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ı BAY HİTLER ? 

İV AR ŞOV ADA İ 
• • i 1&1'•--- i 

Alman Korsan Gemileri Amerika 
kaçakçılarından yardım görüyormuş 

! Amsterdam : 4 (a.a.) - ! 
! Algemeen Handelablad ga. ! 
! zetealnln verdlil haberle- ! 
! re göre, B. Hmar bu ak,am ! 
! Varfova'ya gidecek ve ! 
! ray,tag önündeki nutkunu ! 
! Cumartesi gUnU 8jle Uzerl ! 

INOILIZ TAYYRELERiNIN BERLINE ATTIKLARI BEYANNAMELERE GÖRE 

NAZi ŞEFLERiNiN 
•• 

MUHiM 
! atiyllyecektlr. ! 
• • SERVET STOKLARI VAR! 
-~·~·-9'•9' ..... ~ .... ·~·911·---· ............ ... 

Sulh [taarruzu eğer 
akamete uğrarsa I 

Su takdirde Sovyetler ve Almanlar ne 
gibi bir hareketde bulunacaklar ? 

Bay Mussolini ancak bunu 
sonra J\lmanyaya cevab1nı 

öğrendikten 

verebilecektir 

Paris : 4 - a.a. - Ciano'nun 
Bcrline yaptığı seyahat, Paris siyasi 
ltıahf ellerinde günün mevzu unu teşkile 
devam etmekte ve hadiselerin inkişafı 
dıkkatle takib olunmaktadır. matbuat, 
hu zivareti tefsire devam etmektedir. 

Londra : 4 - a.a. - Times ga-

.....________~~~~~~~~~-

İngiltere' deki 
Askeri heyetimize 

verilen ziyafet 

İngiliz Milli müdafaa 
Kordinasyon Nazırı 

heyetimizi ağırladılar 

MUzakereıere baflandı 

~- Londra : 4 (a.a.) -- Orgeneral 
~ illıın Orbay ile refikası ve Türk 
tyeti azaları şerefine, dün öğlenden 

~Otıra Claridge otelinde hükumet ta
~.fırıdan bir kabul resmi tertip edil
~·ış ve misafirler Mil.i müdafaa koor· 
f 111asyon nazırı Lord Chatfield tara· 
111dan ağırlanmıştır. 
l'' Londra : 4 (a.a.) - Dün öğle
~rı Londraya muvaselet etmiş olan 
tt t:cneral orbayın riyasetindeki o:ske
t;ı eyetimiz şerefine dün akşam Lond
til~ıtı büyük otellerinden birinde ln
bi •:ıı hükumeti tarafından bir dinave 
li~t 8~vare verilmiştir· Ziyafette lngi
til' Mılli müdafaa Kordinasiyon nazırı 
~ ;ıııct etmiştir. Londradaki Askeri 

.~~cl'ct~ıniz dün büyük Britanya hü
~c ~etı ile müzakerelerine başlanmış 
~lıtı· U müzakereler bütün gün devam 
lltbı~tir. öğleden sonra Orgeneral 
q ~y harbiye nezaretine giderek ge-

\ ll;) J( ı il~ )lltl ( n ~cıı. 

zetesinin rotterdam muhabirine göre, 
Kont Ciano, sulh taarruzu akamete 
uğraması takdirinde almanyanın sov-

- Gerisi dödüncü sahifede - Fransaya giden 

ÇENBERLA YNiN NUTKU 

Moskova - Berlin paktı 
vaziyeti değiştirmemiştir 

HiÇ BiR ZAMAN, HiÇ BiR TEHDID INGIL TERE 
VE FRANSAYI HARBE GiRMEKLE GÜTTÜ 

GÜMÜZ OAYEDEN YAZ GEÇIREMiYECEKTIR 

Bay Çemberlayn 

Londra : 4 a. a. - Çemberleyn 
Avam Kamarac:ında beyanatta bulu· 
narak 28 eylul tarihli Rus - Alman 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Ankara 4 : (Radyo) - Anadolu 
ııjansından teblib edilmiştir : 

Avrupadan gel.:n haberlf"re göre 
MoskoYada bulunnn Turkiye Hariciye 
vekili Şukrll Sarn.coğlunun b1:1gUn ak· 
şam Moskovadan döneceği bildiril
mekte isede hu~u .. i istihlıaratımıza 

nazaran Şukru Soracoğlunun Mosko· 
vada daha birkaç gUn kalacağı ve 
müzakerelerin en dostane bir ha\•a 
içinde cere.yan etmekte olduğu ö!;re· 
nilmiştir. 

Moskova : .ı ( a. a.) - Turkiye 
Hariciye ekili Şukru:Saracoglu, dun 
öğle yimeğini davetli bulunduğu Jran 
buyuk elçili~inde yimiştir. 

... 
Berlia : 4 ( Radyo ) - Berlindt:n 

bildirildigine göre Rayiştag cuma ve,·a 
Cumartesi gUnU toplanacaktır . l lit· 
ler bu toplantıda söyliyeceği nutku 
için Daladyenin Perşembe guou söy
liyece~i nutkuna intizar etmektedir . 

Roma : 4 ( Radyo ) - Mu,olini· 

I-koçya.ıı askerler 

Garp Cephesi 
Paris : 4 (a.a.) - EylUI ayına 

ait hava muharebeleri bilançosu res
men neşredılmiştir: 

Mezkur ay zarfında 8 Fransız ve 
24 Alman tayyaı esi düşmüştür. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Cephe • • 
gerısı 

Kahire : 4 ( Radyo ) - Jngiliz 
tayyarelerinin Berlin Uzerinde yap
tıkları uçuş e-.na-;ında attıkları be
yannamelerdt: ~azi Şeflerinin ecnebi 

-Gerisi üçüncü shaiede -

Molotof 
....................... 
Beri ine 
....................... 
gidiyor .................... 

Moskova : 4 ( Radyo ) 4 

Bildirildiğine göre Sov
H ariciye Komiseri Molo
tof yakında Berline gide
cektir. 

nin bir sulh teşebbusunde buluna· 
<;.ıığl hakkındaki haberler tam amcn 
ac;ı]sızdır~/ Ancak kabul olunacak 
mUsait bir sulhu teklif edebileceği 
anl:ıJılmaktadır. 



Sahife : 2 

POLiTiK BAHiSL~R 
.... .... .... _ - - 4 

Yalana değil 
Hakikatlara 

Dayanan sulh! ... 

