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ITALYA 
VE SULH 

NEVZAD GÜVEN 

M oskova deklara syonundan 
sonra Bitler meşhur sulh 
taarruzuna d aha buyuk 

bir tesir ve muvaffakiyet fansı temin 
etmek için ltalyanın da bu t aarruza 
iştirakini faydala bulmuş olacak ki, 
derbal 1talyan hariciye nazın Kon \. 
Ciy anoyu Berline çağırdı . Kont Ciy a 
l:ll>nun Berlinde çok kısa süren ikame 
ti esnasında iki devlet arasında neler 
"Uzak.ere ve n elere karar verildi~ 
bilmiy oruz. F akat mulıalckak olan bir 
' ey varsa ; Hitlerin, İtalya ile olan 
tttif akının hiç olmaza& bu aullı taarru 
~da ifine yaram.aaı için Kont Ciya 
'lodan bit" takım taleplerde bulwımuş 
0lnıasıdır . 

1talyaaın bu talepler kart1S1nda 
ltt\h.as edeceli hareket tarzının ne 
olacatını hiç ruphe yok ki, B. Muso
liııi teahit edecektir. 

Bu hareket tarzıı:u t.eshit ederken 
8, Musoliniain çok nazik ve mUşkUI 
bit" mevkide kalacatı da şupbesizdir. 
&ir tarafdan İtalya daha birkaç ay 
t-vvel Almany a ile olan dostluk ve İf 
bil'\iiini (Çelik pakt) denilen b ir mu· 
lhede ile asker i ittifak fekline sokmuf 
dllr. B u muahede ile Almany ay a kar 
~\ bir takım borçları vardır . AlmıuıJ'• 
hu borçların ödenmesini -talep ettİIİ 
~tirde ltalya, harb e sl1rUldenmck 
Cibi çok tehlikeli b ir vuiyet karşı-
111lda kalaca~tır. 

Çunku, B. M usolini k eD.disinin ön 
' .Yak olacağı veyahud iştirak edece
li bir sulh teklifinin Jngiltere ve F r an 
sa tarafından rcddcdllecegini şimdiden 
bilmektedir . Böyle bir red ile karşı· 
laşıldığı .zaman Almanyanın mUeyyide 
l)lat-ak ileri sUreceği tehdidleri yerine 
f ttirmeğe çalışacağı ve bu meyanda 
~alyanın y:ırdımmı da angaje edece· 

ŞUphesizdir. 

d Halbuki, B. Musolininin 1 E.rlul 
e, Avrupa harbi karşısında İtalyanın 

~-'ziyetinin ne olacağını izah eden dek 
ilra.,yonundan ve bundan sonra geçen 
llı.ttddet zarfında takip ettiği battı lıa 
~eketten anlaşıldığına göre İtalya mllm 

ltrı olduğu kadar Mtaraf kalmayı ar 
ı\l etmektedir. İtalyan menfaatları· 
llııı, istikameti mutalea ve son yıllarda 
~ltkua gelen hadi selerin mantıkına ba 
d •la.cak olursa 1talyanın bu arzusun· 
lialti samimiyete inanmak da lazım ge· 
.}ror. 

1 İtalyanın Almanya ile olan dost· 
~~lt rnunasebetlcrini şimdilik bozmaya 
ttııç bir sebep yoksa da , İtalyayı Al
d au.Yanın yanıbaşmda harbe sevke· 
g:C::ek hiç bir menfaati de olml\sa 

l'~ktir . 

~ ltalyan irredantizminin bazı hul
ıı llh taleplerini gerçekleştirmek arzu· 
t?rıa kapılarak B . Musolioinin har be 
.:"ltıesi için bu harp sonunda İngiliz 
~ Fransız İmparatorluğunun yıkıla
Ilı &ı:n;ı kati bir snrette inanmış ol · 
lt~•t. \7e bunun için de İtalyan mil-

• ~l\lt ~· çok tehlikeli ve mua:.:zam fe· 
t111t.iarlıklara sevketmesi lazımdır. Hal
llılll bunun ne kadar uzak bir ihti
llab ~ldugu B. Musolininin herkesten 

il •yi bildiğine şUphe yoktur . 
İtalya her şeyden evvel bir Ak· 

GÜNDELİK SlY ASİ GAZETE 5 Kuruş 

B. DALADYE 
devam etmek 

• • 
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lazımdır • Fransa ''Harbe 
şiddete boyun eğmeyi ve emrivaki -

leri kabulü redder 
'' LORD HALiF AKS : 

" ·r ehdid ve şiddet altında 
sulh teklifi-yapılacak bir 

ni İngiltere 

" Tü,kiye ile Sovyet Rusya arasındaki dostluk 
Türkiyenin lngilıere ve Fransa ile olan iyi 
münasebetlerile ıaaruz etmez ,, 

Lord Hallfak• 

nazarı itibara 
alamaz diyor 

" Türkıyenin Sovyet Rusya ile olan dosılufunu 
çok haklı, glir~k lazımdır . ,, 

" 
sar Samuel 

HALIFAKSIN NUTKU : B. D ALADIYENIN NUT ~< l l : 
Londra : 5 ( Radyo ) - Hariciye Nazırı Lord Ha· 

lifake don Lordlar Meclisinde büyük bir nutuk aeyle
miftir. Lord Halifaks ezcOmle demişt ir k i : 

" Fransanın lngiltereye ne kadar emniyeti varsa 
bizim. de Eransaya kartı o kadsr emniyet ve inancımız 
olduDundatı ·eminim. Se.nelerdenberi Fransa hükOmetile 

Paria: 5 • ·•· - B. Otladiye, dün öAleden sonra 
hariciye komisyonunda harbin eebeblerini ive muhare· 
ber:ı in ba§l~ngıcıncianberi Fransuın diplomatik icraa· 
tını iıah eden geniş bir beyanat yapmııtı r. 

Başvek i l, harbin sebebi Polonya - Almanya iti· 
llfı ise de esas sebebin Almanya'nın tahakküm arz.usu 

- Gerisi içeride - - Gerisi içeride -

Garp cephesinde mühim Ruslar Hindistan 
ı:. .f h k · I . ' ~ ~ " · ~ ., hududun~ asker 
Keşı are et erı var mi yığıyoilar 

( Yazısı İÇPride ) 

Mojino hattına gitmekte olan Fransız ağır top ları 

deniz devletidir . ller tarafı denb.:le 
ç~vrilmiştir . Bundan başka deniz 
aşırı bir imparatorluğu mevcuttur . 

