankasından aJmmasına ça
lıştlaca.ktır . 

Şehirde 
• 

yenı 

açılacak 
yollar 

Aldığımız malumata gör<', şehri· 
miz Belediyesi Kuruköprü yolunun 
istimlak muıtmelesini tekemmül et
tirmek üzeredir . Bu yol 22 metre 
genişliğinde olacaktır. 

Dört yol ağzı - Asri sinema 
arası yolu da yeniden inşa edile
cektir. 

Keza Hacıbayram kuyusu ile Taş. 
köprü yolunun parkelenmesine on 
güne kadar başlanacaktır. 

f ç mahallelerdeki trotu varların 
bir kısınma da Bordür taşları dö 
şenmesine başlanmıştır • 

Bir kadın dün bir 
erkegi biçakladı 

Ali kızı Zeynep adınba birinin 
kocasile kavga eden Ahmet oğlu Ya 
sini çakı ile arkasından hafifçe ya· 
raladığı ve Yasininde Mehmedi döğ 

düğü anlaşılmakta yakalanmışlardır. 

Bir çocuk otomobilin 
altında can verdi 

Abdullah oğlu Tahir adında bi
ıi Mustafa oğlu yedi yc.şlarmda 

Mehmede Abidin paşa caddesinde 
otomobili ile çarparak ölümüne 
sebebiyet verdiğinden suçlu yaka 
lanarak Adliyeye teslim edilmiştir . 

Kaba şaka!. 

Ali oğlu Abdurrahman Tıftik 
adında biri genel kadınlardan Adil 
kızı Naciye Gülü şaka neticesi sol 
kalçasından çakı ıle yaralamış ve 
yakalanmıştır . 
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Garp cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

IIerald ,, yaztyor : Tarihte ilk defa 
olarak İngiliz tayyareleri Berlio 
ltzerinde uçmuş hır .Bu tun tayyareler, 
Almanya Uzerinde çok ehemmiyetli 
keşifler yaptıktan sonra Uslerine sa· 
limen dönmuşlerdir. 

JngiliL tayyarecileri , Berlin Uze· 
rinde bulunduklarınm Berlin halkına 
haber bile verilmediğinin farkına 
varmışlardır. 

Bedinin hava hucumlarıııa karşı 

noksansız ve mudhiş bir şekilde mU· 
dafoa edileceği hakkındaki Mareşal 
Göring ve Hitleri.n beyanntma 

1 
bir 

Alman b.ukumetinio dalia bir kaç 
gUn evvel Bedinin butun hava hu· 
cumltırım derhal tardetm~e mukte· 
dir l>ulundağundan dolayı butun lam· 
baların yanmasına mUsaade etmesine 
rağmen İngiliz tayyareleri ay ı;ıığındıı 
Berlin Posttan Uzerinde SPrbestçe 
uçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Londra : 3 ( Radyo ) - İngiliz 
tayyarelerinin dun gec-. Berlin Uze· 
rindeki uçuşta Almacı milletine be
yannameler attığı sonradan öğrenil· 
mektedir. 

Londra : 3 a. a. - Press , As· 
sociation, İngiliz tayyareciliğinin Ber· 
lin ve Potestam Uzerinde yaptıkları 
uçuşlarda be.rannameler atmış olduk
larını bildirmektedir , 

Cephe gerisinde 
- Birinci sahifeden artan ~ 

Londradan 35.000 çocuk daha çıkarı
lacaktır. 

Londra : 3 - a.a. - Dün atJan
tik denizinde bir korsan 'gemisi tarafıf'I 
da:ı batırılmış olan Clement ismindek! 
İngiliz gemisinin 29 eylülde Nevyork1 

tan ayrılarak petrol ve muhtelif eşyayı 
havi 20.000 sandıktan ibaret yükile 
Brezilya'ya gitmekte olduğu bildirmek
tedir. 

lngiliz ğazetelerinin bildirdiğine 
göre bu meçhul korsan gemisi harbin 
başlangıcındanberi muavin kruvazör 
haline ifrağ edilen bir Alman vapuru· 
dur. 

