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! Büyük Millet Meclisi- J • • • i nın altıncı devre birin ! 
i ci içtimaı bugün 
J aktedilecektir 
i 

GÜNDELtK SlY ASI GAZETE 5 Kuruş 
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CıımlıııriyPf ba \'mmınrlan Pnstı11lfflrtPIPr : l:.:ri h:.lıırımız ve erkek tal1>lıeler f!tçit resminrlP 

! Ankara : 31 (TeEefonl•)
! •uruk Millet Mecllsinln 
! •lbncı devre birine• içti· i 
J "'aı Y•rın •••t t5 dedir. i 

Onaltıncı yıl bayraınıınız 

1 8u mUnasebeUe Rel•I· ( 
i ~Uınhur MlllJ Şefimiz ismet ! 
i llilnu bir nutuk •IYllY•· ! 
i Ctlklerdlr. ! 

• • '·-..•. .,, ........................................ . 

~t Vekilimiz 
~olduğun
~a etti 

Nazmi Topçuoğlu 
ticaret vekili oldu 

tet ~lqua : 31 ( Telefonla )-Tica
~. Vekilimiz Bay Cezmi Erçin hasta 
~dufundan dolayı isUfa etmiıtir. 
ttİQe Aydın Mebusu Nazmi Top
~ Ticaret Vekiletine getirilmiş-

Cumhuriyet bayramı Adanada 
büyük tezahüratla geçdi 

Yurdun her kö~esinde olduğu :İ' 
hi Cumhuri~·etimizin lli ıncı yıl dö
nUmU bayramı Adanada da kutlandı. 

Buyuk hayr:ı.mımız, ~ehrimizde ge 
çen yıllarln mukayese kabul etmeıı: 

bir neşe ve haı·aret içinde :geçmiştir. 
Adanalılar ve Adananın köylerin

den gelen on binlerce İnsan şehri:a 
ana yallarım hmca hınç doldurdu. 

8a.) rama birgUn evvelinden başla 
yan Adana bilhassa 29 Teşrinevvd 
gunu coşdu, taşdı ! 

Vali, komutan ve erkan tribün<k 

Saat 9 da vilayette yapılan ka
bul töreninden sonra Cumhuri.yet mey 
danına gidilmiş, valimiz Faik Ostun 
komutanınnz Arif Tanyeri ve parti 
başkanı Fethi Uğurlu, botun grupla
rın ve halk kutlelerinin ÖRUnden 'ge
çerek ve her grubun önunde durarak 
buyuk bayramı kutladıktaTJ. sonra 
Ataturk parkı öunde gelinmiş ve hep 
bir ağızdan onuncu sıl marşı söylen• 
mesini mUteakip buyuk. geçit töreni 
başlamıştır. 

OMA KABiNESiNDE 
iSTiF ALAR OLDU 
~lalya genel kurmay başkanı da dün 
istifa etti ; yerine Grasyani getirildi 
~011la : 31 ( Stefani ) -· ltalya 
~kurmay başkanı Pavyani istifa 
~r • Yerine Afrika kuvvetleri 
ıı.~anı general Grasyani getiril 

latı,~ıca İtalyan kabinesinde de 
Jc olmuıtur. 

~ :rporasr.onlar nazırı, maarif na· 
~de e nazırı , münakalat na-

Bitaraflık 
~Yan 
t,dil 

tarafından 
projesi dün 

zırı, nafia nazırı, ve ordu müsteşarı 
ile Baıvekalet müsteşarı da istifa 
etmiılerdir . 

istifa edenlerin yerine tayinler 
yapılmış ve yeni kabine Muııolininin 

riyasetinde faaliyete geçmiştir • Bu 
istifalar hakkında bir malümat veril
memektedir . 

kanunu 
kabul 

meclise 
edilen, 
verildi 

AMBARGONUN IPKASINA ÇALl,AN KOMiSYONUN YA
PACAcll TEKLiFLERiN REDDi MUHAKKAK BÖR0L0YOR 

- Yazısı iç .. ride -

Birioci devlet resim ser

gisi Anka .. ada açıldı 

Ankara : 31 ( Telefonla ) - Bi· 

rinci devlet resim ve he.ykel sergisi 

buglln saat 17 de törenle açılmıştir. , 

Ataturk parkı önUnde yapılan bu 
resim geçit pek mutantan olmuşur. ı 

Turk askerinin ve motorla kıtala . 
rının, jandarmaların, talebelerin, par 
tililerin, halkevlilerin ve sporcuların 

- Gerisi ikinci sahifede -

Sovyet Rusya meclisinde 

Molotof söyliyeeeği nutukla 
bazı tekliflerdemi bulunaeak 

Paris : 31 (a.a.) - Bugün top· 
)anacak olan Yüksek Sovyct Meclisi 
ve Molotof'un harp ve 'sulh hakkın
daki sözünü bu münasebetle söyli
yeceğine dair bir kaç günden beri 
dolaşan haberler Fransız matbua tını 
meşgul etmekteelir. 

Pelit Parisien diyorki : 
15 günden beri işitilmiyen sulh 

taarruıu Rusların bir hücumu ile mi 
tekrar başlıyacaktır. Fakat hiç şüphe 
edilme~in ki. Sovyel teşebbüsü İngil-
tere ye Fransada kayıtsızlıkla karşı· 
lanacaktır. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Son dak~ka: 

Paris : 31 ( Radyo ) - Fransız 
gazeteleri doktor Şabt'la Hubenber
gin Almanyadan kaçtıklarını yazmak 
tadır. 

