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Milyonluk 
taarruz 

bir 
• • 
ıçın 

Alman kuvveti 
hazırlanıyor 

Hücumun Sar cephesinden olacağı tahmin 

Avam kamarasında 

Çembelayn yarin 
beyanatta 
bulunacak 

·-------· -------, 
Avam kamarası üç iç
tima yapacak ve 300 

muhtelif meseleye dair 
konuşmalar olacak 

londra : 16 -a.a.- Avam kamarası bu 
~a~ta içinde üç gün birbirini müteakip 
1Çhına edecektir snh, çarşanba ve per 
~eınbe ayni güelerde lordlar kamarası 
d~n da toplanacağı tahmin edilmekte-
ır. 

B. Çamberlayn, çarşanba günü 
hl eynelmilel vaziyet hakkında beyanat 
a bulunacaktır. 

Şimdiye kadar 300 muhtelif mese 
le hakkında sualler tertip edilmiş ve 
tescil ettirilmiş olup bu sualler bu haf 
ta içinde nazırlardan soru:acak ve na· 
tırlar bunlara cevap vereceklerdir. 
s Yarın birbirini müteakip sorulacak 
. Uallerden sonra B. winston Chuı ch-
~I, arayol oak zırhlısımd ne gibi ah-

a! ve şerait dahilinde ziyaa uğramış 
t oklduğu hakkında beyanatta buluna 
a lır. 

b· Başvekilin beyaaatı üzerine kısa 
~rk.ınüzakere yapılacağı tahmin edil

e tedir. 
tt· Muhafil amele fırkası, harp iktısa-
~Yatının faaliyetlerini tanzim mesele-

:•rıi ileri sürecektir. Amele fırkası, bu 
~llıim işini temin etmeğe bilhassa me 
s· u~ edilecek bir nazırın tayin edilme 
j~~ istiyecektir mu halef et fırkası sir 
il n simonun şimdiki vazaifi ile bir
~~ te bu vazifeyi de ifa etmesine riza 
"

0stermektedir. 

Başvekilimizin 
gazetecilere çayı 

~tı:urum hattının açJış 
t\lnüne tesadüf ettiğinden 

tehir edildi 
S Sayın başvekilimiz doktor Refik 
h:rda:nın ayın onsekizinde Ankara 
~ayke~ınde Türk matbuatı şeflerine bir 

ııyafeti vereceğini yazmıştık. 

1a ~ün Ankaradan aldığımız malı'.ima
lı111~0re, bu çay ziyafeti, Erzurum hat 
~tr . açılış merasimi gününe tesadüf 

1l'1nden tehir edilmiştir. 

Londra ; 16 (a.a.) - Cumartesi
Pazar gecesi Berlin'in tayyareler ta
rafından taarıuza uğramış olmasında

ki esrar' Alman istihbarat bürosunun 
vermiş olduğu bir haberle tenevvür 
etmiş gibidir. 

Alman istihbarat bürosu, bir Al
man tayyaresinin bir uç11ş esnasında 
yolunu kaybederek Berlin üzerindeki 
memnu bir rnıntakaya girmiştir. Hava 
bulutlu olduğundan memnu mıntaka· 

BENiM OÖZÜMLE 

Garp cephesinde ı•ukua 1:elen son 
taarruzlardun bmsınde Fransız hafif 
tankları bir Alman makırıeli tüfenk 

tahrıp ediyor. 

ya girmiş olan tayyarenin Alman 
tayyaresi olduğunu tahkike imkan 
yoktu. Tayyare da fi bataryaları , bu 
tayyareyi düşürmüşlerdir' Pilot, para· 
şütle kendisini kurtarmağa muvaffak 
olmuştur. 

Almanlarm büyük hazırh§ı 

Paris : 16 (a .a.) - 16 Teşriniev· 
vel sabah tebliği : 

-Gerisi dördüncü sabifede -

Zehirli dalgn taa.rr uzları 

ı-;;V;-AD OÜVEN 

IE5\ adyonun, insanların hayatında daha çok evvelden aldığı mUlıim 
~ yere bakarak, onun önUmUzdt•ki harpte mUhim bir rol oynayaca· 

ğma hukmetmek lazım geliyor.lu. Bu duşunce bugUn azami dere· 
cede tahakkuk etmiş bulunuyor. Ra l>·onun harp başlar bac;lnmaz top gibi, 
tayyare gibi, makineli tufenk ve tank gibi mudhiş bir haı·p silahı halini al
dığmı görmekteyiz. Propağaodamn bir h'lrpte ne korkunç bir silah old11ğunu 
daha geçen buyuk harph öğrenmiştik . Bu yeni harp ba~lnrken hep tahmin 
ediyorduk ki, muhasım taraflar bomb.ının. topun parçalayamayacağı kafa
ları ve vicdanları hudud ve mesafe tanımayan radyo dalgalarının neşrede · 
ceği mudhiş gazlarla zebirlemege çttlı~acaklardır . Nitekim de ö,yle oldu. 
BugUn cephede bakik1 bir harp olmad ıgı halde cephe gerilerinde radyo is
tasyonları amans1z bir mUcadele.)'C giri ;miş bulunuyor . V c hiç şııphe ,yok 
ki, erkaniharbiyeler düşmanın top. ttıfcnk. tank , tayyare ve zırhlısından 

çok, cephe gerilerini kolaylıkla döğcn bu mudhiş silahtan urkuyorlar . Al· 
maııların duşman radyo ista~yonlnrım dinleyenlere çok ağır cezalar verdik
lerini, hatta cephe ;yakınlarındaki Şl'hirler<lc buııa ceı-:aret eden bedbahtla· 
rın Gestapo memurları tarafından ratlyo başında kurşuna dizildiklerini i şi

tiyoruz. Anla~ılıyor ki. radyo taarruzlnrma kar~ı en iyi pasif mUdafan va· 
o;ıtası milletlerin ınilll şuuru. milli birl igi,iir. Bu vasıtadan mahrum olan ve 
yahut bu vasıtaları çuruk olan milldlcı ·, <luşmanın mUtema<lJ: zehirli dalga 
tecavuzleri karşısmda cepheden evvel , cephe ger isinde çökuntu vermeğe 

mahkiimdurlar . 
Bu çökUntııyu tamir etmenin ise imkanı :.yoktuı· . 

edilmektedir 

ESKi ALMAN BAŞKUMANDANI 

B.lomberg 
• 

mahbusmu 

Paris : 16 -a.a.- Oeuvre gazetesin 
de M me. tabouıs. Berlinden aldıği bir 
habere atfen Alman ordusunun eski 
başkumandanı Feldmareşal Von Blom 
berg ile yüksek rütbeli dört Alman za 
bitinin Bavverada kain Landsberg ka 
lesinde mahbus bulunduklarını bildir
mektedir. 

