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ANKARA HALKEVINDE 

Baş vekilimizin 
Türk matbuatı 
şeflerine çayı 
-----.--- .. ---·~-

S Seyın başvekilimiz doktor Refik 
;Ydam ö ıümüzdeki 18 teşrinevvel 
, ~Şamba günü saat 17 de Ankara halk 
/ırıde Türk matbuatı şeflerine bir çay 
'Yafeti vereceklerdir. 

~· Türkiyedeki bütün gazetelerin sa 
ı:~· başmuharrir, neşriyat ve yazi iş
l'rıtı müdürleri bu ziyafete davet olun· 
Uşlardır. 

n Bu cümleden olarak, dün valimiz 
tı ay F'aik Üstün Türksözü ve yeni Ada 
ç a ıazeteleri şeflerine baş vekilimizin 
llıaYırıa davetli olduklarını tebliğ buyur 
Uşlardır. 

~söz -· 
GÜNDELİK SlY ASİ GAZETE 5 Kuruş 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4558 

15 Teşrinievvel 939 Pazar 

Mütıim polit:ika faaliyeti 

Roma • Berlin-Moskova 
arasındagörüşrl1eler nli? 

konferans~ 

Bu konferans, şimal devletlerinin yek 
olan bağlılığını göstermek itibariyle çok 

diğerine 

mühimdir 

Şinınt rleı•let reı.~ler111iıı tnplnrwrııfiı Scok/ıofm rlı'n bır giiıiiniiş 

Londra : 14 (Radyo) - Haöer 
alındığına göre, ltalya - Almanya ve 
Sovyet Rusya hükumetleri arasında 

bugünlerde Oç taraflı bir görüşme ola 
caktır. Müzakerat 48 saat içinde neti
celenecektir. Bu anlaşma Moskova -
Berlin paktı çerçivesinde olacaktır. hal 
yayı Kont ciyano, Sovyetleride Molo
tof temsil edecektir. 

Sicilya ve 
Panteleryada 

BU iKi MINTAKA SULARINDA 
SEYRi SEFER HUSUSi BiR 

MÜSAADEYE TABt TUTUDU 

IROMA : 14 (STEFANI) - SiCiLYA 
VE PA'\lTELER'l'A SULARINDA VA 
!)UR SEYRISEFERLERININ HUSUSİ 
BİR MÜ5AADEYE TABI TUTULDUGU 

1 HAKKINDA BiR K.\RARNAME NEŞ 
ROL.UN MUŞTUR. 

Londra : 14 ( Royter ) - lsveç l 
kralı şimal devletleri reislerini 18 teş

rini evvelde toplanmak üzere bir kon- ı 

feransa davet etmiştir. 
Kopenhağ : 14 - a.a. - Kıal 

chrıstian ile hususi' kalem müdürü ve 

-Gerisi üçüncü shatede -

Deniz harbi çok mühim 
b · r şekil aldı 

rinlandiya' da 18 den 64 
~aşa kadar herkes asker!. 

Iııgilizlerin Royal-ok adın
daki. dritno batırıldı 

İogilizl _r de dün üç tane ttlma n 
denizaltı g e m ı si n i batırdılar t • o\LMANY ADAN VERiLEN BiR HABERE GÖRE 

llvanya Sovyetler birliğinin 
tekliflerini kabul etmiş 

i:-------____;, 
ıtvanya merkezi 

Vilno oluyor 
lit,_,a h . . 

h. nya arıcıye nazırı 
·•ıecı · 
~qk •ste Sovyet - Litvanya 

ho 1 n t a s v i b i n i 
isteyecek 

~,~ ~aunas : 14 - a.a. - Lilvanya 
, ~ttt.;(! ~hur reis muavini Bızanska, 

~ecek-11• hiikümeti, vilno,da temsil 
' ır f'\ • 

lıqtic· aunas : 14 - a.a. - Liluanya 
~d,~Ye nazırı b. Urbsys, bugün öğ

sonra' mebusan meclisinde, sov-

Londra : 14 (Radyo) - Finlat1· 
diyada.n bildirildiğine E(Öre, Evvelce 
çıkarılıptn tatbik edilmiyen ve 18 
yaşından 64 yaşıne kadar bu .. un Fin
landiyalıları mecburi hi..ı:met ifası ile 
mUkellef tutan kanun meri.'·ete kon-
maktadır. 

Berlin : 14 (a.a.)- Alraan istih
barat burosunun bildirdiğine göre 
Finlıındiya hukOmcti, Sovyctler birli
ğinin tekliflerini tedkik• ettikten son
ra tnsvib etmiş ve mUznkerclerc de
vnm etme~e karar vcrmi~tir. 

yetler birliği - Lituanya müzakereleri 
hakkında beyanatta bulunacak ve pak
tın tasvibini isteyecektir. 

Lituanya askeri eksperleri, hudu-

-Gerisi dördüncü sahifede -

Paris : 14 ( Radyo ) - Cephede 
hava sisli ve yağmurludur . Dün düş

[man keşif kollan ileri hareketler yap
mışlarsa da netice alamamışlardır. 

Nevyork : 14 a. a. - Royter 
ajansı bildiriyor : 

Moskova konuşma
ları dostane bir ha
va içinde devamda 

Bugünlerde yeni bir gö
rüşme daha yapılacak 

Moskova: 14 a. a. - Dün B. Sa 
raçoğlıı ile B. Molotof arasında vukua 
gelen görüşme hakkında mütemmim 
malumat mevcut değildir. Yalnız gö-
rüşmenin dostane cereyan dtiği ve 
yakında yeni bir görüşmenin daha 
yapılacağı söylenmektedir. 

Amerika matbuatı , Hitlerin " ha
kiki harbe ,, başlaması için emirler 
verdiğine dair olarak Berlinden alınan 
haberleri, heyecan verici manşetlerle 
tebarüz ettirmektedir . 

Batırılan lnglllz harp gemisi 

Londra : 14 ( Royter ) - Royl 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Londra : 1~ ( Ra.Jyo) - llitlerin 
karargahının garp cephesiue nakli. 
hazır!ıkları bitmiştir. Yeni bir Alman 
kolordusu Zigfrit hattına gelmiştir. 

