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HARB TARİHİNDE EŞİNE RASTLANMAMIŞ H ~ DİSELER 

Garp cephesine muazzam insan 
kütleleri ve malzeme yığıldı 

Zigfrit hattını su basıyor 

~ . ............. mı. . .... ..,, . ......... ,....419-.~·---".,._, . < 

iSovyet Rusya Al- ! 
1 manyaya iaskeri ! 
• • 

fYardım yapmıyor!~ 
• • • • 

t Stalin, Ribentrob bu i 
itnevzudaki istimzacına ! 
• • '''h " c b d . . i ayır eva ını ver ı ! 
• • • • i londra : tO (Royter) - ! 
i ~iman Hariciye nazırı ! ı 
i Pomrlpotrom son Mosko- ! 
i Va ziyaretinde Bay Sta- ! 
i Unıe bir konu,ma esnasın- ! 
! da, Sovyet Rusyanm IUzu· ! 
i l'taunda Almanyanın garp ! 
i Cepeslndekl harekatı için ! 
İ ••karı :yardımda buıunup ! 
i buıunmayacaOı . suallnl tev· ! 
• 1 • ! C h etmlftlr. i 
! Stalln buna cevaben i 
! btr tek asker veremiyece., i 
! iUnı katlyetle söylemlştlr. i 
'·-. .~ .... ~ .... -.... ~-~ · ... -~ .... .... ..: 

r ·- " . . 
l 

Fransız tanklannd-ın ikisi yürüyüş halinde 

Büyük bir tank 
bu 

muharebesi 
muharebelerin 

oldu, iki 
neticesi 

saat .. 
suren 

Almanların yüzlerce 
tankı imha edildi 

l N GILİZ TAYYARELERlNlN ALMAN TOPRAKLARI ÜZE
RiNDE iSTiKŞAF lÇIN MUVAFF AKIYETLl UÇUŞLARI 

( Yazısı içeride ) 

INGILIZ GAZETELERiNE GÖRE 

Ruzvelt sulh ta
tekrar 
değil 

vassutunu 
edecek 
------~ ------

Bitler eğer sözlerinde sanıimf 
ise, işgal ettiği yerlerden çekil· 
mek suretile hüsnünı yetini filen 
isbat etmeli . 

------* ------· 
Londra : 1".' ( Royter) - Taymis 

gazetesi başmakalesinde ezcümle şun
ları yazmaktadır . 

" Hitlerin nutku dünya efkarmmu
mi yesı , ıde çok soğuk karşılanmı~tır. 

Führer Ruzvelt'in bu defa da tavas
sutta bulunacağmı bekliyor. Halbuki, 
Aıııerikaa gazetelerinin mütaleaları na 
bakıl ırsa, geçen teklifine Hitler'den 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Amiral Reyder 

lngilizlerin Yugoslavya
dan yaptığı mübayaa 

Londra : 10 ( Ranyo ) - L it
vanya hukılmeli Sovyetlerin teklifini 
kabul etmiştir. Aynizamanda Sovyet-
lerin deniz ve kara Uşleri tesisi hak· 
kındaki taleplerini de kabul ey !emiş-

istifa e t t i 

Amiral, Sovyctlerin Bal
tık denizindeki üsleri ele 

geçirmesini protesto etti 

Yugoslavyadaki fazla bütün 
Yiyecek maddeleri satın ahnıyor 

Yugoslavlar , 
Almanya ya 

verişte lngiltereyi alış 
tercih ediyorlar 

ııl g 
13 elgrat : 10 ( Rad,·o ) - İngiliz 

tfirj '-~ - . 
., 'ugoslavva hukumetine mUra· 
'~at -
ylı ederek . Lıgiltere hukftmetinin 

SOslavvadan butun fazla vivecek 
ltıad - - -

' ~v ~elerini satın almağa ve Yugos-
l~ı-·hoın muhtaç olduğu ilk madde-

~İl~·de vermeğe hazır bulunduğtmu 
• rınist..ir , . 

ıSI y l\tıvvetle zannolunduğuna göre , 

ııılıgo.,ıavva iktisadi ve :-;i '-·asi mah-
• er· . - ·' 1 ıktisadi iş birliği hususunda 

İngiltereyi Almanynya, tercih fikrin

dedirler. Çunk•1, İngiltere Almanya· 
nın Yugoslavyadan döviz mukabili 

satın aldığı butun maddeleri satın 

aldığı gibi karşılık olarak da Yu-

goslavyanın çok muhtaç olduğu pa
muk, yun ve kahve gibi maddeleri 

dt" derhal verebilecek bir vaziydte· 
dir . 

Bu husuı-taki konuşmalar henUz 

hiç bil' neticeye v::ırrnamıştır . 

tir. Yakında bir ademitecavUz pak· 
tının da imzalanacağı samlrnaktadır. 

* 
Berlin : 10 ( Radyo ) - Alman 

polis muduru 1 Jimler Alman.'- a'da 
beşinci muhalif bir zUmrenin mevcıı· 

diyetini hissetmi;;tir. Bunun için gizli 
bir polis teşkilatı kurmuştur. 

Londra : 10 ( Radyo ) - Alman 
Babriye nazırı Re,rder , Sov yet lerin 
Baltık denizindeki Uslerini eline ge
çirmesini protesto maksadile istifa 
etmiş ise de istifası kabul edilme· 
miştir . 

P ARTi GRUPUNDA 
Başvekilimiz Moskova müzakeratı 
hakkında grupta izahat verdi 

Hükumetin hattıhareketini parti 
grupu ittifakla tasvip etti 

Ankara : 10 ( Telefonla ) - Cümhuriyet Halk Partisi grupu bugün 
10/10/939 saat 15 de Hasan Saka'nın riyasetinde haftalık toplantısım yapmış
tır. ilk defa söz alan Başvekil doktor Refik Saydam, Hariciye vekili Saracoğ
lunun Moskova'ya muvasalatındanberi yaptığı temasla r ve ona müvazi olarak 
Ankarada yapılan müzakereler hakkında fza)ıat vermiştir. Söz alan birkaç 
hatibin süa!lerine Başvekil Refik saydam tarafından cevap verildikten sonra 
hükumetin takip ettiği hattıhareket ittifakla tasvip edilmiştir. 
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Alı~~n tayyareleri ll 
neden at 

-faaliyettedirler? , 
Deyii · Telgraf gazetesine 

Parlsten yazılıyor. 

