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Ra.yştağın dünkü toplantısı 

1 

~ Hitler dünkü uzun , nutkile son 
bildirdi •• •• 

a söylediğini •• sozunu 
1 

Moskova' da imzalanan "Bir sulh ancak, fo.lmanya ve 
Ingilterenin birleşmesi i~e kabildir,, 

Sovget - Letonqa paktı 
Bu anlaşmaya göre Sovyetler birliği Leton
ya' da bir çok askeri üsler tesis edecek 

""---~~~~~~~~~ 

t .1 lfA V ALARDA 
090 liAKiMiYET 

1 
ve 

lngiliz hava kuvvetleri 

YAZAN : ** 

ayyarelerin ne mUhim J:>ir ho.rp 
vasıtan haline geldigi Polonya 

1 muharebesinde anlaşıldı, Alman 
~e.rırı 30 Ağustos sabahı binlerce tay 
~ 'ı-c ile yaptıkları hucum, Polonya 

't ~ckatını birdenbire sekteye uğrattı ı 
O ~: ~Udafaa kıymetini vaktından önce 

t dı. Çunku tayyare daha önceden 
t~dhit edilmiş bir plan dahilinde ge· 
t~ı: .'Ye bilhassa Polonya tayyare mer 

rfJ ııtı "1Qe hucum ederek hava UstunlUğlt 
54 ~, elde ettiler, bundan sonra Polon· 
edeli \1 dahtlinde ne kadar muvasale hat

tdle~ ıı,~'"aa hepsini tahrip ettiler ve mu 
~ıl 'le vasıtalarını da orta.dan kaldır· 

,, ~t ~ • İspanya dahili muharebelerin
gıJ~ t~~ c tayyarelerin rolu muhim olmuş 

.;·._~ l-lerk.esçe malö.m olduğu gibi İtal 
..ıJ 1-._f "c Alman tayyareleri Franko ta 

.. kııı' 1 1\ı 1.. "' p il. ~utmuşlardı, hukö.metçiler Frau 
ati~ lııi.;·ll. b\\ hava f aikiyetine tahammul ede 

110 ~,f t~ck siyasi mevkilerini Frankonun 
le :ı-h alaylarına terkederek mUcade
'ııla<I a~ından çekildiler. BugUn için 
tu~ şıh.York.i, hava faikiyetini rlde 

•rıd11 hava kuvvetlerinin 61erbest saha 
ıl\ a l'rıUdafuız kalan askeri kıt'ala
t~i .. ?ll~affakiyeti gUç oluyor. Bunun 
ıtkd cr~rıi garp cephesinde de gör 
tp~ c~ız. Alman tayyareciliği garp 
1 ~:t•rıde Fransız ve Jngilizlere kar 
111

11111 
on.Yada oldugu gibi sahayi boş 

k nrnakta ve batta geri bir plan
alın k S·· a tadır. 

noo0.Ylendiğine göre Almanların 
•411 tayyaresi varmış, İngilizler ve 
O~~:•zlar Alman harp hazırlığından 

tı.:~, .Ya kalmış olmalarına rağmen bu 
l~tilirtu geçmişlerdir. Bundan maada 
~ 1 1i~ ~.tayyareleri surat ve uçuş ka. 
1 t!tı ı.ı k 
ıı~ a ımından Alman tayvarcle 

Çok Ustun görUoUyorlar. ~çunkU ....... G . 
erisi ikinci sahifede -

Moskova : 6 a.a. - Sovyetler 
birliği-Letonya karşılıklı yardım paktı 
dün imzalanmıştır. Pakt beş maddeden 
mürekkeptir. 

Muahedenin birinci maddesi mu
cibince, her iki memleket, bir Avrupa 
devleti tarafından doğrudan doğruya 
bir hücum ve yahı:ıt hücum tehdidi 
takdirinde askeri yardım da dahil ol
mak üzere biribirlerine her türlü kar· 
şılıklı yardımı yapacaklardır. 

- Gerisi dödüncü sahifede -

GenP.ral 
Kazım Orbay 

Mmeşuı 

Birdvood 

Londra görüşmeleri 

Türk iyi askeri 
Heyeti şerefine 

verilen ziyafetler 
______ * _____ _ 

Avam ve Lordlar kamaraları 
arasiyle temas fırsatı için Bay 
Pluge'nin tertip ettiği ziyafet ve 
Londra Belediye reisinin Türk 
Heyetini kabulü . . 

1 ~·---· 
Londra : 6 (a.a.) - Türk heye

ti azası harbiye nezaretinin ve diğer 
dairelerin mümessilleriyle müzıık...:re· 

!erine bugün de devam etmişlerdir. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

"Bu son izahatımdır. bundan sonra söz benim fikrim 
de ve düşüncemd~ olan devletlere aittir,, 

VERSA Y GA YRl MEVCUD DUR - POLONY ANIN IHY ASJ 
iMKANSIZDIR - ALMANYA VE ALMANY ADAKI REjİM 

O EVRiLEMEZ -ALMANYA YA. MÜSTEMLEKELERi VERiLMELİ 

evvela, 
bugllne kadar ge· 
çen hadiselerin blan 
çosunu yaptıktan 

sonra Alman k\t\•· 

vetleriain Polonya 
seferini anlatmıştır. 
Bu sırada Bitler 
Alman mebuslarını 

ayağa kalkmağa 

davet etmiş. ve bu 
uğurda ölenlerin 
hatırası taziz edil
miştir. 

Bundan 
Fuhrer bu 
harekatta 

sonra 
askeri 
10572 

Alman askerinin 
B. Bitler Rayştagda konuşurken 

-Gerisi dörduncUde-

sen cdlakGka : 

Londra : (j ( Radyo ) - Haber 
alındığına göre, Litvanya nazırlar 
meclisi Sovyetler birliği ile mUzake· 
relere devama karar verdi . Hariciye 
nazırı yarın Moskovaya hareket ede
cektir. 

* 
Moskova Ü ( Radyo) - Sovyet 

kıtaatınm Çiııtin ~imalişarkisinde Çing· 
Şang arazisine girdiği veyahut burada 
tahaşşut ettiği hakkındaki haberler 
yalandır. 

-~ 

V aşing{·on : (j ( Radyo ) - 29 
Amerihan gemisi dun akşam Havai 

adalarına hareket etmiştir. 