* 
Paris : 31 (Radyo)- Sö.} lendi~

ne göre Alman baş kumandanlığı 
Fon Ravş'tıın ahnacak ve Alman 
genel kurmaymda buyuk de~işiklikler 
olacaktır. 
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RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DIFüZiYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşanba - 1 I 111 939 

12.30 Program' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleıi 

12.SO TÜRK MÜZIGt (Pi.) 
l3.30/14.00 Müzik (Küçük orkestıa 

Şef : Necip Aşkın) 
18.00 Program 
18.05Mcmleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Türk muziği (Fasıl heyeti 
19.23 Konuşma (Dış politika ha

diseleri 
19.40 Türk müziği 
Çalanlar : V~cihe, Fahire Fersan, 

Refik Fersan. Cevdet Çağla. 
1 - Melek Tokgöz 
20.20 Temsil 
20.50 Konuşma (Haftalık posta 

kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseti Cumhur 

Bandosu · Şef : Ihsan Künçer) 
22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 

haberleri, ziraat. Eshan-Tahvılat kam 
biyo·Nukut Borsası (Fıyaı) 

22.20 Serbes &aat 
22.30 Müzik (Ra vel : Pıyano için 

sol - el K onsertosu Pi.) 
22.20 Müzik (Cazband - PJ.) 
23.'l5-23.30 Yarınki Program ve 

Kapmış. 

Yeni bir Haşhaş nizam
naınesi hazırlandı 

-·-
Ziraat Vekaleti Haşhaş tkiltcek 

mıntakalarla bu mıntakalar içinden 
af yon sütü toplanmasına müsaade 
edilecek sahaların tesbit ve ilanında 
takip olunacak usuller ve idare 
amirlerinin mürakabe şekilleri hak· 
kında bir nızamnamc projesi hazır
lamıştır. Proje önümüzdeki günlerde 
Devlet Şurasına sevkedilmek üzere 
Başvekalete verilecektir. 
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Halkevi gençlerinin Adana Kız Lisesine 
verdiği Müsamere leyli meccani 

Şehrimiz Halkevi tem:,İI komi
tesi gençleri Cumhuriyet bayramı 

nın ikinci akşamı Asri sinema salo· 
nunda \erdikleri müsamerede" Ateş,. 
adlı milli piyesi oynamı~lardır. Bu 
piyes diin gt>c~ tt'krarlaıımı~1ır. 

Gençlerimiz bu oyunda fçvkdlade 
muvaffak olmuş'ar ve salonu doldu 
ran hıncahınç halk kitlesi tarafın· 

dan sıksık şiddetle alkışlanmışlar 

dır. 

Eski tekaüt kanununa 
göre bağlanmış maaşlar 

E~ki tekaüt kanununa göre bağ 
lanan aylıklardan birikmiş olanların 
tediyesinde ve zat maaşlarının ver· 
gi ve rüsüm tt>tkikatında bazı yer 
lerde yanlış muameleler yapıldığı 
anlaşılmı~tır. 

Maliye vekaleti, bu gibi maaş
ların vergilerinin ve tcvkifatlarının 
hesap işlerine mütaalli'< bir talimat 
name hazırlamıştır talimatname bu 
maaşlara ait bütün müameleleri ay 
rı ayrı göstermektedir ve alakalılara 
tebliğ edilmiştir. 

teniş kortu parlak 
bir merasimle açıldı 

Atatürk parkında yapılmış olan 
teniş kortu evvellki gün törenle açıi 
mıştır açılma töreninden sonra tenis 
müsabakaları yapılmıştır. 

ŞEHiRDE HAVtt 

Şehrimiz dün gökyüzü kısmen 
açık, hava h,,.fjf rüzgarlı idi. Ençok 
ıçakgölgede 25 deHct yi bulmuş 

girenler 

Muhtelif bölgelerde yapılan mü. 
sabaka imtihanlarında kazananlar
dan bir kısmı Adana Kız Lisesine 
leyli meccani olarak kabuJ edilmiş· 
leı dır. Kabul edilenler şunlardır : 

Boludan Melek,Tefenniden Kad 
riye Dönmt>z, . Ordudan Handan 
Ernes, Çanakkaleden Saime Kan. 
tarcı, dılt>cıkten Didar Totökü,Ge· 
liboludaıı iffet Bi~akcıoğlu, Antak
yadan Nihal, Mersinden Saadet, Si· 
lifkeden Mediha Bellen, Divrikten 

, Saariet, lspartadan Saadet Altın· 
dağ, İstanbuldan Nafiye Gündemin, 
Adapazardan Fatma Zübayde, 
Adapazardan Hayriye Ilgaz. Kılkış
tao Mehlıka Özel, Ankaradan Me· 
Jiha inak, Adanadan : Edibr, lsken
derund an Leyla Cczmen, Adana
dan Hatice Beyhankılıç, Ceyhan
dan Hayri Tör, Si ifkeden Fatma 
Yü~sek. 

talebeye halkevinde 
gösterilen iliml~r 

Halkevimiz Cumhuriyet bayra· 
mının ilk günii öğled<!n sonra ve ak 
şam şehrimiz okulları talebelerine 
halkevi salonunda bölğeye ait bazı 

ilimlerle, Türkçe sözlü ve eğlence 

li ilimler spstermi~tir. 

Taş ocaklarından alınacak 
köy hisseieri 

Taş ve kum ocaklarınd•m köy 
idareleri tarafından resim alınıp alın 
maması dahiliye vekaletince tetkik 
olunmaktadır. 

Onaltıncı · yıl 
bayramımlZ 
Birinci sahifeden artan -

ztncirlediği muazzam ala.)·ın, vali 
komutan ve erkanının l>ulundJ~u ı 
bunun BnUnden geçi,.i hirbuçuk s 

surdu. Vuzbinlercc halk kahran 
askerlerimizi çılkınca alkışlıyordu 

Sabahın erken aatlarından iti 
ren dolan asfoltyol gece .rarısına kı 
kalabalığını muhafaza etti. 

Bayramın birinci gUnU saat l:J 
ordu namına Ataturk anıtına bir ç 
lenk konmuştur bu törende ko.nuf
nımız Arif Tanyeride hn~ir bulunıı 
tur. Saat lG da hnlkevi, parti, bt 
diye ve devlet demiryolları tarn 
dan hazırlanan zarif çelenkler önl 

halkevi bandu~u oldugu halde parl 
halk evli ve izci gençlerinin elleri 
muhteşem bir alay halınd.l halke• 
den hareket edilerek Ataturk anıt 
gelindi. Gençlik. unutulamaz olan 
di Şefi, bu buyuk b11.yı·am gUuU 
teessUr ve neş'e ile karışık göz : 
ları arasında takdisle andıktan 
ra anıta çelenkler kondu "·e döntl 

llalkevi radyo,unda ve umumi 
!erdeki rad_rolarda ,halkımız Milli 
fimizin Ankara stadında sö, !ediği 

lamak nutkunuda bu.' ıık bir nlakn 
neşe içinde tlirılcıni~tir. 