. Alrpanva üzerinde h~giliz tayya
relerinin uçmalarından maksat, bura
aa tefsir eüilirked, lngnizlerin yalnız 
propaganda y;ıpmak için bu uçuşları 
ihtiyar etmediğine işaret olunmakt'3;
dır. Aynı zamanda icabında Alman ' 
hücumlarının mukabefede bulunmak 
üzere Berlin üzerine kadar gelebile
ct-k İngiliz tayyareleı inin attığı beyan
nameler, Alman hükumet merkezinin 
cıvarına düşmüştür. 

Alman hava kuvvetlerinin, Fran
sız seferberliğini ve tahşidatmı altüst 
edecek herhangi bir teşebbüste bu
lunmamalan ve demiryolile yeni ağır 
topiar naklederek mevzilerine yerleş· 
tirmemeleri burada hayretle karşılan· 
maktadır. 

Almanların bu ihtiyati yapacaklan 
herhangi bir "sulh taarruzu,, nu işkal 
etmemek niyetile gösterdikleri zanne
dilmektedir. 

Bununla beraber, Alman tayyare
lerinin yine az harekat yapmaları, 

müttefik kuvvetlerin müşterek tayya
relerinden gelebilecek mukabeleibil
misil düşüncelerinden ileri geldiği 

şüphesizdir. 

Sebze ve Meyve 
fiyatları artıyor 

a 

o r o e r 

·Bölgede' J?am~k mül>a-· · 
yası jyi şekilde gidiyor~-· 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları şirketi de 
Ceyhanda mübayaa faaliyetine hız verdi 

Bolgede pamuk alım satımı nor
mal bir şekilde devam etmektedir. 
Bir taraftan ziraat bankası, diğer ta
raftan tücca!"lar, tabii fiatlar dahilinde 
mübayaada bdlunmaktadırlar. 

Haber aldığımıza . göre Ceyhan-

da da, şehrimiz Malatya bez ve iplik 
fabrikası şirketi pamuk ve kütlü mü
bayaa faaliyetine yeniden hız vermiş· 
tir. 

Çiftçimiz vaziyetten çok memnun 
görülmektedir. 

Kız lis\!sİnin Dikili 

1 . Talebelerirr.iyj 
yetişmesi içjn 

---- ~ 

Öğretm~nler lalebelerile 
çok meşğul olacak 

Daha ilk okuldan itibaren tale· 
belerin iyi bir ş~kılde yetişmesi içİfl 
vekalet bazı tedbirler düşünmüştür 
buna göre, ilk okul muallimleri, il~ 
tedrisat müfettişlerile sık sık temas 
edeceklerdir. 

Bunun içinde toplantılar yapıl· 
ması, ve bu esnada göı önünde tu 
tulacak esasların ve malzemenin teS 

biti lüzumlu görülmektedir. 

liıııe 
ladığı 
te ka 
llıeliy 
~Ot. 

llıuah 
lorıya 
lık 

Ebe ve Sıhhat 
korucu maaşları 

felaket zedelerine yardımı r h . t b ı·ç·ııl 
~um urıye ayramı 

~ tlro 
tar e 
Qiden 

Dahiliye Vekaletinin köy işleri 

bürosuna gelen bir tamime gör,-: 
köylerde gezici Ebe ve Sıbhıt ko
rucularının ücretleri köy bütcesi ta
rafından ödenecektir. 

Portakallara musallat 
olan haş~re 

Adana ve h:ıvalisi Portakalların 
da portakal sineği adı verilen bir 
haşere görülmüştür. Ziraat mücade 
le müdürlüğü tarafından yarından 

iti'ıaren bu siueğe karşı mücadele. 
ye başlanacaktır. 

Köy Bürosu Şefliği 

Şehrimiz kız lisesi talebeleri Di 
kili felaketzedelerine bir yardım 

olarak topladıkları 19 lırayı posta 
ile kızılay merkezine göndermişler
dir, 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 

hava çok fırtınalı idi . Hararet En 
çok gölgede 29 dereceyi bulmu~tu. 

Eski bronj paralar 

Halen tedavülde bulunan eski 
beş kuruşluk ve yüz p:ııalık bronj 
paralar 3 l kiinulevv~I 93J aksomın 
dan itibaren tedavülden temamen 
kalkmış olocak ve bundan sonra 
hiç bir yerde geçmiyecektir. 

provalara başlandı , 

Şelırimiz:orta tedrisat okullarıfl 
da, Cumhuriyet bayramında yapı 

lacak büyük resmi geçide iştira~ 
e.iecek talebe dünden itibaren okı.ıl 

bilec 
~'za 
~İ tP 
ha ~ 
~at v 
nıııg-
ıııany 
lçjtı 

bahçeleriııde provalara başlamışlar ~i· 
"fi 

dır. " ~elrrı . .. .. 
Ramazan cumar tesı guo"' 

Önümüzdeki cumaertesi güo~ 
ra nazının ilk güoü :für. Dini müeS' 
seselede bu münasebetle hazırlık' 
lar yaplmaktadır. 

Evlenme 

Sebze v,.., Meyv ~ fıatları gittikce 
pahalılaşmaktadır. Kabak kılosu 5 
Kr. Bamya kilosu 6 K. Patlıcan 20 
si 5 K r , Lahana tanesi 15 - 20 Kr. 
Turpun destesi 1 Kr,, Domaks 2 
kilo 5 Kr., Pr ıs.ı 2,5 Kilo 7,5 Kr, 
F asulya 5 kuruş Barbunya 12,5 Kr., 
Bögülce K. 5 Kr., Salatalık 4 tane 
5 Kr., iizüm 6 - 7.5 Kr, Elma 10 
Kr., Armut 12,5 Kr. tan satılmak· 
tadır. 

Haber aldığımıza göre memle ~<ıra 
ketimizin değerli gençlerinden • ae· ~~ 
lediye azası Nihad Oralla Ba~8~ lı bit 
Süreyya Bölgenm nikah merasıfll~ ~i}'e 
leri önümüzdeki Perşembe güıııl hcıte 
Belediye salonunda yapılacaktır. ~~ı. 

Arkadaşımıza ve eşine saadet ~:du 
~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dolu bir hayat ailer ve se~nçleri~ ~~I 

1 B e 1 ç i k a ' y a d a . i r ı ortak oluruz· ~fir 

Vilayet evrak kalemi katiple 
rinden bayan Nezihe Köy bürosu 
şef vekilliğine tayin edilmıştir. 