Bulacıt, Aııbe ~a:clesııııle bı' 
lırı rp lıedefıerini incP/Pmekle· 
dır. Bıdaı. t dı ror kı: 

F ransa ve İngılterenin harp 
hede:fleıi, billc:rizmin halen 
tavassutçu aradığı sulh ı 

ttklıfleri ile ta aruz halindedir. 1 

Bourgues pelit Parisien gazete 
sinde diyor ki: 

(ngitlere ve Fransa Hitler'ın sis. 
temini ortadan kaldırmayı kararlaş 
tırmışlardır. Zafer bütün avrupayı 
bi !hassa bitaı af ıaiı kurtaracaktır. 

Dorruesson aynı mesele hakkın
da Figa o gazetesinde şöyle diyor~ 

Bitarafların menfaatleri' kendile· 
rini tehlıkeden kurtaracak ve söy 
lenmiyen arzuları tatmin edl"cek o 
faıı bizim zaferimizdedir. bitaraflar 
da' tıpkı bizim gibi, mücı·rret lıir 
lafız olmıyao, yalana degil fakat ha. 
kikatlara dayaııan bir su ıh isli> or 
lar. Biz, İngilizler ve Fransızlar yal. 
nız kendimiz için değil, fakat bizim 
gibi dü\>Ünen yalnız bunu söylemeğ& 
cesaret edemiyen herkes için de 
dövüşüyoruz 

Keı ilfisepoque gc.zetesinde ma 

krıle.s i ni şöyle bitiriyor; 

Harbin tek h.-def ı vardır ve bu 
he fof avrupayı nih:lyet devaınlı bir 
sulha kavuşturmaktır. 

Bulgarislandan bir göç
men grubu geliyor 

İzmir : 3 - Yakında Romanya 
ve Bt.dgcıristan ian 650 göçmen ge· 
tirilecek ve bunlar Torbalı, Bergama 
ve Menemen kazalarına ve fzmir 
nahiyelerine iskan edileceklerdir. 

Türksözü 

,, . A&*SM@i 

1 Ü 

Borsada vaziyet 

Alım satım normal 
şeklini muhafaza ediyor 

Şehrimiz borsasında pamuk alım 
satımı normal bir şekilde devam 
elmekt;dir . 

Zira:ıt Bankası Salı sabahından 
akşamına kadar 80, 102 kilo müba· 
}'aada bulunmuştur • Ayni tarihte 
diger tüccarların mübayaasile be· 
raber Borsada top yekun 187, 110 
kiloluk bir alım satım kaydedilmiş· 

tir. Malatya fabrikaları Şirketi ile 
Milli Men!ıucat fabrikası da ayni 
güode 36,811 kilo mübayaa yap· 
mıştır. Mutavassıtlar da 49,058 kilo 
müba}'aa yapmışlMdır . 

Piyasa, baş fiatı 37 kuruş ola· 
tak m~hafaza etmektedir . 

Çığit satışları da yapılmaktadır. 
Evvelki gün sabahtan akşama kadar 
Borsada 26,000 kilo çiğit alım sa· 
tımı olmuştur. 

Et nakliyatı tarif esi 

Aldığımız malumata göre , Mez· 
babalardan ka;ap dükkanlarına ya
pılacak et uak liyatmın muhakkak 
surette l3elediyelerin kendi ves3itile 
yapılması hakkındaki kanunun be. 
hemehal tatbik edilmesi ve nakliye 
ücret tarifelerinin tesbit edilerek 
tasd;k için Vekalete gönderılmesi 

tamimen alakadarlara bilcfü;ımiştir . 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök }ÜZÜ kısmen 

Lulutlu, haya hafıf rüzgarlı idi . En 
çok sıcak gölgede 30 dereceyi bul 

muştu. 

r e 

Şehrimiz ilk okullarında 
Eğitmenlerin tatbikatı 

Adana Eğitmen kursundaki Eğit
menler tatbikata devam etmekte· 1 

dir. Diin bir Eğitmen grubu İnkılap 
oku'unda ders tatbikatı yapmışlar· 1 

dır. Tatbikat Teşıinievvel sonuna 
kadar devam edecektir. 

Kavgayı ayırmak isteyen 
bir amele, arada öldü 

Malatya Bez fabrikasında yağcı 
Mustafa adında bir amele fıtığma 
vurulan bir tekme neticesi ölmüştür. 

Hadise şudur: 
Fa brikanm ameleler inden Ce

ma\ adında birisi ustası Yusuf ile 
bir iş ihtilafı )'Üzünden kavgaya 
tutuşmuştur . Bu esnada Cemalın 
kardeşi Ahmed de işe karışınca 
kavga büyümüştür. Bu vaziyeti Ön· 

!emek için araya giren Mustafa , 
kavgayı yatıştırmağa çılışırken,kim · 
den geldiği henüz anlaşılamayan 
bir tekme ne:tİcl!sİ fıtığından muz· 
tarip bir halde yere düşmüştür • 
Bu yüzden Mustafa l 2 saat sonra 
ölmüştür. 

Hadise, Meşhut suçlar kanununa 
uygun görüldüğün.:Jen dün derhal 
Adliyeye intikal etmiş ve durnşma 
açılmıştır. 

Vilayetlerin ispi tolu 
içkilerd\!n hisseleri 

İspirto ve ispirtolu içkilerin sa
tış karlarından ayrılınakıa olan Vi
layet hi.:»selerinden 939 } ılına ait 
30,000 lira Dahiliye Vekaletince 
Vdayetlere tevzi edilmiştir . 

5 T eş• iniçvvel 939 
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Memleket hastahanesi 
Baştabibi 

Meml<·ket hastahanesi Baştabibi 
Bay Tevfik Pamukçu mezuniyetini 
bitirerek vazifesi başına dönmüştür. 

Vilayette tayinler 

Siyasal bilgiler okulu 939 me
zunlarından Bay Kemal Kaşa! A· 
dana moiyet memurluğuna. 

Celal Görmen de içe! maiyet 
memurluğuna tayin edilmiştir. 