Bütün İngiliz gemilerine müteyak· 
kız bulunmaları tenbih edilmiştir. İngi
liz amirallığı alman korsan gemilerinin 
taarruzlannı beklediği için esasen bun
lara karşı koymak için lazım2'elen ted· 
birleri almış _bulunmakta idi. 

lsveç refakati kabul ediyor 

Stockho:m : 3 - a.a. - Gazete
lerin bildirdiğine göre :Aımen tayyare 
ve tahtelbahlrlerinin lsveç karasuların
da son zamanlarda taarruza geçme
meleri üzerine lsveç hükumeti, rafakal 
sistemini kabule mecbur olacaktır, bufJ 
dan maada lsveç limanlarında casus
luğa karşı mücadele etmek üzere ted
birler alınmıştır. 

İngiliz o.ali kanun projesi 

Londra : 3 a. a. - Avam Ka· 
marası, dün, uzun müzakerelerden 
sonra, mali kanun projesini tasvip 
etmiştir • 

Amerika ve Polonya 

Vaşington : 3 - a.a. - B. f-full 
Amerika hükumeti Polonya hü" 
küm~tinin mevcudiyetini tanımakta 

devam etmekte olduğunu beyan et· 
miştir. 
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Almanyadan 
Ameri Ra ' ya ,,. . 
B i r i h t a r ! ·.. ,~., 

* ı lngiliz hükômeti ihtiyat 
Bu ihtar notasına göre, 

Amerika gemllerl lngillz 
gemllerl ile refakat etml· 
yecek, Zikzak sefer yab 
mryacak, Fanerlerlni ka· 
patmıyacak, Alman deniz 
kuvvetlerine ita atslzllk gös 
termlyecek V .s ••• 

------~ 

Vaşington : 3 (a.a) - Almanya, 
Amerika gemilerinin Fransız ve lngi. 
liz sulaı ındaki hareketleı ine karşı 
Amerika'ya ihtar mahiyetinde bir no· 
ta göndermiştir. 

Notada şöyle denilmektedir: 
"Bitaraf olmıyan birtakım ticaret 

gemileri, bu sularda huknkudüvelin 
ticaret gemilerini araştırma hususun
da bahşetmekte olduğu hukuku Al. 
man harb gemilerinin istimal etmele
rine mani olmağı birçok defalar te
şebbüs etmişlerdir. 

Fazla olarak bu gemilerin birçok 
defalar taarruza geçmek ve bitaraf
lık sıfatları ile telifi kabil olmıyan 
hareketlerde bulunmak istedikleri de 
~örülmüştür. 

Amerika mücehhizlerine kendi 
menfaatleri namına aşağıdaki ihtarı 
yapmak icab ediyor: 

Gemiler, seyahat esnasında, se
fer tarifelerini değiştirmemeli, Radyo 
ile Alman deniz kuvvetlerinin mevcu · 
diyetini haber vermemeli, zikzak se
fer yapmamalı, fener ve ışıklarını ka
patmamalı, Alman deniz kuvvetleri. 
nin vereceğ'i emirlere itaatsizlikte 
bulunmamalı, Almanya ile harb halin
de bulunan devletlerin kuvvetlerinin 
refakatinde seyahat etmeğ'i kabul et
memelidir.,, 

Hariciye nezareti, Alman nota
sını bahriye encümenine havale et
miştir. Encümen, keyfiyeti mücehhiz
lere ve Limanlar idarelerine bildir· 
tniştir. 

Ziraat bankası 

lzmirden pamuk alıyor 
lzmir : 3 - a.a. - Müstahsil

den pamuk mübayaa etmek üzern 

Ankara'dan şehrimize bir heyet gel· 

rniş ve ziraat bankasında calışmala· 
tına barlamıştır. 