* 

r· ... ·~·~ .......... ~ ......... ~·~·---·eıı-4< 
! Belçika toprakları ! 
! Üzerinde uçan bir ı • • i Alman filosu ! 
• • • • 
• • • • 
• • ! BrUksel : & ( Radyo )- i 
! Aiti Alman tayyareel dUn i 
! Sen-VI mıntakasında Bel- i 
! çlka toprnkları Uzerlnde i 
! uçmu,tur • Bu tayyarelerin i 
! büyük hacimde tayyareler i 
! olduju anlaşılmıftır • Der- i 
! haf haberdar edllen hava i 
! mUdafaa ıe,kllltının aldığı i 
! tedbirler önünde Alman i 
! tayyare~erl derhal Belçika i 
! topraklar1nı terkederek i 
' Trev istikametine dojiru j 
1 g"mlşlerdlr • i 
t Bunun manevra yap- ~ 
i makta olan bir Alman fi_ i 
i losu olduğu zannolunmak- i 
i tadır. i 

Paris : () ( Rad.' o ) - Şimdi bu
tun gözler .l\lozel Sar arasındaki 

Luksemburg şarkındaki kısımdadır. 

Bnrada milhim harek~t olmtı.kfodır. 
Fransız kuvvetleri Almanların Kori· 
dorda ilerilemelcrine mani olmak için 
çalışmaktadırlar. Fra~ısızlar Luksem· 
burğun bitaraflığını bozmak isteme· 
mektedirler. . ' .~: .... .............. __.. ......... .--..~.__.. ............ . 
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Havalarda ı, • 
hakimi yet 
rlırınci sahifeden artan -

İngiliz boıııbanlıman ltı_),nırderinin 
sUı-atine lıile Alman a\·cı tay.) areleri 
~\'eti~eıııcmı.·ktcdider. Bu çok. nıtıhim 

bir mc-ch•diı·. Cunku Alman t.'.ıy_\ a
rclerinin muhinı bir khını dnha önce 
dı:n yapılmı;; sJratlı.·ri nz \'e ibtidai 
malzemeleri oderece mUkemmcl dt!
gildirler. 

Şimdi en ziyade nazarı llikkati 
celbeden n0kta İngiliz h:wa. kun·ctlt! 
rinin gt·lecck nıuharelıelcr için hazır
ladıgı va-.ıtalaı·dır. İngiltere bir ta-

raftan deniz ku\'\'etlerini bas dönJuru
cU lıir ,,uratlt! çoğaltırken. diger ta

rafda.n ela hava kuv' etlerini ço0 alt
uıaktndır. İngiltere hcnı hn,•n tcca\·Uzh·ri 
ni mUılafaa vaqlnlarını. hem de ha\·a ı 

h:ırbini .' apacak vasıtaları en u ... tun Lir 
hale koyınu:-tur. 

Fransızca " Tan .. gazete-.iııin 

İngiltere nıuhalıiri lıu husu,ta ~un
ları yazmaktadır. Bir hu!iba,,ını a~a· 

ğıya ko\·uyorum : 
•· E,a,cn İngilizler Spnrtnıen-

dirll·r . Gençlerinin mııl.a\'t'metlerini 

artırmak için uzun ekzer,izlere ihti
yaç J ok tul' . Gençler mUkcınmel bir 
teşkilat içinde tn.''yarecilik ilmini en 
kı-.a bir za.ııınn içinde elde eclchil
ınektcdirler. Bunl:ırın ya~ları 1. ile 
~~ arasın<ladır . 

Buyuk Britany.:ı ha,•a ku,·\·dlt!ri 
kumamlanlanndan lıirisi sö' it' ,..ö,·· 
luyordu : · . • 

llarp, havada ya kazanılacak \'1.! 

yahut kay hedilecektir . Şu gördU=U· 
nUz hava filosuna mensup gençlerin 
snyesinde Buyuk Britan.Ya harbi 
kazanacaktır. :?•J,000 genç hH i~i ka
zanmak için hazır bir haldı.: lrnlun
ınaktadır . l lenUz Kanada . 1h uo;

tralya, Yeni Zdanda ve diı:;er domin
·\·onlardaki. lıa\·a kuvvetlerimizi ça· 
ı:;ırmadık . Bura<la ayda en az J.OIJO 
t.a,ryarl"ci çıkarabilt·cek bir halde,,·iz. 
Bundan başka so.ılOO genç ,.~ dun
yanın en mahir tayyarecileri domin· 
yonlarda beklemektedirler. Duşm9n· 
larımızı maglüp edinceye kadar her 
ay bu 8.000 tayyareci.\ i yetiştirebi

Jcçck bir mevkideyiı: . 
Şu h;o.le nazarı:ın bir yıl içinde 

İngiltz ordu,unun ~G,000 tayya -
rccısı olacak İngiltere gibi iki mil-

1 Ü ç h ~ b ~ lr 

' 
ViLA YET YOLLARI 
·Adana - Kozan, 
Kozan - Kadirli 

Çok bozt.ık olan ve kışın yağ

murlaı ın yağmasiyle nakliyatı güç 
leştiren Kozan -· Adana arasında
ki yolurı b~zuk olan kısıml::ırının ta· 
miratına Vilayet Nafiası tarafından 

devam edilmektedir. Tamirat yakın 
da temamlanacaktır. 

Adana - Misis yolu 

Adana - Misis şoseşi üzerinde 
gidiş geli~e mani olan yerler müte 
ahhit marifetiyle tamir ettirilmekte
dir. 

Adana - Tarsus hududu 

Adana - Tarsus hududu dahi 
linde ve Ceyhan - Sırkeli arasın· 

daki yollarda da daimi amele ile 
tamirat yapılmaktadır. 

· Vilayet Nılfiası tarafından mü. 
kellef amel~ ile Vılayef dahilinde 
kazalar arasında irtibat temin eden 
bazı yolların inşaatına başlan nıştır. 

,\ar sterlin harp lıutçe,ini birden 
kabul eden zengin bir milletin bu 
tayy:ırecilere tayyare ycti~tirmek 

husu,unda gtıçluk çı-knıiyc:ce)ni de 

nazarı itibara alırs.'.\k gelecek b:ı· 

harda ha\·alarda na!>ıl nıudhi~ harp
ler olacaı,ını lıugllnden tasan ur ede
biliriz. Fransız ha,·;ı kı.n·Yctlcrinin 

tekamul ve çoğalma,ını bıı rakamiar
dan hariç tutuyoruz. İşlcı·in gidi~in
den anlaşılıyor ki İngiltere denizlerde 
olduğu gibi havalarda da hukuıuran 
olmak j,;,i.\ or . 

