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BAY EDEN'IN NUTKU 

~~ londra : 7 a. a. - Dominyonlar 
~}ltı E.den, dün akşam radyoda söy-
41~· 1 nutukta demiştir ki : 

BAY BENEŞ 
PARİSTE 

• . J Q~şJ ......._ Britanya lır.paratorlu~u vatan
ı . llıQ iltı, zorbalık devrinin n hayet bul
'.) [~v s~ \re milletlerin hürriyetine brş1 
Att~ı!) edilmiş olan daimi tehlikenin 
. ~uı11cia.n kalkması hususuna azmetmiş 
J !~ti lltnaktadır ki bütün dünya millet-

~i~. ~ll'ıniyet ve sulh içinde yaşıyabil- Paris : 7 -a.a- Eski Çekoslavakya 
cumhur reisi Benes dün Londradrın 

l; 
" Gerisi ıkinci sahifede - - Gerisi ikinci sahifede -

IHiTLERiN NUTKU 
R o M A ' D A 

Menfi tesirler -p A R s D E -L O ND RA D A Uyandır d ı ! •fFM 

VAŞ I NGTONDA 
a • 

Bay Çemberlayın, Hitlerin bu 
nutkunu cevapsız bı rakmıyacak 

HITLERiN NUTKU HAKKINDA FİKRİ SORUL.\N BAY 
RUZVEL T ŞÖYLE:. DEMİŞTİR ; NUTKU DiNLEMEDiM Ki ! .. 

''K.. 1 . . oy erımız,, 

NEVZAD GÜVEN 

ukuronı 

bizim için 

Pnrti Mufettişliği 
Lıil' mazhari.vet 

olan değerli ProfesörU· 

mUz lias:tn Reşicl Tankut milli ku · 
tuphancmizc, hacmi kuçuk fakat etud 
ettigi me\'zuu butULı şumul ve açıklı-
gilc knvraynn ve İzaheden gUzel bir 
t:ser hediye etti : Köylerimiz . . 

Ayni zamanda yüksek bir vatan· 
perver olan I la:-:an Re~id Tankut , 
'.>Osynl bun;-;emizin gövdesini teşkil 
ettiği için milli davnbrımı:t.:ın başında 
gelen köylerimizin dun ve bugUn na
sıl old ugunu, yarın nasıl ol mnsı icap 
ettiğini ilm1 salahiyete kadar buyuk 
lıir cesaretle ortayn koymakta ve 
izah Ltmektedir . . ~ 

Ataturk. '' Köylu efendimizdir ,, 
_dediği zaman Turk köylUslloUn , ha
yat şartları, maddi vc manevi zen· 
e:inlik itibarile efendi mevkiinde bu· 
lundugunu iddia etmemiş , böyle ol
ması laz ım geldiğine dair veciz bir 
forrnlll içinde bize direktif vermişti . 
llasan Reşid Tankut bu kitabında 

Buyuk Atnmn bu d irektifini nasıl 

gerçekleştirmemiz lazım geldiğini re· 
alist biı· gc.ir uşle bize anlatm:ıktadır . 

.'\iernlcketin içtimai ve ekonomik 
varlığında en buyuk ağırlığı köy 
teşkil ettiğine göre , köy davası ana 
davam ızdır. Hasan Reşidin eseri bize 
bu mukaddes davanın halline yardım 
edecek malılmler vermektedir. 

•· Köylerimiz ,, i her Turk en· 
tellektueli her Turk vatanperveri 
mutlaka okumalı ve kutuphanesinde 
saklamalıdır . 
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Kenan Basımevi 

Roma : 7 (ö.a.)- ·Royt....r" Gay· 
r iresın m JŞ" bitlerin mütaleasına 

göre Hit er 'ııı nutku, müzakeı e 
ihtırn 1 erini ti\'llamiyk yıkmıştıı • 
i..\ ııMı.ycı İle Ru,,yd .ek<ıllıydler h<tıi

tasıı ı ~ızerkcn dıgcr devletlL~re Avru
pn'.ıııı ş-ırkına k ırışmeımaları hakkın
ııa y,ıpı'an ihıaı ltalya'dıi beklenilme
mı~ıır. 

İtalya sulhu bütün samimiyetiyle 
sevmektediı. Fakat Hıtler'in yaptığı 

pek mühim ~ulh tekl:flerinin ltaly.ı 

tarafından müttefiklere tı.!vdııne ihtı· 

mal yoklur. 

lt aC y a matbuatmda ise 

Roma : 7 (a.a.) - Dün - Bü· 
tun İtalyan matbuatı Hıtter'ın nutku
nun tesiri altınd.ıdır. Gazeteler nut
kun bütün metnini aynen neşrediyor· 
lar. Hu ise ecnebi' bır devlet adamı 

husu.,unda ilk defadır ki yopılmakt:t· 
dır. Gazetelerde en büyük harflerle! 
şu gibi başlıklar göze çarpmtiktadır: 
"maku l ve adilana bir sulh teklifı" 

•!Garpta ne için harp yapılsın", "Al· 
ma:Jya tekrar sulh lirzusunu beyan 
ediyor,,. 

Gcızeteler, Hit:er'ın bilhassa Al
man - Italyan münasebatına ait O· 

lan sözlerile Avrupanın katı olarak 

- Gerisi ikinci sahifede -

Moc;kova : 7 , Radyo ) -Alman 
ticaret heyeti bugltn .\lo<>kovay.:ı ge· 
lccektir . 

* 
Bedin 7 ( Radyo ) - Almanya 

Baltık denizinde Sovyetler le bir ış 

birliği ,yapmak tasa vvurundadır. 

* 
Kahire : 7 ( Radyo ) - !\lı-;ır 

başvekili gazetecilere, eğer Mıqr- İn
giliz ittifak muahedesi olmamı>' ol~ 

saydı dahi l\lısrın lngil tereye hugUn
k ll a:yni bağlıhsı göstereceğini <:öyle

::ı i-;tic. 
~ . 
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FRANSIZ GaZETELERlNOEN 

Hitler hakikate 
meydan okuvor 

"' 

H itlerin nutku Fransız tfkarı 
unıuınıyesıııce merakla değil 

fakat teces~üsle bt-klenİ}Orciu. 

f ransız matbuatının mütaleasıorıa 
gör<· bu nutuk Alman milletinin 
önünJe girişilen hareketi muhik gös 
termeyi isti1ıdaf etmektedır . Fakat 
erıternasyonal meselelı:r yeni h:ç 

bir unsur ilave ~tmiyor. 