İZMİRD E 

Bir k a lp para 
Darphanesi 

50 ve 25 kuruşlukların 
sahtelerini yapmışlar 

lzmir : ( Anadolu ) - Son za· 
manda şehrimizde kalp yirmi beş 

kuruşluk im ll edilerek 'piy~saya 

sürülduğü görülmüştür. Karşıyakada 
Hüs"eyin. M:zırlık başındı Ali oğlU 
Hüs3.meddin adınJa iki kişi, kalp 
yirmi beş kuru~!uk siirı:!rken z:tbıta· 

ca yakalanmışlardır. 
Karşıyakada sürülen paranın Ha· 

cı hü ;eyinler köyiinde motör tamir 
cisi Giridli Maz'um oğull :ınndan 

Tevfık Ali Bircan adın:la biri tara 
fınJan bazı köylülere verildiği ve 
onlar vasıtasiyle sürüldüzü anlaşıl 
mıştır. Evinde yapılan araştırmada 
çöp tenekesi yakınında kirli ç.amıı· 

şırlar arasın .fa 9 tane, üz ~rinde 1 
ve dükkanında 4 tane .kalp yiraJİ 
beş kuru~luk bulunmuştur. Ayrıca 

evinde kalp para imaline mahsus 

,----------------------------------------~------------------• , bir kiloya yakın metal madeni ile 

Majino - v e 
Son günlerde dilden düşmeyen 

iki kelime var : Ma jino - Zigfrit 

bir müddet evvel okuyucularımıza 
Zigfrit hakkında malumat vermiş 
tik . Bugün de Majino hakkında 
yaptığımız etüdü veriyoruz : 

Evvela şunu söyliyelim ki, " Ma· 
jino ,, ismi, F raosızların bu müstah. 

kem hattına laalettayin verilmiş de· 
ğildir. " Majino ,, bir adamın ismi· 

dir ve bu adamın Majino hattım 
yapmağı düşünen ve neticede bu 

projesini tahakkuk ettiren çalışkan 

zeki bir Fransız ashridir. 

Bay Andre Majino 1877 sene
sinde Paıiste doğmuştur . Hukuk 

ve siyasi bilgiler tahsili görmüş , 

GÜNÜN MEVZUU 

Devlet hizmetlerinde uzun sene bu

lunmuş, Cezairde vazife almış di

namik bir adamdı. 1910 senesinde 

de Fransız parlamentosunda mebus 

olmuştu. Bay Majıno milli müdafaa 

işleri 1 e pek meşgul olurdu • 1914 
senesinde harp patlayınca Bay Ma· 

jino 42 inci piyade alayında vazife 
aldı. Bir Fransız çavuşu idi • Ver

dunda ağır yaralandı . Artık mem. 

leketine fikirlerile hizmet edebi 
lirdi . 

l 922 de Puankare kabinesi ken· 
disine Harbiye Nazırlığı mevkiini 

hattı 
verdi. Bay Majino o zaman harekete 
geçti 1 O, Bütün Fransız hudutla
rını kati bir emniyet altına almak 

• istiyordu. 1929 da tekrar harbiye 
nazırı olunca meclisten büyük mik
yasta bir kredi aldı. Ve derhal işe 
girişerek hayalindeki muazzam müs· 
tahkem hattını inş~ya başlattı. Fa· 
kat ne yazık ki Bay Andre Majino 
1932 senesinde, bu muazzam ese· 
rinin temamlanmasını görmeden 
hayata gözlerini yumdu. 

Andre Majinonun mezarı Majino 
hattımn yanında kıırulmuştur . Bu 
aile mezarlığında, 44 üncü piyade 
alayından bir manga asker müte 
madiyen nöbet beklemektedir • Bu 
aile mezarlığı Revizny Jedir. 

* * * 

yirmi beş kuruşluk imaline mahsus 
3 tane ve 50 kuruşluk imaline mab 
sus bir tane kalıp, maden :eritmege 
mahsus bir bakır kepçe bulunmuş 
tur. Suçlu isticvabında alçı '.kalıpla: 
rın izmirde banka hanında kahvec1

• 

parlak Alinin yanında çalışan iştip1 ' 
Ali tarafrndan imal edildiğini iddia_ 
etmiştir. Hadise tahlrikatına müddei 
umumi baş muavini B, Cevad öt' 
pay ile adli kısım reisi B. Sırrı f.t· 

kan taraflarından ehemmiyetle de' 
vam edilmektedir. ________________________ ,,,,,_,1 

. e 
ispanyanın merkezi geı1 

Madrit oluyor 

Madrid : 4 a. a. - Bir kaç gurı: 
kadar bütün nezaretler ve merkeıı 
devlet idarelf"rİ, Madride nakledi· 
lecek ve Burgos , yeniden eyalet 

"""""'!!!!!!!9 mu kt zi haline getirilecektir 
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l.iindcli\... siyasi ~a7ele 
------

abone şartları 

Kuruş 

t2 Aylık 1200 

6 Aylık coo 
3 Aylık ·mo 
1 Aylık 100 

ı - Dış 111e111lel tllcı için Abone 
bedeli değişme?: } alım posl<ı nıasnıfı 
7ammedilir. 

2 - ilanlar içiu idareye rnürıı

cuat cdilmelidiı. 

........... ,im ........... 

FRANSIZ GAZETELERIND-:!! 

Bay Hitler ümit 
Besliyor 
Ellle Bo1s, Pelit Parla· 
ıen'de baş yazısını şöy

le bitirmektedir : 

fL-J1 itler, belki de Fransanın 
~ sulh aşkı üzerinde bazı 

ümitler besliyor. Diğer ü-
mitlerinde olduğu gibi, B. Hitler 
bu ümidinde de inkisara uğrıyacak 
tır. Chamberlain, dün vaı.iyeti sarih 
sur~tte bildirmi~tir. Daladier de 
belki bugün belki yarın aynı tarz 
da bildirecektir. 

Petit Jornal'da pierrat diyor ki: 
Chamberlain, azmini dünkü nut 

kunda bir kene daha taHih etmiş 
ve diplomatik sahada sözlerini yal 
nız bu tauihe inhisar ettirmiştir. 

Chamberlaı'nin nutku, yapıl~cak 
tekliflere evvelden verilen bir kar 

şı 1 ıklır. 
Ch;ımberlai'nin nutku, heyeti 

umumiyesi ile bir intizar nulku 
dur. 

Netekim, Führer'in yakında 
toplamak niyetinde olduğu Rayş
tag içtimaı arifesinde söylenecek 
bir nutuk böyle olmalı idi. Fılhaki · 
ka kağıdını açmak Hitlere düşer 
Ondan sonra biz ne düşündüğümü. 
ıü söyliyece>fiz. Vaziyetimiz sarih 
tir. Harp hedeflerimizin derhal elde 
edilmesinden başka hiç bir şey bi
zi yolumıızdan çt v.rmez. 

Garp Cephesi 
Biıinci sahifeden artan 

Almanlara göre 

Şark cephesindeki harekattan 
bahseden bir Alman tebliğinde garp 
t:Phesindeki askeri vaziyet için de 
Şoytc denilmektedir. 