* * 

Feke - Kozan ve 
yolları yapılıyor 

Şimdilik Kozan - Feke ve Ko 
zan - Kadirli arasındaki yollar 
)'aptırılmaktadır. 

Yarın yapılacak 
at koşuları 

Adana sonbahar ;ıt koşularının 

birincisi yarin şehir hipoiromunda 
yapılacaktır. 

İlk koşu 1400 m~tre üzerinde 
olacaktır. İkramiyeleri 180, 55 ve 20 
liradır. 

İkinci koşu 1800 metrede yapı· 
lacaktıJ. 

Bunun ikırımiyesi 130, 50 ve 20 
liradıJ. 

Üçüncü ko~u. 2200 metredir. 
Dördüncü koşuda 2400 metre 

üzerinde olacaktır. İkramiyeleri 265 
.15 ve 20 liradır. 

15 Teşrine.vvelde sonbahar ikin 
ci at ko\iuları yapılacaktır. 

Vilayetlerin yeni kadroları 

Vilayetlerin yeni Barem kanu
nuna göre hazırlanmış olan Hususi 
idare kadroları icra Vekilleri He 
yetinin hsdikma arzedilmek üzere 
Dahiliye Vekaletine gelmektedir, 

o ~ lr 

/Valimizin tetkikat 

/Bay Faik Üstün Ceyhao ~akk 
1 köylerindeki mektep vaıİ e~: 

yetini gözden geçirdiler 'yliy 

Valimiz bugUn dönecekler 

Ceyhan ( hususi mu ha birimiz 
den )- Üç gün evvel kasabamıza 

lii gelen valimiz Faik Üstün ilk gece ~ 
yi halkpartisinde geçirmiş ve ertesi ca tak 
.... k ltıı 

gunu azamızın şırnal köylerınde ilha 
kaymaka'n Suphi Aktanla birlikde h; k 
k- k . - rp oy mc teplerını gezerek tetkikatt• , 
bulunmuştur. Dünde kırmıt mınta ~~~~k 
kasında tetkikatına devam eden va· G ~~r 
1 -ım"ız C .. .. · d Yuk uma gunu yan! bugün e ' 
Ayas mıntaka~ına gidr:cek ve bıJ 

lkid bölgedeki 111~ktepleri de g zerek 
tetkikatını bı tırJikten . sonra ~'ak 

1Yor 
tlaşt 

avdet edeceklerdir, 

Adana Kız lisesindefl ~ı E:x 
Y .. k }'a 

u sek muallim mekte" tru 

bine parasız yatılı girenle .ibet 
ti,, 

. . . Giıud 
Şehrımız Kız lısesi 939 nıe· e· 

zunl:ırından Miiyesser Çalp:rn, Muh· ıı gıtıi 
sin Sezen, Sabahat Türkmen va· 8 

cidt> İmse, Aliye Akdoğan . Z
1

ekiye ab 
Gürsel, M,.lahat O/gay ve Zehr' t el 
Meren parasız yatılı talebe olar,Ic ~an 
Yüksek Muc.llim mektebinf' kabili . rn 

1Yec edılmişlcrdir. 

, 
Yer mahsulleri vergiS1 • 

lt 
katiyen alınınıyacak 

Türk Hava Kurumu tarafınd,- ~İ 
alınmakta olan yer mahsulleri vtf 

gisi 1 hPziran 939 tarihinden itib' a 

~etonya - ----------------,ren ilga ~lun~uşt~. Bazı vilayetle'' 

L • t 1 bakaya dıye ıaneyı almağa de11ıı' 
1 V a n y a ettikleri aohşılmıştır. Dahiliye "" p 

kaleli her ne suretle olursa olstJ11 

1 

Son günlerin Politik -faaliyetine, 
Letonya ile Lıtvanya ehemmiyetli 
bir mevzu olmaktadır. Bu iki kü
çük Şimali şarki Avrupa Devleti 
hakkında okuyucularımıza biraz ma. 
lı1mat verelim: 

Baltık deni2i sahilinde Estonya 
ile Lituanya arasında bulunan Le
tonya Avrupada umumi harpten 
sonra Çar Rusyasının Kourland ve 
Livonia eyaietleıi üzerinde kurulan 
yeni hükfi netlerdendir. Arazisinin 
genişliği 65 bin kilometre murab· 

baı, rıüfu~u 1900000 kadardır. fda
re şekli cümhuriyetir. Merke:r.i 377 
bırı nüfuslu mühim bir liman, ayrıca 
bır .sar.ayi şehri olan Riga'dır. Li · 
ban v ~ Vından'da mükemmel birer 
lım~ndırlar. 

Mc:rnltkdin büyük bir kısmını 

ı_ GÜNÜN MEVZUU l 
nın dağıtılmasiyle istiklalini kazanan ianenin alınmamasıııı vilay~tlere ti 
memleketlerden biri de budur. Bal· dırmıştir. 

alçak ovalar ve bataklıklar teşkil 

eder. Yalınız Livonia eyaleti kısmen 
ormanlık tepeler, güzel göller ve 
derin vadilerle kapalıdır. Letonya 

bir çiftçi memleketidir; arpa, çav
dar, yulaf patates yetiştirilir, Fakat 
soıı zamanlarda sanayie ehemmiyet 
verilmiştir. 

Letonya arazisinin yüzde altmı

şını Letler teşkil eder. On üçüncü 

asırda Teuton kontları buralara ya
yılmışlar ve yerli halkı hıristiyan 
yapmışlardır. Büyük Petrr:ı bu ara· 
ziyi ele geçirerek Rusyaya ilhak et· 
miştir. 

tık denizi sahilindedir. en 

Garpten Şarki Prusya, cenup Hafta tatili kanunund . bi 

lan Polonya ile hududu vardL Po yapılacak değişiklikle(:~ 
lonyanm yeni vaziyetinden sonra ,«ış 
Rusya ile hudud komşusu olmuştur. 
M..:sahası 55 bin kilometre murab 
haı nüfusu 2.367.000 kadardır. Nü· 
fusunun yüzde 70 i Lituaoyalı, geri 
kalanı Musevi, Polo~yalı ve Rus 
tur: 

Haber aldığımıza. göre , D• 
li ye Vekaleti, hafta tatili ka11ıl11 

nun dör.düncü maddesine bir fı.k. 
eklenmesi ve yedinci maddesi 
değiştirilmesi hakkında bir k• 
projesi hazırlamıştır. 