Gazeteltr Hitlerin nuthnu şid
detli bır lisanla tenkil etmtkte ve 

a)'ni zamanda bu nutka cevap ver

mektedir . 

P etıt Parisien gdzetesi , " Hitler 
h;;kikcı te mc.) dan okuyor " 

başlığı altında yazdığı bir makalede 

di)Or ki: 
Hitfer sarih hiç bir sulh tekli

finde bulunmuyor . Bütün yaptığı 

şey eğer konuşulmak isteniyorsa 

müphem bir mütarı-ke teklıfındrn 
ibarettir. Sılahların tahdidi , iptidai 
maddelnin taksimi ve ekonoınik 

tr· şriki mesai şöyle g · ç iştiriliyor . 
Öyle ki ner~yt! varmak istediği 
derhal ;ı nlaşılıyor. Muhasematı dur

durmak. Çünkü Alman milleti bunu 

lüzumsuz bir sı-f.let ve bü ı ük bir 

tehlike olarak görü} or . 

J oı;rnal şöyle yazıyor : 
Boyun t'ğerııeyız . Eğer Polon· 

ydda tavizde buluııuyors.:ık , Maca
ri ,t;ını. Yııgoı;';,vya}'I , Romanyayı, 

Danimarka}!, İsviçre)'İ , 8elçik ayı , 

Holldn<iayı ve Avrupcırıın t n kıy

metlı hüttin inı:;anlık camialarını ve 
bizzat kerıoi nizi ölurnc mahkum 
etmiş o'uruz. 

Hitlerin nutku 

- Birinci ~ahif eden artan -

teı;kini hususund<ıkı Alman ı.i} asetinin 
hedeflerini tebarüz etıirrnektedır. 

lıalyan sıy<ıı:.i mahafılı' bu nutkun 
vtıı.iyeli aydinlattı.;;ını söylemektedır. 

Hıller'in nutkunun başlıca hususiye
ti muted 1 olan ~eklinde ve Alınan
yanın felakete ınanı olmak ıçin son 
teşebbüsünü teşkıl etmesınde münde
mictir. Hınaenaleyh alakndar devle~
lerin bu nutku büyük bir itina de 
tetkik edecek lcrı ve her türlü müs. 
tacel hareketten içıına,.J eyliyeceği 

ümıt edılıyor. Zam rn çok cıddrdır. 
Binaenaleyh gerginli$fin ızalcsi ..: e ıti

madın avdetı ım ·anlan mütalaa ertil
ınclidıı. 

Nutkun Mussolinlye tevdi 

Rom il : 7 ( a.a. ) - Gazeteler in 
bildirdığine goı·e Hetler'in nutkunun 
ıııetnı dun sabcı h saat lO'da Alm~n
ya sefırının zıyarctı esnasında Mus
solını·ye ıeydi cdılmi;;tır. 

Amerjka'ıa Göre 

Vaşıngton : 7 (a .<ı.) - Hitleı 'in 
Ruzvelt tarafından teklrf edilecek bir 
mutarı:keyi kabul etmeğe hazır olma· 
sı, V, ş · ng!on'da hayretle karşılanmış· 
tır. 

Hitler'ın bundan evvel Amerika 
Re'.~icü mhuıu tarafından sulh Lehin· 
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Yeni bir nafia 
binası yapılıyor 

Uzun zamandanberi kiralık ve 
gayri müsaıt binalarda oturmakta 

bulunan vilayet nafia mü_d üriyeli 
Kız Lisesi karşısında bir bina inşa 
ettirmektedir. 

Yeni binanın inşasına kadar 
Nafia teşkd~lı Taş Köprünün ya· 

omdaki Lıinada vnıfe gorecektır. 

Cemal Paşa mevkiinde ayrıca 
9 mevcutlu bir Nafia karakol bi

nası ioşa<ıtına başianmıştır. 

Bay Ö rge Evren 

1 Degerli mebııslarımızdan Örge 

1 Evren (Bitlis), dün şehrimize gelmiş 

!erdir. Örge Evren birkaç gün şehri 
mizde kalacaklardır. 

de yapılan teşebbüsi.ı recldettıgi ha
tırhııılmakt ıc! ır. 

Yugoslavyada mUtalea yo!t 

Belgrad : 7 {a.a. ; - Oün :ıkş:ım 

çıkan gdzateler, Hıtleı 'ıo nutkunu ay
nen dercetmektc ve nutkun başlıca 

kısımlcırıle e:cnebi matbuatının tefsir· 
lerıni teb<ıı uz ettirmektedirler. 

Çemberlayn cevap verecek 

Londra : 7 (.1 a.) -- Chamberla
yın oniiınıizdcki hafııı ılk fıısallan 

islifad1:: edeı ek Hitlrı 'i 1 ııutkuna ln
gilteı e hüküınetioin etr.lfi e •etkık e. 
clılnıi~ nokl;ıi nazaıı hakkınd .t avam 
kamarasında beyancıtt;ı bulunacaktır. 

Bu haberi \'eren "Prcss a<:socia
tıon" un diplomatik muha rini, Cham 
berlayn'ın lüzumlu istiş;ırclerdcn sorı
' a bu beyanatta bulunacr1gını kay· 
detm~l ıcdir. 

Asgari şartlara uygun 
sulh IAzım 

Londra : 7 (a.a.)- Deyli Eksp 
res gazelesine göre, Frkr.sız ve lııg-i. 
liz hiikümetleri, kendılcrinin asgaı i 
şartlarına uymıyan herhangi bir ba
rış teklifınin 1-lıtler tarafından ileri 
sürülınesının faydasız olacagını Mu
soloni'ye bildirmışlerdır. 

Bu tebligatın Rayştag nutkunu 
harnlamadan önce Hıtler'e tebliğ e· 
dılmış o.duğu bıldirilıyor. 

ltalya'daki intiba 

Roma : 7 (Radyo) - Hitler nut
kunu söylerken, 8 Musolini Alman 
sefiri ile beraber bulunmakta idı. 

lt ,ılya.'-0 ıki intıba, İtalyanın da
ima bitaraf kalacağı ve 1 !itlerin sulh 
tekliflerinin kafı olınadı~·ı ırıeıkeı.ın· 

dedir. 