Garp cephesinde sadece tayyare 
Ve._ topçuların hafif faaiiyeti görül
trıuştür. 
, Pariı> : 4 (Radyo) - Mozcl, Sor 
farkında düşmanın iki ağır t;wrruzu 
ilrdolunmuşlur. Aynı mıııt;ıknda iki 

1
1
ilraf topçusunun faarru·lıı görülmüş· 
llr. 

s Paris : 4 (a.a.)- 4 Teşrinievvel 
;ıbcıh tarihli Fransız tebliği : 

p Gece, Sakin g çmiştir. Dcuv -

1 °nts'un cenup mınta\...asında karşılık· 
1 

lopçu düellosu yapılmıştır. 

Türksözü • 

Sovyetler 
Letonya -

Birliği ve 
Litvanya 

Moskova bu iki hükumetin, birer karşılıklı yardım 
paktı imzasını teklif edecekıniş 

Moskova : 4 (a.a.) - Bu sabah
ki lzvesliya gazetesi, Sovyetler birli
ğiııin Letonya ve Litvanyanın Sov
yetler ile birer kmşılıklı yaıcJım paktı 
imzalamalarını isliyeceğini teyit eder 
tarzda bir makale neşretmiştir. 

Moskova : 4 (a.a.) - Letonya 
hariciye nazırı B. Munters dün saat 

18 de Kremline giderek B. Molotof 
ile iki saat kadar görüşmüştür. 

Moskova : 4 (a.a.) - Dün tay
yare ile Moskovaya gelen Lltvanya 
hariciye nazırı Ürbsys ile halk komi
serleri heyeti rtisi ve hariciye halk 
komiseri Molotof arasında ilk görüş
me dün akşam vukua gelmiştir. Bu 
görüşmeye, Sttılin, Potemkin, Sovyet-

Am .... rikanın eski cumhur 
reisi diyor ki 

l ngiltere - F ransanın \ 
mağlubiyeti imkansız 

Vaşington 14 (Radyo) - Ame
rikan gazetecilerinden biri eski 
Cumhur reisi Bay Hoover ile Av· 
rupa harb hakkında bir mülakat 
yapmiştır. 

Eski cumhur reisi, lngiltere ve 
Fransanın mağlup edi!mesioin im
kansız bulunduğu hakkında kati 
bir İnancı olduğunu soylemiş, ve 
lngiltere ve F raosanın denizlere 
hakim bu'unduğu ve bu iki donan
manın 30 gün içinde denizleri Al 
man gemileıinden temizlemiş bulun 
dugunu ilave etmiştir. 

Bir vapur 
kayboldu 

Brüksel : a. a. - 1544 tonila
toluk Belçika bandralı Suıon va
puru Gasgonya köıfezinde kaybol 
muştur. Kazanın sebebi meçhuldür . 

Vaşington Post Çember
layni çok haklı görüyor 

Nevyork : 4 a. a. - Vaşirgton 
Post yazıyor : 

Ç"ml>erlayn, Nazi vaitlerine kar. 
şı itimatsızlık göstermekte temamile 
haklıdır. Hull'i.in Po!onyanın Almatı 

lar tarafından fethini tanımaması 
yalnız Almanya ile harp halinde 
bulunan devletler in değil, bütün di
ger memleketlerin de bu yrni "em· 
rivaki,, 1 kabul etmiyrceklerini gös· 

termektedir • 

!erin Lilvanya maslahat güzarı Pozd
niakov ve Litvanyanın Moskova elçisi 
Natkevicius iştirak etmiştir. Görüşme 

iki saaıten fazla sürmüştür. 

Kaunas : 4 (a.a.) - Litvanya 
matbu3tı, Sovyetlerin hiç olmazsa Vil
no kasabasının şimalindeki yirmiye 
yakın köy grupunu Litvanya'ya bıra

kacağı ümüdini izhar etmektektedir. 
Moskova : 4 (a.a.) - Litvanya 

hariciye nazın Urbsis ve maiyeti, ha
hava yolile saat 17.30 da buraya gel
mişler, Lozovski ve daha birçok Sov
yet ricali tarafindan karşılanmışlardır. 

Letonya hariciye nazırı dün akşam 
Molotof ile ikinci defa olarak görüş

müştür. 

Pan Amerikan 
konferansı 

Konferans mesaısını 
bitirdi 

Panama : 4 - a.a. - Paname· 
rikan konferansı dün öğleden sonra 
aleni umumi bir cel~e aktederek me
saisini bitiımıştlr. 

Bu umumi celsede, evvelce gizli 
içtimalarda tespit edilen bütün karar 
suretleri, ezcümle, ekonomik iş bir· 
liği karar sureti, bitaraflık deklaras 

yonu, emniyet mıntakası tesis eden 
vesika, alkışlar arasında ittifakla 
tasvip o'unmuştur. 

Buencs - aires : 4 - a.a. -
Aı jaııtin'ın panama konferansının 
b·yannam ·sini ttasvib hususundaki 
gösterdiği ihtiyat, lngilizlerin atlan· 
tik drnizinde falkland adalarını iş

galleri altında Lulundurmalarından 
münbaisdir, arjantin hu işgali tanı 

maktan imtina etmektt'dir. 

Cephe • • 
gerısı 

- Buinci sahifeden artan -

bankalarında bulunan paralarına dair 
Alına11 milletine maliimat verilmiştir. 
B. Ribhentropun bu Suretle 1 lolbrıda 
ve lsviçre bankalarına 2 milyon .. ter
lin yatırmış olduğu bil<lirilmiştir . 

Parlstekl Polonya hUkOmeU 

Paris : 4 :ı.. a. - Polonya l>U
yUk elçiliğinin tebliği : 

Polon.) a Reisicumhuru B. Rncz
kieviez General Josef Kallt."r ile dok· 
tor Aleksandrc Lndos'un devlet ıu1. 
zırlıltlarına tayinini tasvip etmiştir. 

General Kaller , k:ıbinedc milll iş 
partisini B. Lndos da halkçı kö.) lu 
partisini temsil edecektir . 

lki nazır, dUn akşam Reisicurn 

Sahife 3 

IRADYOl 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 5 / 101 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayan 

12.35 Ajsan ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Türk müziği 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Fahire 

Fersan Refi!< Fersan, 
Okuyan : J - Sadi Hoşses 
13.30 - 14 00 Karışık program 

Pi) 
18.00 Konuşma 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Müzik (Radyo Caz Orkes-
rası) 

19.CıO Konuşma (Ziraat saati) 
19 15 Türk müziği ( Fasıl heyeti) 
'.?0.15 Konuşma 

20.30 Türk müzig-i 
Çalanlar : Fahire Fersan, Cevdet 

Çağlar, Refik Fersan, 
O~uyan : 1 - Radife Neydik 

21.15 Müzik ( Küçük Orkestra) 
Şef : Necip Aşkın) 

22.0ı) ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası {fiyat) 

22.20 Müzik : (Küçük oıke;!ra) 

Yukarıki programın devamı 

22.35 Müzik (Cazband Pi) 
2~·35-23:10 Yarınki Program. 

hur huzurunda nazır sıfatile tnhlif 
edilrnişlcr<lir . 