Bu paralar bu tarihe kadar devı 
let borçla rı için ka m i e::fdı!c~ktir. 

Almanyanın, Belçika bitaraflığı 
na riayt etmiyecekl~ıi haberi, bü
tün Avrupa gazetelerinde, ajansla 
rında söyleniyor. Belçika hakkında 
biraz malamat verelim : 

Geçen harpte Almanların ilk 
taarruzuna uğrahan, şimdi de 700 
bin askeri silah altında bu'unduran 
bu memleket şimal denizi sahilinde 
Fransa, Lüksemburg, Almanya ve 
Hollanda arasında küç.ük bir kral
lıktır. Mesalıası 30.447 kilometre 
murabbaı, nüfusu 7.600.000 dir. 
Avıupanın nüfusu en ktts '. f memle. 
ketlerinden biridir. Kilometre mu 
rabbaı başına 25.2 kişi düşer. idare 
merkezi Brüksel şehridir. 

14 ve 15 inci asırlarda Belçi · 
kanın garp taraflarına Flandre der· 
terdi O zaman buraları dünyanın 

Bir kanlı kavganın &riı 
I~· e 

1 

1 d 1 t 

1 
hem de sanayi ve ticaret merkezi· yapt an uruşması 'lıııç_ı 

__ o_ONON MEVZUU _ dir. lir 

en zengin yerleri idi. Escault, Meuse 
Lys nehirlerinin suiadığı münbit a
raziden bol ziraat mahsulleri alımr. 
Limanlar en mühim ticaret merkez 
!erir.den gelen gemilerle dolardı. 

Flaman tezgahlarından çıkan ku · 
maşlar, evlerde örülen dantelalar 
dürıyada m e şhurdu. 

ı~elçika bugün de Şimali Avru 
panın kalbi addedilir. H~men hepsi 
katolik ol.an Belçikalılar ayni lisanı 

konuşmazlar. Flamanca ve Fransız· 
ca en çok konuşulan dillerdendir. 
Meşhur şehirlerinin başında paytah· 
tı olan Brüksel g · lir. Bu şehre pek 
hak ı olarak küçük Paıis ismi veri
lir. Hem bir sanat ve moda şehri 

Bu Şl'hir Cıhan Harbi esnasın- Adananın Menekşe kaşık ~6· 1~1~ 
da 20 ağustos 1914 den itibaren yünden Mııhtar Cabbar ve Has9~ ~i 
Almanlarin işgali altında kalmıştı. Ekmekçinin birbirlerini öldürmeYe -qtd 
Nüfusu 600 000 kadardır. Anvers teşebbüsten ve Mehmet le FatrrıllY'. hass 
Şimal denizinden 80 kilometre yaralamaktan çıkan vak'anın durıJŞı; tı~d 
içerde kurulmuş dünyanın en i~lek masına ağır cezada devam edilı11 '.'. ho<:u 
limanlarından biridir. Diğer meşhur · mevkuf Cabbara ait memleket hll~ ~ailılı 
şehiı leri halılarıla tanılan Taurnal ta hanesinden verilen raporları~e ~ 

O d ~ba deniz hamamla11 meşhur sten , h b k b' giill tavzi i için duruşma aş a ır 
demir sanayii merkezi Liege ve Na b k I h • ıra ı mıştır. ,/ l.l~ 
murdur. _..,, 

Belçika 1831 senesinden beri 
müstakil bir devlettir. Müstellleke
leri vardır. Bunların başında Belçi 
ka Kongosu gelir. Almanların Af
rikadaki müstt:mlekeleri paylaşıldığı 
zaman Şarki Alman Afrikasından 

bir parça da Belçikaya verilmişti. 

Bir Finlandiya vapurıl Qr,~ 
t 'tı~ 

mayine çarparak bat • dt. 
1 

di' ~~ı 
Londra : 10 ( Radyo ) - frı ı ilıuv 

adlı bir Finlandiya vapuru Şi 111 :t tj~i 
denizinde bir mayine çarparak b ~ 

~--~------------------------------------------------------------------------------------- mıştır. 
V4 
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P.o~ITIK BAHiSLE~ 

l\LMANY A 
BNDiŞEDE 

Yazan : Pertlnaks 

Letonya'dn bulunan bütün Al
ınanların kitle halinde Almanya· 
ya hicret etmesi için Berlin hü-

e ı.ı kiimell tarafından verilen emir 

1 
ıtlerin Sovyetlerden endişeye baş

tildığını isbat eder. Hitler, Sovvetle· 
; karşı koyabilmek için izdirablı A. 
'i eliyatJar yapmakta tereddiid elmi· 

ıİll tııor. Sevyellerle karşılıklı yardım 
1 Uahedesiyle bağlanmış bulunan Es 
l~ktıya ile Letonyaya Almanyanın ar
tıı ınustakil bir devlet nnaıı ile bak
Y <ldığ-ı da mezkur kararJıı sabit olu· t Balkıınlar da ke1a telaşa düşme 
e başhımıştır. - Ordr'dan -

d Kerilis de "Epoque" gazetesin. 

5 'i e ayni fikirleri ileri sürüyor ve di
Ot ki : 

~ Sovyeller birliği şimdi büyük 
Ciro• ı· t . . . k 

1 
• ., ta nun cmperya ıs sıyaselını te . 
'' ni r ele almıştır. Sovyetler birliği ye· 

b dl en ele geçirmiş nazariyle bakıla-
1 ec x.· ni· eoı lopraklard ı mevcut burjua 

~}iltnını derhııl bozarak komünistli
" tı> . 

11 h .sıs etmek istemiyor. Bu, çok da· 
'i a Vasi hesaplara dayanan bir ihti-

1 at ve ·ı·d 1 · 'd' · ~ hııı . ı ı a sıyasetı rı. Macarıstanı, 
Ilı R'arıstdnı, Yugoslavyayı v~ Ro· 
İr;jaııyayı Hitler'in kollarına atmamak 
;i 11 bu memleketlerde yaşıya n burju-

<ltı .. k" k M k ~el . uı utme , os ovanın işine 
~ lllıyor. 
~ 

tarihinde 
Şif taris : 10 (Havas) - Düşman ke 
b~ .. 0 1lan Mozel ile Sar arasında çok 
<.1/llk bir faaliyet göstermiştir. Mozel 
Çıı l\ Rene kadar iki taraf arasında top 

illeşi laati edilmiştir. 
ıe· tııa Fransız karakol gemileride bir Al 

e· t11~~ lahtelbahirini muvaffakiyetli taar 
13 · r-.a bulunmuşlardır. 