Akll sellm sahibi insan için 

Vaşington : 7 (Radyo) - Ame· 
rikan mahfellerine göre; H:tlerin nut. 
kundaki "Çekoslovakyayi yeniden 
ihya ettim. 

Sözlerinin bir parça at..li Selim 
ve kafası Qlan bir insan için bir ha· 
karet ettiği merkezindedir. 

1 

Mersin - İstanbul seferleri 
dünden itibaren başladı 

lstanbul • İzmir · Mersin vapur 
seferlerine dünden ıtibaren başlan 
mıştır. Devlet dtnizyolları idaresi, 

bu hatlara eskisi gıhi haftdda iki 
vapur işletmegi kararlaşdırmrştır. 

At koşuları bugün şehir 
hipodromunda yapılıyor 

Dünde yazdığımız gibi Adana 

~on bahar at koşuları bugün Şt' hir 
hipodromunda yapılac1ktır. 

Koşular öğleden sonra yapıla 
caktır. 

İkmal imtihanl ırı 

Haber aldığımıza gör~. orta okul 
larda t-ngd İmtihanlarının bir baf 
ta uı.üılm:tk suretile orıbeş teşrin 

evvele kadar bitirilmesi maarif ve· 

kaletince muvafık görülmüşlür, 

Vılayet Köy İşleri Bürosu 
şefliği 

Vıla> et Hususi Muhaiebe köy 
işlen bürosu şefi Hakkı Mu.;;ı Ballı 

Siyasal fiilgiler oku undaki tahsi· 

line devam etmek üzere vılaycte is. 
tifasını vermiştir. 

Şimdilik, ayni vaı.ıfeye Büro ka 
tibi Mithat Köst'lioglunun bakac;ığ'ı 

hc;ber alınmıştır. 

Bay Beneş Pariste 
- Birinci sahıfeden artan -

Parise gelmiştir. Mumaileyhe refakat 
etmekte olanlar arasında S!o\·ak ordu 

sunun eski müfettişi general dest bu-

lunmakta idi. Benes bir haf ta Paristc 
kalacaktır. 

Londra : 7 --a.a.- Royter ajan 
sının bir muhabiri 13ı·ı t>şİn yakın ;ır 

kada:;.larıodan birisine yt'ni Çekos

lavak hükumetinin kun!lımısı pre:ı 

sipleri hakkın la sorduğu suallere 
bu mesele üzerinde Londrada ve Pa 

risde ve diğer uazı devlet ınerkez 

!erinde bir kaç haftadanbeı i mÜ7.a 

kereler devam ettigini söylemiş fa-

kat pek yakında yeni bir ÇeKosla
kak hukı1metinin teessüsünü ha bı!r I 
verecı:ğimizi sanıyoruz demiştır roy , 

ter in dedığine göre resmen teyid 
edilmemekle beraber Beneşin yenı 

İcr·a işlerinde sürat 

Ôgrendiğimize go. e, icra memur 

!arının, muarııe atının süralla goru· 
le~ilrnesi için heı daire ve makamla 

doğru:::lan doğruya muhabere edil· 
mesi a•Jliye v~kaletinc: muvafık gö 

rülmüştür. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şı-brinıizde gök\-Ül.Ü açık, 
hava bafıf rüzgarlı i ii. En çok sı· 
cak g )lge ie 32 dereceyi bulmuşdu 

Şehrimiz ticaret lisesi 
bina~ının inşaatı meselesi 

Ş·hrirnizde geçen yıl tem .. li atı 

lan ucaret ltsesi binası inş~atı bir . 
müddet için durmuşdu. 

Dürı aldığ'ımız mah1m<tti\ göre, 
bu binamn ikınci kısım inşaatına 

başlanmıştır. 

Sı tına mücadele 
menıurları 

Bu sene tı<>mmuzda açılan ~ıtrT11 

mücadele kursun::ı 20 talebe iştirak 
etıııışıir. Kurs bir l uçuk ay devafJl 
eııniş v~ kursa dt"va n edenler ya· 
pı'an sıııavJa nıuv .. ıffok olmuşlardıf· 
Sıhhat vt>kalt'tı 20 kişi> i 6U Jiı' 
m;ıı:lşla miicadt>lt> memuru olarak 

mııhtt:!ıf köyler~ ta} ırı et 1 iş 1 ir. 

Hir arabacı bir an1el~nifl 
başından yaraladı 

Asım Bry fdbribsında arabacı 
H.:ısan adında birisi ara ha -ını bo· 
şaltnnkta olan amele Kamilin, a· 
ra 1arında çıkan dil mürıazaasındafl 
:-onı a başınl yaba iıe vurarak yarıı 

lamışt r 

B. Edenin nutku 
- Birinci sahifeden artan -

~ııi 
imparatorluk vatanda~lan bU 

gayretlerini sükünet ve cesaretle sB 
fetmege ve icabedı:n bütün f edaı;a 
lıklan yapmağa hazırdır. Giriştiğ"i111 

hareketin neticesinde şüphemiz ) ~ 
tur. lınparatorlugun zengin ve !Lif 

türlü kaynakldrı kendiğimize hasret 
miz dava ıığurunda bir araya geıı 

miş bulunur. Bu davanın muı.aff eı' 
ınasının önüne geçilemez. 

Bu gece nöbetçi ecza !I 
Yeni otel civarında 

T a hs in eczahanes ıdit 

teşekküiün başına geçeceğini kuv 

vetle tahmin ofundu~unu ve hükfı. 

mel merkezinin muvakkaten Londra 

olac ığının kuvvetle muhtemel bulun ı 

duğunu bildirmtktetir. · ----------·------

--
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Politik hadiseler karşısında: 

Alman milleti ne 
kadar safdil 

olursa olsun!.. 
Övr'dan : 7 Teşrmlevvel 

H itlı ıin nutkun<l~ s_ı-~ilen 
çekiogenlık buguo ıçınde 
lıulunduğu müşkül vaziyete 

tenıamıl e uygundur. Sarih tekliflerde 
btılunmağa cesaret edememiştir. 
Çünkü bu tekliflerin ret edileceğini 
daha evvdden biliyordu. Fakat bun 
lara temas etmeın .. zlik de edemez· 
clı . Çiirıkü milletine karşı bir teah 
hude gir;~;ıniş tulunuyor. 