Bayram geceleri. ~ehrimizdc l! 
duzden çok dahn hnr:ıretli oldu. 
dan başa donannn ve ışıklnnnn c 
delerde gece fener alayları yapılı 
tır vilayet ve ordu c,·indc de b 
balo verilmiştir 

CEYHAN DA 
Cumhuriyet bayramı f 
parlak surette kutlan 

Ceyhan : 31 ,Hususi muhab 
mizden) - Cumhuriyetin 16 ne• 
dönümü bayramı heryerde aldı 
gibi Ceyhanda da büyük tezahi 
içinde kutlanmıştır gece ve gün 
yapılan şenlikler pek parlak olnı 
tur. 

Halkevi temsil kolu gençler 
bayramın ilk gecesi belediye b 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ sinde bir müsamere vermişlerdir 

Vilno Şehri Mektupçular arasındı 
yapıldn nakiller 

Litvanya askeri nihayet Vilno· 

ya girdi. Bu Leh şehri hakkınJa 

okuyucularımıza biraz malumat ve 
relim : 

Lit vanyalılarrn Vilnius dedikleri 
bu sabık Polonya şehri. Wilija ve 

Wiljka sularının birleştikleri nokta

dadır. Etrafı ormanlı dağlarla çev

rilidir. Nüfusu 197 bin kişidir. On 
dördüncü asırdanberi yapılmış bi
nalarile meşhurdur ki, bunlar ara-

sında en eskisi 1387 de tesis edil· 
miş Saint-Stanislas kilist"sidir.Rad
ziwill sarayı da ziyaret edilmeğe 

değer ebniye arasındadır. Vaktile 
Cızvitlerin tesis ettikleri, 1579 da 
a'~ ı 1: 1 ı: tahvil olunan mektep bu 

GÜNÜN MEVZUU 
1 

gün üniversite halindedir. 

Wilnius -( şimdi Litvanyalılara 

geçeceği için şehri böyle isimlen· 

dirmek lazım geliyor) on dördüncü 

asırda Litvanya prmsi Gedinin ta

rafından kuruldu. On dördüncü as 

rın sonundan on sekizinci asrın so· 

nuna kadar Polonya-Litvanya dev 

!etine ait oldu. Polonyanın taksimi 

esnasında Rusya burasını ele geçir 
di. 1812 temmuzunda Napolyon or 

duları Vilnius'a girmiştir. 

Ruslar burasını l 9153en harbin 

sonuna kadar Almanlara bırahılar 
l 917 de Almanların kurdukları Bitlis mektupçusu BB. Osr 
Taryba Vilno'yu Litvanyanın payı· ı· Nuri Arslan Sinop mektupçulu 

Mardin mektupçusu Asım Tekir 
tahtı ola~k seçti. Merkezi devlet· 

lıkesir mektupçuluğuna eski kay 
lerin mağlubiyetinden sonra Bolşe- kamlardan Nedim Sezer Bingöl 

vikler şehri işgal ettiler, fakat bi· tupçulu~una Sinop mektupçusu 
laharc terketmeğe mecbur kaldılar. zaffer Dalkılıçoğlu Mardin mek 

Şehir Lehlilere geçti. Ondan sonra çuluğuna Belıkesir mektupçusu ! 
da Vılno münaziünfih kalmış elden man Sami Alemdar Bitlis mekt 
ele :ntikal elmiştir. luğuna tayin edilmişlerdir. 

Vilno her ne kadar Polonyada Köy ve nahiye P.T.T. şı 
kaldı ise de Litvanyahlar burasını rine verilecek damga P · 
istemekten hiç bir zaman feragat 

etmemişlerdir. Hatta 1918 deki ka 

nunuesasilerile Viloius'u hükumet 

merkezleri olarak gösteriyor}ard•. 

Maliye vekaleti nahiye ve k 
!erdeki P.T.T. şeflerine 25 lira)'l 
memek şartiyle ve hakiki ihtiyll 
zönüne alınarak damga pulu .;e 
mesini kararlaştırmıştır. 
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CEPHEDE HAVA 
F AALiYETi BAŞLADI 

Denizlerde mücadele devam ediyor 
Londra, 31 (Royter)- Hindistan. 

dan hareket elmiş olan bütün kıtaat 
zayiatsız olarak yerlerine vasıl olmuş 
lardır. 

Londra, 31 (Royter)- lngiliz ha 
va nezaretinin bildirdiğine göre, dün 
gece lngiliz tayyareleri şimali Alman 
yadaki hava meydanları üstünde ge
nış uçuşlar yapmışlar ve kıymetli 
müşahedeler elde etmişlerdir.Bir lay
yareden "mada bütün filo salimen 
üse dönmüştür. 

Cephede kef lf harekltı 
Paris, 31 (Havas)- Franı:ız teb· 

liği : Dün cephenin her tarafında 
keşif kolları faaliyette bulunmuştur. 
Mevzii topçu :raaliyeti de olmuştur. 
Keşif ve avcı tayyareleri düşman hat 
lan üstünde dolaşmış ve malumat 
toplam ışlarci ır. 

Paris, 31 (Havas)- Faaliyetsizlik 
içinde geçen uzun günlerden sonra 
dün tayyare:er havalanmıştır. Hava 
şeraitinin düzelmesi Fransız- İngiliz 
tayyarelerine yedi malumat toplamak 
fırsalını vermiştir. 