B ir har p vu.kuundıı Akdenizde lngİ· 
liz, Fransız donanmasile karşı kar
şıya, yapayalnız kalacaktır . Ne Al
manya tarafmdan ne de muhtemel 
müttefiklerinden eu kuçuk bir yardım 

bile bekleyemez . Bizzat anavatan 
topraklarınm da harp sabası olması 

çok muhtemeldir . Kendisini bu_yuk 
tehlikelerin beklediği böyle bir harp
te, f ar.zı muhal olarak temin edilecek 

bir zaferde, elde edeceği bazı toprak 
kazançlarına mukabi l bir gUo kendi 
menfeatlac ıle de çarp1jaceğı mubak
kak olan Cerm~n Hegemonyasına 

hizmet etmiş olmaktan başka bir şey 
,Yapmıyacaktır . Şunu da hiç bir SU · 

retle hatırdan çıkarmamalıdır ki , ne 
oluro;a olsun , ln,ilter~ ve Fransa iç in 
topy ekun bir mağlubiyet imkanı bu· 
gUnku duny ada imkan hru-icinde bir 
şeydir . l larp Alm~nya lehine bitse 
bile İngiltere ve F ransa y ine duny a-

- G erisi ikinci sahifede -

Kahire : 5 (Radyo) - Moskova
d an verilen ve fakat sel~hiyettar hiç 
bir membadan tekit olunmayan bir 
habere göre, Sovyet Rusya Hind ista
nın şimal hududlarına 300,000 kişilik 
bir kuvvet tahşid etmiştir. Diğer taraf 
dan temin olunduğuna göre kar, bura 
dan geçişe temamile bir mani teşkil 
etmektedır. Bu haberin, Almanya ve 
Rusya tarafından yapılacak sulh tek
liflerini kabal ettirmek için Sovyet Rus 
ya tarafından yapılan bir tehdit ifade 
ettiği ileri sürülüyor· 

Tolin : 5 ( Radyo ) - Letonya 
hariciye nuırı mukavemet gösterdi
ğinden, Sovyetler Letonya hududuna 
20 fırka asker tahşit etmiştir . 

* 
Londra : 5 ( Radyo ) - Turk 

askeri he.yeti mUzakerelerine devam 
etmekted~r . 

* 
Berlin : 5 ( Radyo ) - Bir Al

ınan heyeti cumartesi gUnU Mosko· 
vaya gidecek ve Sovy et ricalile eı;ya 
mtıbadele '!ini görU:;ecektir. 

Ankara : 5 ( a. a. ) - Tıcaret 
vekili Cezmi Erçin rahatsızlığını ge
çirmi ş ve vazifesine baslaımştır. 

* 
Moskova : 5 ( Radyo ) - Al

man - Sovyet p rotokolu bugUn Mo
lotofla Alman.yt:nın ""1oskova elçisi 
arasında imzalandı . B u p rotokol Po
lony a hudutlarını tesbit et mektedir. 



Sahife : 2 Türksözü 6 T eşrioievvel 939 

f talya ve Sulh , 
1 

a ç h o - Birinci sahifeden artan - @) b e r O er l 
nın en kuvvetli devletleri halinde 
lialacak ve İtalyanın imparatoı:-luk 
davası için daima bir tehlike olacak
tır. O halde İtalya için en iyi po· 
litika; Akdeniz sulhtınun daima mUrev
vici olmak ve henUz yı-ni olan İmpa· 
ratorlu~onun inlı..icafını temin için 

c:ı ) 

uzun bir sUHın de'\"'resi temin etmek· 
tir . 

Butun bunlara bakarak İtalyanın, 
kendisini tehlikeli maceralara sU
rukleyebilecek teşebbuslere girmiye· 
ccğine hukmetmek lazım geldiğine 

göre. B. Musolininin 1Htlcrin sulh 
taarruLuna kuvYetle iştirak ttmi.Ye· 
ceğine de in:ınmak lazım gııliyor. 

Ha lif aksın ·nutku : 
Birinci sahifeden artan 

~ ' . 
dah.a. pnç~d\!.f). konuş.naılan anlaşma· 

dan hiç Üir karar \·ermi;- değiliz. · 
Sovyet . • R'>s:-·a . tl.~ Turkiye ara· 

smdaki diplomt,\tik mUzakerelere c;e· 
lince So,·yet Rusyanın politikası hak
kında sia'ldiden 1' avdası~ ·Yere Lir 
•~ey so.:-leseuileceğİ~İ Z3ıl~et.roİ_yorum. 

B. Samud . TurK.iye ile Rusya .

1 
arasında nHh·cut olan ,·e buglın tizt:· 
lenen ·temasın idr~kle' karşılahm'asi.ıiı 

istemek surc'tile lıu.' uk bir ki.' .1 ... ~t · 
göstermi?tiı. İki b'uyuk komşu' olan· 
Turkiye ilı.: So,·,,·ı.:tler ara~ında dost· 
hık mUnasebellerinin idame-Sfoi göı·~ 

mckle hiç ~~p~e.,iz da}~na bahtiyar 
olacağız. Bu mUnasebetlerin. bir ta-

. raftan İngiltere ve Fran<>a Ye diger 
taraftan Turkiye arasında me,·cut 
sıkı mUnasebetlerlc muhakkak faanız 
etmesi icap ctnı iyeceğini ve hiç bir 
zaman da tanruz etmiyl·cegini zanrie 
di ,·oruz . 

. Bundan ~orıra Polonyanın tak. 
simine temas < den Hariciye Nazırı 

şöyle demiştir : 
Polonyanirı taksimi , bir millat 

olmağa li)a1< llini isbat eden bu 
milletin milli benliğini tabrip ede 
memiştir . Bu , istiklalleri hakkında: 
tndişe duyan diger bir çok millet
lerin irade ve kuvvetlerini artır

mJğa yarayacaktır. Bugün Po!onya 
hükumeti Fransız toprak-lan üzerinde 
mevcudiyetine devam etmekte olup 
resmen tanınmıştır . Bu suretle Po
lonya istiklal ve hürriyet şuurunu 
daima muhafaza ve daima olduğu 
gibi mukavemete devam edecektir • 

Bazıları bu mesuliyeti bizim 
kendi menfaatlerimiz için yüklenmiş 
olduğumuzu söyliyebilirlcr.Bu biraz 
doğru3ur . Almanya memleketleri 
birbiri ardına katletmektedir.Uzak. 
tan, yakından tehdit edilmekte olan 
devletler bımun karşısında istiklal
lerini müdafaa için birleşiyorlar. Bu 
milletler , Avusturya ve Çekosfo . 
vakyada Alman taarruzunun git· 
tikçe nasıl genişlediğini günbegün 
takibetmişler ve bir gün ayni aki
bete u~ramaktan korkmuşlardır . 
Her darbede Avrupa haritası feci 
bir suıette tadile uğramıştır. 