* 
Londra : 14 ( Royter ) - Batan 

Roye - Ok hnrp gemi,inin 1200 kişi· 
lik mUrettebatındnn ~7;3 i kurtarıl-

Londra : 14 ( Rndyo) - Şimdiye 

kadar 17-1 Alman t.aht.elbahrinin 
batırıldı1h anlasılmakfodır. 

~ ' 



Sahife 2 

MÜLAHAZALAR 

Bir anket 
--~--

dolayısile 

Yazan : Vehbi 

a dealist Türk şairi Tevfik Fikret O içın Yeni Sabah gazetesınde bir 
an~et intişar etmektedir. Arıket 

Şudur: Fikretin eserlerini mi yaka 
lırn, heyk~lini mi dikelim ? 

İtalya · 
liretlik 

Türkiyeden dört 
pamuk miibayaası 

milyon 
yapacak 

1 Halke viude 
l{onferanslar 

Bu anketi tertip edenlerin ni· 
yetleri hakkında bir şey bilmediği
miz için doğrudan doğruya onlara 
hitap etmek bir ihtiyatsızlık olur . 
Anketi tertip edt"n ( eserlerini mi 
yakalım ) derken acaba hangi his
lerin ve kanaatlerin kamçısına bo · 
yun eğmiştir. Bunu kötü bir niyetle 
mi, yoksa insanlık aşıkı büyük Fik· 
rete olan derin bir sempati ile mi 
ortaya atmıştır. 

ITALYA MENSUCAT FABRıKALARI MÜMESSiLi MEMLEKETiMIZDE 

Halkevimizin Dil, T-arih , Edebi· 
yat komitesi l>u sene Halkevinde 
verilecek konferansların programın 
ve bu konferansın kimler tarafın' 
dan verileceğini tesbit etmiştir 

Bu programa naz:uan, terbiye , ed 
biyat, ziraat ve ziraat tekniği, tkO 

nomi, inkılap, sıhhat, güzel sanatlar 
folklor, tarih, hukuk gibi mevzuhtf 
üzerinde ayda iki defa olmak üzer' 
on altı konferans hazırlanmıştır. 

inandığımız bir şey varsa , Fik· 
reti yakından tanıyan Hüseyin Ca
hi 1in baş muharrirliğini yaptığı bir 
gazetede, idealist şair için menfi 
hükümler ileri sürecek ve anketi 
bu maksatla tertip edecek bir mu
harririn bulunmayacağıdır. Binaena. 
leyh muhatabımız anketi tertip eden 
değildir. 

Kötü bir ruh bastalığile , şah
siyet yapmak için, hakiki kıymet

lere muarız olmak modası zaman 
zaman bazı dejenere olmuş şahsi 
yetlerde görünmektedir. Bu ankete 
de bu ruhta bir kaç şahıs menfi 
cevap verebilir . 

Bundan üç sene evvel dn Na
mık Kemal için bir anket yapılmış 
ve büyük vatanpervere hücum edil 
mişti. Fakat netic,.de yanılmaz Türk 
gençliği , Türk münevveri anketi 
tertip edenlere lazım gelen cevabı 
vermekte geçikmedi . 

Bu defa da ş urlu gençlik, Fik
ret için sorulan süalin cevabını ve
recek ve kötü niyetle ortaya çıkan 

lar olursa onlara hadl;rinı bildire· 
cektir. 

Bu küçük sütun ; Abdülhamit 
istipdadının bütün zulmüne ve hak. 
sızlıklarına haykıran, remzi bir ifade 
ile, üstü kapalı olarak yazdığı şiir 
leri cahil sansörlerden kaçırarak 

Mevsuk bir menbadan aldığımız 

~alumata göre, ltalya , TürkiyP.den 

pamuk mübayaası yapacaktır . Ya

pılacak mübayaa dört milyon liret

liktir . 

Türk - ltalyan ticaı i münase· , 

Bira geldi 

Hemen bir aydanberi şehirde 
bira bulunmadığı malumdur. inhi
sarlar şehrimiz baş n.üdürlüğünün 

yapdığı siparişlerden ilk parti gel· 
miş ve derhal bayilere tevzi edilmiş 

tir yeniden buhrana meydan kalma 
ması için müteakiben yapılan sipa
rişler tekit edilmiştir. 

milli ve maşeri benliğin vicdanına 

bir güneş sıcaklığile sunan büyük 
sanatkar hakkında uznn uzadıya 
fikir yü rütmeğe müsait değildir . 

inhina taıkı esnretlerı "İrandır 
boynuma 

Fılıri hür, irfanı lıiir, vicdanı hür 
bir şairim 

Diyen Fıkret kendi ahlakını en 
doğru olarak göstermektedir . Biz 
sadece şu hükmü ile'i süreceğiz : 

Hakiki ve ideal insan olan,eser · 
!erile hayatı arasında asla ayrılık 

olmayan büyük sanatkar Fikretin 
heykelini dikelim ve bu heykel Türk 
gençliğine vicdan hürriyetini , kud· 
siyet ve samimiyet duygusunu, in
sanlık aşkını ve faziletini aşılayan 

bir sembol olsun . 

r-----------------------------------

batını inkişaf ettirmek için ltalyada 
büvuk hir arzu vardır . 

Memleketimizden yapılacak pa· 
muk mübayaasını idare etmek üze. 
re, İtalyan mensucat fabrikaları mü 
messili Bay Rıngali lstanbula gel 
miş bulunmaktadır . 

Kasaplar bugün açık 

Dünde yazdığımız gibi belediye
nin son almış olduğu karara göre bu 
gün şehrimiz kasapları dükkanlarını 

açacaklar ve satış yapacaklardır. 

Bugün hipodromda yapıla 
cak Sonbahar at koşuları 

Sonbahar ikinci at koşusu bu 
gün öğleden sonra şehir hipodro
munda yapılacaktır . 

Menşe şahadetnameleı i 
bulunmayan mallar 

Gümrük teşkilatına yapılan bir 
tamime göre, aramızda Klering ve 
takas anlaşmaları bulunan memleket 
!erden ğelecek, menşe şahadetn~me 

si bulunma}'an mallar hakkında şu 

kayt vardır. 
Bu gibi malların tenzilatlı güm 

rük tarifesinden istifadesi için men 
şe şahadetnamesinin getirilmesi icap 
etmektedir menşe şahadetnamele

ri geldikten sonra iade edilmek 
üzere bu gibi mallardan rüsüm fark 
lan alınacaktır buna sebep malların 
g i o rü klerde kalmaması tedbiridir. 