ı1 •a. 
8 tı b· rıs : 10 (Radyo) - Havas ajan 

ir11' ;Oi~ 11~iriyor : Keşır kollarının sıkı fa
· 0ii hqt e~ı ve topçu kuvvetlerinin şiddetli 
. ~~!~ r'eti ile tezahür eden askeri vazi 
del ~~d ~ansız mıntakalannın Alman hu
iıır <le \ Uzerinde 160 kilometrelik cephe 

~t ~rekete geçtikleri ilk muhasa-
f.'~Unlerini hatırlatmaktadır. 

~~lif tansız topçu kuvvetleri ağır ve 
liltil ,01rnak üzere muazzam sahra lop 
1~1 ~ takviye edilmis buluncyor her 
'lıi~ıiltafda toplanan asker ve malzeme 
~i /tı o kadar büyükdürki bunun e-

ıco· t~ı~:d~ye kadar harp tarihinde gö-
59p B llııştir. 
ere ki rtı ll Çarpışmalarda ufak mikyasda
a)' ~tdaevzii .~areketlerde bazı yeni silah 
f h~sı 11 ecrııbe edilmiştir. askeri müta

r\ tııı<les ar arasında da bu mevzu üze-
011 hut.. ltıiinakaşalar yapılmıştır. Fransız 

.• "Ilı 
hll~ ıqtıılı~ arabalarının kullanışı ve sağ-
8rıP '~ h burada görülmüşiür. Nitekim 

0pe t;ıb~ı<ltp haricine çıkarılan Fransız a
~ .• atının adedi çok azdır. 

llyiik tank muharebesi 

'l~tı~<:ındra : 10 (Radyo) - Cepheden 
tı ot~ i~ salahiyettar Fransız subayları

q~ İlk-<ld~lerine nazarnn garp cephesin 
dil ~~ltııi' btiyük tank muharebesi vukua 

•
11 

111 ~~\rafı v: bu muharebede kazanılan 
1111 t ~iıı ;kıyct bilhassa Fransız malzeme 
v' ~q Çı~ lrnanyadan üstünlüğünü meyda 

Vil k arrnıştır. ne piyade ve nede ha 
llVVetlerinin yardımı olmadan vu-

Türksözü Sahife : 3 

r 
'-----~----~----! _______________________ .., 

Almanya - Estonya Leton 
ya arasında başlayan 

Ahali mübadelesi 
müzakereleri ! 
Berlin : 10 (D.N.B.) - Hitlerin 

mıtkunda işaret ettiği, Estonya -Le 
tonya · Almanya ahali mü':>adelesi 
konuşmalarına bu üç devlet arasın
da başlanmıştır. Bu görüşmel~rde 

emval mübadelesideu mevzu bahis 
olacaktır. 

İngiltere - Belçika tica
ret konuşmaları devam 

edecek 

Londra : 10 ( Radyo ) - lngil· 
tere - Belçika arasındaki ticaret 
konuşmaları durmuş değildir . Bel· 
çika heyeti i~tişare için Brüksele 

avdet etmiştir . Heyet yakında dö 
necek ve müzakerelere bir müddet 
daha devam edilecektir , Belçika 
lılar bir hal suretine varmak arzu· 
sundadırJar . 

Finlandiya 
bitaraflığı 

Sovyetlerin görüşme ta
lebi Finlandiyada müp

hem görülüyor 
Londra : 10 (Radyo ) - Ha· 

bcr verildi~ine göre Fin hüküme
tinin lstokholm elçisi Moskovaya 
hareket etmiştir . Elçiye mütehas· 
sıslar da refakat etm~ktedir . 

lsveç matbuatına beyanatta bu· 
lunan finlandiya hariciye nazırı de
miştir ki : 

- .. Finlandiya halihazırda, Şi-
mal memleketleri tarafından ilan 
edilen bitarafıılc siyasetini muha· 
fazada berdevamdır . Finlandiya , 
Sovyetlerin diplomatik mevzudaki 
konuşma arzusunu kabul etmek mev 
kiindtdir. Müzakere edilecek mese· 
leler hakkında ise biç bir hararet 
mevcut df.ğildir. 

L1Jndra : 1 O ( Radyo ) - lsveç 
matbuatına göre, Finlandiya hüku· 
meti Sovyetler tarafından öne sü 
rülecek her türlü di~teyı reddede 
cektir. 

eşine rastlanmamış hadiseler 
kua gelen bu muharebe iki saat sür· 
müştür. Tanklar birbirine çok yakın 

bir mesafeden mütemadiyen ateş et
mişlerdir. iki saatın sonunda - muhare
beyi kazanan Fransız tankları yollarına 
devam etmişlerdir. Muharebe meyda
nında kalan Alman tanklarının hep de ı 
linmiş olduğu görülmüş ve içindekiler 
ölü bulunmuştur. Bu muharebeden de 
anlaşılmıştırki, Almarı tankları çürük 
bir şekilde zırhlaıımışlardır. 

Bir lnglltz tayyara filosunun 
muvaffaklyatli lstlk,af uçu,ıarı 

Londra 10 (Radyo) - Harp baş
layalıdanberi ilk defa olarak dört İn
giliz tayyaresi gündüz Fransız hudud 
larını geçerek Alman toprakları üerin 
de şimal denizlerine kadar bir istikşaf 
uçuşu yapmışlardır. Tayyareler, Alman 
!arın hudud boyunca yapdıkları tahki 
rrat hakkında İngiliz umumi kararga. 
hına verilen çok ehemmiyetli bir rapo 
run sıhhatını tetkik etmek üzere keşif· 
terde bulunmuşlardır. Bu uçuş netice
leri mütahassıslara tevdi olunmuştur. 

Mütahassıslar, İngiliz tayyarelerinden 
ikisinin almış olduğu fotoğrafların çok 
ehemmiyeti haiz olduğunu söylemişler 
dir. 