Çok kati ufarak şunları söy'i· 
yt"ceğim : 

' 
Petrol aramaları 

BÖLGEMiZDE SONDAfLARA B'J 
GÜNLERDE BAŞLANACAKTIR 

En büyük sondaj alatı bu 
araştırmalarda kullanılacak 

4000 M~treden aşağılara kadar inilecek 
mütahassıs Cevad Eyüp şeh1 imize geliyor 

Haber aldığımıza göre, Adana civarında '31r mUddettenbe
rl yapılan· ·petrol araştlrma?arrnda 4000 metreden aşağıya 

inildiği taktirde UmldU bir 'vazlyste tesadüf olunacağı anlaş•ldı-

fimdan bu günler.de, büyük son 1 
daııar yapı~a~ak ve c~,p~; edn- , Valimiz tetk:il( 
mlş olan büyük sondaJ teslsa . . 

:: .. ·:~ d.ef~ burad~i kull~mlaca~ . .. seyahatına. çıkdı 
. Sondaj , şehrimize, 11 kilometrf" m~ ı · ·. · · ·· · · "~· 1 · • • ' · ,. 

safede .Hoca Ali mevkiinde yapılacak .... ·• . , ı • · · · .4 - ·-· · 
, br. ı - , . . \l -ı ~İm·:z ,Bay F'aik Üstün bölge 

. Mütahassıs Cevad Eyyüp şe_hril'!l! -de bir·tetkik s~ya'ha'ına çıŞmıştır·. 
ze gelmektedir.· : ... : · · ·~· Bay F dik Üstünün bu seyahatı 

l ~ -beş gün sürecektir. Valimiz dün Cey 
Şehrimh muallim mektebi ·handa bu!unmakıa idi. 

mezunlarının tayinleri 
"' ... -. ~ . • r1o ı 

Şeh• imiz muallim mektebi 939 
mezunlarından : , 

Nail Tanınan Hataya, Ramiz 
arıcı, Muhittin selaman karsa, Meh 
met gü le r Hataya, Riza yetk:n mu· 
şa ibrahim unal, Ömer ulaş, niyazi 
tunçer, kadri ağbalı lhataya, faruk 
bonman ve ' ihsOln algan muşa fethi 
akçam denizliye, muzaffer sıma!, 

Ali erkan karsa tevfik ercan ve 
mehmet erülken mardine ibrahim 
ulunoğlu sel.imi göktan tunceliye, 
celal ersöı malatya İbrahim göktan 
ve ali akgünay hataya yılmaz sazlık 
malatyava mustafa taşpınar hataya 
Ahmet çoşkuntürk urfaya mükerrem 
Göker muşa m::bm~t rifat ve ab 
dülkadir aktunç bitlise sadık söylen 
büseyin gültekin \ abdullah • liyensu 
karsa kemal coşkun sabri akdeniz 
izzettin gündem ve emin teıcan tun· 
celiye, ali öcal muşa remıi bayazıt 
Hataya, abduılah çileli malatyaya, 
Halil erman bitlise tayin edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
h_ava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı· 

cak gölgede 30 dereceyi bulmuştu. 

İrıgiltere kendisine vaki olacak 
sulh tekliflerini tetkık edecektir . 
Fakat bu şartlar için::le yapılacak 
bir sulk teklifi Büyük Britanya hü· 
kumetine hiç bir suretle emniyet 

IJ 

M·aJ~tya şirl<etinin 
~ 

çırçır fabrj.kası 

Çırçır dairesi iki 
ile çalışıyor 

ekip 

ÇiFTÇi MALLARI 
ÇEKiLiP BALYA 

SÜRATLE 
EDiLiYOR 

Malatya bez fabrikalaıi Şirketi
nin şehrimizdeki Çırçır fabrikası 
on beş güne kadar faaliyete geçmiş 
bulunma:Ctadrr . 

Fabrikanın bu mo forn çırçır teş· 
kilatı sekiz saatta 105 balya yap
maktadır. 

Pazartesi gününden itibaren fab· 
rika çırçır kısmında iki ekip çalış
mağa başlayacak, bu suretle çiftçi 
ve tüccar malları büyük bir sü. 
ratle balya haline konulacaktır. 

Malatya fabrikası çırçır teşkilatı 

her cepheden çiftçi ve tüccarları· 

mızı memnun edecek murmele ve 
imalat yapmaktadır. 

Evlenme 

Sevinçle haber aldığımıza göre 
değerli hemşerilerimizden lstanbu1 
Emniyet Direktörlüğü Beşinci Şube 
Müdürü Şukrü Saip Borban ile 
Bay.an Bchime Söylemezin evlenme 
merasimleri yarın fstanbulda Tak· 
sim Dağcılık Kulübü salonunda ya 
pılacaktır. Tehdit ve şiddet altınd a yapı· 

lacak bir sulha İngiltere tarafrndan 
e h ~mmiyet ve itibar atfolunamaz. , telkin edemiyecektir . 

Arkadaşımıza ve eşine uzun 
ve mesut bir hayat dileriz . 

C. H. Partisi 

Kongrelere 
başlanıyor 

, 

Cumhuriyet halk partisi SeyhaP 
bölgesi teşkilatında kaza, nahiye, 
ocak kongralarına bugünlerde baş· 
lanacakl1'. 

P .uti il yön kurulun da son hazır 
lıklarda dün göden g~cirilmiştir. 

Kaza ve nahiyelerin koogıe güP 
l1:rini gösteren cedvelle r toplanmış· 
tır. 

Kongreler teşrin evvelin ilk haf 
tasından başlayarak birinci kur.un 
orhlarına kadar devam edecektir. 

1 

I İhti :dirla mücadele kanu- c 
lı 

1 .. ~u bu hafta çıkıyor 
d 

Haber öldrğımıza göre, ıhtikar 
mücacble ka·nunıı biı hafta içinde kıt ı 
mutaydan çıkac1ktır. Kanun, muhte c 

kirler hakkında çok şiddetli hü~ülll 
teri ihti v~ etmektedir. 

Riyaziye terimleri ~ 

Ha~er aldığımıza göre, maarif 
veka•eti, orta tetrisat kitaplarında· 
ki riyaziye t~rimlerini digiş t irmeğe 

karar ver,niştir. Bu mevzu üzerinde 
bir h0 yet çalışmağa başlamıştır. 