Bu mevzuları kıymetli konferaııS 
çılarımız üzerlrrine almışlardır . I~ 
konferans bu ayın on yedinci Salı 
günü terbiye mevzuu üzerinde f.r' 
kek muallim mektebi direktöıü Bs) 
Naci Ecer tarafından verilecek ''' 
bunu yine ltkteşrinin 26 ıncı per 
şembe günü Bayan Belki; Zincir' 
kıran tarafından verilecek bir ede 
biyat konferansı takibedecektir. 

Ateş 
. . 

pıyesı 

Halkevi Temsil kolumuzda O 
huriyet bayramında verilmek üzer' 
Şair Faruk Nafizin Ateş adında~ 
yeni eserini hazırlamağ:ı başfam1: 

1 

tır. Haber aldığımıza göre bu pr 
yes İlkteşrinin otuzuncu günü akŞ8 

verilecek tır . 

Şehrimizden, orta tetrise 
leyli meccani imtihanıt11 

kazananlar 

Şr.hrimiz orta tetrisat okullar• 
dan leyli meccani imtihanına gir~ 
!erden şunlar kaz:ınmıştır. 

Adana erkek lisesinden Editıl 
özbaş, Leyla Cezmen, Hatice tf38' 

hankılıç, Fahriye kırklar, Hayrinll 
köker. 

Osmaniye orta okulundan Te~ 
Coşkuner, Mehmet koçer. 

Polonyadaki Türkler 
., Talebeye taksitle gaı 

maskesi verilecek 

Polonya'da büyükçe bir Türk 
kitlesinin mevcudiyeti malumdur. Bu 
mevzu etrafında okuyucularımıza 
malumat verebilmek için giriştiği 
miz etüdler bize şu neticeyi verdi: 

Bugün Polonya' da bulunan Türk· 
ferin sayısı yirmi bini mütecavizdir. 
Ve bunlar aslen Kırımlıdır. Vaktiyle 
Leh hükümeti Hudutlarını muhafaza 
ettirmek Üide silah~ör olan bu ırk· 
daşlarımızı asker sıfatiyle getir· 
miştir. Onlarda Polonyanın geçt-n 
seferki dağılması ile bu memlekette 
dağılıp kalmı~lardır. 

f._o_o_"_o_N __ M_E_v_zuu 1 

Leh Türkleri başta ticaret olmak 

üzere muhtelif işlerle m:şgul olur· 

lar. lçferinc.Je umum Lehistan müd· 

deiumumisi B. Kaplan Krinçinski gi
bi yüksek müneverler vardır. Bu za· 
tın biraderi Aslan Kiriçinski de Şi-

mali Lehistan müddeiumumisidir. 
Polonyada Türkler muhtelif yüksek 
rütbeli zabitler, kurmaylar, general· 
ler yetiştirmişlerdir. Kırımda devlet 

reisi olup Azerbaycanda vefat eden 

general Sülkiyeviç te bunlardandı. 

(Sülkiyeviç, Süleymanoviç, yani Sü

leymanoğlu demektir.) 

Lchistandaki Türklerin bir kısmı 
• 

ana dillerini unutmuşlardır. Bir kıs· 

mı da evlerinde bala türkçe konu

şurlar. Hepsinin Dini Müslümandır. 

Camileri vardır. isimleri, yukarıki 

misallerde gördüğünüz gibi, "Aslan,, 

"Kaplan,, tarzında Tüı k isimleri 

dir. " 

Haber aldığımıza göre, okı.tl~:( 
daki pasif korunma teşkilatlarııı ,; 
bir kism talebeye taksitle gaı ııı 
kesi verilmesi için teşebbüslerd~ 
lunmuştur. Bu taleb kızılay ge 
merkezi tarafından tetkik edilıf1e 
tedir. 

ŞEHiRDE HAV P. 

Ş h · · d d ·· -k ·· .. u kısıı1 e rımız e un go yuı flljş 

1 
bulutlu hava hafif rüzgarlı ge~tl 

1 tir. En çok sıcak gölgede 28 --·-------------------= ceyi bulmuşdu. 
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imsakiye 
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Bugün güneş 5 saat 48 dakika 

Öğlen 1 1 
" 

43 .. 
ikindi 14 

" 
53 .. 

Akşam 17 
" 

16 .. 
Yatsı 18 

" 
42 

" 
imsak 4 .. 9 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DİFÜZ1YON 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

P a z a r - 15! 10 / 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

1 

12.50 Türk müziği : küme halin· 
de yeni şaıkılar 

Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti 

idare erien : Mesut Cemil 
13. 30 - 14.30 Müzik : ( küçük 

orkestra ) Şef Necip Aşkın 
!8.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, ajan~ 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Radyo Caz Orkes· 

tası) 

19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk müziğ"i 

Çalanlar : Vecihe Reşat Erer Ru
şen Kam, Cevdet Ko'l.an 

1 -Okuyan : Necmi Rıza Ahıs 
kan 

20.30 Konuşma 
20.45 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
2130 Müzik (Dans müzi~i-PI.). 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri 
22.15 Ajans Spor Seryisi 
22.25 Müzik (Cazband Pi) 
23·~5-23.20 Yarınki Program ve 

kapanış: 
~~-m""""""""""=--""=~~~~~===~~.~-~-.--

Stokholm 
konferansı 

- Birinci sahifeden artan -

ha · · n rıcıye nazuı munch salı akşamı stok 

d~lın konferansına hareket edecekler
ır. 

1'11 Kopenhağ : 14 - a.a. - Dani
arka halkı, lskandinav devleti reisleri 

a~asında pek yakında bir ictima ya
~~acağı hakkındaki haberi sempati ile 

tşılamıştır. 

tdil lçtimaın proğramı henüz teshil 
k ınış olmamakla beraber, yalnız is-
bhlldinav memleketlerinin tesanüd ve 
d ataflığ-ının teyidi değil, ayni zaman-
lea bu memleketleri tehdit ·eden tehlike 
d~e .he. harbin İskandinav- diş ticaretin 
cak 1 ~~s ettiği zorluklara karşı alına
tatrıd ınuşterek tedbirlerin de bu prnğ-

a yer alacağı bildirilmektedir. 
teı ?slo : 14 - a.a· - Sabah gaze
lqt\~tı finlandiya dev:et reislerinin top
lliy 

1~1ına dahil olan haberleri memnu
bıı e e haydetmekte ve bu içtimaın 
~e ~emleketlerin vasfı olan birliğe 
hiı~'· Ve kuvvetli bir işaret olduğunu 

ırrnektedirler. 