Heyet evvela pamuk piyasası 
Üzerinde tetkikat yapacaktır. ve son 
ta sırasile dikili, bergama, ve me

nemen havalisinden, daha sonra da 
ödemiş ve nazilli mıntakasından mü
bayaatta bulunacalrtır, 

Mübayaa başlayınca pamuk piy<ı 

sasının biraz düzelec~ği tahmin olu 
nuyor. 

hnıir polis mekt::bi açıldı 

lzmir : 3 - a.a. - lzmirde tesis 

edilen polis mektebinin dün küşat 
tesmi yapılmış ve derslere başlan· 

ltlıştır. ilk ders lzmir emniyet mü

dürü tarafından verilmiştir. 

ordusunu büyütüyor! 
Veni sınıfların silah altına ça
ğırılması muhtemel görülüyor 

Londra 3 a· a. - lngiltere hüku
metinin ilkbaharda ihtiyat ordusu 
mevcudunu iki misline çıkaracak niza
mı ordu ile beraber 32 fırkalık bir 
muva1..zaf ordu vücude getirmeğe ka· 
rar verdiği hatırlatılmaktadır 

Selahiyeltar bir menbadan bildi-
Crildiğine göre şimdiki ahval ve şerait 
dahilinde harbiye nezaretinin dünkü 
beyanname ile davet edilmiş olan yaş 
lan 20 ile 22 arasındaki gençlerden 
başka yeni sınıf lan silahaltına çağır

maması kuvvetile muhtemeldir. Hükfi· 

Çin - Japon sulh 
meselesi 

İşgal altındaki yerler 
tahliye edilmedikce .• 

Çunking : 3 - a.a. - Çin - Ja· 
pon sulhu etrafındaki şayialar karşısın
da mi111 Çinin noktai nazarını tasrih 
eden mareşal Çankayşek, işgal altında 
bulunan Çindeki heyula hükumeti ta-
nımaktan imtina edeceğini ve Çinin 
müdafaa harbinin hedefler: yerine gel
diği zaman ancak bir sulh mevzuu 
bahsolabileceğini bildirmiştir. 

Seyhan barajının temel 
atma töreni münasebetile 

İsveçte Alman 
casuslara var ! 

Derhal mücadeleye geçildi 

Londra : 3 ( Radyo ) - isveçte 
Alman casusluğuna karşı şiddetli hir 
mUca.dde başlamıştır . 

Bilhassa lsveçler tayfalar ara· 
sında bulunan Almanlarm çalışmakta 
ol<luğu limanlar şiddetli bir kontrol 
altına alınmıştır . 

lsveç vapurlarından birisi Uze· 

rinde çalışan bir Alman , Alman hu
kO.ıneti tarafından askerlikten i~tisna 

v...ı Almnoya hesabına casuslnğa me· 
mur edilmiş oldllğu anlaşılmıştıl'. 

Bulgaristanda aflar 

Sofya : 3 - a.a. - Kıra) Bo,.i.s 

tahta çıkışıma 21 inci yıl dönümü 

münasebetile 176 51 siyasi mahkum 
olmak üzer.e 298 .mahpusun cezala

nnı affetmiştir. 

met dün davet edilenleri grup halınde 
birbiri arkasında .Silah altına alacaktır. 

22 ve 23 yaşındaki gençler, gelecek 
senenin başında askere alınacaklardır. 
Talim müddeti 4 ay ve bazı ahvalde 
daha uzun sürecektir. Her grub, tak· 
riben 388.000 kişiden mürekkep ola
caktır. Fakat bunların arasından asker 
!iğe elverişli olmıyanlarla vazifeleri 
başından aynlmalan icap edenleri de 
çıkarmak lazım gelmektedir, 20 yaşın 
da olan gençleri hükumet derhal as. 
kere alacakbr . 

Avam Kamarasında 

Nazi- Alman 
meselesi! 