Kamyonet altında kalan 
bir aşçı öldü 

Şehrimiz Ziraat mektebi aşçıs~ 
Mümin şoför Mehmet adında birİS1 

nin idare ettiği kamyonetin altında 
kalarak ;1ğır yaralanmış ve kurtarı
lamayarak ölmüştür, 

Dün meşhud cürümler mahkeıııe 
sinde yapılan duruşmada şahidlerio 
ifadeleri alınmış ve ikinci muhaker1Je 
bu güne kalmıştır. 

Bir esrar kaçakçısı 1260 
gram esrarla yakalandı 

Malatyalı Ali oğlu Yusuf adıı>' 

daki bir esrar kaçakçıo;ı, Malatya,.... 
Adana hattında gelirken , polisle' 
tarafından şüphe üzerine aranll1 1 ş 
ve üstünde 1260 gram esrar bLf 

lunmuştur. 
Yusuf Adliyeye sevkedilmiştir' 

YENi NEŞRIY AT 

İlk öğretim 

ilk Öğretim mecmuasının 18 irı0 

sayısı çıkmıştır. Çok istifadeli Y' 
ı( zılarla dolu olan bu mecmuııyı ta 

siye ederiz. 
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Türk- Sovyet 
müzakereleri 
Ve İngiltere 

Lordlar kamarasında Bay 
Samuel şöyle dedi 

., • ., • ._., ... '.., .... .- . .. ,* ..... ..,.~ • .--· .... ..,. '9ı: · 
••• • • • 

• • 
• . Türkiye, kendi mentaa· 

• 

Türksözü 

Almanya'nın bitaraflara 
yenı bir ihtarı ! 

İngiltereyi iktisadi zarara sokmak için hafif 
Alman harp gemileri denize açılmışlar 

Sahife : 3 

TURK.SÖZÜ 
" ~UNULIJK l:At'.C 1 L - AUANA _.. 

abone şartlan 

L2 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış memlekelleı için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye rniira

caat edilmelidir. 

ti icabı olarak bUtUn kom· 
•utariyle dostluk münase- ! 
betleri idame etmekte hak- t 
hdır. Ve Biz TUrklyenin ! 
f:ransaya ve ingntereye ! 
karşı t<ıahUtıerlnl tutmak ! 
la beraber bu dosluğu te ! 
"1lne çallşmasım bizim ! 
için asla gayr• dostane bir t 
hareket telakki etmeyiz. 

Londra : 5 (a .a.) - •·Reuter 
ajansı Berlinden istihbar ediyor:" 

Manya'nın tanzim etmiş olduğu ka-
r ......................... . 

çak eşya listesi, ngiliz listesine te ıı 

i 
• · ........ .., ................. * ..... ~.~ ...... ~ ......... ·, 

Londra : 5 (a.a.) Royl~r-Lortlar 
~aınara~ında harp \'azh e i hakkmd~ 
Cereyan eden müzakere c-nasında 
liberal Samuı·I, Türkiye ile Sovyetler 
l:lıtJiği arasında cereyan etmekte olan 
llıih:akereler meselesine temas ederek 
demiştir ki : 

"_ tııgiıi1. milletinin bu m~zake
teleri anlayış ve kavrayışta k arş1lıya
C<1ğını iimit ediyorum. Türkıye'nin 
~aradenizde ve Asya'da büyük bir 
alakası vardır ve bu alaka kendisine, 
hakikaten icap ettıği gibi, Rusya ile 
~on senelerde yaptığı veçhile dostluk 
ltıünascbetleri idamesine imkan ver· 
llıek tedir. Tüı kiye'n;n aynı zamanda 
"k-ieni1de de biiyiik bir t1lakası var
dır ve bıı alaka kendısini !ngıltert: ile 
Pransa'nın hüsnüniyetleıini \'e icabırı· 
d<\ Yardımlarını takdiri! sevk el mekte· 
dit. Baı.ı anlarda telıfı imkansız gözü 
~ebile·;ek Cilan bu iki g.!rçek alaka 
~f! rnenfaat nrasında çarpışına husı.1-
1Uııe mani olmak için Türk hükume
:.İrıe yardım etmek :zor de~ildir· Tes· 

1'rrı edelim ki, Tüı kiye, kendi men· 
t ti icab olarn'< hiitün komşulariyle 

tl 
1
°stluk münasebetleri idame etmek 
e haklıdır ve biz Türkiye'nin Fransa' 
ra Ve İngilte:re'ye karşı taahhütlerini 
lıtllıakla beraber bu dostluğu temine 
~illı~ b" . . . , • 'd t v:nasttıı ızım ıçın a:: a gayrı o~-

iltıe bir hareket telakki etmeyiz,. 

Deutsche a:lgemeıne z<>ıtung, 

İngiltere ile ticaret yapmakta olan 
bitaı af m~mlcketlere bir ihtarda 
bulunarak ezcümle diyor ki : 

"Hafıf Alman harb gemileri, bi · 
taraf gemi sahiblı-rinin yanlış dü 
şünceleıini tashih etmek ve lngılte· 
re'yi iktisadi zarnrlarn sokmak için 

geçen hafta denize cıkmıştır. Al · 

Baş ve kimizi 
Ziyaret eden 

Ankara elçileri 

Ankara : 5 (Telefonla) - Alman 
Bi.iyiik Elçisi Fon! Papf n di.'n Baş· 
vekil ve } laıiciye Veka!eıi Vekili 
B. Doktor Refik Saydamı ziyaret 
etmiştir. 

Macar Elçisi yeni Macar askeıi 
ataşesiyle birlikte dün Başvekıl ve 
Hariciye Vekaleti Vekili ~. Doktor 
Refik Saydam'ı ziyaret etmişlerdir. 

Saracoğlunun Vo
roşilofu ziyareti 

j Hariciye veki~iuıiz Leni?in 
ı mezarını zıyaret ettı '-........ ___ _ 

-- ve bir çelenk koydu 

Kadirlide 

23 çocuklu 
bir baba! 

ıı· Kadirli : ( Hususi ) - Kadirli· 
L'.ıı Dösepınarı köyünde 23 çocuklu 
UJt b 
~ib· aba vardır . Bu 23 çocuk sa· 
1 ı babanın adı Mustafa Canbu 
ııttır 

~~k Mustafa Canbulat bu kadar ço. 
~ ~enginliğine karşı, mali cephe· 
lq~rı Pek fakirdir . Mustafa Canbu 
ltı' bu yüzden Adana Maarif Ce 

1 'Yetine müracaat ederek yarJım 
~ıeb· 

ırıde hulunmuşllır . 