Alm :rn askerinin Ren ötesinde 
kuvvetli tahşidat :yaptığı görülmüş· 
tür. Fransız ileri karaaollarına yapı

lan taarruzlar geri püskürtülmüştür. 
Londra, 31 (Royler)- Bir Alman 

tayyaresi dün ilk defa bir lngiliz 
şehri üzerine gelerek uçmuştur. Bu 
şehrin ismi zöylenmemektedir, 

Londra, 31 (Royler)-Oün sabah 
şimal denizinde bir lngiliz muhribi 
iki Alman bombardıman tayyaresinin 
taarruzuna uğramıştır. Fakat gemiye 
bir şey olmamıştır. 

Yapılan mukabeledcn!sonra bu 
iki tayyarenin Akıbetinden malUmat 
yoktur. 

· Bir vapur batırıldı 
Londra, 31 (Royter)- 8!100 ton

luk Malabao vapuru Atlas denizinde 
bir Alman tahtelbahri_ tarafından ba
tırılmıştır. 

Batan bir gernl daha 
Londra, 31 :(Royter) - Links is

mindeki bir balıkçı kemisi şimal de
nizinde bir Alman tahtelbahri tara. 
fından batırılmıştır. Tayfaların bir 
kısmı kuı tarılmıştır. 

Batan tahletbahirler 

Londra, 31 (Royfer)- Almanya 
şimdiye kadar do~ uz denizaltı ge
misinin batırıldı~ını iddia etmektedir. 
Fakat bu rakam çok asılsızdır. Ha-· 
kikatte batan Alman denizaltılarının 
yekunu bu rakamın iiç, buçıJk mis
lidir. 

Londra, 31 a.a.- Saint Nidan 
balıkçı gemisini batıran Alman tah 
telbahirinin kumandanı g~minin kap 
tanını kurtardıktan so :ıra : 

-Biz sizi değil, Chainberlain'i 
arıyoruz, demiştir. 

Saint-Midan'ın 15 kişiden iha 
ret olan mürettebatı bir tahlisiye 
sandalına binmişti. Tahtelbahirin 
kumandanı şu sözleri ilave etmiştir: 

- Bizim lngiliz balıkçı gemile 
rinin mürettebatı ile hiçbir · kavga· 
mız yoktur. Fakat Almanya,Cham
berlain'in baş!adığı harbe sonuna 
kadar devam edecektir . ,, 

Kumaodao bundan sonra gemi 
~ürettebatının sandalda yiyecekleri 
olup olmadığım sormuş ve onlara 
bir kutu bisküvi vermiştir. 

Gemi mürettebatının ~andalda 
yaktığı ateşi gören Lynks balıkçı 
gemisi sand'tla yaklaşarak tayfaları 
kurtarmıştır. O esnada tahtelbahir 
bir · daha göründüğü için Lnyks tel· 
sizle imdat işaretleri vermiş ve bu· 
nu gören tahtelbahir "gemiyi bom 
bardıman etm:ştir. Ln;ks'in mürel 
lebatından iki kişi } aralanmıştır. 
Alman hahriyelileri Lynks'in bor· 
dasına patlayıcı [maddeler koyarak 
gemiyi batırmışlardır. Bundan ! onra 
Hull limanına bağlı Lady Hogarth 
ismindeki balıkçı gemisi facia ma-

. halline gelmiştir. Geminin geldiğini 
gören tahtelbahir onu ağlebi ihti· 
mal bir torpito zannederek derhal 
batmış ve gözden kaybolmuştur. 

Lady Hogarth diğer iki balıkçı 
gemisinin mürettebatını bordasına 
alarak fskoçyade karaya çıkarmıştır 

Sovyet Rusya 
meclisinde 

Birinci sahifeden artan 
Molotof bir sulh tavassufunda bu

iunmak için mevkii 'katiyen müsait 
değildir. Filhakika Molotof fngiliz -
Fransız - Rus mııahedesirıi imzala
maktan imtina etmiş ve Almanyayı 
Polonyaya taarruza teşvig eden Rus 
- Alman paktına imzasını koymuş

tur. Sonra zaman da müsait değildir. 
Çünkü Rusya Finlandiyaya cebren 
kendi şartlarını kabul ettitmt>kle meş· 
gul bulunuyor. 

Molotof'un söyliyeceği nutuk 
Fransız gazetelarinde bir çok tef
sirlere ve tahminlere de yol:açmak
ta dır. 

Mesela ~euvre gazetesi, Sovyet 
diblomatırın FiJlandiyaya karşı çok. 
mutedil bir lisan kullanacağını, bu-
na mukabil lngiltere ve Fransaya 
şiddetle hücum edeceğinini ve Fran 
sız • lngiliz siyasetini tenkit eyliye 
ceğini tahmin etmektedir. 

Diğer gazeteler de ayrı ayrı 
tahminlerde bulunuyorlar ve fakat 
~ütün gazeteler şu noktada mütte· 
fiktir ki Fransa ve İngiltere emriva· 
kı'ı yani Polonyarun taksimini ve 
kuvvet rejiminin zaferini kabul ede 
mez. Fransız gazetelerini olwyanlar 
cebir ve şiddetin milletlerin yaşa· 

mak hakkına kaim olduğu bir anda 
. Sovyetler tarafından yapılacak sulh 

tekliflerinin Fransada nasıl karşıla-

nacağından hiç kimse şüphe ede
meı. 

Moskova: 31 a . a . -· Garbi 
bielorusya milli meclisi, memleke 
tin Sovyetleştirilmesi ve bielorus· 
ya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine 
iıhaki hakkında ittifakla kar.ır ver· 
dikten sonra, mesaisini sono erdir· 
miştir. 

GÜNÜN VODVİLİ 

Berner Şavın cevabı 
Bernnrd Shnva bir derniryolu ınalzernc~i fohrikn'lı yanlışlıkla katalog 

gö11dermi~ti. Me~hur İngiliz t'dihi fabriknyn nıcklııp ·' nz:u·nk lrntnJoğıı nldıgını 
hilclirdi. ve ilave elti : 

" Bilhnssa lokonıo(iflerimiz heni çol; alftk:ıdnr et.ııwldt·<lir. Bir k.'.\ç nUnrn· 

ne göndermenizi ricn c<lcriııı. 