Tayyareler Majino haltının arkasın 
da gizli bir yerde olan üslerini terk 
ederek Koblenz üzerinde uçmağa baş 
laclıklan zaman seslerini işiden Alman 
tayyare dafi topları şiddetle ateş aç
mıştır. Bir çok rr.ermi tayyarelerinin 
etrafında patlamışsada hiç bir isabet 
vaki olmamıştır. Derhal telefonla haber 
dar edilen diğer düşman mıntakaların 
daki tayyare bataryalarıda İngiliz tay 
yarelerini şiddetle bir ateşle karşıla

mışlardır. Bütün bunlara rağmen tay· 
yareler Belçika hududu uzunluğunca 

ve Ekslaşapelin üzerinde de uçuşları-

na devam ederek geri dönmeğe muı 
vaffak olmuşlardır. 

Şlmal denizinde bir muharebe 

Londra : 10 (Radyo) - İngiliz is 
tihbarat nezareti tebliğ ediyor : 

Şimal denizinde Alman hava kuv 
vt:tlerile İngiliz krövazor ve torpido
ları arasında bir· muharebe ceryan et
miştir gemilerimizde hiç bir hasar ol
madığı gibi hiç bir zayiatımızda yok 
tur. Düşma!ıın zayiatıda bilinmemekte 
dir. 

Kaçan Alman 
harp gemllerl 

Londrd : 10 (Radyo) - lngiliz 
h wa kuvvetleri özdeçek şimal gar 
bis;nde bir Alman deniz fil osu gör 
müşlcrdir. lngiliz kuvvetleri düşman 
filosu ile harbe tutuşmağa teşebbüş 
etmişsed~ Alman gemileri havanın 

bulanıklığından istifade ederek kaç 
mıştır. 

Benzini biten Alman tayyaresi 

Paris : 10 (Radyo) - Danimar 
kadan gelen bir habere göre, müret 
tebatı dört gişiden mürekkep olan 
bir Alman tayyaresi Danimarka top 
raklarına inmiştir tayyareciler iner 
inmez tayyarc-lererine ateş vermiş

lerdir. sorğuya çekilJikleri zaman, 
şimal denizinde bir uçuşa memur 
edildiklerini fakat benzinleri bittiği 
için Danimarka topraklarına inmt'ğe 

mecbur olduklarını bildirmişlerdir. 

Hollandaya inen yaralı 

Alman tayyarecllerl 

lstokbolüm 10 (Radyo) - As· 

INGIL 1 ERE'DE 

Yeni teşekkül 
eden komite 

Fransız İngiliz iktisadi 
el birliğinin tatbikatı 

Londra : 10 (Radyo) - lngiliz 
başvekili Bay Çemberlayn hükume 
tinin harp zamanındaki çalışmaları
nı tayine m~m4r edilen komisyonun 
faaliyeti hakkında avam kamarasm 
da izahat vererek, bazı nazıı ların 

dahil buf unduğu iktisadi ve ticari 
bir komitenin teşekkül etmiş olduğunu 

da anlatmış, bu komitenin başında 

Sorsay.non'un bu'unduğunu ve bu 
komitenin Fransız • logiliz iktisadi 
teşrikimesaisinin tatbiklerinde me· 
sul bulunduğunu bildirmiş ve yeni 
ba21 anlaşmnlar hakkında hükume· 
tin tetkiklere girişmiş olduğunu da 
söylemiştir. 

Podrevski vatanı için 
çalışacak 

Paris : 10 ( Radyo ) - Yeni 
Polonya hükumeti tarafından ken· 
disine gönderilen bir mektuba ver
diği cevapta büyük musiki üstadı 

ve eski Po!oııya Cümhurreisi B. 
Padrevski l Polonyaom kurtuluşu 

uğrunda kendisinden istenilen yar
dım ve mesaiyi temamile ve mem· 
nuniyetle kabul ettiğini bildirmiştir. 

Yeni Polonya hariciye 
nazırı Londraya gidiyor 

Paris : 1 O ( Radyo ) - Po!onya 

hariciye nazırı lngiliz hariciye na· 

zırı Lord Halifaks ile görüşmek 

üzere Çarşapıba günü ( bugün ) 
Londraya hart'kt"t edecektir. 

keri bir Alauvı tayyafesi Holand 

adasına inmeğe ~ mecbur olmuştur. 
Tayyarecilerden: ikisi ağır surette ya 
ralıdır. 

Bu tayyarenin şimal denizinde 
lngili2 donanmasile vukua gden mu 
harebeye iştirak ettiği anlaşılmıştır 

ZlglrUll 1 su basıyor 

Londra : 19 ( Royter ) - Ren 
nehrinin taşma~\ üzedne Zigfrit 

hattı suların ~skınına maruz kal· 

mak .tehlikestndedir. Alman askeri 
maka matı endişeye düşmüştür . Ve 

hatta hattın bit .,kısmına 63 saı.tim 
kadar su girmiıtir. 
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Harp inşasının bu 
Şaheserini beraber 

muazzam 
l. ' .geze ım .. 

M agiııot hattı diye anılan büyük 
isi ibkamalr silsilesı haricen he 

men hemen hiç görülmez yoldan ziya 
de dikenli tel örgüler veya tarihten 
evvelki çarlara ait imiş gibi petrol 
yığmlaı ı yükseldiği görülür fakat 
tanklara b rşı dikilen bu barajlar 
istisna edilirse ortada hiçbir şey gö 
ze çarpmaz bir sonbahar manzara 
sı gibi h r şey örtülmüş ve gizlen 
miştir bu gizlem~ işi picasso, dünu 
yor ve s gı)nzac gibi birinci sınıf 

ressamlara yaptırılmıştır. 

M amaf ıh işte şurada bir teı:enin 
yamacında yuvarlak bir leke 

görülüyor bu bir mantara benziyen 
tepesi basık bir çıkmtıdır yüzlerce 
metre imtid;1dında vasat çapta bir 
istihkam f ıkat bir taarruz karşısın 
da satıhta m"rmilere maruz tek bir 

kazemar ın~ vcutlur. Bu ise muazzam 
bir gözden ibarettir . Fevkalade 
kuvvetli çelikle zırhlanmış olan bu 
gözün içinde iki bebek mevcuttıır. 
Biri bir sahra topu ve digeri de 
bir mitrctlyöz. İstihkamın ::Jiger kı . 
sımları t 'll :.mile öı tülüdür. Bu mu· 
azzam ve mo Jern mevzi toprağm 

arızala rına, t ~pderine vadilere uy 
durulmuş ve ekseriya ormanlarla 
kaplarımıJ dokuz ila on iki metre 
kalınlığınd ı bir toprak tabakası ile 
örtülüdür . 