ç!)k Bu çok çocuklı , ayni zamanda 
~q fakir olan babaya yapılacak 
tdırn Pek yerinde olacaktır. 

\ı;ı .Adana Maarif Cemiyetinin bu 
n ~'Yete alaka göstereceği umul 
lak tadır 

Moskovu : fi ( Tas ) - Turkiyc 
1 l:ırici_rc vekili Bn.\ Şukrll Saracoğlo, 
yanlnrında Mo<>kova elçisi 1 laydar 

Aklrı.v oldugu huldc huglln marepl 
\'orosilofu ziv:ıref d:mi~lir. Muteaki· 

l • . 

ben, Sarncoglu, Sov.' dh r dış licaret 
koıııist•ri ı'.\likoy:ınr da ziyaret etnıiş
leniir. Ziyaretlerde Tcrcnli.} ef<lc ha· 

zır bulunmu':'tur. 
Şukrtı Sarrıcoglu hugUn Lenin'in 

ınezann:ı tiinnlı: bir çelenk koymuş· 

Ruzvelt eski Polonya 
Ciimhurreisini Ameril< ada 

i:camete davet etti 

Bükreş : 5 (a a ) - Öğrenildiği 
ne göre, Amerika birleşik devletle· 

ri reisi B. Ruzvelt, sabık Polonya 
reisiciimhuru B. Moscicki'yi Ameri
kada ikamete davet eylemiştir. Fa 
kat B. Moscicki, sıhhi sebepler do 
layısı ile, ev~ela bir müddet İsviç 
rede oturacaktır. 

kabül ed-::bilmesi için, uzatılmıştır. 
Bazı bitaraf müesseseler, lngiltere' 
nir, bahri satvetinin kendilerini hi· 
mayf' edebileceğine inanmışlar ve 
harb tehlikeleriııi göze almı.;lardır. 
Bunlardan bir çoğu şimdi gerek ge
milerini gerek hamulelerini kaybet 
mek suretiyle bu hatalarını ödeye· 

ceklerdir. 

General Orbay 

İngiliz . 
reısını 

g~nel kurmay 
ziyaret elti 

Londra : " a.a. Orgeneral 
Kazım Orbay ile refikası ve Türk he
veti azaları şerefine, dün öğleden son
~a Claridge otelinde hükumet tarafın
dan bir kabul resmi tertip edilmiş ve 
misafirler milli' müdafaa koordinasyon 
nazırı lord Chatfield tarafından ağır· 

lanmıştır. 
Londra : 5 a.a. - " Royter " 

general Orbay'ın riyaseti altındaki 
Türk askeri heyeti büyük Britanya 
Jıükumeti miiınessille~iyle bugün mü· 
7akerelere başlamıştır. Bu müzakereler 
bütün gün devam edec~ktir. 

Öğleden sonra general Orbay' 
Harbiye nezaretine giderek genel kur
may reisi sir edınund fronsite'yi ziya
ret etmiştir. 

Garp cephesi 
Fransız sabah tebllğl 

Paris : 5 - a.a. -
sabah tarihli tebliğ : 

Cephenin muhtelif 
fasılalı topçu hareketleri 

5 Teşrinievvel 

noktalarında 

olmuştur. 

Keşli kolları faallyetl 

Paris : 5 - a.a. - Havas 
Ren ile mozel arasında askeri faa

liyet, son günlerde. ileri mevzilere ke
şif kolları gönderilmesi suretiyle, daha 
ziyade genişlemiştir. Bu faaliyet, düş
manın vaziyetiui anlamak için yapılan 

klasik bir faaliyettir. 
Bazen oldukça kuvvetli bir keşif 

kolu, ya esirlerle geri dönmek ve ya
hutta baskınla talk ik ehemmiyetli bir 
mevzii zaptetmek üzere, gönderilmek
tedir. Ezcümle düşman pirmases'in cs
nubunda böyle bir baskın yapmak is
temiştir. Fakat keşif kolu, daha fransız 
mevzılerinin yakınına gelmeden, oto
matik silahların ateşi altına ahamış ve 
geri püskürtülmüştür. 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DİFÜZlYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C u m a - 6 I 1 Ol 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayaı ı 

12.35 Ajsan ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Türk müziği - Pi. 

13.30 - 14.00 Müzik ( Moderin 
müıik - Pı) 

!8.00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı, ajan~ 
ve meteoroloji haberleri. 

18 25 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
19.10 (onuşm.ı Spor servisi 
19.25 Türk müziği 

Çalanlar:: Vecihe Ce,ıdet Çağla, 
Kemal Niyazi Seyhun 

Okuyan : Şerif içli 
20.10 Temsil 

21.10 Müzik (R<ıdyo Orkestrası 
- Şef . Dr. E. Praetorius ) 

1 - Pierne - İzael 
2 - Vorak -- 5 inci 

{Mi Minör) 

22.00 ajans haberleri 
esham ve tahvilat, Kambiyo 
borsası (fiyat) 

Senfo:ıi 

,Ziraat 
nukut 

22.20 Müzik (Cazband Pi) 
23 '25-23.?0 Yarınki Program. 

Bıçaklı kavga 

Üç adam bıçaklandı 

Selanik bankası .karşısında Bekir 
ve Zeki İs'llinde iki kişinin ağır ya
ra!anmasile netiç.elenen bir hadise 
olmuştur. 

Bekir ve Zeki rakı içerek sar. 
hoş olmuşlar birbirlerin! yaptıkları 
dil münazaasından sonra bıçak hı 
çağa girmışlerdir. Sonradan mehnıet 

Şükrü, Aziz isminde üç kişi araya 
girerak kavgaya karışmışlar.:lır. kav. 
ga Bekir Ze~i ve Meh nedin yam· 
!anması il'! neticelenmiştir. 

Bekir ve Zekinin yaraları ağ rr 
oldugu için memleket hastanesinde:: 
tedavi altına alınmışlardır. 



Sahife : 4 Türksözü 

Bir Polonyah kurşunu ile değil 
bir Nazi kurşunu ile öldürülmüş 

Generalin ölümüne sebep olan sözleri 

Lii':semburg : 26 Eylül - Fran 
sanın tanırımış anket muharrirlerin. 
den Y eo London "jurnal" gazetesine 
yazıyor: 

"Bura 1 a gelen mevsuk haberler ge 
neraJ Von Friçin ölümü hakkında 
bazı İngiliz gazetderinin verdikleri 
lıaberJeri tekid etmektedir. 

Bir takim garip hadiselerin cer 
yan ettiği, Almanların Trev şebıin

Jen gelm:-ktedir. 