Bir Fransız fıkrası 

Yeni :ıskerleri Kolonel teftişten geçiriyordu. Biı·i .. iıw sOl'ılu : 
- MnriyUs vafaıı ıı~dir ? 
J\.lariyUs lıir:ı.z du~ıınılulden sonra cc,·ap verdi : 
- Aırnem l 

' 

Kolonel, .\1ariyUsllıı yanındaki askere. sordu : 
- \'atan nedir '! 

Asker, i\foriyU ~lln verdiği ccvalım itirnz ln k :ır~ı lıın maclıgını llll~Unerek 

- \'atan mı, dedi, ~larİ,\ Uslln annesi ! 

Kutup gecelerl uzundur 

Sinıal kutbunda bir sevnhntten d<inmu~tu. O mınt:-ılıava (.'İvar hnlkm lisan 
~ • 1 .. 

l:.ırım da az çok öğrenmişti. Sorclulnr : 
- Eskimo dilimle " seni ~cviyorunı,, ııaql denir '( 
Cevap verdi : 
- Söyliyeyim nma bilmem aklınızda (u(:ıhilecek misini:: ·? 
Söyle sen canım. 
- Gurafvugjıırdihu-ıkclıniwe - dineskevjelı i 
Birisi atıldı : 
- Kutup gecelerinin neden aliı ay sUr<lugu şimdi nnla-;ılı ,·or. . . 
- Neden ·r 
Aşıkların gecede iki ılefncık olsun " ~eın seviyorum" demelerine imkan 

vermek için '. 

~erlin Moskovanın ı 
vaziyetini gözlüyor 

Am5terdam : 31 (a. a.) - Al
man makarnalı, 26 ilk teşrinde, Al
manyaya ilhak edilen Polonya ara· 
zisinin tahdidi ve Alman kıtalarının 
işgali altıııda bulunan Polonya eya· 
!etlerinin müstakbel statüsü hakkında 
resmi bir teb~iğ neşredeceklerdi. 

Şimdiye kadar bu resmi tebliğ çık
mamıştır. ve sanıldığına göre, nazi 
şefleri, bu hususta kati bir karar 
almadan bugün Moskova'da toplan· 
makta olan ve Berlin'de büyük e· 
bemmiyeti haiz olduğu söylenen 
yüksek Sovyet meclisinin müzake
relerindeki neticeleri beklemektedir. 

Sayın abunalarımıza 
Ev de;)l!fllrme mevsimi 

olduOundan tevzlatta yanllf
llğa mahal kalmaması için 
yeni taşmdığmlz evin ad re· 
sini ldarehanemlze blldlr· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK SÖZÜ 

Gaip Çocuk 
Misisli Cemal Yakar oğlu ismet 

Yakar bir aydan beri Gayip olmuş 
tur. Yerini bilen ve gören varsa 
İnsaniyet namına Türksözü Gezete
si Müdürlüğüne bildirmesi Rica 
olunur. 11162 

Misis'te Kireççi Cemal Yakar 

Alsaray Sinemasuun 
lBlYI A~~<aım 

Alman Sinemacılığının Biı: phascri olarak görece@ni.ı: 
Macar OpereUerlnln En GUzell 

( Gasparon) 
Almanca SözlU Buyuk Ufa Filmini Tnkdim Etli~·or 

BAŞ ROLDE : Çok Güzel Macar Yıldızı 
( MARIKA RÖKK ) 

iLAVETEN : Güzel Bir M.iki 1'1aus 

Tan Sinemasında 

1 ,ıl KEŞiF ALAYI lıı. 
T 0 R K Ç E S Ö Z L" Ü muvaffaklyetle ~devam ediyor 

y~::da 1 y AŞASIN AŞK 1 y~::da 
( 'ABDULVAHAP ) Türkçe Sözlü ve ( ARAPÇA ŞARKILI 

Bugün 2.30 da 1 BugUn 2.30 da 
ALSARAYDA T A N D A 

9 No. Casus 30 kısım birden~ Keflf Alayı - Şeyhin Oğlu[11165 
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TURK.§ÖZÜ 
•~u'<lll 1 it-; (,A 111 f Al! \ \ 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnn: posta masrnfı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye mfira

caat edilmelidir. 

Türk sözü SAhife : 3 

, ................................ ,._ ............................... , 
l Dtbınya lhlalb>~ırn~ırü 1 

----------------·------·---------------"' Parti grubunda 

Meclis reisi namze
di gene meclis rei
simiz Abdulhalik 

Rendadır 

....... ~ . • 9'••·- ~~·49>• ................. . 
i i 
! · Balkanlar ve üç ! 
; taraflı Ankara paktı i 
• • i . . i 
!Kral karol rıya- ! 
• • !setindeki ictima ! 
• • . . 
• • i Roma : 31 -a.a.- RoYter i 

Nevyork şehrine 
Türk hediyesi 

Nevyork Belediye Reisin
den Türkiyeye 1 ~elam 

ve mü ha bbetler 

...................... Ankara ; 31 (Telefonla) - Par 
ti grubu bugün toplandı başvekili 
miz meclis reis1 iğint! namzed olarak 
gene meclis reisimiz Abdulhaıik Ren 
dayı göstermiştir umumi heyet Bay 
Rendayı tam bir ittifakla seçmiştir 
ikin.ci reisliğe ve reis vekilliğinede 
Şemseddin Günaltay ;ıe Hilmi Uran 
namzet gösterilmişler ve grup ;.ımu 
mi heyt'tİnce ittifakla namzetlikleri 
tasvip edilmiştir. 