Hitler de landsbergde mevkuf bu 
lunduğu zaman "mein-kampf,, isminde 
kitabını yazmışh. 

Yukarıdaki haberde Hitlerin 6 ey 
Jülde mareşal ile dört zabitin tevkifini 
emrettiği tas. ih edilmektedir. 

Londra : 16 ( Royter ) - lngiliz 
tayyareleri dun akşam Almany:ınm 

merkezi ve Şimal kısımları Uzerinde 
muvaftakıyetli keşif uçuşları y:ıpmış
lardır. BugUn öğlc:den sonra da Al
man tayyareleri İskoçya sahillerin
deki hedeflere taarruza teşebblls et· 
rnişlcrse de İngiliz tayyarelerile ,vap
bkları mUsademede zayiata uğramış
ramışlardır. 

Ankara : 16 ( Radyo ) - llari· 
ciye Vekilimiz Şukru Saracoğlunun 
Moskovada uzun muddet kalmasını 
g\lya mUzakerelerdeki mUskilattan 
ileri geldiği lıakkında asılsız' şayialar 
devran utmektedir. Saracoğlunun ı\los .. 
kovada fazla kalması , bu arada Al
manya , Estonya , Letonya ve Lit
vanya ile Sovyet Rusya :ırasında 

mUzakereler cereyan etmesinden ile
ri gelmiştir . 

Diger taraftan . Romanyadan ah· 
nan habere nazaran , Hariciye \'eki· 
limiz Moskovadan döauşte Romen Ha 
ri ciye Nazırı Gafenko ile Köstencede 
kendisine mulaki olacaktır . iki dev
let adamı arasındaki görUşme \·öpur • 
da vukubulacakbr. Turkiye - Sov
yet Rusya ara.:;ında imzalanmak Uzere 
olan anlaşma, Turkiye ile lngiltere 
\•e Fransa arasındaki pakta hiç bir 
suretle m Ues<1İr ol mı.\ acak mrıhiyette
dir. 
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,,-------=-----------------------·------
0 eniz le r deki I a ~ ~ o 'ı 
lNGiliZ MATBUATINDA 

hakimiyet bedeli , O ~ u u @\ ıQ; ~ lr <® lr , 
lrı!!ı lı:: ga::etcleri royal Oal,,. 
m :l}a mırı lngı ltere ıçiıı ağır 

lıır darlıe oldui!,urıu lıabııl 
<tmdte. arıca/. bu lwvıl dar· 
bderin lngilıere 'nirı drnizlerde 
sarfetmckle olduifu Ceıı lıcu
) ane f!ıI)feti arttımwl.tan 
başl.a lıf r netıce rermiyecefii· 
ıı i siiylemehtedi rler. 

16 T, Evvel : _Tfmes'den 

Denizlere hakim olmak isteyen, 
bu hakimiyetin bedelini öde 
meğe amade olmalıdır. bu be 

d.el. ara sıra güzel gemilerin ve o 
gemilerden daha güzel olan 'insan 
ların ziyaıdır. Millet, cesur evi adla· 
rmdan bazılarının ziyaıına ağlıya
caktır. Fakat diğer evi adları deniz 
üzerinde ifa edecekleri vazifenin mu 
hataralarma daha büyük bir zevk 
ilt" göğüs gneceklerdir. 

Daily telegraph, yazıyor : 
İngiltere'ye indirilmiş olan bu 

kabil darbelerin neticesi, daima onun 
kendi evladlanndan maktul düşen
lerin ölümlerinin boşa gitmemiş ol
duğunu isbat edecek surette hareket 
etmelerini jstemek olmuştur. 

Nevs dıı onide gazetesinden : 
Böyle darbelere maru~ kaldığı

mız zaman şecaatimiz ve feragati 
miz, zaferi kendimize mal olmağa 
icbar etmek hususundaki iktidarımız 

ın ne derecede olduğunu gösterir. 
Daily herald, gazetesinde okun 

muştur : 
Royal oak, battı . fakat filomuzun 

kuvveti ve mücsseriyeti bugün her 
zamankirden fazladır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

ha .. ·a hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 29 dereceye kadar yük
selmişti. 

Şehrin içme suyu 
tesisatının ikmali işi 

filen ha·re
ümid ediliyor 

Ay sonuna kadar 
kete geçileceği 

Adana içme suyu 
müteahhitlerle belediye 
bir ihtilaf neticesi ikmal 
olduğu malumdur. 

tesisahııın, 

arasındaki 

edilememiş 

Bu tesisat 367 ,000 liralık bir 
iştir ve şimdiye kadar tesisatın 

282,000 liralık kısmı yapılmıştır. 

Geçende ·yazdığımız gibi, Ada 
na belediyesi geriye kalan işi hesap 
lamış ve hesapları tetkik için ımar 

heyetine göndermiştir. 

Halkevimizde 

Orta tedrisat öğretmenle 
rinin danslı çayı çok sami 

mi bir toplantı oldu 

Halkevimiz, tedris }'ılının başı 

olmak dolayisile öğretmen kadrola 
rına girmiş bulunan yeni öğretmen 
leri birbirile tanışdırmak istemiş ve 
bu gaye ile pazar günü saat 17 den 
2,20 ye k dar süren bir danslı çay 
tertip etmişti. 

Pazar günü muayyen vaktında 
bu toçlantı yapılmış, pek hararetli 
ve samimi olmuştur. 

Toplantıda valimiz Bay Faik Üs 
tün ve komutammız Arif Tanyeride 
hazır bulunmuşlardu. 

Dün Öğrendiğimize göre, Anka 
radaki imar heyeti hesaplan tespit 
ve geriye kalan işi bir müteahhide 
ihale etmek üzeredir. İhale şartna · 
mesi bugünlerde hazırlanacak ve 
kuvvetle ümit edildiğine göre, bu 
iş teşrinsani ibtidasına kadar hal 
edilmiş olacaktır. 