Fakat Alman mill~ti ııe kadar 
safJU o'ursa olsun daha ince müta· 
lealar Hitlere hatta biızat kendi 
mıllet:n • karşı bundan daha fada 
hürmet ederdi . Nutkun ec.,nebi dev· 
letler Üleı indet.i tes!rine gelince : 
Bunun çok fena olacağına şüphe 
yoktur. 

Jour g uet~si, Alman teklifleri
nin tetkikinde daha ileri gitmeğe 
lüzu n olmadığı mütaleasındndır. 

Ekselsior da şöyle ) azıyor : 
Netice ııe o!ur.rn olsun liitlnr'ııı 

usullcı inin AlmJn milletinde hir 
infıal ve1a korku uyandıracağını 
zanneJiyorsak aldanıyoruz . Alman 
ya'da Hitler'in nüfuzıınü ancak bir 
fllağlubiyet kırabilir. 

Garp cephesindeki 
Alman baskını 

akim kaldı 

Batırılan lngillz gemisi 

Londrcı : 7 -a,a.- 876 Ton!uk 
Glenfarg ismindeki lngiliz vapuru 
l,j, Alman tahtdbahiri t'4rafından 

torpillenerek batııılmıştır. istilıbarat 

nezareti mürettebatının kurtarıldığı 

nı bildirmr:ktedir. Yalnız tayf .ılardan 
biri aldığı yara neticesinde ölmüştür 

LonCira : 7 -a a.- lngiliz kıta. 
atının Fransa ya n lkli gece giindüz 
a•ızasız ve hadisesiz devam etmek
tedir. 

Bu mu ,zzam işin muvaffrtkiyeti 
önümüzdeki pe•şe nbe günü 

Chaınbeı lri11 tj:jrtıfından avam 
kamarasında tebarüz ettirilecektir. 

Par is : 7 -a a. - Dün akşam 
wissembourg'un garbında ileri Fran 
sız mevzilerinden birine karşı düşma 
nın yaptığı baskın lı;ıreketi hundan 
evvelki teşebbüşlerinde de olduğu 

üzere daha hid,1yett~ akim bıraktı· 

rılmıştır. 

HC:irckatın baş•n<lan beri Alınan 
kumandaıılığı bu mıııtaka<la dünden 
e-vvel de bir çok teşebbüslerde bu 
lunmuştur. \İssembonun şimal ve 
garbi orınanlıktır. BiLZat vi.ssenıbu· 

rı.g şt.ıllririin bir koç kilometre gar 
lıinae başlıyan kiiçülC v~sges'er ki 
Lauterin öte tareıfında Alman top 
raklarında F rnnsız köprü başını teş 
kil etmektedir. O karlar yüksek ol 
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Develi - Manisa arası 
Yolunda Tren kazası 

Bir katardan ayrılan vagonlar 
diğer bir katarla çarpıştılar 

•• yaralı var uç Yolculardan Bir ölü, 
Ankara : 7 (Telı fonla) - Öde 

mişten lzmire gitmekte olan 1376 

Numaralı katar Dcvili - Manisa 

yolunda gederken onbeş vagon ka· 

tardan k<>pmuş ve geriye doğru sü 

Bitarafılık kanunu 
müzakereleri 

Vaşington : 7 (a. a.) - Ayan 
Meclisinde Rita• afi ık kanununun ta 
dili hakkındaki müzakerelerin dör
düncü gününde demokrat Thomas 
bitaraflık kanununun tadili hususun· 
da hükumetin katiym hakkı oldu 
ğunu ve bunun münhasıran dahili 
bir m e s e l e tf'şkil ettiğini söy 
}emiştir. 

Sovyet - Litvanya 
müzaker.elerıi 

Kaunas: 7 a. a. - Litvanya hfa. 
riciye nazırı Urbsys'io Moskovada 
başladığı Rus - Litvanya müzake 
relerine devam edecek olan Litvan
ya ht>yeti bu sabah hu~usi tayyare 
ile R:ga'ya hareket elmiş tir. O. adan 
hava postası tayyarf'S le Moskova 
ya gidecektir. 

mamakla beraber kamilen ormanlar 
la örtü'ü bir da2' silsilt>sidir. Bura· 
sı alzas cephesi dt'ııilebilecek alan 
ve Rhin ile .. issembou g ara~ında 
imtidat ede:-n kısım ile Lorraine ct'p 
hesi denilebitecek olan ve ı::irmast'n 
sin cenu1mnJan moselle' e kadar im 
tidat eden kısrgın arasında mutavas 
sıt bir mıntaka t ·şkil eder. 

A:lrnan hudu :fu Fransızlara ait 
olan VısJembouıg çıkıntısını garr tan 
Ç'!Vİrmekte ve mundat ormanının bir 
kısmısı AlmJn topraklarında bırak
maktadır fakat bu dağın zirvesi Fran 
sız toprağındL\dır ve bir çok sahra 
istihkaınlari!e doludur. Maginot haf 
tının ileri mevzilerini teşkil eden Lu 
ralarda mütc addit büyük kaleler var 
dir bununla beraber kesif ormanlar 
la kapalı olan bu mıntakada taras 
sut işi çok güç olduğundan Alman 
lar arazisinin de çıkıntılarından is. 
tifo Je ederek bazı hareketlere te
şebbüs ediyorlar. 

ratle İnmeğe başlamıştır. Bu sırada 

arkadan gdmt·kte olan katar ile va-
gonlar çarpışmıştır. . . \ .. , 

Trendeki yolculardan bııısı oı· 

müş, üç kişi yaralanmıştır. Müddei 
Umumilik takikata başlanmıştır. 

lrokua'nın 
batırılacağı 

yollu haber! 
lngiliz bahriye nezareti 
bu iftirayı reddediyor 

u lnglllz bahriye nezareti , 
Amlral Heder gibi yUksek 
bir bahrtyel•nln böyle bir 
Adtnkle Unlformaamı nasıl 

lekeledljlne hayrat eder ,, 

Lon<lra : 7 ( Rad_yo ) - lngiliz 
b.:ıhriye nuzareti, Alııı.:ın A nıirallıgı 
tarafın<lan lrokua vapurunun .11Utte

fik ler taraf ındıın hatırıl!tcağına dair 
Amerika va verilen haber hakkınd:ı 
su hc,·aı~atta bulunmus, tur : ' . 

" Aten ya bir Alman denizaltı ge · 
misi tarafından batırılım~tır. Bu Al· 
ıııan denizaltı gemisi bir çok ~ahitlcr 
tarafın<l:ın görlllmUştur. 