i Bundan bir kaç" gün evvel .. is· i 
i tişare için Bükreşe davet edil i 
i miş olan Romcı.nyanın .. PAnkara i 
i ve belgrad'büyük elçileri ev· i 
i velsi gece kral Karolla dört sa j 
i atlık bir toplantı yapmışiardır . i 
i Bu toplantıda başvel<il~·Arge- i 
i toianu ve hariciye-nazırı Gafen i 
i ko da hazır bulunmuşlardır mü i 
i zakereye dünde devam olun· i 
i muştur. i 
i Bükreşin iyi malumat alan i 
i mahafilinde beyan olunduğuna t 
i göre müzakereler Türk • lngiliz i 
i Fransız paktının Balkan politi· i 
i kası üzerindeki tesiri ve Avru i 
i panın cenubu şarkisinde bita i 
i raf bir blok teşkil imkanları ve i 
i Balkan devletleriyle büyük kom i 
i şular arasındaki münasebetler i 
[ etrafında cereyan etmiştir. t 

Nevyork : 31 ( Rad}'O ) - Dün 
Nevyorktaki Türk çeşmesi Nevyoı k 
şehrine hediye edilmiştir. Türk çeş 
mesinin armağan edilme töreni dün 
pek parlak olmuştur. Türk Büyük 
Elçisi bir nutuk söylemiş.buna Nev· 
york Belediye R .. isi mukabelede 
bulunmuş ve 7,5 milyon Nevyorklu 
namına Türk milletine : teş t kkür et
miş ve Amerikalıların Türk mille· 
tine selam ve muhabbetlerini gön· 
derm!ştir. 

AVRUPA MEKTUBU 

Kimya araştırma 
cemiyetleri ! 

JL-0 arp dolayısile muharip 
lr-,J memleketlerdeki k im y a 

araştırma cemiyetlerinin 
ehemmiyeti fevkalade artmışhr.Çün 
kü yolların kesilmesi ve istihsalin 
azalması dolayısile yiyecek ihtiya
cım karşıhyacak }'eni maddelerin 
keşfedilmesi bu ~memleketler için 
hayati ehemmiyeti haiz bir mesele 
olmuştur. Bundan başka yeni yeni 
müdafaa vasıta ve aletlerinin keşfi 
de gayet mühim bir mesele olmuş
tur. 

lngilteredeki kimya cemiyeti 
maruf kimyagerlerden yirmi azanın 
iştirakile fevkalade bir araştırma 

meclisi ICurmuştur. Bu meclis lngil· 
tere üniversitelerinde kim}'evi araş 
hrmalar ile meşgul maaşlı ve maaş 
sız bütün talebe ve muallimlere ve 
her türlü sanayi müesseselerindeki 
kimya mütehassıslarına müracaat 
ederek memleketin mi.ıdafaası ve 
yiyeceği için hangi yeni maddelerin 
keşfine lüzum bt!lunduğunu bir liste] 
ile bildirilmiş ve r memleketin sela · 
meli namına bütün dimağların bun 
lan keşf ile uğraşmağa davet et
miştir. 

-
Rome!l-Yugosla v ekono-

mi müzakereleri başla yor 

Belgrad : 31 (a. a.) Milli Banka 
ile Ticaret ve Endüstri nezarctleı i 
mümessillerinden mürekkep bir Yu· 
goslav ekonomi heyeti, dün akşam, 
Ekonomik müzakerelerde bulunmak 
üzre Bükreş'r: hareket etmiştir. 

Yugoslavyanın Almanya
ya satacağı un 

Belgrad : 31 (a .a) - Yugoslav 
yanın Almanyaya vermek üzre te 
teahhüde giriştiği iki l·in beşyüz 
vagon unun fiya~ı üzerinde göı üş 
melerde bulunmak üzre bir Alman 
heyetinin Belgrad'a gelmesi belden 
mektedir. 

Bügün müstakil grupda Ali Ra 
na Tarhamn reisliğinde toplanmış ve 
namzetler tesbit edilmiştir. 

Letonyadan çıkacak 
olan Almanlar ~ .......... " ........... ~ ............ ~ .............. ~ 

Sovyetler 
Alman - Leton paktı dün 

birliği 

imza edildi 

Berfin : 31 ( Radyo ) - Al 
man - Letonya muahedesi dün 
imza edilmiştir . 

Letonyadaki Almanlar bugün 
lerde anavatanaı döneceklerdir. Dö
nen Almanlar Letonya tabiiyetini 
kaybedeceklerdir. 

Letonya hariciye nazırı gazete· 
cilere beyanatta bulunarak , Alman 
akalliyetinin bir memleketten çeki
lişinin tarihte ilk defa vaki olduğunu 
söylemiş ve ayıılan bu Alınanlara 
yeni giı·ecekleri hayat şartları içinde 
saadet temenni etmiştir. 

Belçika üstünde 
meçhul tayyare 

Brüksel : 31 (a a.) - Mılliyeti 
Meçhul bir tayyare, dün öğleden 
sonra çok yükseklerden Namur Ü· 

zerinde uçmuştur. Tayyare dafıi top· 
farı hyyareye ateş açarak onu bel· 
çika arazisini terke icbar etmiştir. 

Amerikadaki ~Alman teş
kilatı hakkında tahkikat 

Vaşington : 31 ( Radyo ) - A· 
merika askeri makamatının ta!d .>i 
üzerine Amcrikadaki Alman teş 

kilatı hakkında tahkikat açılmıştır . 
Bunların şeflerinin yapılan sorgu
sunda ciddi suçlar görülmüştür. 

1 
Bugünlerde kanuni takibat başlaya· ( 
caktır. 

Batı beyaz Ukranyasını 

İlhak edecek 
Moskovn : 3 t a·a. - Tas aj ansı 

bildiri,} or : 
29 Teşrinievvelde batı Rusyası 

nıilli 'meclisi ittifokln bir .karar sureti - . ... 
k abul edecek batı b eyaz rusyanın sov · 
y et sosyali st/beyaz r usya cumhuriyeti 
ile birle ştirilm c-; i ·~ urcti.vle beyaz ru ~ · 

y a milletinin ayrılığınn :niha_yet: veril · 
mesini i stemiştir . 

Moskova : 31 :a.a. - Tas a janst 
bildiriy or : 

Lvov'da batı beyaz~ rusyası mil• 
li meclisinin brihi karadar verdigi 
tl.' at-ro bina.sının önUnd e Kızılordu 

kıtnab bir ğeçit yapmıştır . 