"enl?n.dra : 14 ( Radyo ) - Haber 
fet~ndığıne göre, şimal devletleri kon
ledb·sı sovyet tehdidine karşı alınacak 
ltıektıtl~~i kararlaştırmağı istihdaf et· 

e~ r. 

1 

Türksözü Sahife : 3 

, ____________________ ! ____________________ , 

1 o lUı ınry ©\ lh1 ©\ lb> ~ ır O~ ır ü 1 
L 

______________________ , _______________ -' 
Gaz, 
satış 

benzin 
fiyatleri 

Ankara : 1•1 ( telefonla ) - Gaz 
ve benzin satı~ fiatleri lktisat V cka· 
lt:tince şu suretle tesbit edilmiştir : 

Çift teneke Çift kuçuk 
benzin gaz gaz 
Kuruş Kuruş Kul'Uş 

Ankara G:39 GOO 9:3 
lstanbul 539 495 78 
İzmir !3G1 !300 82 
Samsun !)(i! filf) 92 
Diğer .) erlerde fül5 . rno, 10 7:3.35 

Zelzele yerinde, 
yapılan tetkikat 

Dikilide tek katla 
mukavim evler yapılacak 

İzmir : 14 -a.a.- Eevvelki gün 
Dikilide üç zezele daha kaydedilmis 
tir zelzele mıntakasını görmek üzere 
şehrimize gelmiş olan kızılay cemi 
yeti umumi reisi ve ağrı mebusu Hü 
samettin Kuıal ve umumi müfettiş 
Dr. Mustafa Cantekin dün valiyi zi 
yaret etmişler ve hep beraber diki 
liye giderek zelzele mıntakasını gez 

mişlerdir. 

Heyet mmtakanın ihtiyaçları üze 
rinde tetkikler yapmış ve halkın di 

!eklerini dinlemiştir. 
Zelzele mıntakasında jeolojik tet 

1 rv Ruzveltte~< 
Kalenin'e 
bir mesaj 
Vaşington 14 - a.a.

Relslcumhur Ruzvelt gaze 
tec•lere yapttğı beyanatta 
yüksek Sovyet mecllsl Ka 
llnin şahsi bir mesaj gön 
derdiğini ve Moskovadakl 
Amerika bUyük · eıçlstnln 
bu mesaj dUn tevdi etmiş 
oldu6unu söylemiştir, 

Sovyet hUkQmetf üze. 
rinde bir tazyik suretmde 
tefsir edilmemesi için me 
sajın neşrine müsade et
miyen Ruzvalt, lskandinav 
ya memleketlerlnln hiç bir 
zaman kendisinden Mosko 
va nezdinde mu.terek bir 
harekatea bulunmasım is
tememiş olduklarmı ilave 
eylemhptlr. 

kikat yapan heyet de işlerini tamam 
lamıştır heyet yarın da Bergama mm 

takasında tetkikata devam edecek· 
tir. Dikilide yapılacak evlerin zelze 

leye mukavim bir şekilde ve tek kat 

lı olarak yapılması düşünülemels.te· 
dir. 

Dikili halkının enkaz altında ka 
lan tütünleri kamilen meydana çıka 

ulmıştır tütün piyasesi açılınca bun 

ların en evvel satılmasına çalışılacak 
trr. 

I
~._...-·~·~-.. -·-.. -·-·------·= - ~ 

TARiH VE COGRAFYA ~ 
-...-~-~--·-·-·- - ---~·-.- .. -...-.-,, ............... ..-..~~---...-~---~·----

Baltık etrafrnda birçok siya-.;] ve askı..•ri harekat cereyan ediyor. 
Şimal denizinin bir kolu olaıı ve sahilkrı garhen Danimarka, İsveç: 

şarkan Finlandiya, Sovyt•t Rusya, Estonya, Letony:ı, Latuanya~ ccnuben 
Almanya, Danzig ve Polonya tarafından i~gal-edilen Baltığa "Şimalin Ak
dcnizi" derler. Asırl:ırd:ı.nbel'İ, şimal memleketleri için lıurası bir ticaret 
yolu olmuştur. Bilhassa Ruslar Baltık vasıtasile açık denize çıkabilirler. 
On sdtizinci asırda Buyuk Pctro. "Bnlbk. garbe açılan ve Rusyııya deni:ı: 
havası verebilecek penceredir" demişti: ve Finlandiya körfezinin nihayetin
de Peterspurgu (şimdiki Leningradı) kurmuştu. 

Fakat bu ın:ı.hreç, her yıl llç di1rt ay kadı:u·~k.apalı kalır: çUnkll deniz 
buz tutar. Balbğa pek çok nehirler dökuldUğll için buranın suları, Okya
nusunkinc nishctle ancak dörtte bir kadar tuzludur. Kolay donmasurn da, 
bu' ı;cbcp teşkil etmektedir. Avrupanın bc~te Uç Sahasının suları Baltığa 
dök.ulur. Bunlar 2;)0 kadar ndıir ve <ll•redir ki, içlerindl· Otlcr, Niyeml•n, 
Neva ve \'is{Ul gibi muhinıleri vardır. 

Baltık, açık deııi11;e Skagcr - Rak. Kattegat: Soun<l boğazlariylc biti
~ir, İçeriye çok tuzlu su gitmesine bu boğazların darlığı mani olur. Alman 
!arın 1895 tc açtığı !Gel kana.Jile de Baltığa girilir. 

Baltıkta yaman fırtınalar olur. Bilhassa Alman-sahili. kıyıl12rdaki llö· 
ku ntulcr selıe bile, gemiciler için tehlikeli sayılır. 

B:ı.l tığrn nıl!sahası 4-0G,700 kilometre nıurabhaıdır. En meşhur~· limanları 
Stokholm, Aabo .Yahut Turku, Kronstadt, Reval yahut 1 ~llinn: Riga, Dan
zig, Kicl, Kopenhag ve Gd,Ynla.dır. 