Moskovadakl Polonyahlar 

Moskovıı. : 4 a. a. - l Tavas bil
diriyor : 

Polonyanın Moskova bııyuk el
çiliği memurları , öbur gun ı\losko

vayı terkedecek gözUk.mektedir . Po· 

lonyalılara , Kicv baş konsoloslarının 
bulunacağı hakkında teminat veril
miştir. 

Amerikan vapurlarmm vaziyeti 

Vaşington : 4 a. a. - Ruzvclt , 
Amerikan vapurlarına muharip mem
lt:kctlere ait tahtelbahirlere yardım 

etmemelerini çmretmiştir. 

Reisic•Jmhur gazete rnUrnessillerini 
kabul ettiği esnada bu emrini tebliğ 
etmiştir. RuzveH , daha evvt:I ba:tı 

kaç:ıkçıların Amerika ~ahilleri açık· 

larında Almau tahtelbahirlerin er
zak , muhimmat tedarik ettiklerine 
dair matbuat tarafından verilen ha
berleri okumuş bulunuyortlu. 

Clement'ln bahşl 

Bahia - Bre,:i)ya - 4 ıı. a.

" Clt'ment ,, ismindeki İngiliz vapu· 
runun Atlantik denizinin cenubunda· 
nıUscllah bir vapur tarafından degil, 
bir Alman harp gemisi tarafından 

batırıldığı tahakkuk etmiştir . 
" Clt.'mcnt ,, nın mUrettclınh bh

lisiyc sandallarına binmeden evvel 
kendilerine taarruz eden geminin fo
tografını çekmişlerdir . M Ur ette h:ı.t 
30. saat sandnllarda kaldıktan sonra 
" ltating ,, vapuru tarafından kur
tarıldıklarını beyan etmişlerdir. 
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Çenberlayn'in Nutku 
- Birinci sahifeden artan -

mUsterek deklarao:yonunun ana bat
lar;nı hatırlatmış ve demiştir ki : 

" - Rus - AJman anlaşması Po
lonya'daki vaziyeti dC'ğiştirmişfü·. 

Fakııt hundan bu anlaşmanın Alman· 
yanın nihai avantajıua olarak devam 
t:deceği manası acıla çıkmıyacağt gibi 
bu vııziyet lngiliz huknınetinin hedef· 
lerioi de asla mUteessir edemez. Bu 
anlaşma, bize şimdi yaptığımızdan 
başk>l h.•rhangi birşey yaptıracak lıiç 
bir şeyi ihtiva etmemektedir. 

Şimdi yaptığımız şey İ'le şudnr : 
Harbe mllessir hir !'!urette devam] 
için İngiliz imparatorluğunun butun 
kaynaklarını ve lıutun kudretini se
ferber etmek. 

Muttnkiben Çemberleyn İngiltc:· 
renin harbe girmı::si sebeplerini ve 
harbin ba'?lıca st·bebini lıatırlatmış· 

hr: 
Polon." a, harbin doğrudan doğru · 

ya sebebi olmuşsa da, başlıca sebebi 
olmamıştır. Harbin başlıca sebebi, 
Avrupa milletlerinin "lıUrri~·etini teh· 
likeye koymak. , la hurriyetlerin\ mU· 
dafaa için kuv\•etlerini seferber et·I 
mek,, şıklarından birini tercih zaru· 
retinde kaldıkları mUsamaha kabul 
t>tmez vaziyetin İngiltere VP. Fransa
da artık butun kuvvetiyle hissedil
mesi olmuJtur. 

Rus • Alman deklarasyonunnn 
harbin ta•Ji ~·esine mUtedair olan kıs· 
mı karanlık . ulmnkla beraber, bazı 
barıs tekliflerh·le bu tekliflerin red
di h:line ııit olmak Uzere bazı teh· 
ditleri bir 1 ikte ihtiva ettiği görulu • 
yor. 

Bu teklifin mahiyeti ne olacağını 
kestiremem, fokat derhal söyliyebi· 
rim ki , hiç bir zaman lıiç bir tehdit 
İngiltere ve Fransa' .)"ı harbe girmek
le gllttugumuı gayeden vaz geçiremi· 
yecektir. 

Almnn propagandasınm yaptığı 

gibi, meı.kO.r ga_yeyi istihsalden evvel 
mUcadele\ i terke amade olmadığımız
dan dolıı~ ı hnrbin devamrndan mUte
veJlit me.suliyeti bizim sırtımıza yuk
lemek te~ebbusu ancak Alman tak· 
tİl:fİnİn ,·eni bir numunesi olabilir. "' ~ 

Bugllnku Alman lıuk O.metini ka-
bul edemeyiz. Zira bu hukO.met taah· 
hut.lerin kendi işine gelmedigi zaman 
hiç bir kıymeti olmadığını pek çok 
def al ar is bat etmiştir. Buna binaen 
bize tekliflerde bulunduğu takdirde 
hiç şüphesiz bunları tetkik edeceğiz . 
Ve kaydey lediğim hususa tın ışığında 
haddeden geçireceğiz. Harbin luzu
mundan bir gltn dahi fazla devam et· 
mesini kimse arzu etmez. Fakat, İn
gilterede ve eminim ki Fransada da 
efkarıumumİ.) enin kahir bir ekseriye
ti şiddet kaidesinin nihayet bulması· 
nın ve huk(lmetlerin verdiği sözlerin 
bundan böyle tutulmasını temint> az · 
mctmiş hulunmaktaclır. Harbin mesu
Jiycti mUh:vali tııarru7. politikasmı 
tasavvur ve tatbik edenlere aittir ve 
bu mı::suli.) etten ne kaçınmak, ne de 
itizar imkanı yoktnr · 

Başvekil bundan sonra kar~, de
niz ve hnva harekatı hakkındalu mu
tad izahatında başlamış, ezcumlen bu
yuk lngiliz ordusunun Fransa?·~ nak
ledilmiş ve Fransız kuvvetlerını~ ~a
nında ~ t'r l\lmış lıulundugunu bıldır· 
nıiştir. 