İngiliz bahriye nezareti , Amirııl 
Rulcı· gibi :- tıksck bir bahri_\ elinin 
lıö.>lc \ıir adilikle Uniforma-;ını nnsıl 
lekdediğiııc hayret eder . ,, 

A nıerikrın Cumhurreisi B. Ruz
Vt:" l t la>okııayı muhafaza ctırn.:k llzerc 
biı• sahil muhafaza gemisi ve bir kaç 
torpido göndı:rdiği ni fakat bu tNl
hir.in digcr gemiler için lekrArlıınmı
yacıığını bildirmiştir. 

Londra : 'i a. a. - " İroquois ,, 
\'apurııuııun da " Atht'nia ,, nin aki
bt-tini lıazı.-layan ah vııl ve ~crait 

t:ıhtında bahrılncağınıı dair Hcrlin

den vcrilc:n h:ıbcrlerin Amirallıll ma· 
kamının nazarı dikkatini celbcltigi 
resmi bir tebliğde kayde<lilmekfrdir. 

A\.hcnianın faciadan sonra sağ ka · 
lan itimada şayan bazı kinısder fa-
rufın<lan gürUlcn bir Alnımı tahtd
bahiri tarafından b::ıtırı!Jıgı td,ligde 
zikredilmektedir . 

Facia mahalli civarında lı:ltta 

100 millik bir mesafe dahilinde hiç 
bir İngiliz tahtelbahiri bulunmamakta 

idi. " Jroquois ,, hakkındaki ihbarın 
Alman hukClım·ti t:ırafınd:m y:ıpılmı:; 
olması dolayısile bu V<"sile ile N'a. i 
Partisi ~cfleriııin zihniyeti hakkında 

Lir kere daha lıııkuın vermek imkanı 
hıml olduğu tebliğde tebnrUz dii 
ril mekledir . 

\" aşington : 7 a. a. - Hariciye 

f"olKKATA ŞAYAN HABER !< 

İtalya hükumeti, Paris
<Je kurulan Leh hüku
ıneti nezdinc mümessil 

gönderiyormuş 

Londra : 7 (Radyo) - Hlt 
lerın Ray,tağ'da verdiği 

nutkun ltalyada uyandırdı 
ğı aklsler hiç de müsait 
dejltdlr. Nutkun ltalya'nm 
harbin ba,ıangıc1ndanbe

rl ittihaz ettiği bitaraf tav 
ra halel getir miyacejjl tas 
rlh olunmakta ve nutukta 
saölam sulh esasları bu 
lunmadı41 kaydedllrnekte 
dlr. Roma mahfillerine gö 
re, Polonya'mn lstlkfAllnln 
ldamesl ltalyan: hUkOmetl
nln prenslpler.•nden blrld•r 
ve bunun içindir ki Roma 
hUkOmetl ltalya'dakl Leh 
serfllnln vaziyetini tammak 
hı berabnr Parls'te kuru 
lan yeni Leh hUkOmetı nez 

l dine de bir mUmesall gön. 
) dereceklf r. 
.....,........ 

Polonya milletine 
bir beyanname 

Yeni bir Polonya! 
Paris : 7 a. a, - Polonya baş· 

vekili general Skorski, Polonya mil · 
!etine hitaben bir beyanname ne-ş · 
retmiştir. General bu beyanname· 
de diyor ki : 

"Gerek kendi adıma gerek ar· 
kadaşlatım adına beyan aderim ki 
milli birlik hükumeti kenifüerine \.e 
sizlere layık yani büyük ve bilaisti
na bütiin vatandaşlar içiu adil bir 
Polonya ktJrmaktan başka bir he
def takip etmiyecektir. 
"Polonya cümhuriyeti ve milleti adına 
bütün dünya önünde resmen beyan 
ederim ki Polonya milletinin top· 
raklarına ve en aziz hakkın1 teca 
vJz olunmuştur. Polonya devlelin·n 
parçalanmasını asla kabul etmiye· 
ceğiz. 

lngilterenin Polonyaya 
açmış olduğu kredi 
Londra : 7 a. a. - 7 Eylul 93J 

tarihli anlaşma ile P0looyaya açılan 
ve fakat fogilt~rede kalan 5 mil on 
lngiliz liralık kredi Pa ı is'te y~rlt•şt n 
Polonya hükumeti tarafıo rbrı harp 
hedeflerinde sarfolunacaktır, 

nazırı llull , mntbualn ynpbğı bey:ı
nntlıı, Athenin vapurunun torpillt'n· 
me~i hadisesi c(rafındn lıutun nıalu· 

m:ıtı toplamak U7.f're tahkikala dt•\·;ıın 
t.·dildiğini hildirmi;otir . 

A lhl•nia 'yı torpilkyeıı gl·minin Al 
nıan olnı:ı.dıgına do.ir Alınıın.' n tara· 
fından Amerika.ya rcsrn~n malfıınnt 
verilip v~rilmediği ~ualine cevaben 

" h:ıJ ır ,, <lcruiştir. 
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BİR POLONYA HİKAYESİ 

•• f f RADYO 
Uç adam Bügünkü Program 

TÜRKfYE RADYO DIFOZIYON 
POSTAL ı\Rl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Ş 
afak söküyordu .. Baltık 
denizi, küçük bir göldeki 
su kadar -:!u • u ve sa~in l .. 

-----------Yazan-----------

Ta n güne r 
Dalga"ız, köpüksüz, düpe düz uza
nıp gidiyor .. Ufukları setleyen şah
lanmış dalgalar erimiş gibi l 

sönüyor. Bir tek çare var : Şert'fle öl 
mek 1 Hazırmısmız ? 

Gydina önünden Ordingl~urg'a 
doğru >ol almış küçük bir Leh 
torpic osunun savurduğu dumanlar 
görülüyor. Gj <'dsen deltasi önündrn 
yukarı tloğı u koşan bir Alman 
kıuvazörü de ııı C' çiliyordu . 

Harbin patladığı sabahtı. 
Bu Lt·b torpidosu Skaiarakh n 

Şimal denizine çıkarak kurtulmak 
isterkerı bir Alman kruvazörünün 
takibine rnaı uz kalrn•ştı. Torpidonun 
sürati o·dan fazla idi; fakat küçük 
geminin ocağına atılan son kömü-
ı ünde yalaza lan sönmek üzere bu 
lunuyordn . 