Çemberlayn bir fark 
gözetmediğini söyledi 

Londra ~ 3 (a.a.) - Avam ka
marasında B. Locker Lamps, B. 
Chambetlayın'dan düşmanlardan res
men bahsederken naıilerle İngilizlere 
taraftar olan Almanlar arasında bir 
fark göıetmek için bu düşm ınları 
nazi diye yad edib etmiyeceiini sor
mllşlur. 

Chamberlayın, şu cevabı vermiş· 

tir. 
- Hayır. 

Mumaileyh, bu suretle İngiltere 
hükumetinin naı.ilerle Almanlaı ara
sında hiçbir fark gözetmemekte ol· 
duğunu gösterm'ştir. 

Yurdda Zelzele 

lzmir : 3 (a.a.) - Dün Şehrimiz· 
de bir zelzele olmuştur. Zayiat yok· 
tur. 

Dikili'de de iki zelzele olmuş ve 
eskiden yıkılmıık üzre kalan dört du· 
var daha çökmüştür. 

Yeni Polonya kabinesi 
Paris de ilk içtinıaını yabdı --

Pariaı : 3 (a.a.) -· Polonya Bü 
yük elçiliği tebliğ ediyor: 

Polonya nazarlar meclisi, dün 

öğleden sonra saat 18 de raczki
ewicz'in riyasetinde toplanmıştır. 

Polonya diyetinde sosyaJist mebus 

Jan Stancıyk, sosyal yardım nazır 
lıiına tayin edilmiştir. 

Sahife : 3 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYO)U 

Çarşanba - 4 / 101 939 

12.30 Program ve memleket sa:ıt 
ayarı 

12.35 Ajsan ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Türk müziği 
13. 30 - 14.00 Mlizik ( küçük 

orkestra ) Şef Necip Aşkın 

!8.00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Tiirk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Fahire Feısan 

Refik Fersan' Cevdet Çağ-la 

Okuyan 1 - !jemahat özdenses 

22.00 ajans haberleri 

esham ve tahvilat, Kambiyo 
borsası (fiyat) 

22.20 Serb~s saat 

,Ziraat 

nukut 

22.30 Müzik (Cazband PJ) 

23".!S-23.?0 Yarınki Program. 

Milletler cemiye
ti toplantısı 

Cenevre : 3 (Radyo) - Mirletler 

cemiyeti umumi katibi, harp dola 

yisile eylülde toplanamayan millet 

ler cemiye~inin ikinci teşrind toplan 

ması için cemiyet azalarına davdi 
yeler göndermiştir. 

Bu toplantıda cemiyetin bütçe
si, harp zamanındaki faaliyet sah'l · 

sı tesbit eıiılecrktir. 

Sovyet - Litvanya 
görüşmeleri 

Paris : 3 (Radyo) - Litvanya 
hariciye nazırı, B. Molotofla görüş. 
müştur. Bu görüşmelerde B. Stalin 

Sovyet hariciye komiser muavini Po
t~mkin, Litvaoyadaki Sovyet şc flri 

ve Litvanyanın Moskova sefıride ha • 

zır bu'unmuştlir mülakat iki saat de 
vam etmiştir. 

Paıis : 3 (Radyo) -Litvanya ha 
riciye ııazın Moskovada iki gun ka 
lacaktır. 

Japon Başvekili 
tenkit edilmektedir 

Tokıo : 3 la.a.) - "Yomiurı" 
"Şugi" ve "Kokumin" gazetdet i, 
Başvekil abe'nin nutkunu tenkid et

mektedirler. "Nişinişi" gazetesi, hü 

kfimel reisinin sözle değil, filiyaıla 
işe başlaması lazım geldiğini } az 
maktadır, 
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ROMEN HUKUMETi , MiLLETi 
EDiYOR 

v 

BiRLiGE DAVET 

" Biz sulh istiyoruz; fakat diger milletler karşısında 
dun vaziyete düşmeğe tahammülümüz yoktur,, 