Lold Corcun aö%1•rl 

Bura:.Ja Loid Corc söz alarak 
gorı yılların \ ü:ün zorluklarına se-

bep olan tekmil mevzulara ihtiva e
decek barış tekliflerinin hükümet 
ve avam kamarası tarafından tetki 
kini derpiş etmiş ve aynı zamanda 
meclisin gizli celse aktetmesini de 
istiyerek bugünkü harbin akibetinin 
lngiltert>, Fransa ve Almanya'ya 
değil, belki de bitaraf tmemleketle· 
rin hattıhareketinin bağlı bulunduğu 
kanaatini göstermiştir. 

Çambarlayn'ln C&"V"abı 
Çcmberlayn bu mütalealara ce 

vap vererek evele nirde g'z i celse
ye muhalif olduğunu bildi miş ve 
barış teklifleri meselesine temas e 
derek demiştir ki : 

"- Halen elimizde bu mahiyet· 
te hiç bir teklif yoktur veLoyd 
Corc' un tasavvur ettiği kadar tef er· 
ruatlı ve geniş mahiyette bir teklif 
alaca2'ımızı · tahmin etmek henüz 
mevsimsizdir. Buna mukebil, yapı· 
lacak teklifin ken Jisine hürmeti o 
lan hiç bir hükumet tarafından ka· 
bul edilmiyecek bir şekilde olması 

tamamen mümkündür. 
Buna binaen heuüz malğm ol· 

mıyan ahval ve şerait içind~ hükfi 
metin ne yaP,acağıoı söylemek doğ· 
ru olamaz. Bir teklif aldığımız tak· 
dirde buna alelacele cevap verilme 
meci hakkmda Loid Corc 'tarafın· 
dan serdedilen fikre temamen işti· 

rak ederim. Gerçekten ciddi suret 
te mütaleaya layık görülect:k bir 
teklife niçin alelacele cevap ver~ 
lim. Meclisin ıttılaına ve f tetkikine 
arzedilmeden verilecek hiç bir ce
vap yoktur, 

Fakat tekrar ediyorum. Bu ma 
hiyette hiç bir teklif gelmemiştir ve 
şimdiki s fhada böyle bir teklifin 
verileceğine her hangi bir limit bağ 
!anmasının da mevsimsiz olacağını 

zannediyorum. 
Müteakiben denizaltı gemilerine 

karşı yapılan harekattan bahseden 
B. Çemberlt-yn demiştir ki: 

" - Denizaltı tehlikesi süratle 
azalmakta ve lngiliz limanlarınm ti
caret bölümü mütamadiyen artmak 
tadır 11 Eylul ile 20 Eylul arasın
da 1485 ticaret gemisi lim~nlara 
girmiş veya limanlardan ayrılmıştır. 
Denizaltı gemileri kara sularımızdan 
tard ve çok açıklarda seyahata ic. 
bar edilmiştir. 

Romanya - lnglltera ticareti 

Ticaret nazırı B. Stanley avam 
kamara!ımda bir suale cevap vere· 
rek, 12 temmuz 1939 tarihli lngil 
tere , Romanya garanti anlaşması 

mucibince Romanya hükumeti tara· 
fından bazı mübayaatta bulunması 

ve 11 Mayıs protokolu mucibince 
de lngiltere tarafından buğday mu 
bayaası için sureti tesviyelerin de 
dam ettiğini bildirmiştir. 

Keza nazır lngil~ere hüku netinin 
ihtiyacı ol< n diğer bazı şeylerin 
Romanyadan tedariki imkanını tet

ı kik etmekte olduğunu ve fakat bu 
il hu,,usi tafsilat veremiyecf'ğini söy 

lemistir, 

A~SARAY '

Hn st>ıır En Rüyük Aıtisleıin Eıı 

G uul fimlı>r İı ı İ gÖ'>tc>rmf'klt" S,ı ııı 

lLın ı rnzııı Bliyiik bir Scıııpalı~ıııı 

-slNEMASl-

lSllYl A~ş~m 

Baştan Başa müthiş 

Maceralarla dolu 

Ti BET 
ESRARI 

30 Kısımlık 
Aşk Macrea ve 
Heye~an Ş:ıheserini 

Sunuyor 

K ;,z:ırımış olan 

lsinT!~n-ın-ı 
1939 - 1940 Sinen1a 
Mevsimi için Kapllarım 

açmasmo Pelt az btr zaman 
Kalmıştır. 

Bu sene Tan .Si,1eınasın' 
da Filınleri Gösterilecek 
bazı Yıldızlaıın isinılt'ri 

.__DEANNE DURBIN._ 
CHARLES BOYER, DANIEL· 
LE DARRIEx. ~IMO~E Sl· 
MON, JEAN GAulN, ZARAH 

LEANDER, POLA NEGRf, 
IMPERIO ARGENTINA, 
AN NA BEL LA, 

~-MARTA EGLıERT-~ 
V, S •.••• 

10991 

Sulh taarruzu aka· 
mete 

v 

1 Vilayet Jandarma Komu
tanlığından: 

ugrarsa 
- Birinci sahifeden artan 

Jandarma için binek ve mekka
ri hayvanı satın alımcaktır. Satmak 
istt'yenlerin hayvanlarını Vılayet 

Jandarma Komutanlığında müteşek · 

kil komisyona getirm,.Jni ilan olu-
nur. 29-1-5-8 11076 

yeller birliği ile beraber aldığı teah
hütler hakkında sarih malumat talep 
etmiştir. Kont Ciano, B. Mussolinin 
cevap verebilmesi için, B. Hitlerin nut
kunun metninin cumartesinden evvel 
kendisine verilmesini de istemiştir. 

Adana sulh ikinci hukuk 
Times muhabirinin sandığına göre 

umumi kanaat, B. Mussolini'nin Alır.an 

- Sovyet sulh teklifleri için zaminlik 
vazif asi görmeği kabul etmiyeceği 
merkezindedir. 

mahkemesinden : 

Paris : 4 ,-a.a. - Gerek Paris'e, 
gerek bitaraf hükumetler merkezlerine 
g-elen haberlerden anlaşılıyorki alman
ya, ltalyanın bir tavassutta bulunmak 
teşebbüsüne tevessül etmesinin şaya-

nı arzu olduğunu Kont Ciano'ya bildir· 
miştir. 

Dolaşan bazı şayialara göre, Ber
lin'e gitmeğe . bizzat Musolini davet 
edilmiş fakat Musolini hariciye nazın
nı göndermiştir. 