MUtea.kıben iki milyon işçi . mu 
allim, mUhendis ve memurun iştirakiy· 

le bir miting y ııpılmı~ ve mecli sin vcı·· 
d iğ i kararlar. hararetle tasvip edilmi ş· 
lir. 

Be,vaz rusya ve garbi Ukran.va 
nıilll mcclisini,ı verdiği karıı,rlar mu· 

cibin ce , y uksek" sovy et şurası yarın 

yapacağı fevkalade içtimada ilk i ş , 

sovy et ittihadı tarafından alınan yeni 
arazinin ilhı:ıkını r esmen (a~d ik etm ek 

olacaktır . 

Polonyanın işgalini Ame
rika nezdinde protesto 

Vaşington : 31 (Radyo )- - Bu· 
radaki Polonya elçisi , Polonyanın 
Almanya ve Sovyetler tarafından 
işgalini Amerika nezdinde bir not 
ile protesto etmiştir . Bu protesto 
hariciye nazırı Hul'a takdim edil
miştir. 

Bitaraflık kanunu 
V;ışington: 31 ( Radyo )- Ayan 

meclisi tarafındao k ıı bul cdile,1 Bita· 
raflık kanununun tadili projesi M ~

busan meclisine verilmiştir. 

Tahmin edildi~ine göre , ambar
gonun ipkas ı için muhaJ:f komisyon 
teşebbüslere geçecektir . Ve fakat 
kuvvetle sanıldığına göre , meclisin 
ekseriyeti böyle bir teklifi sureti ka
tiyede reddedecektir . 

Ruzvelt, Sovyet-Fin ko
nuşmalarını anlamak 

istiyor 

Vaşington : 31 (Radyo)- Ame 
rika Cümhurreisi Bay Ruzveltin bi, 
mesajı dün Hul tarafından Finlan
diya elçisine tevdi edilmiştir . Ruz
vel bu mesajında, Finlandiyaya kar 
şı ·sempatisi olduğunu ve binaenaleyh 
Sovyet - Fiıılandiya müzakerele
rinin ne safhada olduğunu bilmek 
arzusunda bulunduğunu bildirmiş · 
tir . 

Nevyork sergisi kapandı 

Nevyok : 31 - a.a.- Nevyork 
dünya sergisi Lu akşam kapanacak 
tır sergiyi şimdiye karlar 26 mil}'on 
kişi ziyaret etmiştir. 

Yunanistan - ltalya 
Dostluk ve Ademi 

l,ecavüz paktı 

Londra : 31 (a.i1) - Times ga · 
zetesinin rotterdam muhabirine na
zaran, İtalya ile Yunanistan arasın 
da pek yakında bir dostluk ve ade· 
mi t~caviiz muahedt!sinin imzalana 
cağı hakkında Berlin'de şayialar 

deveran etmektedir. Bu şayialara 

göre, bu hususta ilk teşeblıüsü İtal 
ya yapmıştır. 
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Acele etmeyiniz! 
9 RCA yakında geliyor . Radyo almadan evvel 

40 modeli bir kere : 

~ C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • • iktizasındandır . 

R C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
.' • • cereyanile hem de 1200 saatlık anot bataryasile çalışa 
r rnodeldir. 

' Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde her 
llıarka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

dres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesil 
15 

...._ ______________________________________________ _ 

liilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini de 
11•Ycnehanesi üstüne taşımıştır. 11086 18-30 

-------------------------------------------------
Kadın 

B. 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni \e tamir yapılır 

Adres: Yeni postane karşısı No:20 
3 

' 

-~ı 

Savcı il 
Doktor 

Mesud 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

lGcı:iden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları· 
'liklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

20-30 11087 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : 

Dairemizin münhal bulunan (10) 
lira asli maaşlı katipliği için 8/ 11/ 
1939 Çarşamba günü musabaka 
imtahanı yapılacaktır. Memurlar 
Kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz 
olmak şartiyle isteklilerin bir dilek· 
çe ile Vilayet makamına muracaat 
etmeleri ilan olunur. 11163 

Diştabibi 
Nureddin Dinler 

Yayl;ıdan gelmiştir . Hastala
rını Kızılay civarındaki muayene· 
hanesinde kabule başlamıştır . 

4-6 11145 

il 

------------------·----------------------------------Asri sinemada 
Süvare Matine 

8,45 2,30 
1 Teşrinisani 939 Çarşamba GÜNDÜZ matinesinden iTiBAREN 

TUrkçe sözlU - TUrk muslklll 

( Raçenin Hazinesi ) 
Ramon nuvaro - Madge evans 

İlave: Dünya havadisleri-Ayrıca: Renkli Mikimavuz 

Bugün gündüz 2,5 matinnesinde iki film 
1- Raçenin Hazinesi - 2- Loti Esrarengiz Vagonda 

Pek yakında : 

Büyük Caz 
Telefon : 250 11164 

Satılık motosiklet 
lngiliz Aryel markalı 7,5 beygir kuvvetinde sibaplı az kulJanıJmış bir 

motosiklet ucuz bir f ıatla acele satılıktır . isti yenler hükumet civarında 
Ulus parkı "karşısında Bizim bisikletçi Necip Ôzyazgan ticarethanP.sine 
müracaat etsin . 11166 1-2-3-4 

ı __ Y_e_ni çıkan kanun ve nizamlar ı 

iş ihtilaflarını Uzlaştırma 

Nizamnamesi 
Kararname No: 2/J 0565 

- Dünden artan -

v~ Tahkim 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesine ait izahlar. 
"iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi" nin bazı madde· 

]eri hakkında aşağıdaki izahatın verilmesi faydıtlı görülmüştür; şöyle ki: 
3 üncü madde hakkında: 

.,Muvakkat ve Munzam Mümessil işçi., seçilebilmek içint işçiler ye· 
kununun iş Kanunu'nun 78 inci maddesindeki nisabları aşm3sı lazımdır. 
Bu nisablar: 

50 işçiye kadar 
51 den 200 işçiye kadar 
201 den 1000 işçiye kadar 
1000 den daha fazla 

olmak üzere dört kademedir. Binaenaleyh mesela "120,. daimi işçisi bu. 
lunan bir ışyerine fazla faalivet devresinde 60 işçi daha ilave rdilerek 
işçi yekunu "180,. e çıkarılsa Kanuni nisabı aşmadığı için "Muvakki\t ve 
Munzam Mümessil işçi" seçmeğe hacet yoktur. Daimi işçilerin evvelce 
seçmiş oldukları Mümessillt-r yeni gelen İşçileri de temsi! eder. 