Tasus içm~ suyu işi de şehrimiz 
İçme ~uyu meyanında hal edilmiş 

bulunacakbr. 

~ ....... ~ ..................................... ._, ......... . 

l Halkevinde i 
! konferans • • • . . 
• • . . 
• • i BU AKŞAM SAAT SE- i 
i KIZDE HALKEVI SALO- i 
i NUNDA BAY NACI ECER i 
i TARAFINDAN T E R B i YE t 
i MEVZUU ÜZERiNDE BiR i 
i KONFERANS VERiLECEK- t 
i TIR. GiRIŞ SERBESTTiR. i 
i c. i 
i .......... . ........... ~~· ......................... ~ 

VENi NEŞRiYAT 

1-\na mecmuası 

Ana mecmuasının 21 irıci sayısı 

çok güzel yazılarla ve renkli bir 
k~pak içinde çıkmışbr. Tavsiye ede. 
nz. 

.Valimizin 
tetkikleri 

Valimiz Bay Faik Üstün dün 
yanlarında maarif müdürü bay Ek
rem Gürsel olduğu halde şehrimiz 
ilk okullarından bir kısmını ziyaret 
ederek tetkikler de bulunmuşlar ve 
ders vaziyetini gözden geçirmişler
dir. 

Valimiz dün gazetemizide ziya· 
ret ederek bir müddet idare hane· 
mizde kalmışlardır. 

Belediye Reisi 
Ankaraya gidiyor 

Adana Belediye Reisi Bay Ka· 
sım Ener önümüzdeki Çarşamba 

günü Ankaraya gidecektir . Bugün 
toplanacak Daimi Encümenden üç 
gün için izin alacak olan BelediyP, 
Reisinin bu seyahati hususi işlerinin 
tesviyesi sebebile olmakla beraber, 
Reis, bu arada Belediyenin istikraz 
ve Su işlerinin intacı için Vekalet 
nezdinde teşebbüslerde bulunacak· 
tır. 

1,.-----"1 
İmsakiye 

Bugün güneş 5 saat 50 dakika 
Ôğlen 11 

" 
43 " 

ikindi 14 
" 

51 " 
Akşam 17 " 

14 " 
Yatsı 18 ,, 45 ,, 

ı imsak 4 " 
11 

-"" 
, 

Halkevinde münhal Kof111 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ te azalıklarına seçilenler 

Finlandiyanın merkezi 
Şehrimiı HaJk,..vi sosyal yardıtı' 

Komitesindeki münhal azalığa ys' 
pılan seçimde, Bayan Firdevs Tür~· Finlandiya, günün mevzuunu teş. 

kil ediyor. Bu şimal memleketinin 
merkez şehri Helsinki hakkında o
kuyucularımıza biraz malumat vere
lim: 

1938 de yapılan sayıma göre 
nüfusu 293.237 kişiden ibaret olan 

Helsinki (Helsiogfor) şehri Finlandi. 
ya körfezine uzanan, müteaddid 
koylarla oyulmuş bir burun üzerinde 
yükselir. 

Helsinki sakin ve beyaz bir şe

1 
OÜNUN MEVZUU 

felaketler, şehrin düşmanlar tarafın
dan zaptedilmesi, yangınlar ve 1809 

' da Finlandiyanm lsveçten ayrılması 
üzerine Helsinki'nin yıldızı parladı. 

ğalayordu. 1810 da ancak 4000 ki 

şiden ibaret nüfusu 1830 da 11 bi

ne, 1850 <le 21 bine çıktı. 

Burada son devirlerde Finlandi· 

yayı alakadar eden birkaç tarihi 

hadise daha kaydedelim: 

Finladiyanın eski payıtabtı olan 
Turku fsveçe çok yakm Peters- Kırım harbi esnasında bir İngi . 

ucu, Köycülük Komitesindeki mütı' 
hal azalığa da Bay Reşat Güçl~ 
seçilmişlerdir. 

Saat kulesi civarında İf 
gören tenekeciler 

burg'a (Lenigrad) çok uzaktı. liz Fransız filosu Sveaborg (Viaport) 

1812 den itibaren Helsinki Fin istihkamlarmı bombardıman etmiş Şehrimiz Belediyesi, saat kulesi 
tir. Büyük harpte Ruslar bu istih- civarındaki arka sokakta kebapçı' 

hirdir. landiya Grandükalığımn merkezi ol- ların dükkanları yanındaki teneke' 
Helsinka'nin tarihi 1550 senesin· du. 1819 da hükumet buraya nak . kamları baştan başa yenileştirip tak. cilerin, iş zamam yaptıkları gür~~: 

den itibaren başlar. Bu tarihten ev- !edildi. 1827 de Turku şehri büyük viye ettiler. (Bugün Rusların bura- tünün halkı rahatsız e~eceğini dıJ. 
vel şehrin bugün kapladığı saha bir yangmla harap olunca üniversi- da nüfuz mıntakası istedikleri bil- şünerek buradaki altı yedi tenekeci 
boş bir araziden ibaretti. te de. yeni hükumet merkezine geti diriliyor) Milli hareket başlayınca dükkanı daha arka sokağa naklet· 

1 • N;hayet 1640 da Helsı"nkı" bu rı"ldı" lnşaa~ b 1 d h" · ı S t' k t d d · .a aş an ı; şe ır sürar e veaborg Finlandiya kuvvetlerine ırme asavvurun a ır. 