Bükreş : 3 - a.a. - Rador ajan 
sı bildiriyor : 

Hii~ iL11et, millete hitaben bir be 
yannam neşretmiştir. Bu beyanname· 
de ezcümle şöyle denmektedir : 

Eğer hala mevcut İsf", kini v~ 
nifakı köıükliyen harekatın affedil. 
mez bir cinayet tt-şkil ettiğini an· 
lamıyan sdillt>ri meı ham' tsizce 
ezmek vazifemizdir. Fakat diğer ta· 
raftan hükümet yanlış yola sevke 
dilmiş zihinleri doğru yola çevirme
ği de tekarrür ettirmiş bulunmak· 
tadır. Manevi esastan ve açıkca bil· 
Jirilebilc cek hedeflerden mahrum, 
aldatıcı bir mistik' I! kendilerini kap 
tırmış olanlara, vatan namına -hara. 
retle hitap ediyoruz. Bunfaı ın kaıb
lerinde aoğru yola dönecek vatan 
aşkı ve vatana bağlılık hisleri mev 
cut ise, bunh:ırın üzerine kapanmış 
olan kapılar açılacaktır. 

Bütün dünyayı tehdit eden yan 
gından, ancak, sağlam bir tek blok 
teşkil eden milletler kurtulabilecek· 
tir. Bütün tomenlerin birleşmesi için 
hitapta Lulunan hükumet bö;Je bir 
bloku tam surette viicuda getirmek 

için, hiç bir tedbiri almamazlık et· 
miyecektir. 

Hiç bir harbcu hedtfimiz yok· 
tur. Biz sulh istiyoruz .. Fakat dığer 
milletler karşısında dun vaziyete 
düşmeğe de tehammül edemeyiz. 

Şükrü Saraçoğlu
nun Moskovadaki 

tetkikleri 
- Birinci sahifeden artan - -

Moskovada İngiliz Sefiri ve Fransız 
MaslahatgUzarı ile görUşmuş ve Mos· 
kova mulakatları hakkında mah1mat 
vermiştir . 

Paris : 3 ( Radyo )- Bukreşten 
bi ldiri]diğioe göre Tur kiye Hariciye 
Nazırı B. Şukru Saracoglunun Çal" 
şanı ha gUnU Bukreşe gelmesi beklen· 
mektedir. 

Moskova : 3 ( Radyo ) - Tas 
ajansı Lildiriyor : TUl' kiye Hariciye 
Vekili Şukru Saracoğ1u, Haydar Ak
tay ve Pontiyakofla dun Moskova 
metro istasyonlarını ziyaret etmişler 
ve bundan sonra Cevad Açıkahn 
Terentiref ve Protokol Umum Mu
durunu~ de iştirak.ile Riaki limanını 
gl·zmişler ve Vo]ga. kanalı Uzerinde 
tetkikte bulunmuşlardır . Saracoğlu 
bu muazzam eser karşısında hayran· 
lıklarım izhar etmişlerdir. Vekil gece 
de buyuk tlyatroda Karmen opera· 
sının \tn .!-i1inde h:.ı21r l 11Jı..1 n llŞhı r • 

Dünyayı tehdit eden yangından ancak sağ
lam bir tek blok teşkil eden milletler kurtu-
la bilecektir .· Bunun için 1 • • . 1 

Halkı, asker toplanması ve teki · 
lif alınması gibi gücfükleri çesaretıe 
karşılamağa dav~t ederiz. Bu güdük 
Jeri azaltmak için lüzumlu :tedbirler 
alınacaktır. 

Yapıcılık proğramına. imkan nis 
betinde devam edilecektir. Çünkü 
her şeyden evvel, milli müdafamn 
emrettiği işleri karşılamak icabey· 
lemektcdir. 

Memleketimizin, yoluna çıkan 
büyük güclükleri iktiham edeceğin· • 

Berlin - Roma 
konuşmalaaı 

-Birinci sahifeden artan---
Ribbentrop ile yeniden bir mülakat 
yapmıştır. Müteakiben ltalya hariciye 
nazın hususi bir trenle Romaya hare
ket etmiştir. 