Bu denizin meşhur huyul(körfezleri,~I Botni, • Fin Hindi.va, Riıp yahut 
Livania körfezlcridir. Baltı/ı;ın derinliği pek 'azdır. (Azamisi ·1:W metre.) 
Senenin bazı mevsimlerindeki _buz 'tutmalar dolayısiyle, Baltıktaki st!yrUse· 
fer, pek kesif değildir. 

Ziraat vekilimiz 
Rusyaya gidiyor 

Heyet yola çıkdı 

Ankara : 14 - Moskovada açı

lan ziraat sergisini ziyaret etmek üze 
re ziraat vekilimiz B. Muhlis Erkınenin 
~eisliginde Sovyet Rusyaya gidecek 
olan heyetimiz dün akşamki ekspresle 
Istanbula hareket etmiş ve istasyonda 
bazı vekillerimizle mebuslarımız ziraat 
vekaleti erkanı ve daha birçok zevat 
tarafından uğurlanmıştır . 

Heyete Jstanbul mebusu ve ulus gaze 
tesi dış politika muharriri B. Şükrü 
Esmer Kütahya mebusu B. Sadri Er
tem, Çanakkale mebusu B. Reşat Nu 
ı i Gün tekin, hariciye memurlarından 

B. Cahit dahil bulunmaktaclırlar. 

Deniz harbi çok 
mühim bir 
şekil aldı 

-Btrinci sahifeden artan-

ok adındaki lngiliz drit-:otu bir Alınan 
denizaltı gemisi tilrafından batırılmış

tır . 
Uç Alman tahtelbahlrl batırıldı 

Londra : 1 4 ( Radyo ) - Bahriye 
nezaretinin bildirdiğine göre , üç Al
man denizaltı gemisi batırılmıştır . 

Ayrıca haber verildiğine göre , 
Alman ticaret gemileri , lngilizler ta· 
rafından yakalanmaktansa kendi ken
dilerini batırmak emrini almıştır . 

Fransaya nakledllen kuvvetler 

Londra : 14 a. a. - Reuter ajan· 
sının askeri muhabiri Hoyre Beliçha'nın 
Fransaya nakledilmiş olan lngiliz se· 
feri kuvvetleri hakkındaki beyanatının 
eksperlerin nazarını dikkatini celbet
tiğini ve bunun tehlikeli bir teşebbüs 
olduğunu yazmaktadır . Fransızlar da 
Alman gibi lngilterenin Fransaya gön
dereceği kuvvetlerin miktarını bilme
me!\ te idiler . 

Cephede vaziyet 

Paris : 1-1 ( Radyo ) .- Mozel 
Şarkında harekat bakımından gece 
sakin geçmiştir. iki taraf topçusu ise 
faaliyet göstermiştir. 

Denlza,ırı cemlyetmm faatiyeU 

Londra : 14 a. a. - Denizaşırı 

cemiyetinin cephede bulunan asker
lere tülün, yiyecek, yemiş vesair he
diyeler göndermek istiyeııler için bir 
liste açtığı harbiye nezareti tarafından 

bildirilınekleclir. flk olarak bu listeye 
kaydolunan kralçe, 25 lira vermiştir. 

YENİ NEŞRİYAT 

avacılık ve spor 

Havacılık ve spor 'mecmuasının 
248 inci sayı çıkmıştır. Bu sayıda 

dünya bav:.ıcılığfna dair enteresan 
yazılar vardır. Tavsiye ederiz. 



Sahife : 4 

Medeni kanundaki 
boşanma hükümle 

ri değiştiriliyor 

Adliye vekaleti uzun zamandan 
beri yaptığı tetkikler neticesinde me 
deni kanunumuzun boşanmaya taal
luk eden maddeler inde. boşanmak 
isteyenler lehine bazı dcğişiklıkler 
yapmak lüzumuna kail olmuştur. 

Evlilik hayatlarına son vermek, ve 
muhtelif 'sebeplerle biribirlerinden 
ayrılmak için mahkemelere müra'"aat 

t tmiş olan karı kocaların meri yette 
lıulunan kanunun bu hususta fazla 
hassas ve titiz davranmaııı Y,Üzünden 
boşanma koırarmı bazan hiç alama
dıklaı ı ve bazan da bir iki sene işin 
sürüncemeJe kaldığı nazarı dıkkati 
celhetmiştir. Yeni hazırlanmış olan 
ve Adliye vekaleti 'tarafından Baş· 
vekalı te takdim edilmiş olan kanun 
projesi iki tarafda boşanma hususun 
da rızalarını beyan ettikleri takdirde 
bazı kayıt ve şartlar :dairesinde, bo· 
şanmayı kabul etmr"ktedir. 

Cenup h~ttında yeni 
tarifenin tatbiki 

Taprakkale - Payas arasında iş 
liyrn trenlerin lsken1uıuna kadar 
gidip gelmeleri için yeni bir tarife 
hamlani\rnk tatbik mevkiine konul· 
muşt11r. 

Rüşvet suçluları 

Şdu imiz i .. kan dairesi memur· 
!arından Selim Yavuz ve l?aik Ba
şatıı ın bir işi halletmek için Zahit 
adındaki bir köylüden rüşvet aldık 
farı sırada zabıta tarafınd n yaka
lan ı ğ ı ve Adliyeye teslim cdildik
ler i hab~r alınmıştır . 

Türkiye - Irak 
hudud mesaili 

Cizrede bulunan lrak 
heyeti ınen1leketİnt! _döndü 

Mardin : 14 (Hususi mtıhabiri 
mi zderı) - Bazı hudut mesailini gö 
rü şmek ve Cizre kaymakamının ziya 
retini ia<le etmek üzere Cizreye gel 
miş olan Zaho kaymakamı Sait Na 
mık Kazzazın idaresindeki Irak he 
yeti Ayindiverde Fransız istihbarat 
zrı itıyle l>ir mülakat yaptıktan son 
ra tekrar Cizreye dönmüştür. 

Dost Irak heyeti şerefine bütün 
mt nıurların işti, akile büyük bir ak 
şam ziyaft!ti verilmiş ve Ayintirp 
bahçesine gidilmiştir. 

Zaho kaymııkamı Sait Namık 
Kaza jandarma komutanı Mehmer 
Lutfı, t.ıhrirat katibi Mehmet Ali ve 
4 polis memurundan ibaret olan 
Irak heyeti şehirde bir gezinti yap 
mış hükumet devair rüesasını ve in 
hisarlar idaresini ziyaret ettikten son 
ra lrak.a gitmiştir. 