1 
g ün bulunduğu arazi parçasına nak· büyüdü. Hazirandan sonra tenekeciJerif1• derhal teslim oldu. 
!edildi. Fal,at teakub eden birçok Helsinki şehrinin nüfusu da ço· ı tayin edilen yerde iş görmeleri jçif1 

---"""""'--=ı:;:;mıı--=---..... -----·-----.. ·--· ....... ----------------_: Belediye kendilerine tebliğat yaP
9

' caktır. 
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At koşuları 
hararetli oldu 

Pazar günü yapılan Sonbahar 

at koşularının ikincisi hararetli ol

ınuştur . Bilhassa havanın müsait 

olması koşulara büyük bir seyirci 

kütlesi toplamıştır . Babsimüşterek 
Partileri de oldukça heyecanlı geç· 

llıiştir • 
Koşularm neticeleıi şudur: 
Birinci koşu: Mesafesi 1400 met 

re olan bu koşuya üç tay iştirak 
etmiş ve birinciliği 1,39 saniyede 

1'ahir Ôzkurdun Tufan isimli saf 

kan kıztl kır erkek tayı , ikinciliği 
liasan Arakanın Bataryası ve üçün

tülüğü Nuri Çeniçenin Yıldmmt ka· 

ıanmışlardır . 
ikinci koşu : Mesafesi 2000 

metre olan bu koşuya on üç hay
van iştirak etmiş v.e birinciliği 2,25 
te Bahaaddin Yükselin Seyfi ismin

deki saf kan üvey kırı birinci .Mus · 

tafanın Urfası ikinci ve Rıza Akın· 
eının Budakı üçüncü gelmişlerdir · 

Üçüncü koşu : Bu koşu Handi 

l<ap koşusu idi . Mesafesi 2800 
l'netre olan bu . koşuya yedi at 
iştirak etmiş ve 3,22 saniyede Kan. 

ber Kaçağın Heyulası birinci , Ka · 
ıırn 'Çelil- Telin Yıldızı ikinci ve 
Ali Rızanın Baykalı üçüncü 'gelmiş
lerdir. 

Dördüncü koşu: Mesafesi 3500 
metre olan bu koşuya beş hayvan 
İştirak etmiş ve bunlardrn Hüseyin 

Armanın Gümüşü 4,20 saniyede 

birinci, Selahaddin Akdoğanın E. 
tniıi ikinci ve Sabri Yertulanın Kı
lınç Arslanı üçüncü gelmişlerdir. 

....._____~ __ ....,,..,,_.., __ ~~=-~--...-_,.... 

IR D oı 
Bugünkü Program 

10RKIYE RADYO olFüZlYON 
llo~n ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

S a l ı 17/ 10 / 939 

12.30 Program ve memleket saat 
il Yatı 

b 12.35 Ajans ve meteoroloji ha-
etleri. ~ 

12.50 Türk Müziği 
~ Çalanlar : Vecihe, Cevdet Kozan 
uşen Kam 

1 - Okuyan : Muzaffer IJkar 
T> 13,30 - 14.00 Müzik ( Karışık 
roham - öl. ) 

18.0Q Pro~ram 
v 18.05 Memleket saat ayan, aians 
c llleteoroloji haberleri . 

18.25 Müzik ( Dans müziği -Pi) 
illi )18.55 Konuşma ( halk iktisat sa· 

19,ıo Türk müziği 
C Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 

evdet Kozan. 
1 - Okuyan : Radife Erten 

la 19.50 Konuşma ( Ormanlarımızı 
tııyalım ve koruyalım ) 

ta 20.0S Türk Müziği : Klasik proğ
hcın ~~kara ra<lyosu ~küme ses ve saz 

Yetı ıdare eden : Mesut Cemil 

11 .. 21.oo Konser takdimi : Halil be-
11 Yönetken. · 

Türksözü Sahife : 3 

,----------------~.-..----.... ---------------, 1 . DlUıny©ı lh©ıib)<®ırD<®ırö 1 
~ ~ 

Sovyet teklifleri Fiiılan- Ziraat vekilimiz 

diya' da gizli tutuluyor Moskova yo'unda 

Finlandiya, istiklalinden, bütünlüğün 
den hiç bir fedakarlık yapmıyacaktır 

lstanbul 16 - Ziraat vekilimiz 

B. Muhsin Erkmen beraberindeki 

zevatla birlikte bugün saat 12 de 

Sovyet Sovanetya vapm u ile Ode· 

saya hareket etti. Ziraat vekilimiz 

Galata rıhtımında vali, Emniyet mü 
dürü Sovyet Konsolosu ziraat müdür 

lüğü ve müesseseleri ileri gelenleri 

tarafından uğurlandı. 

Hels'nki : 16 - a.a. - Hükumet 
ve resmi mahfiller, Sovyetler birliği 
tarafından ileri sürülen taleblerin ne
den ibaret olduğunu ifşa etmemekte, 
fakat bu talebler hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayiaların esas
sız olduğunu beyan eylemektedirler. 

Budapeşte : 16 - a.a. - Dün 
Budapeşte kiliselerinde Finlandiya mil
leti için dualar edilmiştir. 

Diğer taraftan bazı gazetelerde 
Finlandiyaya karşı sempati gösteren 
makaleler intişar eylemiştir. 

Vaşington : 16 - a.a. - Finlan· 
diya orta_ elçisi Hjalmar procope rad
yoda bir nutuk söyliyerek finlandiyanın 

İs~eçte ecnebi se
yahatinin tahdidi 

Stokholm : 16 a. a. - Kral 

tarafından neşredilen bir kararna

me ile ecnebilerin lsveç dahilinde 

seyahatleri tahdit edilmiştir. 
Hükumet makamları bundan 

sonra ecnebilerin limanların , de· 
miryollarınm ve fabrikaların fotoğ· 
raflarını çekmelerine ve bazı yer. 

lerde not almalarına mani olacak· 

lardır • 
Ayni kararname mucibince ec

nebilerin limanlarda ve şimendöfer
lerde külliyetli miktarda eşya nak

letmeleri yasaktır~· Bu kararnameye 

muhalif hareket edenler için para, 

hapis ve tard cezaları derpiş edil· 

miştir. Bazı ahvalde ikamet tezke· 

manevi müzaharet ve dostluğundan 

dolayı Amerikaya minnettarlığını bil
dirmiştir. 

Elçi, Finlandiyanın yegane arzusu· 
nun diğer milletlerle müsalemetperve

rane bir teşriki mesai havası ve banş 
içinde yaşamak olduğunu bildirmiştir. 

Procope. memleketin Rusya ve 
Almanya ile dostluk münasebetlerini 

idame arzusunea olduğ'Unu, fakat ba 
yatı menfaatlerinden vaz geç miyeceği 
gibi istik.lalile, bitaraf!Jğıle ve bütü:ıJü
ğüle telifine imkan '. olmıyan hiç bir 
muahedeyi de imza '. etmiyeceğini ilave 
eylemiştir. 