Almanyanın gerek ltalyada, gerek 
Holanda ve Belçikada ve diğer hüku
met merkezlerinde yaptıkları faaliyete 
bakilirsa, zahiren kabul edilmeğe mü
sait sulh tekliflerinin yapılması muhte 
meldir. Bitaraf şahsiyetlerin, demokra
siler için bir zafer gibi olabilecek şe
kilde Hitlerin sulh yapmak arzusunu iz
har etmişlerdir. 

Her ne olursa olsun sarih olarak 
ve müteaddit defalar teyid edilen fran· 
sız ve İngiliz vaziyeti değişmiş değil
dir. 

Macirit : 4 a.a. - General Franko 
Madrit matbuat şefi Manuel Aznere 
gazetelerde intişar eden mühim beya
natta bulunmuştur. 

Franko doğu Avrupasını çeviren 
tehlikeden dolayı hissettiki endişeyi 
açıkça izhar etmiş ve daha Rusya al 
manya ile paktı imza ettiği gün, mu
kadder olan şeyi anladım,, demiştir. 

Vaşington : 4 - a.a. - B. Roos· 
evelt, kendisinin B. Mussolini ile birlik
te avnıpa anlaşmazlığında mutavassıt 

rolünü ifa etmesini istiyen her hangi 
bir İtalyan tek)ifinden haberdar bulun- 1 

• 

No: 94 
Adanada mukim ib tı vefat 

eden eczacı ve kimyag~r Ahmet 
Rıza lşçenin bazı alacaklıları tara · 
fmdan kanuni müddet zarfında vaki 
tal~p ve müracaatları üzer ine tere 
kesinin resmi tasfiyesi zımnınd;ı dt f. 
teri tutulm3kta olduğundan müte . 
veffanın alacaklılariyl e borclularının 

ilan tarihinden itibaren l::ir ay 
içinde mahkemeye mifracaatla ala-

. cak ve borclar.nı bu babta tutul" 
cak tereke defterin~ kaydettir ıneleı i 
ve mirasçıları varsa keza ilan tari. 
hinden itibaren üç ay zarfın fa bu 
sıfatlarını ishal etmeleri lüzumu ak 
si takdirde müteveff dyı ne şahsen 

ve nede terekesine izafetle takip 
edemiyecekleri kanunu medeninin 
534, 561 ve 569 uncu madd~lerine 
tevfikan ilan olunur. 

---~------------------------
madığını hildirmiştir. 

Londra : 4 a.a. - Deyli meyi 
gazetesi, sulh taarruzuna intizaren şöy
le yazmaktadır: 

Hitler, sulhu tchditkarane değil, 
fakat rica eder vaı.iyette istemektedir. 
Adeta bir ricacı vaziyetindedir. Kcn· 
disine lngiltere ve Fransa'nın sulh şart 
!arını dikte edelim : 

1 - ftlitlerizmin ortadan kalkma-
Si. 

2 - Polonya istiklalinin iadesi. 
3 - Çekıstan istiklalinin iadesi. 
lngiltere ve Fransanı~ . bu ü_ç nok-

tada mutlak sıırette tatmını nıultefık 

lerin Almanya ile müzakt> reye giri~ nıc
lerinin lazım şartıdır. 
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., 
Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Beher takımı ve kasketiyle beraber üç metre hesabiyle ve ku-
ltıaşı belediye tarafından verilmek şartiyle belediye ıabıta memurları 

, tçio otuz takım kışlık elbise }'aptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Elbiselerin azları, tela vesair masrafları terziye ait olacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminatı otuz liradır. 

5 - İhalesi 10 - 10 - 939 Salı günü saat 15 de belediye encü· 
llıeninde yapılacaktır. 

6 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İstiyrnler orada görebilir 
er. 

7 - lsteklileıin ihale günü muvakkat teminat makhuzlaıiyle birlıkte 
ltıııayyen saatte belediye encümenine müracaatları ilan o!unur. 

26 - 28 - 1 - 5 11065 

skeri satın alma komsiyonu 
' 

• 
rıyase-

ltıden : 
, k 1 - Mersin garnizonunun hayvanatı ihtiyacı için 1 ~O ton . kuru ot 

aPalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen bedelı 6750 lıradır. 
b l ı k teminatı 506 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 18 - l O - 939 çarşam 
a günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmesi Adanada Askeri satın alma komisyonunda yapılacak 
1
'.: Şartnamesi Adana, İslahiye Konya askeri satın alma komsiyonlarında-
0tülebilirler. 
~ - Talihler kanu u:ı 2. 3 maddelerindeki şeraiti haiz olmak üzere 

~~in e::lilen saattan en geç bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
~tnıelerı lazımdır. 11079 

30 - 5 - 11 -15 

~---------------·-------------------------
tI il ali ah m er civarında İstiklal okulu karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve ha~ta!armı kabule başlam ıştır . Evini rle 
Uayerıehanesi üstüne taşımıştır. 11086 :l-30 

Orman Çevirge müdürlü-

Mikdarı Muhammen vahit fiyat! 
Kental Kilo Lira Kuruş 

(5780) 00 12 

Tutar bedel 
Lira Kuruş 

693 60 

1 
l - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Akdam devlet 
'lıanında (5780) Kental mikdarında odun satışa çıkarılmıştır. 
. ~ - Satış 19110 '1939 günü saat 15 de Seyhan Ütman Müdürlük 
ltt . 
sınde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalmın muhammen fiyatı 12 Kuruştur. 
' 1 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü· 
~den Seyhan OR. Çevirge müdürlüğünden ve Karaisalı böl. şef. alınır 
S - Muvakkat teminat 52 lira 02 kuıuşlur. 
6 s "d• ? - atış umumı ır. 

tr - Satışa 2/101939 tarihinden itibaren 17 gün müddeti e 19/101939 
Şelllbeye kadar devam edecektir. . 30-5-11-15 11081 

Seyhan Defterdarlığından : 
'ul-ft.trnıa boğazı dalyanı namile maruf dalyanda balık avlama hakkı ve 
~ llı~rıun üç seneliği 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu hükümle· 
~0re açık artırmağa çıkarılmıstır. isticar ve iltizam edilecek dal}a· 

~lis~nelik icar ve iltizam bedel muhammini 7 50 liradır. Müzayede müd
~ O - 9 - 939 tarihine kadar yirmi gündür. Şaıtnamesini görmek 

- ;nlerin her gijn Milli emrn.k Müdürlüğüne ve talip olanlarında 168 
~I S .kuruş muvakkat teminat akçalarını yatırdıklarına dair olan mak. 
d: hırlikte 19 - 10 - 939 tarihine müşadlf perşenbe günü saat 

Defterdarlıkta müteşekkil müzayede Komisyonuna müracaatları. 
30 - 5 -11 - 15 11080 

------------------------------------------------------
Asri sinemada 

4 Teşrinievvel Çarşamba akşamından itibaren 

Jeangabin - Ditaparlanin · emsalsiz 
bir şaheseri 

ESiRLERi) 1 
İlave : Dünya havadisleri 
Ayrıca: Miki Mavuz 

1 Telefon : 250 

----------------------------------ııiıa 
Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye zabıta memurları içio kışlık elbise yaptırılmak üzere 
doksan metre lacivert kumaş açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Kumaşın muhammen bedeli 553 !ıra 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 45 liradır. 
4 - ihalesi 10, 101939 Salıgünü saat l 5 de Belediye encümeninde 

yapılacaktır. 