Almaıı - Lüksemburg hududu 
iizerindeki çalışma karargahlarını tef 
tişe gelen büyük bir Alman memu 
ru konuşurken, general Von Friçin 

harp meydanında değil, yüksekden ge 
len bir emirle Gestopo tarafından 
öldürülmüş olduğunu söylemiştir. 

Bunun ~el· ebide general Friçin 
Polonycı et phesinde yüksek rütbeli 
subaylarla yap<Jığı dostcA bir konuş 
ma esna ın fa a~zmdan kaçırdığı bazı 
sözlerdir. 

Von Fıiç gözden düşmüş ve 
Hitler taı afından başkllmandanlıkdan 
azledilmiş lıı.:'u.rnyordu harp başlar 

başlami\Z orduda sadak.ıt istemiş 

ve bin güçlükle kendisine bir topçu 

fırkasının şark kumındanlığı veril 
mişdi bu andan itibaren g-... ııeral 
F'riç harbin netict-leri hakkıodaki 

ümitsiz ve bedbin fıkirlerini izhar~ 

dan vaz geçmişti. Çünkü Hitler 
kendisini bu fıkirleri yüzünden ceza 
ya çarpmış ve başkumandanlıkdan 

azletmiştir. 

Son günlerde general F riç bü
yük rütbeli subayların bulunduğu 

samimi bir toplantıda bir müddeltt n 
beri izharından çrkindiği eski fıkir
lerini tekrar etmek tetbirsizliğini gös 
termiş ve bilhassa Hitleıio Danzigde 
söylediği nutku mü~tehzi bir lisanla 
ve şiddetle tenkit etmiştir. :r oplaıı
tıda bulunan ve Gestapoya men up 
olan bir subay generalın bu sözleıi 
ni gizli bir rapor la umumi kararga 
ha bildirmiştir. 

Ertesi ğün general F riç, Hitlerin 
gözünden düşen arkadaşlarının dü
çar oldugu akibete uğramış ve alnın 
dan giren bir kurşunla ölü olarak 
bulu nmuşlur. 

Eski Alman başkumandanım cep 
hede bir Polonya kurşunu ile dt gil 
bir Nazi kurşunu katletmiştir. 

Bay Daladiyenin 
nutku 

! 1stanbul kurtuluşu 
bugün kutlanacak 

- Birinci sahifeden artan -

olduğunu kaydettikten sonra daha ye
ni hadiselere geçmiş ve alman '- sov 
yet anlaşmalarının Avrnpa'nın şimal -
doğusu ve cenup - doğusu 'vaziyeti 
üzerindeki mümkün neticelerini göster
miştir. 

B. Daladiye Türkiye ile müzake
relerin seyrini anlatmiş ve 'Ankara hü
kümetiyle olan münasebetleri vasıflan· 
dıran dostluk ve dürı1slüğü bilhassa 
kayt ve işaret eylemiştir. 

Başvekil müteakiben Kont Ciano
nun Berlin seyahatine temas etmiş, 
ispanya ile olan münasebetierin ted
ricen norrr.al hale geldiğini ve Japon· 
ya ile olan münasebetlerde de mahsus 
bir salah hasıl olduğunu söylemişiir. 

B. Daladiye, nihayet Amerikada 
bitaraflık kanununun tadili hakkındaki 
müzakerelerden de bahsettikten sonra 
Fransa için harbe peuam etmenin kati 
bır vazife olduğunu bildirerek demiş
tir ki: 

- Fransa şiddet ve emrivaki 
önünde boyun eğmeği reddediyor. 
istediği şey iki tecavüz arasında bir 
mütare~ e değil, bütün rr illetler için 
emniyet çerçevesi içinde milli emniyet 
mutlak bir şekilde garanti eden de· 
vamlı bir barıştır. 

fstanbul : 5 ( Telefonla ) - Ya 
rın ( bugün ) fstanbulun Kurtuluş 
bayramıdır . Bu münasebetle Sul
tanabmet meydanında büyük bir 
toplantı yapılacak ve burada bir 
geçit resmi olacaktır. 

Cephe gerisi 
Almanlar Norveç'I bambar 

dlman edeceklermlş 

Oslo : 5 ( Radyo ) - Norveç'te 
bulunan Alman seyyahları, eğer Nor
veç fabrikaları Almanya'ya mal ver 
mekten imtina ederse, bu fabrik alarm 
Alman tayyareleri tarafından bombar
dıman edileceğini söylemişlerdir. 

Panama'da bir Alman 
casusu yakalandı 

Panama : 5 ( Radyo ) - Üniver
sitede rektör olan Rişar Nclman adın
da bir Almanın Panama konfeıansı 
gizli konseyinin toplandığı salona bir 
mikrofon yarleştirerek müzakeratı din
lediği meydana çıkarılmıştır. Bu Al
manın Panama tebaalığından lardedi
lerek hudut harici edilmesi talep olun
muştur. 

Baştan Başa müthiş 

Maceralarla dolu 

Ti BET 
ESRARI 

30 Kısımlık 
Aşk Macera ve 
Heye~an Şaheserini 

Sunuyo~ 

11095 

T oros Spor Kulübü Baş
kanlığında o: 

8 - 10 - 939 tuihine tesvdüf 
eden pazar günü saat ( 1 O ) da ku 
lübümüzün idare heyeti seçimi ya 
pılacağından sayın üyelerimizin mez 
kur saatte kulüp binasına teşrifleri 

rica olunur. 11092 

Kiralık yazıhane 

Yeni otel caddesinde, İş daire 
sinin altında Avukat Macit Güçlü 
ve Abdullah Tükücünün işgal et 

mekte bul ur:cu~ ti ycııhHe kiraya 
verilecektir . Arzu edenlerin Avu 
kat Macit Güçlüye müracaat et· 
mel eri. 

Eski~Polonya hUkQmet erkanı 

Kahire : 5 ( Radyo) - Biikreştenı 
haber verildiğine göre, eski Polonya 
hiikumet erkanı Bükreşin 500 kilometre 
uzağında bulunan Esklon şehrine ha 
rekel etmiştir. 

Bir Yunan vapuru batırıldı 

Dublin : 5 ( a. a. ) - Bir Yunan 
vapuru lngiliz adalarının altmış mil 
açıklarında bir Alman denizaltısı ta
rafından batırılmıştır. Geminin rni.irel
tebatını teşkil eden 28 kişinin hepsi 
kıırlarılmış, bunlardan altısı hastaha
neye yalırılınıştir. 