Roma : 3 (Radyo) - ltalyan baş · 
vekili B. Musolini bugün saat onda top 
lanacak olan nazırlar heyetine "riyaset 
edecektir. 

ALSARAY 
-slNEMASl

lBlYI AD<şam 

Büyük ve Kuvvetli Artist 

Victor machaglen 
Tarafından oynanan 

Demir Adam 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk Ve Hareket Filimini 
Takdim Ediyor 

ilaveten: 

Son Dunya Haberleri 

Bugün 2.30 Tenzilatlı 
Matinede 

Bay Tekin 
30 Kısmı Birden 

Gösterilecektir. 

den eminiz. Memleketi bir harp fe· 

laketinden kurtaracağımııdan ve 

tuttuğumuz tam bitaraflığı idameye 
muvaffak olacağından şüphe etmiyo-

ruz. Bu hedefi takibederken hiç kim 
se, vazifeden, devlet otoritesine hür 
metten ve vatanın :müdafaasınm icab 

ettirdiği fedakarlıklardan en ufak 

bir inhirafta bulunamaz. Hepimiz, 

sevgili kııralımmn etrafında sıkı su· 
rette birleşmi~ bulunmalıyız. 

lngilterenin Polonya 
sefiri 

Londra : 3 (Radya) - lngiltere 
nin Polonya sefiri Londraya gelmiş 

· tir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y cnipostahane civarında 

Fuat eczahanestdir 

Her sene En Büyük Artislcrin En 
Güzel fimlerini göstermekle Sayın 
Halkımızm Büyük bir Sempatisini 

Kazanmış olan 

rc;:TAN-ı 
1~emasının 
1939 - 1940 Sinema 
Mevsimi için Kapllarını 

açma•ına Pek az bir zaman 
Kalm1,11r. 

Bu sene Tan Sinemasın' 
da Filmleri Gösterilecek 
bazı Yıldızların isimleri 

...,.DEANNE DURBIN_. 
CHARLE BOYERS, DANIEL·: 

1 LE DARRIEx, SIMONE si 
1

1 
1 

MON, JEAN GABiN, ZARAHı1 

1 
LEANDER, POLA NEGRI, 1 

IMPF.RIO ARGENT[NA, 
AN NA BEL LA, 

...,.MARTA EGGERT _ 1 
• • 

v, s ..... 
10991 
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TtiR:KSÖZti! 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

11 Aylık 

6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

• 1200 
600 
~00 

l)) 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız pmt<ı masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye ıniira

caat edilmelidir. 

İlan 
Kiralık Bina 

Abidin Paşa cadJesinde Ziraat 

Bankası karşısınd ı 'ı' eni yapılan bi 

n1 kiraya verilecektir. isteklilerin 

Halk Eczahaneiİne m"iracaat etme· 

Jeıi. 4-.5-6 11088 

Kiralık yazıhane 

Yeni otel caddesinde, iş daire 
sinin altında Avukat Macit Güçlü 
ve Abdullah Tükücünün işgal et· 
mekte bulunduğu yazıhane kiraya 
verilecektir . Arzu edenlerin Avu 
kat Macit Güçlüye müracaat et· 

mel eri. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs· 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentahğı • 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 53 _ 

Satılık Çiftlik damı 
ve ev 

Mehmet Ali Ef tndi Zade Cab· 

bar efendinin Cırık köyünde Çiftlik 
damı büyük çinko 1 mağaza 1 sa· 

man ahm 2 dükkan satılıktır . Na· 

caran mahallesindeki Cabbar efrn· 

diye ait ev satılıktır . Görmek isfr 

yenlu Ağırceza Başkatibi Bay Os 

mana muracaat etsinler. 
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Hila\iahmer civarında istiklal okulu karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve ha~talarını kabule başlamıştır . Evini de 
llıuayenebanesi üstüne taşımıştır. 11086 