Bunun gibi, esasen 1000 den fazla işçi çalıştırılan herhangi bir i;ye· 
rinde de işçilerin sayısı daha nekadar arttırılırsa attırılsın kanuni nisaba 
göre artık yeniden "Munzam Mümessil işçi" seçilmesi varit olamaz. 

"Muvakkat ve Munzam Mümessil işçiler seçimi" ne işyerinde çalış· 
makta olan gerek daimit gerek muvakkat bilumum işçiler iştirak eder. 
Fakat mevcut Mümcssillere ilaveten seçilecek olan işbu "Muvakkat ve 
Munzam Mümessil fşçi"lerin muhakkak faaliyet devresine mahsus olmak 
üzere alınan yeni İşçilerin arasından seçilmesi lazımdır. 

Bu itibarla evvelce daimi işçiler arasından seçilip Nizamnamenin (9) 
uncu maddesinin (c) fıkrasına göre Mümcssıl işçi ehliyetini haiz olarak 
yedektt- kalan işçilerin "Muvakkat ve Munzam Mümessil işçi., vazif,.sini 
ifa etmeleri caiz görülem~z 

(Sonu Var) 8953 
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Adana· Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FlATJ 

En az 
1 

.En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
ı.~ 

Koza c.'25 6,30 
Ma. parlatı .. 30 3~ 
Ma. temizi ' 28 30 • 

Klevland .?.7,50 16,50 
Klevland ( Y .M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz 

' 1 ' 
'Siyah - ÇIGIT 

1 
1 

1 
Yerli "Yemlik,, 

1 · ı 1 .. •Tohumluk,. '2,50 

HUBUBAT 
-

Buğday Klbrıs 1 
,, Yerli 2,25 4,7 
,, Mentane . 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf - 2,50 2,75 
Delice ı 

Kuş yemi 
Keten tohumn ' 

Mercimek • -

Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

ı-. üç ,, ,, 
:s .ı:ı Dört yıldız Doğruluk nı 1 

~ ı: üç ,, • - c: 
~~ Simit .. 
::ııı::: > Dört yıldız Cumhuriyet ::s 
N ()o 

üç r-. .. " Simit ,, 
Llverpol Telgraflar1 ' Kambiyo ve Para 

31 I 10 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Ur et Ha7Jr 6 40 ----
Vadeli 1. 5 96 Rayişmark 

Frank (Fransız) -2-95 
Vadeli 111 5 68 Sterlin ( ingiliz ) -5- 'll 
Hind haztr _5_,~ Dolar (Amerika) 130 1 36 
Nexyork 9 10 Frank ( İsviçre ) 00 00 

~ 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

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, yalmz para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Vakıflar müdürlüğunden: 
Pazarlıkla bina inşaatı eksiltme ilanı 

Eksi:tmeye konulan İş : 

1- ihalesi fesholunan ve 2490 numaralı kanunun 40 net madaesi 

mücibince pazarlıkla eksiltmeye konulan Adanada Abidinpaşa caddesin 
deki vakıf arsa üzerinde olbaptaki projesine göre apartman inşaatıdır. 

2- Bu İnşaat maa müştemilat götürü olarak toptan ve p ı zarlıkl' 
ve bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

3- Keşif bedeli (47446) lira (74) kuruştur . 
4- Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır : 
A- Fenni şartname , 
B- Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli, 
C- Eksiltme şartnamesi , 
D- Proje. 
5- Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğii iO' 

şaat Müdürlüğünden İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde~ 
şadanada Adana Vakıflar Müdürlüğünden iki lira otuz yedi kuruş ııııı· 
kabilinde ahnabilir. , 

6- Pazarlıkla eksiltme 20- 11- 939 tarihine rastlayan Pazartesi gU 
nü saat 15 de Adana Vakıflar idaresi binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır . 

er· 7- Eksiltmeye gireceklerin ( 3558 ) lira (50) kuruşu teminat " 
meleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır . 

A- 1939 ydına ait Ticaret Odası vesikası, 

B- İhale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Nafia Müdür· 
lüğünden Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünde~ 
İstanbulda lstanbul Vakıflar Başmimarlığından ve diger vilayetlerde Na' 
fia Müdürlüklerinden alınmış ve en az (35000) liralık te:C bir bina irışs•V 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği "t' 

sikası , 
8- Eksiltmeye gireceklerin bizzat yübek mimar veya yüksek in~•:: 

mühendisi olması veya bunlardan biri ile müştereken eksiltmeye işbf8 

etmeleri ve mukaveleyi birlikte imza etmeleri şarttır . 
9- Hariçten pazarlığa gireceklerin (2490) numaralı kanun hükümle·. 

rine harfiyen riayet etmeleri lazımdır. Postada vaki gecikmelerden ıne5~ 
Jiyet kabul edilmez. 11159 28-1-4-8-

--------------------------------------------------
Adana hükumet civaranda Ulusparkı karşısınd~ 

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığmı almak için sene 

lerdenberi uğraştığım D ÜRK O P 
fabrikasının bisikletleri gelm\ştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının ' 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletle.inin ma· 

deni aksamı Kromdan maıtıul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyeıı 

pas tutmaz Bisiklet merakMarmın 

teşriflerind~ DÜRKOP Bisikletleri 

ni görmek ve almak menfaatini 
iktizasındandır. Bilumum bisikret 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 44-45 

Dürkopp 

.. 
.. d'"fi.l Umumi neşriyat mu tJ 

Macid Güçlii 
b ıaSI 

Adana Türk sözü mat 11 