Pıoje)e göre, umumi evler b 
tatilinden istısna edilmektedir. fı 

Günde üç posta ile çalışafJ . 
rikalar Cumartesi tatilinden İ ;tı 
edilebilecektir . 

İdare merkezi 90 bin nüfuslu 
Kovno'dur. Başlıca limanı Memel' 
dir, Bu memleketin büyük bir kısmı 
ormanlar ve bataklıklarla kapalıdır. 

Başlıca mahsulleri arpa, yulaf, ke
ten, buğday, p1tatestir. Kereste ih
raç eder. Yumurta, kaz ve balmu 
mu çıkarır. 

1 
fabrikalarla sınai müesse$eft 

iktisa.:li zaruretler dolayısile b' fi 
tatilinden Dahiliye Vekaleti t• 

_________________ ..; fından istisna edilebilecektir. 

Lituanyaya 'gelince Rus Çarlığı. 
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~NSIZ GAZETELERiNDEN 

Hitlerin oyunu 
malum degil 

Parls : 6 (a.a.) 

ransız matbuatı komünist me 
busların tevkifleri hadisesini 
mazinin bir tasfiyesi suretinde 

0 
~l~kki ederek o kadar meşgul ol 

a. ~arnaktadır asıl gazeteleri meşgul 
zı• ~en şey Hitlerin bugün Rayştagda 
r 1Yliyeceği nutukla tespit edilecek 

rılaıı sulh 1 taarrıızunun inkişafıdır. 
. Petit Parizien Italyı n gazetele

r ~ltıe Berlin muhabirlerinden gelen 

iı \~beri eri mevzuu bahsedeı e1c diyor 
l: 

ıa 

ce ~ı liitlnin ne yapacağı henüz kati 
esı c arak belli degildir. Oyununu açık 
de il~ ltıı oynıyacaktır yoksa bilahare 
de b· ak etmek üure şimdilik küçük 
ttB ~1~ f>o1onya devletinin teşkilini mi 

ta ~7.;ıkere esası olarak teklif eyliye 
vıı' :,ktir ? Berliıı siyasi mahafdinde 
de ~Yiik bir karışıklığın hükum sürdü 
btJ ~ llluhtelif lt'zatlarla görülü}or. 
ek elkide binat Hitler kendisi kati 

rııı ~'<ık bugün ne söy:iyecrRİni bil 
'}'or ve ancak son anda l unu ka 

~tlaştı r acaklır. 
fJ tıccel~ior şöyle yazıyor: Eğer 

e ıillya 1 . . 'h 'ki . rı gazete erının ı c;as :=ttı erı 

te; ~~ıu İse Hitler'ın nutkunu bekliyen 
le .•bet daha şimdiden bell!dir . 

ı\leı" tk b. .. 
~I ın nu una manasız ır gu-
" ı·· [lle· e· Ud.en fazla bir mahiyf'l vermeğe 

oh &'ıtııyecektir. Fransa ve lngiltere 
~ va· l Stfer Almanyayı yaka~ından 

iye aınakıllı yakalamışlar. Ve yeni 
hr' arbeler hazırlamak üzre vakit 
ra~ aı:arın1ak isteyen Alman ricalinin 
bili ~ fllanevresinde bu yakayı salıver· 

1'ieceklerdir. 

• 
is• 

k ir Fransız petrol gemisi 

dsP ~ir alman deniz 
vt' 
tib

9 altısını batırdı 
tlerı 

118~ 
.;e Paris : 6 (Radyo) - Bir Fran-

ofl Petrol gemisi, bir Alman tahtel 
e bll ahirini batırmıştır. 

Petrol gemisinin kaptanı hadi · 
~en sonra verdiği raı:orda tehli 

J9 1 bir mıntakada bir tecavüze uğra 
ıef ak korkusile vapuıun istikameti~i 

:~iştirdiği sırada bird< nbire lir 
~j· Usademe vukua geldiğini bunu müd 

3 ~ ş hir iofilak takip ettiğini > üksek 
ııfl t -· t .. 
fı~'' . su su ununun vapurun gogerte-
.:ioiP ~ı. temamile kapladığını ve sonra 
~ ~' 11tıin yüzünde hafif bir Gazol ta 
811 kası hasıl olduğunu bildirmiştir. 

Hadise mütehassıslar tarafından 
~le izah olunmaktadır. 

~ f' .Denizaltı gemi leri Pcriskop!arı 
,tiS ~iinden tayyare veya harp gemi 

t 1 tarafından kolaylıkla keşif olu· 
eseıe ~·ıklarınd{ln pri~koplaı mı çıkarma 
p9ft' 11\ torpil!erini lıeddlerine atmak 1 

tıı'' O ekseriya wyun altında bekliyor 
~ 1 

Türksözü 

Alman baş amiralinin 
Amerikaya verdiği haber 

"İngilizler, Amerikan dolu bir 
yolcu vapurunuzu batıracaklar,, 

BAY RUZVEL T INGIL TERE VE FRANSANIN BÖYLE 

BiR ŞEY YAPACAGINA . INANMAYIZ DEDi 

Vaşington : 6 (Radyo) - Alman 
baş aıniralı Raeder tarafından B. Ruz 
vclte gönderilen bir haberde Avrupa
dan Amerikaya, Amerikalı yolcuları 

nakil etmekte olan lrokua adındaki 
Amerikan vapurunun Amerika açık su 
larıııa yaklaşdığı zaman lngiliz denizat 
tı gemileri tarafından batırılacağı bil
dirilmiş ve bunun Alenya gemisinin 
feci akibetini h3Zırlayan İngiliz manev 
rasının tekrarından başka bir şey ol
mıyacağı da ilave olunmunşlur. 

Bu hususda B. Ruzvelt şu beya
Patta bulunmuştur. 

"Bu haberin doğru olduğuna ve 
yahud dağru olabileceğine inanmıyo

ruz. 
İngiltere veya Fransa böyle bir 

şey yapacağını tasavvur edemeyiz. 
Amerika harp gemileri lrokuayı 

karşılaınağa memur edil ı işlerdir. 
Verilen bir talimatta trokuanın kap 

tanına vapurda infilak edici maddeler 
olup olmadığının süra tla araşdırılması 

emir olunmcştur. 