N~vyork sergisinde mühim 
hava müd.;\faa tecrübeleri 

Nevyork : 16 -a.a.- Nevyork 

sergisinde dün mühim hava müda

faa tecrübeleri yapılmıştır bir taraf 

tan sergi üzerinde 18 tayyare doğu 

dan batıya uçarak bir taarruz ma· 

nevrnsı yapmış ve serginin bir kıs• 

mında bütün ışıklar söndürülmüştür 

bu tecrübelere 1000 asker iştirak 
etmiştir. 

Batan İngiliz 
800 kişi 

gemisinde 
öldü 

Londra : 16 ( Royter ) Veri

len malumata göre Alman deniz

altısı taı afından törpillerio Royal ' 

oak lngiliz zırhlısından zekiz yüz 

Subay ve bahriye neferi ölmuştur. 

Almanya - Eston
ya arasında pakt 

Estonyadaki Almanların 
tahliyesi 

Tallinn : 16 -a.a.- Alman ve 

Estonya hükumetleri arasında Al· 
manlarm tahyilesi meselelerile ala. 

kadar bir itilaf akdedilmiştir. 
iktisadi meselelerde müşkilat 

çıkmış isıe de bunlar sonradan halle 

dilmiştir. 

ltk A!man vapurunun hastaları "ve 

ihtiyarları alarak paza.rtesi günü 

Tallinn'den hareket edeceği zanne· 

dilmektedir. 

Bir Macar~ gazetecisi 
ortadan kayboldu 

Budapeşte : 16 - a.a.- Havas 

Fügetten Maagyarosag gazetesi Var 

şovada muhtelif gazetelerin muba. 

biri olan ve kordiplomatikte Varşo 

vadan ayrılmış bulunan macar gaze 

tecisi sillein ortadan kaybolduğunu 

yazıyor. 

releri yalnız lsveçin, bazı mmtakala- ••••••••••••••-•••••••-••••
randa muteber olacaktır . 

Demokraten gazetesi , serbest 

liman mıntakasında çalışan Alman· 
larm bu mmtakadan uzaklaştırılma

larını istemektedir. 

Sovyet amiral gemisi 
Tallinde 

Berlin : 16 -a.a.- Resmi Al

man ajansının tallinden öğrendiği
ne göre Sovyetlerin baltık filosuntın 
amiralge-;-isi. ·-oktiemkay;-,e~ol~-
zir tallinne gelmiştir. 

21.15 Müzik ( Radyo Orkestrası 

- Şef : Hasan Ferit Alnar ) 
22.00 Memleket saat· ayarı, ajans 

haberleri, -:ziraat, :esham - tahvilat, 
kambiyo - Nukut borsası ( fiyat ) 

22.20 Serbest saat 
22.30 Müzik ( cazband - Pi. ) 
23.25 -L.23.30 Yarınki proğram 

ve kapanış. 

POLITİ K BAHİSLER 

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

Türk - Sovyet konuşması 
Paris ; 16 T. Evvel 

Ordre gazetesinde pertinax Türk- Sovyet müzakereleri hitam bulunca, 
neticenin bir taraftan fransa ve İngiltere ve diğer larattanda sovyetler birliği 
arasında bir nevi köprü tesis edeceğini ve ,Türkiyenin~ bu köprünün mesne. 
dini teşkil edeceğini bildiriyor. Alman diplomasisi bu köprünün inşasına ma
ni olınağa çalışıyor, fakat . Türkıye ·· tarafından demokrasilere karşı ; yapılan 
teahhütleri tehlikeye düşiirmeğe muvaffak olamıyacaktır. zira, doğu meselesi 
bütün vüsat ve ehemmiyetile ortaya geldiği zaman ingiiiz filosunun müzaha
relindeki avantaj Ankara hükümeti için pek büyüktür. 

Yeni hafta başlarken de, Almanların barış teklifi: yapacak bir bitaraf dev
let bulmak: ümidinden henüz vaz geçmediklerini kaydeden ere nouvelle 
gazetesi baş ,t makaleşınde şu satırlan yazıyor : 

Arbk çok dostu olmıyan Almanya ya hangı bitaraf elçilik vazifesi göre
bilir. Hn ne olursa~olsun, bütün bu hal_Alman ricalinin nasıl müşevveş bir , 
vaziyette olduğuna delalet eder. Fransa ve fngilterede hiç bir kimse bu va.: 
zitten mübalağalı neticeler çıkarmağa mütemayil değildir.' Fakat bu hal fransıı 

- ingiliz müşterek azmini ancak takviye edebilir -



Sahife : 4 

Al manyaya müracaat eden 
Finlandiya nazi partisi 

Helııinki : 16 -ı.ı.- Finlandi 
yı nazi partili reçende Berline 
bir nmrabbu heyet röndermiıtir. 
Heyeti kabul eden ikinci derecede 
memurlar, Finlandiya menfaatlar1mn 
Alman saba11 haricinde bulundutu· 
nu beyan etmiılerdir. 

Heyet, meyus olarak avdet et
miıtir. , 

davet 
Adana askerlik ıübe
inden: 

t - 939 Teırin celbinde 
piyadr, topçu, muhabere, ia· 
tihkim, nakliyr, demiryol, tank 
aümı ülc, jandarma harp 1ena· 
yi, kimya ve bava 11ndlanndan 
lcimltrin sevk olacaklan davet 
pusulalarına Jazdarak mıhalle 
mümessilleri ve köy muhtarla 
nna teblitıt yapalmııtır. 

2 - Namlum davet pu 
ıulalan çılcarılm11 olan erlerin 
toplanmı aünü 23-1-TtpiD 
939 paur fiiniidür. 

3 - Namlarma davet pu111 
lılar1 çıkmıı olanlardın kanu. 
ntn b, delferi kabul edilecekler 

bedellt ni rien geç 21-1.Teırin 
939 cumaertesi akıamına ka· 
dar maliyeye tulim f'tmiı ola 
cakbr. 