5 - Nümune ve şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler ora. 
da görebilirler. 

6 - lsteklilerin ihale günü mnvakkat teminat makbuz.lariyle birlikte 
muayyen saatte Belediye encümenine muracaatlan ilan olunur. 

11066 27-30-5-8 

• 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

MADDE: 16 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan -

Yukarıki maddede beyan olunduğu üzere, Mümessll işçi ödevlerini 
yapmağa ehliyetleri taayyün etmiş olan işçilerin hepsi birden bu vaziyet· 
lerini kabul etmezlerse, yahut 8 inci maddedeki şatlara uygun bulunma· 
maları dolayısile rey kazanma sırasından çıkarılan işçi veya işçiler yerine 
9 uncu maddede yazılı sayıları doldurmak üzere geçirilecek diğer seçil· 
miş işçiler bulunmazsa veya sayıları kafi gelmezse bütün seçim iptal e· 
dilerek tl"kmil işçilere yeni baştan seçim yaptırılır. 

MADDE: 17 

işveren veya işveren Vekili, Seçim Mazbataları ile Seçim Heyetince 
tanzim olunan diğer evrakı ve rey puslalarını ikinci seçim yapılıncaya 
kadar, muntazam ve tem iz bir şekilde, emin bir surette muhafaza etm"!k 
ve ilgili Makamlar veya Resmi Memurlar tarafından vaki olacak her bir 
talepte bunları derhal ibraz eylemek ve icabı halinde salahiyettar Ma· 
kam veya Memurlara götürüp tevdi etmekle mükelleftir. 

MADDE: 18 

İş Dairesinin ilgili teşkilatınca lüzum görüldüğü takdirde, her hangi 
bir işyerinde seçim muameleleri, o teşkilattaki memurlardan birinin ne
zaret ve murakabesi altında yürütülür. 

MADDE: 19 

A) Seçim Heyetinin işioe karışmak, 
B) Kendisinin veya başkasının seçilmesini temin için seçicileri tehdit 

etmek, 

(Sonu Var) 8953 



1 
Sahife : 6 Türksözü 5 Teşrinievvel 939 ~ 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA == 
·--------~ -.,~-~---,--------

Kfl O FIATI 
ClNSI c_ az Satılan Mikdar ı:..n En çok 

l=n=========l-=K. S. K. S. Kilo Koz• s!o ==~,ı~'-6~~~37~- ~~~~1===-=-=-~===== 
--=---~-~--ı-_;_ __ _ 

Piyasa parlatı • 
Piyasa temizi • 

Klevland 
-Klevland-( Y.M. ) 

30 1 
37 ___ 

1 

YAPAGI 

1 1 l Beyaz 
Siyah 

ÇIGlT 

yerli •y emme. 
=-=----==:...,,.---

• •Tobumluk. 

1 

1 2,07 

1 1 

1 

I 

1 
HUBUBAT 

Butday Kıbns 1 
• Yerli 3,15 

• 
------Men tane 

Fasulya 
Yalal 2,62 2,75 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
•------D~ört-yı~ld~ız-=s~aı~m---·_:.~----~--------1 

-

üç • .. 
Dört yıldız Dofnıluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. .. 

Simit ., 

Liverpol Telıraflın 
4 I 10 I 1938 

Pene SGntU. 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 

6~ 
Lird 

,__,~------- ----
Rayişmark 

Vadeli 1. 
Vadeli 111 
Hind hazır 

Nevvork 

5 81 
_5 _IQ_· _5, 63 

8 82 

Frank (Fransız ) -2-96 
Sterlin ( ingili·.,....z-,-')'---- --5-~ 

Dolar ( Amerika ) 1.30 1 80 
Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 tt 1000 • - S.000 tt 

8 • 500 • - 4.000 • 
16 • 350 • - 4.000 • 
60 tt 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 • - 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasrna para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Devlet hava yolları Umum müdürlü .. 
ğünden: 

2 Teşrinievvel 1939 tarihinden itibaren İşarı ahire kadar tayyarefe
rimiz aşağıda yazılı uatlerde hareket edecektir . 

(Pazardan 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
14 00 

lstanbııldan hareket 
Saat Dakika 

maada her gün ) 

lstanbula muvasalat 

Saat Dakika 
16 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 30 

--~9----3-0----~-------------------------) 
Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
14 10 

Adanaya muvasal~t 
Saat Dakika 
16 20 

------------------------------------------------~ 
Adanadan hareket 

Saat Dakika 
9 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

----------------------------------~-----------~ 
lstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 

lzmire muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

Jzmirden hareket 

Saat Dakika 

lstanbula muvasalat 
Saat Dakika 

14 05 15 55 
~: 

izahat almak içjn acentalara ve Meydan :müdürlüklerine mürcaat edil 
mesi. 11090 

5-6-7- 8 

j " 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta arını kabule 

başlamıştır. 
~ 

Toros Fabrikası Direktörlüğünden: 
Saygıdeğer müşterilerimizin nazarı dikkatlerine: 

Fabrikamız iki güne kadar ytrli pamuk çekmeğe başlıyacağındal'~ 
anbarlarımızda klevtend çiğidi bulunanların bir haftaya kadar kaldırmal
rica olunur. Bu müddet zarfında kaldırmadıkları takdirde klevland çiğid• 
lerinin yerine yerli çiğid vereceğimizi muhterem müşterilerimizin ma1Uıı>11 

olmak üzere ilan eyleriz. 11089 
4 - 5 

Doktor 

Mesud Savcı -
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastalat•' 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder . 

2 -30 11087 _______________________________________ _,;, 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
J\daaa Türksözü matba~ 