1 çinde insan kendini dehşetli bir 
zırh içinde hisseder. Her şey 

elektrikle işliyor ve bu elektriği 

bizzat orada çalışan bir dinemo 
temin ediyor. Yiyecek, su , benzin 
ve mühimmat o kadar derinliğe gö 
mül müştür ki hiç bir düşman mer
misi buralara nüfuz edemez . Yiye 
Ct':k aylarca kifayet edecek nisbet 
tedir. Eğer düşman istihkamcılan 
tüneller kazmağa ve istihkamlara 
yanaşmağa muvaffak olsalar bile 
yıkılmaz beton duvarlarla karşıla

şacaklardır. lstihkamlara giren bava 
malum bütün hava gazlanndan hu
susi cihazlarla temizlendikten sonra 
girmektedir! istihkam altı veya se· 
kiz kattan mürekkeptir. Bazıları çok 
daha derindir • 

K atiyen göıünmiyen bloknavz 
lar , sipP.rler ve kü~ük pos. 

talar muhtelif i ıtihkamları yer al
tından biri birine raptetmektedir • 
Düşmanın b:.ıralara kadar gelmesi 
için daha evvelden devitmlı siper 
hatlarını aşması lazımdır . Bu siper 
hatlarından da daha evvel sahra 
müstahkem mevzileri mevcuttur. Bu 
istihkamlarıe arkasında ise Verduna 
kadar askerler toprağı kazmakla 
meşguldür. Bütün dünyaca tanınmış 

Yazan 

Edgar Ansel 

Vauk ve Douaurnont kaleleri hir 
tevkif mevzii olarak tekrar ihya 
olunmuştur. 

B ir bitaraf topçu mütehassısına 
soralım : F arzediniz ki , Al 

rnanlar hava hakimiyetini . elde bu
lunduruyorlar . Farzediniz ki , top
çula'ı faiktir. Zanneder misiniz ki, 
ordularile Fransaya girmek için bu 
muazzam istihkam silsilesinde kafi 

İngiliz gazetelerine 
gpre 

Birinci sahifeden artan -

cevap dahi alamamış olan Ruzvelt'in 
böyle kendi prestiji bahasına tekrar-..: 
lamağa hiçte niyeti yoktur. 

Hitlerin nutkunun ne derece alaka 
uyandırdığı, her fırsatta insanlığa hi
tap ederek sulh vesayasında bulunan 
Papam:-ı bu defa teşebbüse geçmeme
sile dt" sabittir. Moskovaya geline~ : 

Orası esrarlı sükünunu muhafaza 
etmektedir. 

Nyuz Kronike de şunlan yazıyor: 

" Hitler sözlerinde samimi ise, 
işgal ettiği yerlerden çekilmek suretile 
hüsnüniyetini filen ishal etmelidir . 
Aksitaktirde biz böyle bir sulh teklifi
nin varlığı ile yokluğu arasında fark 
göremiyoruz . ,, 

Meşe 
3,5 

kömürü 
kuruş 

Halis meşe kömürü kilosu 3,5 
kuruştan Kömür Pazarında 81 nu
maralı kömürcü Reşidin dükkanın: 
da satılmaktadır , Fırsatı kaçırma· 
yınız. 1 1106 11- 13 - 15 

Kiralık evler 
Karasokuda fevkani iki ve üÇ 

odalı iki ev eJektrik ve su teSİl\atım 
havi konfor halinde doktor Fey
zullah Cemaliye ait kiralık f. vler 
vardır. Ucuz ve taksitle kiraya veı · 

rilecektir. isteklilerin içind_eki Ismaij 
ustaya müracaatları ilan olunur • 

2- 11 ıııor 

derecede icabeden unsurları tahrip 
edebil irler ? Cevap şudu : Alman 
top.,.usunun yapacağı azami şey 

ku le lerden biri üzerine nihay<'t üç 

yüz milim trelik bir obüsü tam İsa· 

belle yeı leştirm 1ktir . Ha lbuki tek 
l>ir ~ul eyi t ah rip iç.in bu şekilde 

bir çok obüslerin tam isabt ti la· 

zımdır. Bütün kuleler ve kazematlar 
temamile tahrip edilmeksizin etten 
ve kemikten insanlarla mürekkep 
hiç bir ordu bu hattı y~ramaz. İşte 
bu , çelik ve beton ağı Baleden 
Lükseml urga ve denize kadar uza· 
nıp gitmektedir. 

. 
ilan 

Tahminen on gün evvel yüz beş 
lira içerisinde para ve Musa Çelik 
imzamı havi mührüm bulunan ça
ketimi çaldırmış bulur.duğumdan 

mezkQr mühürle bir kimseye bor 
cum 1 olmadığını ve sözü geçen 
mührüm bir guna hükmü kalmadı
ğını ilan ederim. 

11104 

Cırrık köyünden olup 
Hacı Hasan köyünde 
oturan İ brahim oğlu 

Musa Çelik 

Yalnız En Heyecanlı ve En Büyük 
Filmler Gösteren 

AL.SARAY 
-slN E MASl

~lYJ Alk$©.l ffi 

Olimpiyatlar Şampiyonu Güzel 
Vücutlu Atlet 

( HERMAN BRiNX ) 
Tarafı ndan Yaratılan Mlithiş 

Maceralar ve Heyecanlarla Dolu 

TARZAN 
Kuvvetler Kralı 

Bakir Orman l arın Esrarengiz 
Köşel erinde Cereyan Eden Hareketli 

Ve Büyük Filmi Takdim Ediyor 

Bugün 2.30 da 

Tibet Esrarı 
1095 1 

11 Teşrİnİt vvcl 939 

. f R D o 
R·ıgünkü Progran1 

fÜRKlYE RADYO DiFüZIYON 
POSTALAl~I TÜRK!YE RADYOSU 

A~ıKA.,/\ RADYOSU 

s 'ı 1 f) 1 o f 939 

12.30 Pı og• am \ c mf'mleket saııt 
ayaı ı • 

12.35 Ajans \ e ın teorolojı Jın· 
beı leri. 

12.50 Türk müziği Pi. 
13 30 14.00 Mü1ik KüçiH Or 

kestra) Şef : Necip Aşkın 
!8.00 Program 
18.05 Memleket saaı ayarı, ajan~ 

\'C meleoı oloji haberleri. 
18 25 Tüık miiziği (Fasıl heyeli) 
19.25 Konuşma ( Dı~ politıkıı 

hadiseleri ) 