Amerikan siyasi mahfillerinin kana 
atına göre amiral Readerin verdiği bu 
haberin temamile yalan olup, lngiltere 
ve Fransa donanmasının Amerikan va 
purlannı batıracaklarına Amerikalıları 
inandırmak için Almanya tarafından ye 
ni bir oyundu. 

Hatırlarda olsa gerekdir ki Atenya 
torpillendiğ'i zaman Almanlar bunu fo. 
giliz bahriye nazın Çurçilin yapmış 

olduğunu ileri sürmüşlerdi. 

Bütün bu teşebbüsler Amerika'da 
bir lngiltere ve Fransa aleyhtarlığını 
ateşlemek maksadile yapılmaktadır . 
Bu haber Amerika siyasf ve aı;keri 

mahfillerinde büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. 

Yine siyasi mahfillerin fikrine ve 
[ Beyaz ev ] in neşrettiği bir tebliğe 
göre B. Ruzvelt bu haber karşısında 

alacağı vaziyeti şu cümlelerle pek ala 
izah etmiştir : 

" İngiltere ve Fransanın böyle bir 
şey Japacağını tasavvur edemeyiz . ., 

Salahiyettar eşhasın söylediğine 

göre, Alınanyanın bu yeni propaganda 
usulü de gayesine varamamış, bilakis 
kendi aleyhinde çıkacak bir mahiyet 
almıştır. 

Vaşington : 6 ( Radyo) - [Beyaz 
ev ] iıı nt>şrettiği tebliğ büyük bir 
heyecan doguı muştur . Umumiyetle 
baldın olan fikre göre, Almanyanın 

Bu Mrada hedef olan vapur bir· 
denbire yolunu degiştirecek olursa 
orada bulunan denizaltı gemisine çar 
parak batırılabilir. 

11 okua 'nın fngilizler tarofından batın
laca ğını haber vermesi, bitaraflık ka
nununun müzakere edildiği şu zaman
da Ayan meclisinde lngiltere ve Fransa 
aleyhine cereyan uyandırmağa matuf 
bir manevradan başka birşey değildir. 
Bundan başka Atenya'nın kim lara-
f ından batırıldığı hakkında bir şüphe 
uyandırmak maksadı da görülmüştür. 

Ebedi Şefin 
Anıt - Kabri 

Ankaıa : 6 ( a. a. )- Atatürk 
için Rasat tc-pede Anıt - Kabir 
yerinin istimlak işleri temamlandı . 
Başvekaletteki Komisyon toplandı . 
Anıt pojesi için beynelmilel mü

sabaka açılacak. 

Türk - Bulgar 

Hududunda yapıla, 

dostluk t .:zahüru 

Sof ya : 6 a a. - Epey zaman· 
dan~eri ilk defa olarak, Türk hudut 
muh3f1z kıtasından bir heyet, 3 teş 

rin .. vvelde, Arıdrf'jevo Bulgar hudut 
muhafaza kıtasına müiaki olarak 
Kıral Boris'm tahta cülusu yıldönü· 
mü rnürıasebetiyle Türk ordusunun 
Bulgar ordusuna tebriklerini bildir 
miştir. Türk subayları, ayine, geçit 
rt'.sml ve ziyafete iştiıak eylemiştir, 

Su valki arazisini 
Ruslar boşaltıyor 

Berlin : 6 ·- a.a. - Polonyada 
tesis olunan Alman - Rus hududu 
hakkırıda imza la nan anlaşma muci 
bince kmlordu suvalki ·erazisir.i tab 
!iye etmektedir. Bu mıntakaya al · 
marı kıtaatı dün girm"ğe başlam!Ş · 

tır. Vizajny, filipou ve Raczki işgal 
edilmiştir. Bizzat sııvalki şehri bu. 
gün işgal olunacaktır, Bütün mmtaka 

Rus ve Ltvanya hudutlarına '.kadar 
yarın işgal edilmiş ~ulurıacaktır. 

Sahife : 3 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 7 / 1 Ol 939 

13.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

13.35 Ajsan ve meteoroloji ha
berleri . 

13.50 Türk müziği - Pi. 
Çalanlar : Vecihe, R11şen Kam, 

Cevdet Kozan 
Okuyan : 1 - Muzaffer llkar 
14. 30 Müzik : ( Riyaseti cumhur 

bandosu ) şer Ihsan Künçer 
15.15 - 15 30 Müzik ( Dans mu 

ziği - Pi. ) 
:8.00 Program 
18.05 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo cazı ) 
19.00 Türk müziği : ( geçit kon

seıi ) 12 okuyucu sıra ile 
Çalanlar : Vecihe , Fahire 

Fersan, Cevdet Çağla, Reşad Erer 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Refik 
Feısan 

20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği : halk tüı kü

!eı i mahmud karındaş sadi yaver 
Atanan 

21.00 Müzik : (Küçük orkestra) 
Şef Necib Aşkın 

22.0l) ajans ve ,Ziraat haberleri 
'.l2.J5 Könuşma : ( E~nebi diller· 

de ) 
22.20 Mü1ik (Cazband Pi) 
23·'.!5-23. ıo Yarın~ i Program ve 

kapanıs 

f stanbulun kurtuluş · 
bayran:ıı kutlandı 

lstanbul : 6 ( Telefonla ) - Is. 
tanbuluo Kurtuluş bayramı bugün 
büyük törenle kutlanmıştır. Sultan
ahmedde büyük bir toplantı' ve ge· 
çit resmi yapılmıştır. 

Garp cephesinde 
keşif faaliyeti 

Paris : 6 ( Radyo ) - Fransız 

resmi tebliği : 
Cephelerin heyeti umumiyesinde 

gündüz sükunetle gPçmiştir . Cep 
henin muhtelif noktalarında iki ta· 
rafın ileı i kollarında keşif faaliyeti 
o'muştuştur. 

Amerika ayan meclisinde 
birtaraflık kanllnu 

konuşm'lsı 

Vaşington : 6 (a.a.) - Ayan 
mec1isindı! bitaraf ık kanununun 
müzake·esinin üçüncü gününde cüm 
buriyetçi to')ey, pıtmırın p ojesi a 
leyhinde bu'uomuş, ve bu projPnin 
yalnız p~şin pna ilı! satış yapılrn ı
sı m:ıddesini kabuı etmiş, Barbur 
ise ambargonun kaldırılmasını ilti. 
zam etmiştir. 