* 
- Kaz,n soğU}Or mu dedin ? 
- Evet 1 
Kaptan Pıoski'nin Çt'neleri ki 

ljdlenmişti. A 1 eşl i gözlerini kuman
da dairesi ıı in dııvarlarında , yerle
rinde , mo' ilyelerde ve önündeki 
aletlerde gezdiriyordu . Fakat ara. 
dığlm bulamıyordu; bu gözlerinden 
belli idi Kaptan yakacak bir şeyler 
arıyordu. 

- Kömür kalmadığını kimseye 
söylemedin mi 1 

- Hayır 1 Fakat mürettebat , 
tekn~nin yavaşlamasından bunu an· 
ladı. Dört tarafa koşup ocağa ata 
cak bir şeyler arayorlar .. işte ku· 
mandan bakınız tayfalar aşağıdan 

neler çıkc.rınışlar L 
Kuman fan Pin ski çavuşun işa 

ret ettiği yere bakınca , acı acı gü 
lerck mırıldandı : 

- Yasbk ve battaniyeler 1 .. 
Bunların yapacağı istim bizi kur · 
tarabilir mi hiç t 

Biraz durduktan sonra emrini 
verdi : 

- Haydi vazife başına 1 
Kumandan yalnız kalınca he

men dürbine sarıldı ve geri ufuk 
lara doğru baktı : F. 72 , Alman 
kruvazörü tarafından ısrarla taki
bediliyordu. Şimdi aralarında beş 
mil aoc~k kalmı~tı. 

Kaptan kumanda köprüsüne çı
karak haykırdı : 

- Muzika 1... Makine L-ısımla 
rından başka herkes göverteye 1 

Bfş on saniye içinde F. 72 nin 
mürettebatı, süvarinin karşısında, 
sıralandılar. Kumandan bu heykel
leşmiş insanları birer birrr alnından 
öpdükden sonra konuşdu : 

- Evladlanm l 
Kumandan, bunu söylerken, elile 

ufuklarda giddikçe büyüyen bir nok 
tayı gö,teriyordu : 

- Görüyorsunuz. Düşmanın eli 
ne uüşmemize çok yok 1 Çünkü kö 
mürümüz kalmadı, Ocaklar gittikçe 

Kapdanın son sözü, Baltık'm su 
larına daha çarpın tdao merd Polon 
ya bahriyelerinin ses yalausı ara· 
sında l'.oğuldu : 

- Hazırız 1 
Kumandan son emrinide verdi : 
- Arka ve önlerde sağ sol su 

kesimlerindtn aşağı olan kapaklan 
açın 1 

Bu son kelimeler kuınandanın ağ 
zmdan dah.ı dökülmemişti: arka sı · 

radan ü~ dinç Polonya bahriyelisi 
fır !ayar ak h~ykırdılar : 

- Ocağı Parlatacak şey, yok 
değildir, Kumandanıml 

Suvari bu sözleri biraz geç inti 
kal etmişti. Cevap vermesine mey
dan kalmadan üç bahriyelinin ka
zanlara doğru inen merdivenlerde 
şimşek gibi belirdıklerini gördü: 

* 
Üç tayfa ocak önüne indikleri 

zaman ateşçi sordu: 
-·Ne o? 
Üçüde birden kükredi: 
- Ocağın kapağını aç 1 
- Yapma Siera yapma Zoviçl 

Yapma Pukil Bu, dünyada görülmüş 
şey değil.. Salman Sizi! 

- Çekil 1 
- Çekilmiyeceğim .. 
Üçü de: yine sesleri gibi bir, 

ateşciye bir anda üç yumruk salla· 
dılar. 

Zoviç sağdaki pedala htzla bas
tı . Ocağın açılan kapağının altın· 
dan sırıtan bir cehennem ağzına 

dağru kendini fırlattı ve Siera, Zo 
viç'i ve onu da diğer bir gövde 
takibden gecikmedi . 

Kumandan ve taife, bu tablonun 
son saniyelerinde yetiştiler. Hepsini, 
elem, hayret, göz yaşı ve takdiste 
m~zcolmuş bir düşünce bulutu 
sarmıştı . Pütün . bakışlar, F. 72 nin 
sönmek üzere olan ocağında paı la· 
yan kadife alevlerde toplanmıştı. 

Üç insan gövdesi, F. 72 nin 
ocağını biran parlattı; fakat kazan 
da istim yapamadı . 

Alman kruvazörü küçük torpi
tonun peşini birakmıyordu. iki gemi 
arasındaki mesafe ancak bır mil 
kadar kalmıştı . 

Kumandan eski emrini tekrar-
ladı : 

- Kapaklan açın 1 

* 
iki dakika geçmeden sular gü· 

verteyi aşmıştı • Küçük gemide zer· 
re kadar panik hareketi olmadı , 

Bütün mürettebat vazifesi ba
şında F. 72 il~ beraber ıularda 
kaybolmuştu . 

Zoviç, Siera ve Puki'nin gayeleri 
tahakkuk etmemişti. fakat onlar ve 
arkadaşları, Polonya tarihine kah
ramanlığın iki şaheser misalini ver 
diler. 

TangUner 

Romanyadaki 
Ukranyalılar 

Bükreş : 7 -a.a.- Radar ajansı teb 
liğ ediyor. 

Başvekil argekoyanu ekalliyetleri 
nazırı hazır olduğu halde Romanyada 
ki Ukranyalı ekalliyet mümessillerini ka 
bul etmiş ve onlarla Ukranyalıların 

milli kalkınma cephesiue girmeleri hu 
sununda bir anlaşma akdeımişıir. 

Ro r en tabiiyetinde olan Ukranya
Iılar yüksek milli mecliste 4 aza tara 
fından temsil edileceklerdir. Ukranya
lı meslek teşekkülleri şimdiki kanunda 
derpiş edilen teşkılata girecektir- Har 
si, iktisadi ve içtimai' hedeflere uyan 
bir teşkilat vücuda getirebileceklerdir. 

Romen hükameti bu anlaşma ile, 
biitün ekalliyetlerin milli kalkınma cep 
hesine alınması hareketini bitirmiş olu 
yor. 

~Askerlikten kaçan eski 
Komünist fırkası katibi 

Paris : 7 a. a. - Askeri ma
kamlar, evvelki gün askerliğini yap 
makta olduğu kıtadan firar eden 
eski Komünist partisinin umumi 
katibi Mayrice Thorez'in tevkifini 
emretmiştir . 