19.40 Tüı k müzi~i (Kaı ışık proğ'· 
rllnı) 

20.20 Temsıl 
20 .50 Haftalık posta kut 11!-:u 

ları 
ilan 

21.10 Müzik : ( Riyaseli cumlJlır illa 
bandosu) Şef Ihsan Künçer 

22.0\l ajans ,Zıraııt esham -
borsası - tahvilüt, Kamoiyo nukol 

(riyal) 
22 20 Serhes sııal 
22.30 Müzik (Cazband PJ) 
23 ~S-23.' O Yaıin~i Program \'0 

kapanıs 

- ----------- --~_. Ilı 

Kiralık Ev 
İcadi ye ına hailesi Trahom dis <len 

panser sokakta 5 Odalı Ev kiralık hirıj 
t ır. 12 Nomaı a ya muracaat ~ec 

c. 

Kayıp av tezkiresi 

939 yılına ait av tnkiremi kay· 
lıeltim. Hükmii olmadığını ilan ey· 
lerım . 11105 

ÇlUNGİR GARiP AKA 

l<:ndullı-. ecC'cl~ri Filmindc:n Sonr:ı 

TAN 
-• Sİ N EMASI -• 

~lYJ ~~~@lm 
iK i NCi BÜYÜK PRO<iRı\ı\1 

OLARAK 
ı DehakAr 

SYL VI t\ SIDNEY ile Em salslt 
A k tör HENRY FONDA 

T:ırnfındnn C:ılihi Dikkat Bir 
T:ırzdn .' :ırntılnn içtimai \ c çcık 

mllcssir 

( FRANS IZCA S ÖZLÜ ) 

Şahese ı i Takdim Edecektiı. 

İlave ten: . 
Son D ünya Haberlerı 

~UGÜN 2.30 da 

iki Fevkalade film birı:len 

ENDÜLÜS GECELERi 
, VE 
GÜNAHKAR KIZLAR 
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7\dana askeri satın · ainia 
teisliğind~n : . 

• 
kom,:'iyonu 

l - Askeri il{!iyac için. muhtelif hizmetrere ait hayvan ahnacaktır. 
A.hnacak hayvanların beHeme, kolan, yem torbası, yular, sapı ve yular 
başlığı, gebre alafıranga kaşağı ve fnçasile birlikte olacak ve bayvanlan · 
ayağı alafıranga Nal il.e naHancırılmış bulunacaktır. Mekkari hayvanların 
sernerleıi ( palan ı:\lınmaz ) berabef alınacaktır. 
I 2 - Hayvanını satmak isteyenler bu mafae:neler ile birlikte hayvan· 
.:rını ordu evinde müteşek <İl askeri satın alma komsiyonuoa getirmeleri 
•lan olunur. 11064 

26 - 1 - 6 - i 1 

Acele etmeyiniz! 
940 modeli RCA y~kında geliyor . Radyo almadan evvel 

bır kere : R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • • ıktizasındandır . 1 R C A 940 sı-nesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
• • • cereyanile hem dı- 12 saatlık anot bataryasile çalışan 

bir modeldir. 

Yeni tesis edtlip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde her ur 
ll'ıarka Radyo garanitli olarak tamir cdilır. 

l\dres: Muharrem Hilmi Remo· Abidin paşa caddesi 
...........__~ _____________ ..._ ______________________________ __ 

Devlet Demiryolları 
ll"ıesinden : 

. 
Adana işlet-

Adana - Mersin - Adana istasyonları arasında lşliy~n trenlerimiz
~;n aşağıda num<aaları yazılı 520 ve 523 No. lu trenler 12.10.939 tari
Qttıi 13.10.939 tarihine bağlı yan gece yar ısınrJan iti beren seyrüsefer e
~Cekleri sayın halkımıza ilan olunur. 

520 No. lu Tren : 

Mersin 
Karacailyas 
Hautalip 
Tarsus 
Yenice 
Zeytinli 
Yeşiloba 

Şakirpaşa 
Adana 

523 No. lu Tren : 
Adana 
Şakirpaşa 
Yeşiloba 

Zeytinli 
Yenice 
Tarsus 
Hacıtalip 

Karacailyas 
Mersin 

Varış 

6.14 
6.3 ı 
6.41 
7.10 
7.27 
7 42 
7.50 
7.55 

6.32 
6.39 
6.54 
7.08 
7J9 
7.53 
8.10 
8.22 

1-2 

Kalkış 

6.03 
6.15 
6.32 
6.42 
7.14 
7.28 
7.45 
7.51 

6.27 
6 33 
640 
6.55 
7.11 
7.4.3 
7.54 
8.11 

11099 

Seyhan Defterdarlığından : 
t4sı.ıJ..ıUtın1 boğazı dalyanı namile maruf dalyanda balık avlama hakkı ve 
tı~c rtı~nun üç seneliği 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu hükümle
~11) g'ore açık artırınağa çıkarılmıstır. isticar ve iltizam edilecek dalya· 

·~ıt;~elik icar ve iltiza~ ~edel muha.mm.ini _ _75~. liradır. Müza.y~de .. miid-
aıty - 9 - 939 tarıhıne kadar yı ı mı gundur. Şaı tnamesmı gormek 