'-,. 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahaan akşama kadar hastaları 
tıı İstiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

1-30 11087 

~dana Askeri Satın Alma Komisyo
ll Riyasetinden : 

l - lslahiye ve Maraş garnizonları ihtiyacı için 30740 kilo sade 
~~ğ kapalı zarfla_ eksil~meye konulmuştur. Muham~~-n bedeli 31354 lira 

iılt kuruştur. Eksılımesı 13 - 10 - 939 Cuma gunu saat onda yapıla-
4kıır. 

... 

-

k 

2 - Bu sade yağa ait şartname Ankara, lstanbul, ve Diyarbakır Le 
~~ıırn amirlikleri ve Adana askeri satın a'ma komisyonlarında her güll 
)' 

~ı:ırebilirltr. 

1 3 - Talibler 2490 sayılı kanur.uuun 2, 3 maddelerindeki şeraiti haiz 
::Quklaıma dair vesaikle ilk teminatlarını .havi teklif mektublarını belli 
aa~tan en az bir saat evveline kadar vermiş bulunacaklardır. 

22 - 28 - 4- 10 11055 

i'-.......__ ____________ ~· ----------------~ 

Adana Halkevi Reisliğinden : 
~. Aşağıda yazılım komitelerde münhal anlıklar için 9 - 10 - 939 
,~~attesi günü isimleri hizasında yazılı saatlerede Halkevinde seçim ;ıapı· 
•i -lırıdan komitelere kayıtlı azaların o saatlerde halkevine gelmeleri 
t\ 

01unur. 

~0ınite ismi Münhal azalık Saat 

~osterit 2 16 

~~.syal yardım 1 16,30 
oyc .. ı-k 1 17 f\· u.u 

1 17,30 A.~apsaray ve yayın 
2 18 

~ 

Seyhan Defterdarlığından : 
1~,~~lltrna boğazı dalyanı namile maruf dalyanda balık avlama hakkı ve 
1lt.~ tn~tıun üç seneliği 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu hükümle
ıı~ .~()re açık art ırmağa çıkarılmıstır. isticar ve iltizam edilecek dalya· 
Cİj ~tıeJik icar ve iltizam bedel muhammini 750 liradır. Müzayede miid
'~y O - 9 - 939 tarihine kadar yirmi gündür. Şaı tnamesini görmek 
1a ; 11letin her giin Milli emlak Müdürlüğüne ve talip olanlarında 168 
~~!~ S .kuruş muvakkat teminat akçalarını yatırdıklarına dair olan mak
~i~ ~trlikte ı 9 - 10 - 939 tarihine müşadlf perşenbe günü saat 

~fterdarlıkta müteşekkil müzayede Komisyonuna müracaatları. 
30 - 5 - l 1 - 15 11080 

--------------·--------------------------------------
Asri sinemada 

4 Teşrinievvel Çarşamba akşamından itibaren 

Jeangabin - Ditaparlanin emsalsiz 

ESiRLERi) 
ilave : Dünya havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavuz 

Bugün gündüz 2,5 da tenzilatlı iki film 

1-Şanghay Ateş altında 
2-HACI MURAT 

Telefon: 250 
1 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 21l0565 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan · 

Bu Mazbataya, seçilmiş olan işçilerden, rey sayısı sırasiyle, 9 uncu 
maddede yazıla sayıda i;çilerin adları ve soyadları, doğum yer ve tarih
leri, ikametgah adresleri, işyerindeki vazifelerile varsa işçilik numaraları 

ve her birinin kazandığı rey miktarı vazılarak kimlerin Miimessil işçi ö. 
devlerini yapmak ehliyetini ihraz eylediği tesbit olunur. 

Mazbata, Seçim Heyeti üyeleri ve Mümessil İşçi ödevini yapmak 
ehliyetini iktisap etmiş işçiler iie işveren veya işveren Vekili tarafından 
imzalanır. 