Sahife : 4 

TUH.K.SÖZÜ 
l,L., lll 1 lı-; G!\/C l l - Al>ANA 

abone şartlan 

l2 Aylık 

6 Aylık 
3 Ayhk 

t Aylık 

KurUf 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - l15nlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Londra görüşmeleri 
- Birinci sahifeden artan -

Milli müdafaa koordinasyonu na-
1ırı Loıd Chatfield lrtg.ltere hükOme
ti namına, dün Carlton otelinde, Türk 
askeri heyeti şerefine büyük bir oğ'le 
ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafette bir çok lngiliz-Fran
sız yüksek ask eı i ricali, bu arada 
lıava maı eş ali Sir Syril Nevval, İngi
liz filosu başkumandanı büyük ami
ral Sir Dudley Pound Fransız gene
rali Lelong haur bulunmuştur. Türki
ye ve Fransa büyük elçileri de da
vetliler arası ıda idi. 

Londra : ( a.a. ) - Türk askeri 
heyeti azası. dün öğleden sonra mil· 
li miidafaa servisleri mümessilleri ile 
yeni görüşmelerde blllunmuşlur. 

Türk askeri heyeti, buğ'ün Man
soin House'de Londra Belediye reisi 
tarafından kabul edilecektir. 

Londra : 6 (a. a.) - "Royter" 
Türk ask~ı i heyeti ayasını Avam Ka
marası ve Lordlar Kamarası azası i!e 
temas etmek fırsatım vermek maksa
diyle Avam Kamarası azasından B. 
Plugge, bu akşam Türk heyeti şere
fine büyük bir ziyafet verecek.tir. 

Bu ı:ydf~tte Lordlardan ve Meb
buslardan başka bir çok yüksek dev· 
let ricali ve bu arada ~faraşa} Bird 
vvood ve Hariciye nazareti parlamen· 
to müsteşarı B. Butler hazır buluna
ca~ tır. Türkiye büyük elçisi de ziya 
fete davetlidir. 

Moskovada imzala
nan Sovyet- Leton 

paktı 
- Birinci sahifeden artan -

Muahedenin ikinci maddesi muci
bince, Sovyetler birliği Letonya'ya iyi 
şerait ile silah ve harP. malzemesi ve
recektir. 

Üçüncü madde mucibince, Letonya 
sovyetler birliğine vindau ve libau li
manlarında deniz üsleri ve sovyet ha
va kuvvetleri için bazı tayyare mey
danları tesisi hakkını tanımaktadır. 

Vindau ile pitbago arasında riga kör· 
f ezin in müdafaası için Letonya sahi
linde sovyetler birliği bataryalar yer
leştirmek hakkını haiz olacaktır. sovyet 
ler birliği buralarda miktarı hususi bir 
anlaşma ile tesbit edilecek garnizonlar 

Türksöıü 

Rayştağın dünkü 
toplantısı 

- Birinci sahifeden artan -

öldtıgunu :W,000 kişinin <le ynra1an
dığını ve btLna mukabil G9LOOO Po· 
lonyalının <la esir l'dildiğini söyle
miştir , 

Hitler , müteakiben Ver«ay hu
kumlerine göre Alman.ya ve bu va· 
ziyet karşuanda Polonynnm bir fo
ribçesini yapmış ve artık \' er-.ayın 
<ilmUş olduğunu kııytletmişti r . 

Sovyet - Alman mUnasd>l tlerine 
temas eden Hitler, Almanya ile Sov· 
yet Rusya arasında doğan do,lluğun 
.nanaı.ı Uzerinde durmuş , Polonya 
meselesinden mUtevEllit hudut işleri· 
nin halledilmiş bulunduğunu söyle· 
dikten sonra rejim mevzuuna temas 
ederek t•zctımle şöyle demiştir : 

" N asyonal Sosyalist Al manya 
hugUn de aynen Nasyonal Sosyalit
tir. Ve ÖJ le kal ocak, Sovyet Rusya 
da keza rejimi muhafaza edecelı tir . ,, 

Bundan sonra Hitler şunları da 
söylemiştir : 

- " Ben yalnız Versay'ı deniştir
dim . Sözlerimde durmamış değilim. ,, 

Hitler, Balkan devletlerile olan 
münasebatm da dostane olduğunu ve 
oralarda Almanyanın hiç bir emeli 
olmadığını izah ettikten sonra Fran
sız - Alman münasebatına temas et
miş ve demi;tir ki : 

- " Ben aradaki zehirli havayı 
daima gidermek istedim. Sardan sonra 
hiç bir ısteğim kalmadl . Alsaslöreni 
ise anrr.ak dahi istemem . Eski Rayşin 
isteklerini tekrarlamak tasavvurunda 
asla değilim . Bütün bunlara rağmen 
bilakis ben Fransa'ya düşman göste
rildim . ., 

Bundan sonra Hitler aynen şu 
cümleyi söylemiştir : 

- " Sulh ancak Almanya ve ln
gilterenin birleşmesi ile kabildir. ,, 

Führer, sulh takliflerine de temas 
ederek, ga t elerin bazılarının bu tek· 
lifi korkudan veyahut vicdani mesuli· 
yelten ürkerek yapacağını söy!edikle
rini ve fakat bunun hakikatta asla doğ
ru olmadığını, ancak maksadının esas
lı bir dünya sulh ve nizamının teessüs 
gayesine matuf olduğunu söylemiştir. 

Alman devlet reisi nutkunun son
larına doğru şöyle nemiştir : 

- " Niçin harbe devam oluna- ı 
cak? Alman yadan rejimin devrilmesi 
veyahut Almanyanın mahvı için mi 
harp edilecek ? 

Nt" Almanya ölür 1 ne de Alman
ya da rejim denişir ve ne de Versay 
dirilir 1 19 l 8 teşrinisanisi birdaha av

:det f'tmiyecektir. Ve Versay Polon
yasının da ihyası imkansızdır. 

caktır. Sovyetler birliğinin bahri üsler 
ve garnizonlar tesis edeceği arazide 
Leton hükümranlığına halel gelmiyecek 
tir. 

Paktın beşinci maddesi bu vesika 
nın musaddak nüshalarının altı gün 
zarfında rigada teatisinden sonra me
riyete gireceği ve müddetinin on se
ne olduğu bildirilmektedir. 

Şu bilinmeli ki Versay artık gayri 

mevcuttur; ve Versay muahedesinin 
tadili mevzuu da ortadan kalkmalıdır. 