Türksöıü 15 T eşrinievvd 939 

Litvanya merkezi 
Vilno oluyor 

- Birinci sahifeden artan -

dun tahdidi için hala moskovada bu
lunmaktadır. 

Önümüzdeki hafta kaunas'a sov
yet askeri eksperleri gelecek ve bunu 
muteakip toplanacak olan muhtelit ko
misyon, pakttaki askeri hükümlerin 
tatbikah üzerinde çalışacaktır. Üç şe
hirde sovyet garnizonlan tesis oluna
caktır. Bu garnizonlardaki sovyet kı
talarının azami haddi 20 bin kişiyi 
geçmiyecektir. 

Kozanda Cüuıhuriyet 
bayramı hazırlık lak_ 

Kozan : Hususi m'ıhabirimizden: 
16 ncı Cümhuriyet bayramımızın 

yıldönümünü büyük bir coşkunlukla 
kutlanabilmesi için dün Cümhuriyet 
Halk Partisi binasında Kaymakam 
Rifat Erdanın başkanlığında top 
lanan komite yapılacak şenlikler 

hakkında görüşmeler yapmış ve 
icap eden kararları vermiştir. 

Büyük bayramımız Kozanda ge. 
çen yıllardan daha üstün bir şe· 
kilde kutlulanacağı muhakkaktır. 

Elektrik şirketinden 

Hatlarda bazı tamirat dolayisile 
bugun saat 7 den 12 ye kadar Ulu 
cami, halkevi ve civarında ceryanın 
kesileceği ilan olunur. 

Sulh hukuk mahkemesi
satış memurluğundan: 

Numara/52 
Adananın Kantaran mahallesin 

de kain hazinei maliye ile tuhafiye 
ci Mahmud Kemal ve Siddika ve 
Aziz baldızı Hikmet ve Halilin şa· 
yi'an mutasarrıf bulundukları şar· 

kan 281 / 13 ev Şimalen 281/11 ev 
ve yol Garben 281 /5 ev ve yol ce 
nuben çıkmaz yol ile mahdud dört 
oda ve bir havlusu bulunan hane 
izalei şuyu dolayısiyle açık artırma 
suretile belediye müza)'ede salonun 
da satılacakdır. Dellaliye \'e salun 
resmi müşteriye aittır. 

Muhammen değeri sekiz yüz li 
radır. Satış 161 Trşrin sani 1939 ta. 

rihinc müsadif Perşenbe günü saat 12 
de kat'i ihalesi icra kılmacakdır. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçasiyle birlikte o günde ve 
aynı saat? erde belediye müzayede 
salonun·fa hazır bulunmaları. 

11122 

Kiralık Ev 
Kasapbekir mahallesinde birinci 

orta okul yakınındaki Yirmiüçnisan 
okulu başöğretmeni Miinevver Ak· 
verdinin 83 numarolu altı odalı e.vi 
kiralıktır taliplerin ittisalındeki 79 
Numurolu eve müracaat etsinler 

15-17-18 11121 

Acele etmeyiniz! 
940 modeli RCA yakında gdiyor . Radyo almadan tvve) 

bir kere; 
görmeniz me-n faatiniz R C A Nevyork modeli makinelerini 

• • • ık tizasındand ır • 

R. C. 
hir modeldir. 

A 940 st-nesi için haw l ıı dı~ı ı n hüyük sür priz he~n şehir 
• cereyanile hem dr' l:l saatlık anot hataryasile çalışan 

Yeni tesis edilip en modern vesaitle tı:chiz l'dıleıı atelyemizde her 
marka Radyo gararıitli olarak tamir edilir. 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesi 
4 

Askeri satın alma komsiyonu 
tinden: 

• 
rıyase-

1 - Mersin garnizonunun hayvanatı ihtiyacı içiıı 180 ton kuru ot 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mııh"lmmen bedeli 6750 liradır. 

lık teminatı 506 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 18 - 10 - 939 çarşam 
ba günü saat onda yapılacaktır. 

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

1 - Taliblt"r kanunu:ı 2. 3. maddelerindeki şeraiti haiz olmalc uzere 
tayin e Jilen saattan en geç bir saat evveline kadar teklif mektuplarım 

verm~ laı lazımdır. 11079 

30 - 5 - 11 -15 

Dünya Sinemacılığının En Büyük 
Karekter Artisti 

ValasBerry 
f81lYI A~şam 

ALSARAY 
- Si NEMASININ -
Takdim Edeceği Binlerce Fiğüranın 

lştirakile Vücude Getirilmiş Olan 
Muazzam, Müthiş, Heyecanlı ve çok 

Müessir Mevzulu 

ARİZONA BİL 
.... a:ıı .............. .. 

Haydudun Oğlu 
....................... 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Büyük Metro Goldivin Mayer Filminde 
Müthiş Bir Haydut Ve Ayni Zamanda 

1 
Müşfik Bir Baba Rollerini Dahiyane 
Bir Kabiliyetle Canlandırmıştır 

DiKKAT: 
( Bu Film AlelAde Bir AventUr 
Filmi dejilldlr ) 

Ayrıca: En son havadisler 

Bugün 2.30 da 
1 - ARIZONA Bil 
2- TARZ AN 

Meşe 
3,5 

kömürü 
kuruş 

Halis meşe kömürü kilosu 3,5 
kuruştan Kömür Pazarında 81 nu
m. rnlı kömürcü Reşidin dükkanın- ' 
da satılmaktadır . Fırsatı kaçırma-
yınız. 11106 1 t-13-15 

( 1 

Mevsimin ilk BUyUk Fllml 

TAN 
.. stNEMASININ .. 