4 - Bu t1ribden ıonra be 
del vtrmtk talebinde buluna
caklaı m bedelleri ahnmıyaca
tı ilin olunur, 

1 

Türlcaöıü 17 Tetriniewel 9 39 

Büyük harp 
başlamak Üzere 

1 ALSARAY Ea Kudretli Ye En Bayak Fraa11ıır 
Ak.töru 

Cbarles Boyer 
- Birinci Abifedn artan -

SINEMASININ 

Bu Ak••m 
Moselle ve SRr arasındaki düt· M.•a•moa Kalır.... Pelonyalalana 

man batbuında bGyük bir faali1et TAN 
kaydedilmittir. ş.ı. Meaübeleriad.. alu •• • S 1 N E M A S 1 N 1 N • 

Viasembour'un bahsında iki ci· delıaUr Artist M 
betten de devriye faaliyeti olmuıtur. CQNRAD VEJD uvaffakiy~tle Göster• 
Eler Hltter .. •rruz eder• mekde olduğu 

Pariı : 16 (a,a.) - Aıkerr müp· T•ra......,. ......... lllr Mevzuu Orjinal ve aynı zamanda 
bidler, e. Hitler'in ıaarruza karar T• rz... J•r• lll• Romantik olan 

~.;:b~~:!:!~r::?t::E POLO~Y A BiR AŞK 
~~~:~.::.ı;.. '.~:be.m~~::;cı:.:~~ iST ı· K LAL ı· G E C E S i 
dar. Rhın nehra cereyanının çok ııd· 1 
~~tli oldutu rbin cebh~i~ taarruz FeclaUrbk " Kakramenl.lr fil..mı ( 1'11Af181ZCA SOZl.0 J 
1Çın asla muvafık detıldar. Esasen Takd' ecli • 
Fransızlar, köprüleıi berhava etmiı· •• • ım yOr • BüyGk Filmde Seyırclleri cezp ve 
terdir. H.AftTUI 1 Giael • Tahir etmektedir. 

Lnmıembnrr'un ıam ıarkındakl MIKI MAVS AYRICA ı EN YENi DONY A 
cephe de taHruz için muvafık delil· RUDOLPH V ALENTIN H A B E R L E R 1 
dir. Bu mmtaka, ormanhk ve dathk 
oldutundan Hiller'in pek ziyade G 
mid batlamlf oldutu söykaileD tank· 
larm hareketini ifkll edecektir. Hit· 
ler'in: taarruza kıyam etmeai takdirin
de, kütle halinde tanklar ayni ıekil· 
de bombardman ve harb tayJareJe. 
ri kullanacıj1 lıhmin edilmektedir. 

Fran11z kumanCla heyeti, her 
ihtimale karıı baz1r bulunmıklad1r. 

A811ertere alMrlleaelc 
hedlJ•ler 

,.. ............ ;.-............... ........ , ..... ,. 
(ŞEYHiN OğLU) 

Bu Em..W. Aı ti&tia En 86,ak Filmi ve kendisine En çok Ş6hret temin 
Edea Şaheseri Olmqtur. 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 109!1 

Mercimek deposu müdürlü-
Londra ; 16 (a.a.)- Halkm bah· v .. d 

riyeliler için yapacatı nakdi leberrO. gun eD : 
Jerle yün çama11r, Sirıuı, kitıb, mec-

aygır 

mua,: yemiı ve sebze fibi bediyele
lerin memnuniyetle kabul edileceti 
amirallik makamı ıarafnıdan biJdiril· 
mektedir. 

Londra : 16 ( Radyo) - Royter 
muhabirinin bildirdiline göre, Alman· 
ya f81P hududunda taarruza reçmek 
üzere 800,0C0-900,000 kişiyi leferber 
etmek üzeredir. 

Müeue1emiz miiat.a.dtmiDi için .. taa almak 50 kilo zeytin yatı 290 
lıilo zeytin daneai. 175 - kilo aade yat. 200 - •llo pirinç, 600 - kilo 
ı.ı.-. 7S - kilo 4 - ,.ıcla -. 200 - kilo kuaa f11ulye. 150 - kilo 
nohut, 150 - kilo bealye, 150 - kilo çelcillllit kın1111 mercimek, 150 -
kile bıu aot•n. 200 - kilo palata, - 200 - kilo kesme teker, 5 -
kilo al bayrak ça"' 4 - kilo kumm bit,.r, 20 - kilo - domatyı aal· 
çam on tüa micldetle IÇlk ebilt.,e konamuıtur. 

lbalui 30 - 10 - 939 pazartelİ ıW uat 11 - de Ceyhan bele· 
diye ulonmcla içtima ecleoek .....,_... ,.pdacakbr. 

Adana hükumet civarında Uluıparkı karıııında 
Bizim biaikletci Yuouı Necip Ôzyazgan 

Mecmu ·1G - kalem enalrm maha.._. laymeli 555 - &ra 25 -
kal'Uflur. 

Muvakkat teminat. 41 - lira 664 - kurut olup Ceyhan mal ..-. 
tına J8bnlacakbr. 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkoee 

Acantahtam al•k için aene 

lerdtnberi uır11tıtım DÜRKOP 
fa br ık111nın biaikletleri ıelmitt ir. 

Oiinyman ea ald fabrikuama 

yapb!J, bütün malzemui çelikten 
olan DORKOP Biıildetlerinin ma· 
deni aksamı Kromdan mam81 olup 
yıtmur ve çamura ratmen kıtiyea 

pas tutmız Biliklet meraklılanmn 

teıriflerinde DORKOP Bilikletleri· 
ni görmek ve almak menfaatleri 
iktiza11ndanchr. BilGaıum biaildet 

ycdr k p1rÇ1larile Kontiuntal iç ve 
dış Jiatikleri matauaaazda mevcut· 
tur. 10911 41-45 

Dürkopp 

Şut..- her lila mercimek anar depom mldllrliıGnde p;ilebi
lir. ve iateyenlere werilr. 

Ebiltmeye iftirak edmleriD 2490 - u11la lcaw ve 3 - cü mad 
delerincle ymla wüalariJle biııb hell sill ve mtta komiayona pi· 
meleri illa ..... 11125 

17 - 20 - 25 - 29 

Mercimek aygır deposu 
ğünden : 

IMıuwmiı miiltahcltmiai iafeli için 5345 - kilo yerli andan 
ile 580 - kilo lcOJUD eti •Jl'I ayrt açak ebilt• ile-•bD alınac:akbr, 

lbale : 30 - 10 - 939 Puartni ,w ... t 14 et. Ce1han beledi~ 
ulonunda içtima edecek komiı,aıaclı rasu:ald• ht-::..t. 

Ekmelin maU- kiymeti beher ldluu 7,S ... 15 
lira 88 ldirut. ve etin beher kilolU 36 b1111 ÜI-eıc1ee 
tur. 

Muvakbt teminat ekmek için 30 lira 7 laiöf. et için 15 &ra 66 kit 
"" olap Ce,haa mal ......... Jlbnl.cakhr. 

Şartnamai laer p mercimek ınır depo111 mGdürlelfi~ 
...Lnlebili. :...:-1-- b el ... ....-!I!... •""'.. r. ve .... ~ .. ~•-• ~. 