Sulh ancak, hüsnüniyete ve hak 

esasına mustenid müzakerelerle ve 
ayni zamanda bütün Avrupa devlet 

adamlannın iştirakile toplanacak bir 
konferansın samimi' mesaisile doğabi
lir. ,, 

Hitler bundan sonra harbin feci 

akibetlerinden bahsettikten sonra nut· 
kunu şu cümle ile bağlamıştır : 

- " Bu son izahatımdır. Bundan 
sonra söz, benim fikrimde ve düşün
celerimde olan devletlere aittir. 

iki adam yıkılan duvar 
altında kaldı 

Biri 
.., 

agır 

öldü , digeri 
yaralandı 

Sakızlar mahallesinde Mehmet 

Emin adında birisi dün evinin du· 

varını tamir ettirmekte iken , du· 

varlar birdenbire çökmüş ve Meh· 

met Emin ile arkadası Şehmuz al

tırıda kalmışlardır. 

Yapılan ameliye neticesi Meh

met Eminle Şehmuz yıkıntı altından 

çıkarılmışlar ve hastahaneye sevke

dilmişlerdir.Ağır yaralanan Şehmuz 

ölmüştür. Mehmet Emin de tedavi 

altındadır • 

ALSARAY 
-slNEMASI

BugÜn ve bu gece 

Baştan Başa müthiş 
Maceralarla dolu 

Ti BET 
ESRARI 
30 Kısımlık 

Aşk Macera ve 

Heyecan Şaheserini 
Sunuyor 

bulunduracaktır. 1 
Dördüncü madde mucibince, her 

iki taraf aleyhine ittifaklar imzalamıya-

Muahede ile birlikte bir müşterek 
beyanname her iki devletin hükümran 
lık haklarının mahfuz bulunduğunu ve 
dahili rejimlerin yekdiğerinin müdaha
lesinden masun kalackğını bildirmek
tedir. 
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Alman Donan
masının tertiba

tı Denişmiş 

Stokholm : 6 ( a. a. ) - lsveç 

deniz ekspnlerin;n kanaatına göre, 

Alman donanmasının tertibatı son 

zamanlarda d ~ğişt rilmiştir. Bilhassıı 

denizaltılarında yeni 1 ir t 1biye tat 

bik olunmaktadır. 

Denizaltılar LunJaıı son." daha 

faal olarak ticaret muharebesinde 

skajarak ile şimal deniziııde Cdlış.ı· 
caklardır. 

Aynı mütehassısların mütaleası· 

na göre, Atlantik denizinde sorı 

zamanda korsc:n gemisi olarak ha· 

rekete başlı yan Alman krevazörii 

Admirdl Sçberr, etrafında denizaltı 

lardan müteşekkil bir perde hattı 

ile çalışmaktadır. 

Zeni tabiye lsveç'in garp sahi· 

linde ve diğer denizlerde mühifll 

miktarda destroyerlerin faaliyete 

geçmesile de tezahür ediyor. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Ka lelrapısı civarında 

M. Rifat eczahanesldir 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı geçmiştir en çok 

sıc k gölgede 3 l dereceye kadar 

yükselmiştir. 

TAN 
-•SiNEMASI-• 

~'6!1 ~~ş©ım 
Tam Saat 8.45 de 1939-1940 

Sinema Mevsimi iqln 
Ilallumızı Teshir Etnıi~ Olan 

Tiriana ve Antonio Vargas 

Şarkılarının unutulmaz Altın Sesli 

Kahramanı Emzalsiz 

IMPERIO ARGEN11NA 
NIN 

Harikalı bir tarzda yarattığı 

ENDÜLÜS 
GECELERi 

Şaheser'e· Şaheserinin lspanyolca 

Ve hakiki Kopyesile Kapılarını 
Açıyor 

AYRICA : EN SON DÜNYA 

HADISA Ti HABERLERİ 
DIKKA T Localarımzı Hemen 

Aldırımz Tel : 266 
· BUGÜN 2.30 da 

ENDÜLÜS GECELERi 

Ve DEMlR ADAM 

tıa 

tin 

Yeti 

ilgi 

hai 
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Yeni çıkan kanuc ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

Birinci KHnm 

M Ümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan 

L) Bu İşçilerden bazılarının Mümessilliğe ait ödevlerini yapmadıkları · 

tıa veyahut gereği gibi ifa etmediklerine dair vuku bulacak şikayet üze· 
tine yürütülen tahkikat neticesinde bu halleri tahakkuk ederse 

İş Daıresinin ilgili teşkilatı bunları Mümessillik ö :levini yepmak ehli
Yetile seçilmiş olanları rey sırasiyls geçirir. 

c) Ancak idari veya inzibati bakımdan lüzu'll görülürse iş D.ıiresinin 
ilgili teşkiıati o işyerinde yeni baştan seçim yaptırmak salahiyetini de 
haizdir. 

İş Dairesi teşkilatı yukarıda yazılı hallerde keyfiyeti işyerirıin bulurı· 
dugu mevkideki Zabıta teşkilatına ve işverene veya İşveren Vekıline ya· 
~ı ile tebliğ eder. Bu yazının bir veya birkaç sureti İşveren veya İşve· 
ten Vekili tarafından işyerınde işçilerin görebileceği bir veya birkaç ye· 
te asılır. 

~DDE: 22 

9 uncu maddenin (c) bendi mucibinct Memessil hçi salahiyetini kul
lanarak iş ihtilaflarını kurtarma, uzlaştırma, işverenle veya lşveren Ve
kili ile müzakere edip anlaşma ödevlerini yapan ve Kanunen muayyen 
Sayıda olan işçilerden vefat veya Mümessillikten istifa edenlerin yahut 
0 İşyerindeki işinden çıkanların veya çıkarılanların yerlerirıe. Mümessilli · 
ğe ehliyetli olarak önceden seçilmiş bulunan diğer işçiler, kazanmış ol· 
liukıarı seçim reyleri miktarlarına göre sıra ile derhal Mümessil olutlar. 

. Bu takdirde beş nüsha olarak tanzim edile:ı Mazbata, Mümessiller 
ıle işveren veya İşvert-n Vekili tarafından imzalanarak, 

(Sonu Var) 895:~ 

Herkesin kalbine akan bir sı>s ..• Dünyaları dolaşan hazin şarkılar 

_iklimleri aşan ilahi aşk ... Hissi ve müessir bir mevzu 
işte: 

Zaralı Lander'in . 
Eşi ve benzeri görülmemiş bir şaheserı ! .. 