BlYI Akşam 
Büyük Sinema Müsameresi olarak 

Sunacağı 

Ba,tan ba,a Renk ve 
Şiirden ÖrUlmUf 

ı-A LI 1 N ~ı 
!~HARBiJ 

( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 

Şaheser Olacakhr 
Ba, Rollerde: 

iki Büyük Sinema Yııldızı 

George Brent ve Ollvl• 
De Hawlllend 

Tamamen çok güzel renklerle süslii 
olan bu film Göz ve Kulaklar için 
Bedii Bir Ziyaret Teşkil Edecektir 

AYRICA : EN SON DÜNYA 

HABERLERi 
--·-

BUGÜN 2.30 da 

Al tın Harbi -
Haydutlar Tireni 10951 

5 . inci Mıntaka Etibba 
Odası Riyasetinden: 

Odamızın intihabı 16 / 1 Ol 939 
Pazartesi günü saat 17 de Adan' 
Ticaret Odası Salonunda yapılac~· 
ğından bilumum meslrktaşların ad• 
geçen gün ve saatta intihaba gel 
meleri rica olunur. 

14-15 11115 

t 

l 
l 
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}\dana Türk 
Setinden : 

maarif cemiyeti 
. 
rıya 

Yapılan miiracaatları, vaziyet ve büdcesine göre çok uzun bir incele· 
l'rıeden geçiren ve cemiyet talimat ve ni zaınnamesıne .halları uygun gelen 
kıınse~ız, mühtaç, zeki, orta okul ve lise talebelerinden yapılmasına muvaf4 

fakiyet hasıl olan bazı tasarı uflar dolayısiyle bu yil geçen eeneler den, 
kttk kişiden fazla alınmak suretiyle aşağıda aaıesleri yazılı o!Cul talebele 1 
tinirı cerniyetımiz pansiyonunda yatmalarına ve yemek hanemizden yemek 
~ernelerine karar verildiği ve bu sı-neye ait kadronunda böylece kapan 
llıış olc'.uğu ve c:dları yazılı talebelerin dörder adet fotoğrafla birliktP. 
16 - 10 - 939 Pazartesi gününden itibaı en cemif et riyasetine mura 
Caat etmeleri. 

· Cemiyet pansiyonuna yeniden alınanlar 

.. 

Ali özçel;k hacıkırı köyü orta okulda, ahmet ercan kozan erkek lisesi 
Durmuş ali külahlı çeceli orta okulda, Osman karaisalı kasabasından orta 
'lktılda, Hasan zorlu tuM 03maniye lise, Mehm'!t sapmaz karaisalı orta 
'lkulda, Ekrem diner Osmaniye lise, has1n oğlu ahmet uçan havraniye 
köyünden, Eyyup oğlu muhsin ayvJlı köy kozan orta oktılda, ahmet mu· 
Cuk karaisalı incir gediği köyünden, cemal tekin yon uz o~lu köyün .:Jen, 
alı rıza ceyhan burhanlı köyünd~n. m~hmet kıyıcı ceyhan lise, hüseyin 
0ğ!u naımi feke orta okulda, hüseyİn anıl kadirli, şerif oğlu ahmet süzer: 
~adiriiden, 

Yeniden cemiyet aş evinden yemek 
Yeyecekler · 

Ali Bilis 1,0, yaşar besıdt-şen l,Q, mustafa kemal çarpa ticaret orta 
?ktıı esat oğlu abdullah ] ,O, abdurrahman kazan kıran 2,0 mehmet sütcü 
111Citlik kö}iir.den, rahmi aykut lise, rifat sakallı 2,U, vehip .tümer 1,0.ali 
~ltıcan lise, neşet gişi lise, İbrahim tufan, ali aslan, mehmet zeki uçan 

1 
.O, ahm,t gönen 1,0, mehmet _de~irel, mustafa ~~Y.?• yusuf konuk 1,0. 
anıazan şahin 1,0, ahmet remzı kulahlı çakallı koyunden 1,0, mehmet 
:tıcr 1,0,0, mustafa akı 1,0, hüsnü turunç 1,0, sadetti~ sön~ez 2:0, ~u 
llltner türkan 1,0, arif başbilir lise, osman avcı osmanıye lıse, ıbtahım 

kala ağası çakallı köyünden o, derviş ôzçelik kurt kuhgı köyünden 1,0, 

I ~eçen seneden müdevver 
talebesi 

• 
pan~ıyon 

39 

'135 basan hüseyin liseden, 477 mehmet arıkan li-.eden. 506 lütfi lise· 
den 722 enver liseden, 762 saim liseden, 1106 kamil liseden, 1206, meh:ct liseden, \338 hakkı liseden, 210 bahri ~iseden. 503 ziya liseden, 624 
k ahrnut liseden, 212 ali rıza liseden, 342 alı 1,0,0, 298 rıza l,O,o, 305 

1 
ernaı 1,0,0, G85 mehmet 1,0,0 772 ahmet 1,0,0, 765 battal 1,0,0, 679 
btahirn 1.0.0, 727 battal 1.0,0, 309 halis liseden, 86 nail liseden, 230 
:15 salahattin 2,0,0, 556 mehmet 2,0,0 21 mustafa uğurlu Ömer liseden 
eciın, O, 97 kemal küçük teçim O, 

lçel vilayetinden ücretli 
l· 1463 ktmal liseden, 385 abdurrazzak çıtak liseden 549 mebmet koç 
ıscd en, 

~eçen sene yemek yeyenlerden bu sene 
ye devir edilenler 

ı O 69Q kemal oguzer 1,0,0, 417 mustafa birsen 1,0,0, 16 cemal yozgatlı 
6, .O, 447 celal erdem 1,0,0, 169 ahmet fuat 1,0,0, 68 aydın uğurlu 1,0,0 
~~;t, kemal bilgiç 2,0,0, 572 ali küçük 2,0,0, 536 hakkı yazan 2,0,0, 295 

ıl Çetin 2 0,0 591 remzi kızıltan 2,0,0, 11123 '-- ' , 

Seyhan Defterdarlığından : 
t liurma bogv azı dalyanı namile maruf dalyanda balık avlama hakkı ve 
~Stı k "I k h"'k"" l ti lllunun üç seneliği 2490 sayılı artırma ve e sı tme anunu u um e-

l'lıne RÖre açık artırmağa çıkarılmıstır. isticar ve iltizam edilecek dalya
d ".senelik icar ve iltizam bedel muhammini 750 liradır. Müzayede müd
ıg~tı 3Q - 9 - 939 tarihine kadar yirmi gündür. Şaıtnamesini görmek 
lir:Yenlerin her giin Milli emlak Müdürlüğüne ve talip olan~arında 168 
b1.ı 7S kuruş muvakkat teminat akçalarını yatırdıklarına daır olan mak-

~la L• • d f b .. •• t ~tı 1>ırl1kte 19 - 10 - 939 tarihine müşa 1 perşen e gunu saa 
da Defterdarlıkta müteşekkil müzayede Komisyonuna müracaatları. 