General Prhala Fransa'da 
Bükreş : 5 ( a. a. ) - Poionya'da 

Çek ve Slovak lejionlnn organize et
miş olan Çek generali Prchala, Fran · 
sa'ya gi imek Ü7.erc Romayı terk et
miştir. 

6 Tı>şrinit-v11d 939 

TAN 
SİNEMASI-• 

~lYI A~~©\m 
T .ım Saat 8.45 de 1939.1940 

Sinema Mevsimi için 

l l :ılı,11111 : ı Tölıir Etmi~ Olnn 

Tıri. 11 ı ve Aııtonio Vargas 
.Şııkıla . ıııın uıı ıtu l ıınz Altın Sesli 

K .. hraıııanı Emz::ıl~iz 

İMPERİO ARGENllNA 
NIN 

Harikalı bir tarzda yarattığı 

rEndülüs., 
IGeceleril 

Ş1ht: ;, ' r ı ,, Şaheserinin İspanyolca 
Ve hakiki Kopyesile Kapılarını 

Açıyor 

AVRICA: EN SON DÜNYA 
HADiSATI HABERLERi 

DiKKAT Localarımzı Hemen 
Aldırımz Tel : 266 

--- -·-----------------------. 
Kiralık Ev 

No.33 

Türkocağı mahallesinde icra 
dairesinin gün doğusunda Fevkani 
ve Tahtani (8) odayı ve biri kapa· 
lı 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 

Kiralık ev 

Kızılay merkezine ait Adananın 
emirler mahallesiode ve Arap Musıı 
kuyusu civarında 53 numaralı bir el/ 
1 teşrinisani 939 tarih.inden 31 teŞ 
rinievvel 340 tarihine kadar kiraya 
verileceğinden ve ihalei katiyeside ltr 
25 - 10 - 939 çarşanba güııiİ f~b 
saat dörtte icra kılınacağından taliP 
olanların Kızılay merkezine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

11093 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Rad)'0 

ve Elektrik ale:tleri tamiratı Tungs· 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ırı9 

mulatı Adana Acentalığı. 
Eski Orozdibak karşısı No:·85 

ı~736 ~ 



~ eşrinievvel 939 Türksözü Sahife: 5 

Adana Belediye 
( Yaya kaldırımları 

Riyasetinden : 
temiz tutulacak ) 

. Belediye kanununun 70 inci maddesinin 15 inci fıkrasına levfikan 
ıbı:ar ve belediye meclisinin 25 - 4 - 931 tarihli toplantısında kabul 
()lunan zabitai belediye talimatnamesinin 15 inci maddesi mucibince : 

( Dükkan veya ev sahipleri veya kiracıları dükkan veya evleri önün 
<icki yaya kaldınmlannı her zaman temiz tutacaklaıdır . ) 

Yaya kaldmmı yapılmış olan caddelerde bu lazimeye riayat etmeyen· 
lcr bdediye daimi encümeninin 29 - 9 - 39 tarih ve 1705 sayı1 ı kara. 
' 1 rıa rnüsleniden bir lira maktu hafif para cezasile cezalandırılacaklardır. 

Sayın hemşerilerin temizlik hususunda azami itina göstermeleri rica 
()lunur. 6 - 8 1 1094 

~--------------·----------------------------------------

Asri sinemada 
4 Teşrinievvel Çarşamba akşamından itibaren 

Jeangabin - Ditaparlanin emsalsiz 
bir şaheseri 

ESiRLERi) 1 
ilave: Dünya havadisleri 
Ayrıca: Miki Mavuz 

eyhan Orman 
\, . 
~tinden: 

Çevirge i~dürlü- l~~~--Te--lef-oo~:-2-50~~~~~~~1~10_9~6~~~ 

ş 

Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuru.ş 

c· 1r.si Hacmı 

~qiın ç~',i·· · · ı6.oqfr" 4 90 

,; 

Tutarı 

Lira Kuruş 

42'ı° ·.40 
---

1 Seyhan vilaydtinin K 1dirli kazası d ıh i !in.:!e Kirazlı sekı ormanın 
~~I\ 8~ M.. 3- Ç~m .miktarında keresrelik satışa çtkatıl~ış~r. · 

2 -.•Satış 25 --10 - 1939 Çarşamba günü saat 15 D.tt Seyha.A!Or 
llıan ÇeVifge Müdür.lüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. ' 

3 - Beher metre ınika~ının muhammen fıyatı dört lira 90 kuruştur. 

.. '~ ~ 1Şarfoariıe 've mukdv.!len:ım~ · projeleri Orman ~U.mu~ Müd~r~ü 
~unaen, Seybaıı orman çevirge müdürlüğünde~ ve kadırlı bolge şeflığın 
ııe . 

il alınır. 

-~- ~.fyfuvakkat !em~!lat ( ~-1 ). lira 61 k~ruştur . 
6 - Satış umumidir. 

,. • • {!:' 

~ ~ 6 - 10 - 15 - 20 

. ·..J 

' . ~· . 
11097 

...... ______________________________________________ __ 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

~isiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

ıo 

Dürkopp 
• 

e it Acantalığını almak için sene 
r~c b .• OP ii f n eri uğraştığım DURK 

1.,, ~btik . ·kı 1 . 1 . . a ır asının bısı et erı ge mıştır. 
a8t 

~ Dünyanın en eski fabrikasının 

3 
ll;~tığı, bütün malzemesi çelikten 

~tı DORKOP Bisikletlerinin ma· 
~ıı· 
~a~ aksamı Kromdan mamul olup 

llıtır ve çamura ı ağmen kati yen 
\a 

lt . lı..ıtmaz Bisiklet merak lılarınıı, 
. ~tıflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 
1 ~·· 
!i~Ortnek ve almak menfaatleri 

e t(j :tsındandır. Bilumum bisiklet 

1jı~ ~~ .Parçalarile Kontinantal iç ve 
~t tsttkleri mağazamızda mevcut· 
. 0911 28 -45 

Dürkopp 

Adana askeri satın 
reisliğinden : 

alnıa komisyonu 
.. 

1 - A:;keri ihtiyac için muhtelif hizmetlere ait hayvan alınacak;tır. · 
Alınacak hayvanların belleme, kolan, yem torbası, yular, sapı ve yular 
IJaşlığı, gebre alafırang'a kaşağı ve fırçısile birlikte olacak \te • hayvanl~h-. 