Fazla rey almış işçilerden bir veya birkaçının 8 inci maddedeki şart. 
lara uygun vasıflarda bulunmamaları sebebile yahut seçim neticesine 
göre Mümessillik ehliyetini kazanmış olmak vaziyetini kabul eylememe· 

leri dolayısile yerlerine sıra ile onlardan sonra rey almış olan diğer iş· 
çiler geçirilerek 9 uncu maddede yazılı sayıların doldurulması icap eder· 
se, keyfiyet o suretle Mazbatada tasrih edilir; ve gerek böylece rey sı· 

rasm<lan çıkanların, gerekse yerlerine geçenlerin hüviyetlerine müteallik 
malumat dahi yukarıda yazıtı şekilde derccdildikten sonra Mazbata yin& 

yukarıda yazılı kimseler ile, bunlaıa ilaveten, rey sırasından çıkmış olan 
işçiler tarafından da imzalamr. 

Beş nüsha olarak yazılacak bu Seçim Mazbatasının birinci nüshası 
iş Daireiinin ilgili teşkilatına, ikincisi o mahallin en büyük mülkiye me

muruna, üçüııcüsü o mahallin bağlı bulunduğu mevkideki Zabıta teşki. 
)atına derhal gönderilir. Dördüncüsü işveren nezdinde kalır. Beşincisi ve 
lüzum varsa bunun birkaç sureti de hemE'n İşyerinde işçiler tarafından 
kolaylıkla görülebilecek bir veya birkaç yere asılır. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
ı---------=- K l L O FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. 

aza 
Piyasa parlatı • 
Piyasa temizi 1t 

Klevland 25 37 
Klevlan_d_( """"'y=-=.M""="._.,),__ --.ı-----· 

YAPAÔI 

w: ÇIÔIT 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

== 

•-,...,Y.-ert""'"i--,,11""'Y,...em--=u=·k-.---1-==,ı ---ı' -------
• •Tohumluk., t=;,;=== · 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 

____,,=--------..,......_ _____ _ 
3,15 . 

er • 
it Men tane 

Fasulya 
Yu 2,62 2,75 
Delice 

Uf yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam ' 

UN 

Hazır 

Vadeli 

Vadeli 

Dört yJldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç .. • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " 
Simit " 

Liverpol Telgrafları 
3 I 10 I 1938 

6 
1. 5 
Ill -5-

54 
85 

78 
Hind hazır 5168 
Ne~ork o 00 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Liret l=== Rayişmark 

Frank (Fransız ) 2 95 
Sterlin (İngiliz) -5- ---rr-
Dolar (Amerika) 1291 28 
Frank ( isvi~re) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 • 5.000 • 
8 .. 500 .. 4.000 .. 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta arını kabule 

başlamıştır. 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acantahğım almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yapbğı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura ı·ağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet meraklılarımıı 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut. 
tur. 10911 27 -45 

Dürkopp 

T oros Fabrikası Direktörlüğünden: 
1 

Saygıdeğer müşterilerimizin nazarı dikkatlerine' 

Fabrikamız iki güne kadar yerli pamuk çekmcğe başlıyacağındr 
anbarlarımızda klev(end çiğidi bulunanların bir haftaya kadar kaldır~~; 
rica olunur. Bu müddet zarfında kaldırmadıkları takdirde klevland çığı 
}erinin yerine yerli çiğid vereceğimizi muhterem müşterilerimizin malı'.iıı' ~ 
olmak üzere ilan eyleriz. 11089 ~ 
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Doktor 

Kemal • 
1 • Satır 

tf 
tq 

~i 
bi 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında li 

Müslüm apartmanı 1
i 

Hastalarını her g;n Hbahtan ak,ama k;dar ;~bul ;:.;. ·t 
G.A. 25 - 26 10909 ~t 

Umumi neşriyat müdlirrı 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb•11~ 