Yeni " Amele ve köylü " gru
punun reisi Ramette ve umumi ka
tibi Florimond Bonte de firar etmiş \ 
ve henüz bulunamamışlardır , 

ALSARAY 
-slNEMASl-

BugÜn ve bu gece 

Baştan Başa müthiş 

Maceralarla dolu 

Ti BET 
ESRARI 
30 Kısımlık 

Aşk Macera ve 
Heyecan Şaheserini 

Sunuyor 
11095 
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12.30 Prog ı am \'e mem?eket saat 
ayarı 

12.35 Ajsan ' 'e mt troroloji ha· 
beı leri. 

12.50 Türk müzig-i (Klasik eserler 
ve halk tüıküleıi ) Ani aıa Rad)'o· 
su Küme Ses ve Saz Heyeti. idare 
eden: Mesut Cemil. 

13.30-14.30 Müzik ( Küçük Or· 
kestra) Şef : Necip Aşkın 

!8.00 Program 
18.05 Memleket saat aya ıı, aj•n~ 

ve meteoroloji haberleri. 

s 
1Jl1ınu 

1 
doks 

'2 
3 

hpıl 

18.25 Mözik (Radyo Orkeslrası da 
19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan 

Okuy:ın : 1 - Sadi Hoşses 
20.30 Konuşma 

20 45 Türk müzi ği (Fasıl heyeti) 
21.~0 Müzik (Dans müziği-Pi). 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans 
22. ı 5 Ajans spor servisi 
22.25 Müzik {Cazband Pi) 
23 ~S-23. O Yarınki Program ve 

kapanıs 

Rus - Alman hudut 
anlaşması 

Kaunas : 7 a. a. - Yeni Rus
Alman hudut aı1laşmasile Alman· 
yaya kalan Suvalki mıntakasında 
Alman kıtaatının ilerleyişi devam 
etmektedir • Alman kıtaatı bugün 
mezkur mmtakadaki Litvanya hu
duduna varacaktır • 

TAN 
--si NEM ASI-• 

IBlUI Akşam 
Tam Saat 8.45 de 1939-1940 

Sinema Mevalml için 
Halkımızı Teshir Etmiş Olan 

Tiriana ve Antonio Vargas 
Şarkılarının unutulmaz Altın Sesli 

Kahramanı Emzalsiz 

IMPERIO ARGENTINA 
NIN 

Harikalı bir tarzda yarattıtı 

ENDÜLÜS 
GECELERi 

Şaheser!e .. Şaheserinin 
Ve hakiki Kopyesile 

Açıyor 

lspanyolca 
Kapılarını 

AYRICA : EN SON DÜNYA 
HADISA Ti HABERLERi 

DiKKAT Localarınazı Hemen 
Aldırımz Tel : 286 

BUOON 2.30 da 

ENDÜLÜS GECELERi ve Muazzam, Müthiş Tarihi Şaheser, 
POMPIENIN SON GÜNLERi 
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Adana Belediye Riyasetinden: 
temiz tutulacak ) 1 ( Yaya kaldırımları 

'b Belediye kar.ununun 70 inci maddesinin 15 inci fıkrasına tevfikan 
1 ~ar ve belediye meclisinin 25 - 4 - 931 tarihli toplantısında kabul 
{)luoan zabitai belediye talimatnamesinin 15 inci maddesi mucibince : 

N ...ı ( Dükkan veya ev sahipleri veya kiracıları dükHn veya evleri önün 
\lek· U ı yaya kaldmmlarını her zaman t(miz tutacaklaıdır. ) 

at 

a· 

rltl 
o· 
re 

r· 

I Yaya kaldııımı yapılmış olan cadd~lerde bu lazimeye riayat etmeyen· 
er btledi}e daimi enciimeninin 29 - 9 - 39 tarih ve 1705 sa}'ılı kara. 
tıııa müstrniden bir lira maklu hafıf para cezasilc cezalandınlaraklardır. 

Sayın hemşerilHin temizlik hurnsunda azami it ina gösttrmeleri rica 
ol1ınur. 6 - 8 11094 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye zabıta memurları içiıı kışlık elbise yaptırılmak üzere 

doksan metre lacivert kumaş açık eksilmeye konulmuştur. 
1. - Kumaşın muhammen bedeli 553 lıra 50 kuruştur. 
3 - Muvc.kkat teminatı 45 liradır. 
4 .- İhalesi 10· 101939 Salıgünü saat 15 de Belediye encümeninde 

nıı hpılacaktır. 
5 - Nümune ve şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İstiyenler ora· 

uı .J 
"a .. b" · 1 gore ılır er. 

6 - İ:steklilerin ihale güııü mn\<akkat teminat makbuı.lariyle birlikte 
l'rıuayyen saatte Belediye encümenine! muracaatları ilan olunur. 

11066 27-30-5-8 

ti~ ~dana Askeri Satın Alma Komisyo
bu Reisliğinden : 

ve 

l - lslahiye ve Maraş garnizonları ihtiyacı için 626 bin kilo ekmeklik 
lı,n kapalı zarfla ek si itmeye konulmuştur. Mubammt n bed,. li 89180 lira 
ıı .up ilk teminatı 6688 lira 50 kurıışlur fhalesı 11 - 10 - 939 Çarşam · 
i a günü saat onda Adana A~keri Satın Alma Koınsiyonunda yapılacak· 
fit, 

S 2 - Şartnamesıni I~ta.nbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, Askeri 
atı11 Alma l<cmisyonlarınc n her gün göre bilırler. 

3 - l·,teklil er tayin edilen günde ihale saatındarı en az bir saat ev
tlirıe kadar kanunun 2, 3 maddeleriudeki şeraiti haiz oldukların a dair 

>esaikle teklif mtklupları nı komisy(na \erme'eri l a zımdır. l 1054 

abone şartlan 

l 'l. .4.. ylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

1 - Dış mt:ıııl e kt::tlcr ıçın Abone 
lı deği~me1 } alnı:z. posta m:ı:mıfı 
edilır. · 

- llanl<1r ıçın ıdareye mura

<!rlilmelidir. ..... ___ .. ____ _ 
ayet Jandarma Komu
lığından: 

andarma için binek ve mekka 
Yvanı satın alın::ıcaktır. Satmak 
enlerin hay ... anlarını Vilayet 

i:larnıa Komutanlığında müteşek 
onıisyona getirmeleri ilan olu-

29-1- 5 - 8 11076 

ilan 
Kiralık Bina 

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

1 !eri. 4-7- 8 11088 

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

Kiralık Ev 
No33 
Tütkocağı mahallesinde İcra· 

dairesinin gün doğusunda Fevkani 
ve Tahtani (8) odayı ve biri kapa 
lı olmak üzere 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 kiral ktır. Kiralamak 
istiyenler Cümhuriyet Halk Partisi 
kaleminde Hüsnü Yurtcu ile görüş 
melidir. 