. ayağı al~fıranga Nal ile nallanc!ırılmış buluna~akt1r. Mekkari ha}'ıi~~~~-r~'r.ı fi 
semerlen ( palan ~lınmaz ) berabef alınacaktır. · - . . . · ., . f 

2 - Hayvanını sat~1k isteyenler bu m ılze o.eler ile birli~.te .hay_van· .f 
larmı ordu evinde müt~şek'.{il askeri satın alnı ı Rô~siydhlın·a :g~tirmeleri ~ 
ilan olunur. . •• ·'" l~l 064 : ·J 

. ... J 
26 - 1 _: 6 - 11 ·~ . ::. ' ...._ ____________ ______________________ ı'. '; l :... i• 

• • • .. ~ - . •• ..ı\ .':ı, "'!. ·~l(~. . \1 h ' 

Y enı çıkan kanur; ve .ruzamlar 1 

... . .. ..... · ':'.,. .. 

, .. 
~ ..... ... ...&..·· 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve_ 
Tahkim Nizamnamesi · 

Kararname No: 2/10565 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan 

C) Rey puslalarını, seçime ait tvrakı tahrif, tahrip veya yok etmek, 
ÇJ Seçimin selametle icrasına mani olacak hal ve hareketlerde bu. 

lunmak yasaktır. 

MADDE: 20 

işveren veya işveren Vekili, Seçim Heyetine yahut Mümessillik öde . 
vini yapan işçilere, vazifelerinin ifası için ihtiyaç hasıl olduğu takdirde 
işyeri dahilinde bir yer göstermekle, bunların her türlü y:ızı işlerinin ve· 
sair muamelelerinin yolunda yürütülmesini teminerı bizzat yahut tav.ı:if 
edeceği bir memur ile icap eden yardımlarda bulunmakla ve muhabere 
masraflarım ve kırtasiye levazımını vermekle mükelleftir. 
MADDE: 21 

Yapılan seçimler hakkında her hangi bir suretle iş Dairesinin ilgili 
teşkilatına vaki olacak şikayet veya ihbarlar, seçim neticesinin ilanından 
itibaren bir ay geçtikten sonra mesmu olmaz. 

Ytıkarıda yazıh mühlet içinde yapılan şikayet veya ihbar üzerine iş 
Dairesinin ilgili teşkilatı tarafından icra edilecek tahkikat neticesine göre% 
seçim, ya taruamile iptal edilerek 15 gün içinde yeniden seçim yaptırılır, 
yahut seçilmiş bulunan İşçilerden bir veya bir kaçt çıkarılarak yerlerine 
onlardan sonra rey almış olan işçilerden rey sırası ile tayin edilir. Bun
dan maada: 

a) Seçilmiş olan İşçilerden bir veya bir kaçımn seçilme ehliyeti şart· 
}arından birine aykırı hali seçim devresi içinde her hangi bir vakitte sa· 
bit olur.ııa, 

(Sonu Var) · 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KİLO FlATI 

En az En çok SaWan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza =--=---= 

5,50 6,37 

' Piyasa parlafı • 
Piyasa temjzi • 

,____ 
Klevland 30 36 

-Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siyah 
- Ç l li l T o 

===1 Yerli •Yemlik. 
: • "T obumluk,, 2,07 

~ . 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 
-

• Yerli ·~ . . 3,15 . 
• Men tane 

Arpa 
F~a 
Yuıaf 2,62 2,75 
Delice 
Kut yemi 
.Keten tohumn ,, 

,. Mercimek 
c.!----- f' 

~ ~· 
-~. · U N - · . .. . 

Dört yıldız Salih 

~D ~ . . . 

~; 
. 6rt yıJdlz botruıUi 

• • 
~ ~imit " l>ört yıldız Cumhuriyet 
~ B. üç " u 

Simit .. 
Liv•rpol Telıraflan Kambiyo ve Para 

' 5 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santfın 

Hazır 6 47 Uru 
Rayişmark 

~ VadeJi 1. s 81 Frank ( Fransız ) -2-96 
Vadeli nı -5 70 Sterlin ( inB:iliz ) -5- 'M 

63 Hind hazar 5 Dolar ( Amerika ) 1-301 80 
Nevvork 8 82 Frank ( İsviçre) 00 00 

1 T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 -LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

lKRAMJYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

• 

Devlet hava yolları Umum müdürlü' 
ğünden: 

2 Teşrinievvel 1939 tarihinden itibaren işar. ahire kadar layyarcle· 
rimiz aşa~ıda yazılı ~aatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
14 00 

fstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
14 10 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

9 00 

lıtanbuldan hareket 
Sut Dakika 

9 20 

lımirdcn hareket 
S.at Dakika 
14 . os 

maada her gün) 

lüanbula muvasalat 
Saat Dakika 
16 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 30 

Adanaya muvasal~t 
Saat Dakika 
16 20 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

lzmire muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

latanbula muvualat 
S..t Dakika 
15 ss 

"d• l!:LI- • . " t ~1 lf mu urng;1enne murcaı eV 

11090 
izahat alm4. içjn, ıcentalara ve Meydan 
• ••• . .. .. >r· 

IDCll. 

S-6-7- 8 

o,. Muzaffer Lokman 1~ 
lç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta . arını kabul 

başlamıştır. 
ı_rın 
3'"' 

Adana askeri 
reisliğinden : 

h e 
~e 

ı k "t 
satın a ma omiyo nu \,td~ 

l~'bi 
"id, 
t~ı,.,. 

oO ~~ 
1 - lslabiye ve Maraş garnizonlarının mahrukat ihtiyacı için 654 li ~, '' 

kilo Sömikok kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedt \ı .,d 
2257 lira 50 kuruştur. ilk teminab 169 lira 32 kuruştur. Eksilt01eP ıı,~~ 
9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır, :•ı,ı-. 

"0 t d 
2 - Şartnamesi Adana Askeri Satın Alma Komisyonunda her gıı t~~.' 

görülebilir. 3·,rı 

3 - isteklilerin belli günd~ ilk te~inat. makbuz~armm ha~~l ve k~ ":~:· 
nuni evsafı haiz olduklarına daır vesıkalanle komsıyonuna muracaatl ~ lııiJ'e 
ilan olunur. ıı0 r'f, .. l' 

21- 26 -1 - 6 

Doktor 

Mesud Savcı 

t sil 

"-la 
~11 ş 

~il 
11\da 
'rı ltı 

'İr) 
t~d 
tııh 
ı e 
~ol 

Birinci sınıf göz mütehassısı :1allı 
Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastala'' ~~ 

na istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. ~rıoo •• 3 -30 11087 ıı ~ııs 

t
~~\} 

Umumi neşriyat müdüriİ 'i~rı 
Macid Güçlü 1ıı3; 

-·" ~!: Adana Türksözü matb.-- ç 