Ebiltmeye iftiralc ~ia te'aiaat malclnalan ve 2490 • 
kıwn 2,3 dl maddelerinde yazala wailcalarile birlikte belli pn ve "' 
atte komiayom miracatlan ilM oimmr. 17- 20- 25- 29 ıtl 
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17 Teşriniev~1 939 Türksözü Sahife : 5 

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

D bır kere: 
l\ C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 

• • • ıktizasındandır , 

~. C A 940 s~nesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şehir 
bir • • cereyanile hem dt" 12 saatlık anot bataryasile çalışan 

ınodeldir. 

tıı Yeni tesis edilip en mo~ern vesaitle techiz edilen atelyernizde her 
arka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

l\dres: Muharrem Hilmi Rem o Ah idi rı paşa caddesi 
5 

---------~----------------------------------------= 
~dana ikinci icra 
ltıemurluğundan: 

Adana Ziraat Bankasına birinci 
~Bayan Fehimeye ikinci derecede 

1 
ltkli Adananın Saracan mahal· 

's' ~:de ve tapunun T. evvd 932 1 

~ .h ve 86 numara ve Mart 934 
.tı.h 156 numaralarında kayıtlı ye-
~ 1 ve arkası kasap Mehmet ye-
lctı Ahmet çavuş, cephesi tarikıam 

b
lt\ahdut 400 arşıo arsa üzerine 

!! • 
a 111 hanenin temamı satılığa çı· 

0~1ttııştır. Tahmin edilen kıymet 
11 

O ( dört bin liradır ) birinci ar· 
'fltıa 20-11-939 tarihine müsa· 
~ Pazartesi günü saat 14 ve tek· 

edilen bedel kıymeti muham
~llenin °10 75 ni bulmadığı takdir 
e i' . 
1 

t{ınci artırma 5-12-939 tari· 
'!le ınüsadif Salı günü saat 14 de 

a~~a ikinci İcra dairesinde yapı· 
ıçtır . 

l ' ı· b . k ı·· t ~ - ş u gayrı men u un ar ır-
~artnamesi l 6-10-39 tarihinden 
a ~ten 9'9-1743 numara ile ada 

'·~~tra dairesinin muayyen numara
t t, I~~ herkesin görebilmesi için açık 
~ııı an,fa yazılı olanlardan fazla ma 
~~ea.l almak istiyenler, işbu şartna-
llıerq Ve 39-17 43 dosya numarasiyle 

l.lriyetimize müracaat etmelidir. 

~at: -. Artırmaya iştirak için yu 
~İsb a .Yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
bit btırıde pey akçasiyle veya milli 
~dil arıkanın teminat ·mektubu tevdi 

;tektir. ( 124 ) 

diier - .. lpotek sahibi alacaklılarla 
ahip} al.a~adarların ve irtifak hakkı 

bakla erırun gayri menkul üzerindeki 
tjaİt r;rıı hususiyle faiz ve masrafa 
i~deo ~n iddialarmı işbu ilan tari. 
ak1 ~.~tibaren yirmi gün içinde ev. 
etiıtı· Usbiteleriyle birlikte memuri 
~qldeı~e bildirmaleri irabeder. Aksi 
u~Ça akları tapu siciliyle sabit ol 
an ha S~tış bedelini l paylaşmasın· 

4 
rıç kalırlar. 

- işr ..._ Gösterilen günde artırma 
~i ırak d ()~U e enler artırma şarnameşi 

• llıış v ll'ıuş ve lüzumlu malUmat al
ilq \ıA e. bunları temamen kabul etmiş 

"lfb . S ı ar olunurlar. 
ı ...._ T · 
ınerık ayın edilen zamanda gay. 

~ ut ·· erı uç defa bağrıldıktan son· 
A Çok artırana ihale edilir 
"ne k ' trı k a artırma bedeli mubam 

'Yınetin yiizde 75 şini bulmaz 

ttdana askeri satın alma 
komisyonu riyasetinden 

1 -- Askeri ihtiyacı için 100 
adet tevhid semeri yapdırılaçaktır. 
Muhammen bedeli 2600 liradır. 

2 - Bu semereler açık eksilt· 
me ile 27-10-939 cuma günü sa 
at onda Adanada askeri satm al· 
ma komisyonunda eksiltmesi yapı 

lacaktır. 

2 - Eksiltm~ye iştirak edecek 
olanlar şartnamesini her gün komis 
yonda görebilirler . 

12-17-21-26 
11109 

Kiralık Ev 
Kasapbekir mahallesinde birinci 

orta okul yakınındaki Yirmiüçnisan 
okulu başöğretmeni Münevver Ak
verdinin 83 numarolu altı odalı evi 
kiralıktır taliplerin ittisalmdeki 79 
Numurolu eve müracaat etsinler 

15-\1-18 11121 

veya satış istiyeoin alacağına rüchani 
olan diger alacaklılar bulunupta be·! 
del bunların o gayri menkul ile te. 
min edilmış alacaklarının mecmuun. 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artı· 

ranın taahhiidü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 
on beşinçi günü ayni saatte yapıla· 
cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacak· 
lıların o gayri menkul ile temin edil 
miş alacaklan mecmuundan fazlaya 
çıkmak şarliyle, en çok artırana 

ihale edılir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve sabş 
talebi dÜŞl:':r. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilt>n mühıet içınde parayı vermezse 
ihale k..ır.uı fesholunaşak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kims~ arzdınış olduğu bedelle: al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müdd,.tle artırmaya cıkmlıp en çok 
artırana ıh2ıe edılir iki ihale arasın· 
daki f.ırk ve geçen günler ıçin yüz· 
de beştt"n he.saµ olunacak faiz v~ 

diği"r zararlar ayrıca hükme hacet 
kalın-ıksısın m"m.ıriyetimizce alıcı· 

dan tab ıl olunur. 

----------·---------------------------
Asri sinemada 

14 Teşrini~vvel Cumartesi akşamından itibaren 
Sinemacılık sanatının son harikası 