(HASRET) 
İlaveten : Dünya havadisleri 

Ayrıca : Miki Mavuz 

Bugün gündüz iki otuz matinede 
jki film birden 

Harp esirleri Ka~gacı Kovboy 
Telefon : 250 11096 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci şınıf göz mütehassısı 

G eziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları· 
m İstiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul e<ler. 

4 - 30 11087 

Kiralık yazıhane 
~ntakya Gümrük Muhafaza Taburunun Senelik 

Yeni otel caddesinde, fş daire · 
sinin altında Avukat Macit Güçlü 
ve Abdullah Tükücünün işgal et· 
mekte lulur, cu~u ya zıhc;ne kiraya 

'9zak İhtiyaç Listesi : 
Miktarı Muhammen bedel 

Cinsi Kilo Lira 
Kş. 

Şeker 3150 945 
bulgur 15350 1228 
\uru Fasulya 14475 1737 
1crcimek 4975 348 25 
Cytin yağı 2125 850 
\tates 11900 952 
rinç 8775 2544 75 

ru soğan 4125 165 

but 8850 531 

ey ağ 3800 3584 
un 4125 1237 50 
•an 135500 203~ 50 
u ot 201800 8072 
ltı 925500 9255 
a 270000 85U5 
r eti 550QO 9075 

150000 12.l25 

Teminatı mu 
vakkatası 

Lira Kş. 

1 

İhale günü 
ve saatı 

Ne suretle 
pılacağı 

70 88 16.10.939 Sa: 10 da açık eksiltme 
92 10 

130 28 
26 12 
63 75 
71 40 

190 86 
12 38 
39 83 

265 05 
92 . 81 

152 44 · 
605 40 
694 13 
637 88 
G80 63 
916 88 

16.10.939 sa: 11 de ,, 
16.10.939 sa: 14 de ,, 
16.10.939 sa: 15 dr. 
17.10.93;t sa: 1 O da 
17.10.939 sa: 11 de ,. 
17.10.939 sa 14 de ,, 
17.10.939 sa: 15 de ,, 
18.10.939 sa: 10 da ,, 
18.10:939 sa: 1l de ,. 
18.10.939sa:14de ,, 
18. 10.939 sa: 15 de ,, 
19.10.939 sa: l 1 de Kapalı 
19.l 0.939 sa: 15 de 

" 19.10.939 sa: 16 da 
" 

20.10.939 sa: 11 de " 
20.10.939 -"a: 15 de 

" 

" ,. 

" ,. 

" 

" 
" 
,. 

" ,, 
za:f 

" 
" 
" 
" 

Hatay Gümrük muhafaza taburunun senelık erzak ( uo mayıs 940 nihayetine kadardır. ) ihtiya~ı yu· 
•arılmı~ olup )'azılı günlerde Antakyada Gümrük muhafaza tabuıu satın alma komsiyonunca ihaleleri 
~tır. Bu husustaki şartnameler mezkur komsiyonda her zaman görülebilir. 2 - Talip hangi erz"1k
:sine girecekse o erzaklar için gerekli teminatı muvakkatayı İskenderun gümrükleri başmüdürlüğü 
:sine yatıracak ve hangi ihaleye ait olduğu teminat makbuzunda tasrih ettirecek ve ihale saatinden 
ıisyona müracaat edecektir. 27 - 1 - 7 - 13 11068 

verilecektir . tt.. zu edeni in Avu 
kat Macıt Güçly.ye müracaat et· 

Abidin Paşa caddesinde Ziraat 
Bankası karşısında Yeni yapılan bi -
na kiraya verilecektir. isteklilerin 
Halk Eczahanesine müracaat etme · 

feri. 4 - 7- 8 11088 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No:~85 
lv736 55 



• 
Sahife : 6 Türk sözü 7 Teşr;nievvel 939 

Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az f.n çok 
Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
- -- = =-

Koza 5,50 6,37 
Piyasa parlağ1 • 
Piyasa temizi • 

-Klevland - - ---29 '.\7 - Klevland-( Y~M:-) 1 

YAPAGI 
Beyaz . 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
1 

1 
1 . 

Yerli "Yemlik,, 
1 ı 1 .. "'Tohumluk,, ?.,62 

-- HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

" 
Yerli 3,15 

• Mentanc 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,75 
Delice 
Kuf yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

. ~ üç " • ..c .D Dört yıldız Doğruluk ~ 
~ :.c üç ..::! c • • 
..2 -= Simit .. 
~: Dört yıldız Cumhuriyet = N <> üç " .. .. 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

6 I 10 I 1938 iş Baukasından alanmıştır. 
P~ne Santim 

Hazır 6 47 Lireı ----
Vadeli 1. 5 7o Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -2-96 -5 60 Vadeli 111 Sterlin ( İngiliz ) -5 'M 
Hind hazır 5158 Dolar ( Amerika ) ~30 1 02 
Nc~ork 8 81 Frank (İsviçre) 00 00 

Devlet hava yolları Umum müdürlü
ğünden: 

2 Teşrinievvel 1939 tarihinden itibaren işarı ahire kadar tayyarele· 
rimiz aşağıda yazılı ~aatlerde hareket edecektir . 

(Pazardan 

A nkaradan hareket 
Saat Dakika 
14 00 

lstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
14 10 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 
9 00 

lstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

14 05 

maada her gün) 

1:.tanbula muvasalat 
Saat Dakika 
16 00 J 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 
16 20 

Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 
11 10 

fzmire muvasalat 
Saat Dakika 
11 ıo 

Jstanbula muvasalat 
Saat Dakika 
15 55 

izahat almak için acenta)ara ve Meydan müdürlüklerine mürcaat edil 
mesi. 11090 

5-6-7 - 8 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta. arını kabule 

başlamıştır. 

Adana askeri satın alma 

·-------------------·Reisliğinden : 

B 
komisyonı J 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrin 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, iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 - Şartnamesindeki ebat ve evsaf dahilinde 200 adet su fıçısı 
zarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 960 lira olup ilk teminatı 72 liradır. Eksiltrrı 
9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Adana askeri satın alma komisyonunda her ti 
görülebilir. 

3 - Taliblerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte Adana a•~ 
ri satin alma komsiyonuna müracaatları. 11056 

22 - 27 - 3 - 7 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisınd' & 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 

~tıa 

Umumi neşriyat müdür~ l~~:~ 
Macid Güçlü 'ıı. 

Adana Türksözü matbaa$! 

• 