3 - 6-8 ı 1084 

:.--------------------------------------------------------
SÜVARE 

8,45 
MATİNE 

2,30 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Gala •• • 
musameresı 

Herkesin kalbine akan bir St"S •• , Dünyaları dolasan hazin şarkılar 
iklimleri aşan ilahi aşk ... Hissi ve müessir bir mevzu 
işte: 

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

(HASRET) 
ilaveten : Dünya havadisleri 

Ayrıca: Miki Mavuz 

Bugün gündüz iki otuz 
jki film birden 

matinede 

Harp esirleri - Kavgacı Kovboy 
Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 211 0565 

Birinci Krnım 

M Ümes~il İşçiler Seçi mi 

- Dü~den arta,, 

birinci nüshası İş Dairesinin ilgili trşkilatına, ikincisi o mahallin en lü· 
yük mülkiye memuruna üçüncüsü o mahallin bğlı bulunduğ:.. Zabıta teş• 
kilatına gönderilir; dördüncüsü lşyeren veya İşveren Vekiline veriliı; be· 
şincisi ve lüzumu halinde bunun müteaddit suretini işyerinde bir veya 
birkaç yere asılır. 

8uodc.n başka, Mümessil İşçilerin toplantılarına her hangi bir sebeple 
gelemiyen salahiyetli İşçinin yerine dahi evvelce Mümessıllik ehliyetile 
seçilmiş bulunan işçilerden biri, o toplan~ıya ın<ıbsus olmak üzere, Mü
messil sıfat ve salahiyetile geçerek kortarılacc.k mesolenin müzakere ve 
kararına iştirak eder. 

Bu takdirde, yukarıki fıkrada heyaa olunduğu gibi Mazbata tanzimi· 
ne hacet olmayıp ancak keyf.yerin toplantı zaptına geçiıilmesi!e iktifa 
t'.dilır. 

Şukadnki, ardı ardına üç toplantıya, yahut bir ay zarfında muhte
lif beş toplantıya, meşru mazereti olmaksııın gelmiyen Mümessil lşçinin 
bu sıfat ve salühiyeti kendiliğinden zail olarak yerine, Mümessilliğe eh· 
liyetli diğer işçilerden en fazla seçim reyi almış bulunanı, kat'i surette 
Mümessil olur. 

Bu takdirde, yine bı:-ş nü~ha Mazbata yapılarak birinci fıkrada yazı
tarzda muamele olunmak icap .-der. 

MADDE: 23 

Mümessillik ehliyetinde olan işçilerin, Miimessilliği icraya sa'ahiyetli 
arkadaşları yerine g<>çmek Vl':ya 21 ve 22 inci maddelerde yazılı sebep· 
terden dolayı eksilmek suretile mevcutları kalmayıp da, İş Kanunu'nun 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koz.---- 1= s.2s 6:so 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi • 

Klev1and - ---
30 36 - Klevland-(Y.M:-) 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 
;a:_ 

ÇIGIT 
1 

1 
1 

1 1 
Yerli "Yemlik,. 

1 .. "Tohumluk,. 'l,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3,15 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf ~.62 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek . 
Susam 11.25 1 

UN -- Dört yıldız S~lih . 
... üç " " :E ~ Dört yıldız Do~ruluk 
~t:: üç ..: c .. . -o - Simit - - " ·- C'C ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

::ı 
N C.)o ---
ı- üç " " 

Simit. .. 
Liv~rpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

7 I 10 I 1938 iş Baukasııidan alınmıştır. 
Pene Santım 

Hazır 6 4i l.iret 

ı--o -70- Rayişmark 
Vadeli 1. Frank (Fransız ) -2-96 

-0-00 Vadeli ili -Sterlin (İngiliz ) -5-'M"" 

o 100 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1
30 1 02 o 00 -Frank-( İsviçre) Nevvork 00 00 

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

•• " 32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ı~ğustos, 1 Eylôl, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1 K RAM l Y ·E L E R : 

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 talıhınızı de dcnemış olursunuz 10661 

, 

Devlet hava yolları Umum müdürlü· 
ğiinden: 

I!.!!! 

2 Teşrinievvel 1939 tarihinden itibaren İşarı ahire kadar tayyare le 
rimiz aşağıda yazılı ~aatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 

Ankuadan hareket L.tanbula muvasalat ~ 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 
~ 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 
-.......J 

~ -
Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 

· Saat Dakika Saat Dakika 
14 10 16 20 

~ -
Adanadao hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 00 11 10 
-

lstanbuldan hareket lzmire muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 20 11 10 
~ 

fzmirden hareket f stanbula muvasalat be 
Saat Dakika Saat Dakika ~·ı 

14 05 15 55 bı 
~ te 

2!~ 

izahat almak için acentalara ve Meydan müdürlüklerine mürcaat edi .. ~ 
mesı. 11090 be 

5-6-7- 8 
ile 

~. 

~ ol 
- )q 

Muzaffer Lokman 
ta 

Dr. dı 
~lıı 

lç hastalıkları mütehassısı is 

ta 
arını kabule 1 Hergün muayenehanesinde hast .. is, 

başlamıştır. >ı . 
t, 

~ ik 
Ilı 

i~ 
~ •ı 

Doktor ltı 

Mesud Savcı ~ 
\>, 

t. 
Birinci sınıf göz mütehassısı ~ 

G~ziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşıma kadar hastaları ' 
t, 

nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eJer. 
~ 
d. 

5-30 11087 i~ 
~ h 

~ 

f, 
i~ 

~ ll'ı - ~ 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşısında ıı, 

Diş Tabibi 
~ 
\ 
~ 
~ 

·~ 
Yusuf Hüsnü Başarır ~ 

1, 

ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini d Geziden avdet etmiş 
11086 4-30 ~ muayenehanesi üstüne taşımıştır. 

~ 

~ ~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Gü lü ç 
Adana Türksözü matbaaSJ 

~ 