30' - 5 - 11 - 15 11080 

Asri 
14 Teşrinievvel Cumartesi akşamından itibaren 

Sinemacılık sanatının son harikası 

Samoel Godvinin 
Sinema perdesine bir zafer abidesi 

( Şaliine Çılgınlıklar J 
Baştan başa renkli 

Heyecan ve güzelliklerle dolu nefıs bir mevzu ... Göz kamaştırıcı sah, 
neler .... Binlerce figüran .... Emsalsiz müzik .... Amerikanın genç kı zlarını 

emsaline nadir tesadüf edilan şaht-ser 

ilaveten : Dünya havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavuz 

Bugün gündüz iki otuzda iki film 
1- Metropol 2- Kavgacı Kovboy 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ 10565 

MADDE: 35 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

- Dünden artan · 

Toplulukla iş ihtilafı zuhurunda, 28 İnci maddedeki usul dairesinde 
toplanacak olan işveren veya işveren Vekili ile Mümessil İşçiler ihtilafın 
kurtarılmasına girişmr:den önce, bunun 26 ncı Maddeye göre toplulukla 
iş ihtilafı olduğu takdirde o tarihten itibaren 29 iş haftası evveline ka· 
dar olan zaman zarfında aynı gaye ve şekilde bir toplulukla iş ihtilafı 
çıkarılıp çıkarılmadığını tetkik ederler. 

Eğer bu zaman zarfında aynı gaye ve şekilde bir toplulukla iş ihti· 
lafı çıkarılmış bulunduğu ve bu ihtilafın uzlaştırma veya tahkim suretiyle 

neticeye bağlandığı sabit olursa müracaatçıların talebini reddederler ve 
zabıt defterine ihtilafın mevzuu ile ne için reddedildiğinı yazarak imza· 
tarlar. 

MADDE: 36 

Topl;ılukla İş ihtilafının kurtarılması için yapılan toplanh sonunda itti 
fakla karar verilmek surttile, bir uzlaşhrma şekli bulunursa, ihtilafın 
mevzuunu, karara bağlanan uzlaştırma şeklini ve bu şeklin tatbikine, ka· 

rar suretinin ilgili Makama tevdiinden sonra gelen ikinci veya üçüncü 
veya dördüncü veyahut beşinci iş haftalarının hangisinin ilk gününden 
itibaren başlanacağını gösterir açık ve anlaşılması kolan bir ifade ile üç 
nüsha zabıt varakası tanzim edilerek altlan hem kendileri, hem de işve• 
ren veya lşvrren Vekili tarafından imzalanır. 

Zabıt varakalarınııı bir nüshası 29 uncu maddede beyan olunan zabıt 
defterine yapıştırılır. ikincisi 24 saat zarfında iş Dairesinin ilgili teşkilatı· 
na tevdi edilir veya teahhütlü mektup halinde gönderilir. Üçüncüsü ve 
icap ederse birkaç sureti işyerinde bütün İşçilerin kolaylıkla görebilecek. 
)eri bir veya birka~ yere hemen asılır. 

(Sonu Var) 8953 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
13 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 
liret Hazır 6 29 ı----- -ı-ı Rayişmark 

Vadeli 1. 5 
Frank (Fransız) -2-96 ----

Vadeli ili 5 60 Sterlin ( ingiliz) -5-~ ----
Hind hazır 5 51 Dolar ( Amerika ) 1 291 83 o 1-oT Nev~ork -Frank( İsviçre) 00 00 

T. iŞ. BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin 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, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zaınanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan Orman Çevirge müdürlü
den: 

Mikdar1 Muhammen vahit fiyata 
Cinsi Kental Kilo l..irı Kuruş 

Tutar bedel 
Lira Kurul 
693 60 Kuru çam odunu (5780) 00 12 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaiıab kazası dahilinde Akdam devlet 
Ormanında (5780) Kental mikdarında odun sabşa çıkar1lmıştır . 

2 - Satış 19/ 10/ 1939 günü saat 15 de Seyhan Orman Müdürlü~ 
dairesinde arttnma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentahmn muhammen fiyatı 12 Kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum MüdürW· 

tünden Seyhan OR. Çevirgc müdürlüğünden ve Karaisalı böl. şef. alınır 
5 - Muvakkat teminat 52 lira 02 kuruştur. 
6 - Sabş umumidir. 
7- Satışa 21101939 tarihinden itibaren 17 gün müddetf e 19/10/93 

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

Seyhan Orman 
ğünden: 

Çevirge Müdürlü 

Mikdarı 

Cinsi Hacmı 

Kaim Çam b6.000 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuru~ 

4 90 

Tutarı 

Lira kur 

421 40 

1 - Seyhan vilaydtinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı sekı ormanıll 
dan 86 M. 3 Çam miktarında keresrelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 25 - 10 - 1939 Çarşamba günü saat 15 de Seyhan O 
man Çevirge Müdürlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabının muhammen fıyatı dört lira 90 kuruştur· 

4 - Şartname ve mukavelename proj~leri Orman Umum Müdürlii· 
ğünden, Seyha11 orman çevirge müdürlüğünden ve kadirli bölge şefliğİr>' 
den alınır. 

5 - Mu vak kat teminat ( 31 ) lira 61 kut uştur. 

6 - Satış umumidir. 11097 

6 - 10 - 15 - 20 

Adana Erkek lisesi direktörlüğün" 
den: 

O/o 7,5 
Teminatı 

Tutarı muvakkate Mikdarı 

L. K. L. K. Kilo Fi Cinsi 

2125 00 160 00 25000 8,5 b' · · · k!lle~ mncı nevı e 

Okulumuz pansiyonunun 1/ 1111939 tarihinden 3115 940 tarihine k9' 

dar yedi aylık ihtiyacı olan 25000 kilo ekmek tarihi ilanından itibare~ 
15 gün müddetle eksiltmeye konulduğundan 25110/1939 Çarşanba g~· 
nü saat 15 da isteklilerin 0/0 7,5 teminatı muvakkatelerile birlikte Ms· 
arif Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

1 O - 15 - 18 - 22 111 Oo 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesind~ hast, .. arını kaboıe 

başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaast 