lı,11 ;rılerin her giı n Milli emlak Müdürlüğüne ve talıp olanlarında 168 
b~~I<\ 5 .kuruş muvakkat teminat akçalarını yatırdıklarına dair olan mak
~~~<\ ~•dikte 19 - 10 - 939 tarihine müşadlf perşenbe günü saat 

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

--------------·--------------------------------------~ 
Telefon 

250 

Telefon 
250 

.. . Asri 
- Tiront.."" 

Pover 
Bu üç büyük Yıldız 

. -
·sinemada . . 

Bu a·kşam 
Loretta 

Young 

( Metropol Bari 
ilaveten: Dünya havadisleri 

~ 

Ayrıca : Miki Mavuz 

Bugün gündüz iki otuzda iki film ~irden 1 
1- Hasret 
2- Kavgacı kovboy 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

MADDE: 25 

Birinci Kısım 

Mümessil İşçiler Seçimi 

- Dünden artan · 

Mümessi ı olan ve Mümessillik ödevlerini yapmağa ehliyetli olarak 
seçilmiş bulunan işçilerin ge· ek işveren gerek İşveren Vekiline gerekse 
diğer işçi arkadaşlarına ve işyerindeki sair memurlara karşı hürmet ve 
nezaket haricinde yahut inzibatı bozar şekilde hareket ve muameleler
de bulunmaları ve Mümessillik vazıfelerini bahane ederek işlerinde ih. 
mal ve teseyyüp göstermeleri yasaktır. 

İşveren veya İşveren Vekili de lıu işçilerden herhangi birini iş Ka· 1 

nunu hükümlerine tevfikan işden çıkarmak isterse İş Dairesinin ilgili teş· 
kilatma keyfiyetin sebepleri!~ haber vermekle mükelleftır. 

İKİNCİ KISIM 

Uzlaştırma 
MADDE: 26 

Her hangi bir işyerinde çalışmakt~ olan işçiler sayısının beşte biri 
kadar işçinin aynı·mesele hakkında birleşmesi suretile işveren veya İşve· 
ren Vekilile aralarında çıkmış olan ihtilaflara (Toplulukla iş ihtilafı) de
nir. Şukadarki çalışmakta olan işçi sayısının beşte biri 10 kişiden az 
<>lan işyerlerinde işçilerle işveren veya İşveren Vekili arasında aynı me

sele hakkında çıkacak olan ihtilafların toplulukla İş ihtilafı sayılabilme· 
si için her h:ılde en az 10 kişinin bu ihtilafa iştirak etmiş olması şarttır. 

MADDE: 27 

Bir iş yerinde _çalışmakta olan işçilerden bazılarının kendi h lk ve 
menfaatleri için işveren veya işveren Vekili ile aralarında ayrı ayrı çı
kan ihtilaflara (tekbaşlı iş ihtilafı) denir. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
Sablan Mikdar 

oze --,,....----1 Piyasa parlafl • "--=----
Piyasa temizi • 

Klevland 
-KİCVland(Y-:M. ) 

Beyaz --------

K. s. K. s. Kilo 
6 6,65 

. 

,___ -·-28 38 
1 

YAPAdl 

' 1 1 
çlalT 

Si.y~h 

w:::: ----------.....:.------.-.....--------------------------

1 l 1 

1 1 1 '2,62 
Yerli •yemlik. 

,_-_--_~'-----

• •Tohumluk,. ·----- HUBUBAT 
Butday K.brıs 1 

3,37 • Verli 
·--~- ---~ıı------ı-----·----------~ Mentane • 

Arpa 
------~-----ı-----~ Fasulya 

Yw~ -------~-2,-62---ı--2-,7-5 ___ , 

Delice -------
--=---~--~----1------1 Kuş yemi 
---=--~------1-----1------1---------~ Keten tohuınn o 

Mercimek - ----------·-----· Susam 1 ı ,25 1 

-------------------------------------------· UN 
Dört yıldız Salih 

üç • " -
Dört yıldız DokJııluk -
üç • • - Simit ,, 

- Dört yıldız Cumhuriyet 

ıfij -- .. 
1 Simit -------

,, 1- · 
" 

Liverpol Telgraflar1 
10 I 10 I 1938 

Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
r-~------~P-~_M,,,--,-San~t~~l----~--~~-,-~~~-I 

Hazır 1-{- 36 Liret --- -
Vadeli ı. 69 Rayişmark 

Frank (Fransız) - 2- 95 - 5- 58 Vadeli Hl Sterlin (İngiliz ) - 5- ?.! 
Hind h azır _5_\ 53 Dolar ( Amerika ) 1 291 70 
Nevyor k s 77 Frank ( İsviçre ) 00 00 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Gezi den avdet et~iştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları · 
nı lstikla 1 okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

7- 30 11087 

Askeri satın alma komsiyonu riyase
tinden: 

1 - Mersin garnizonunun hayvanat·, ihtiyacı içiı1 l 80 ton kuru ot 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 6750 liradır. 

ilk teminatı 506 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 18 - 1 O - 939 çarşam 
ba günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmesi Adanada Askeri satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi Adana, lslahiye Konya askeri satın alma komsiyonlarında 
görülebilirler. 

3 - Talihler kanunun 2. 3. maddelerindeki şeraiti haiz olmak üıere 
tayin edilen saattan en geç bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
vermelerı lazımdır. 11079 

30 - 5 - 11 - 15 

___________________ , ____________________________ .-ı! 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü . Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarım kabule başlamıştır . Evini de 1i 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 5-30 

Seyhan 
den: 

Orman Ç~virge müdürlü· ~l 
~ 

Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi Kental Kilo Lira Kuruş 

Kuru çam odunu (5780) 00 12 

Tutar bedel ı 
Lira Kuruş ., 
693 60 

1 : Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Akdam devlet~ J 
Oımanıoda (5780) Kental mikdarında odun satışa çıkaralmışbr. 

2 - Satış 19/ 10/ 1939 günü saat 15 de Seyhan Orman Müdürlük 
dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

le 
3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 Kuruştur. ker~ 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü· 1 tej 

künden Seyhan OR. Çevirge müdürlüğünden ve Karaisah böl. şef. alınır "-... 
5 - Muvakkat teminat 52 lira 02 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7- Satışa 21101939 tarihinden itibaren 17 gün müddetJe 1911019.39 Q 

Perşembeye kadar devam edecektir. 30-5-11-15 11081 • 

_..~~ ____________ _, 

T. iŞ BANKASI' nın s 

1939 K. Tasarruf ikramiye 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
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, aY~ l <1.ı 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 ~;ti~~(' 

--------- ~t. t ~. 

~lı :~ 
~ ~ltQ~l 

- --------·---·---------------------' ~t~· 1 •ıı 
~~ .. , 1 

or. Muzaffer Lokman ~:.~ 
iç hastalıkları mütehassısı r~~~ 

1 ~r1t ~e 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta . arını kabıJ ~~~ııı~ 

başlamıştır. · ~) ı-t 
~ • vı 

-------------·----·--------------------------- il J ıtıı 

d 
.. ii it! 

Umumi neşriyat mü ur t çu~ 

Macid Güçlü 1 ı~~11t, 
1 ilk 

Adana Türksözü matb•' ~~llııı11 