Sariıoel Godvinin 
Sinema perdesine bir zafer abidesi 

( Şahine Çılgınlıklar ) · 
Baştan başa renkli • 

Heyecan ve güzelliklerle do1u nefıs bir mevzu .. G'.iz kamaştırıcı sah .. 
neler .... Binlerce fıgüran .... E1Hal:aiz müzik .... An !rikııın g~nç kızlarır11 

emsaline nadir tesadüf edilan şaheser 

ilaveten : Dünya havadisleri 
Ayrıca : Mi ki Ma vuz 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ 10565 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

Dünden artan 

Bu uzlaştırma kararmın tatbikine başlandığı günden itibaren 26 iş 
haftası geçmiş olmadıkça gerek işveren veya işveren Vekili, gerek işçi· 
ler tarafından aynı gaye ve şekilde yeni bir toplulukla iş ihtilafı ortaya 

konamaz. 

MADDE: 37 

iş Dairesinin ilgili teşkilatı, toplulukla iş ihtilafı hakkında 36 mcı 
madde. mucibince verilmiş olan uzlaştırma kararının - ister tatbikine baş. 
lanmış, ister başlanmamış olsun - mevcut Kanuni hükumlerden herhao· 
gi birine aykırı düştüğünü görürse tatbikini meneder ve işverene veya 
işveren Vekiline ve Mümessillere ihtilafın ona göre yer.iden bir karara 

bağlanmaM lüzumunu bildirir. 

MADDE: 38 

Toplulukla iş ihtilafı hakkında 36 ıncı madde mucibince verilmiş olan 
uzlaştırma kararını işçiler kabul etmezlerse itiraz ederler. 

itiraz aşağıdaki usul ve şartlar dahilinde yapılmadıkça muteber de-
ğildir; şöyleki: 

a) itiraz, kararm işyerinde asıldığı tarihden sonra gelen ikinci İş gü· 
nünün akşlimına kadar' lşyerinde mevcut işçi sayısının en az beşte biri 
ve işçi sayısının beşte biri 10 kişiden daha az olan işyerlerinde ise mu
h~kkak 1 O işçi tarafından yazı ile yapılmış olmalıdır; 

b) Bu yazının altında itiraz eden işçilerin isimleri, soyadlan, işyerin· 
deki vazifeleri ve varsa işçilik numaraları yazılmış ve imzaları atılmış bu--

lunmahdn; 
c) İtiraz layihası hem İşverene veya lş veren Veriline hemde Birinci 

Mümessile ve bu bulunmadığı takdirde Mümessillerden diğer birine tev· 
di edilmelidir. Layihayı alanlar, mukabilinde makbuz vermeğe mecbur· 

dur. 
(Sonu 

Gayri menkul yukanda göste 
rilen 20 - 11 - 939 tarihinJe 
Adana 2 İcra Memurluğu oda-

Var) 8953 

sınd::ı işbu ilan ve gösterilen artırma· 
şartnamesi dairesinde satılacağl ilan 
o unur. 11126 



Sebıfe: 6 Türksözü 17 Teşrinievvel 939 _... 

Adana Borsası Muameleleri Askeri satın alma komsiyonu riy~ 

PAMUK ve KOZA 
setinden: 

KiLO FIATI 1 - Dörtyol garnizonu için 124 ton sömikok kömürü açık eksiltıJI 
CiNSi En az f.n çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 4650 liradır. lık teminatı 348 *'' 

Koza _5~50-- = 6,-62 - 75 kuruştur. Eksilmesi 28 - 10 - 939 cumartesi günü saat onda Adi 

Ma. parlafı • 30 -32- na askeri satın alma komsiyonunda yapılacaktır. - Ma. temizi • 30 2 - istekliler şartnamesıni her gün Adanadaki askeri satın alt111 

komsiyonunda göre bilirler eksiltmeye girebilecekler şeraiti haiz oldıı~ 
)arına dair vesaik ve 'ilk teminat makbuzlarile birlikte betli gün ve saa~ 

Klevland 25 37 
Klevland ( Y~M. ) 1 

komsiyona müraaaatları ilan olunur. 11111 

YAPAGI 13 - 17 - 22 - 28 

Beyaz L 1 1 Siyah 
-

ÇIGIT 

1 1 1 
~ 

1 1 
Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisındl Yerli •Yemlik., 

1 " 
•Tohumluk,, '2,55 - - HUBUBAT 

Diş Tabibi Butday Kıbns J 
• Yerli 3,12 

• Men tane 
Arpa Yusuf Hüsnü Başarır Fasulya 
Yula/ 2,37 
Delice Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini 

1 

Kuş yemi muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 ~ 9r-30 
Keten tohumn 
Mercimek ~ 

Susam 11,25 1 

UN ~ 

Dört yıldız SaJih 
... üç • • Dr. Muzaffer Lokman :ıs ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ u: üç ' 

" • lç hastalıkları mütehassısı. o 5 Simit = n; ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
N (,)o 

üç r-... 
" u muayenehanesinde hasta. arını kabıl Simit 1 Hergün 

ııl 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para başlamıştır. 

~ 
16 / 10 I 1938 iş Baukasından alınmışbr. 

Pena Santim 

Hazır 

6 t& Lireı 

ı- Müdürl~ 
--

Vadeli 1. 5 71 Rayişmark 

Adana Tütün Fabrikası Frank ( Fransız ) -2-96 
Vadeli uı - 5 60 Sterlin ( in-giliz ) - 5- '?4 ----

ğünden: Hind hazır 5 1 51 Dolar ( Amerika ) 130 1 02 
Nevvork 8 84 Frank ( İsviçre ) 00 00 

1 - İdare ihtiyacatı icin kapalı zarf usulile 200 metre mikabı go~ 
cins;nden sandıklık kereste alınacaktır . .~ ' 

2 - Kerestenin muha-nmin bedeli 8400 liradır. (Sekiz bin dört ) 
lira ) 

T. iŞ BANKASI' 3 - Muvakkat teminat 630 l iradır ( Altı yüz otuz lira ) 
nın 4 - Matlup olan ker~stenin eb'adı ve evsafı ş artnamede yazılıd1:j 

5 - Şartname para.şız ~olarak Fabrikada müteşekkil komisyoıı '~ - alınabilir. .. ,t 1939 K. Tasarruf ikramiye planı 
,, 

6 - ihale 23 , B. Teşrin I 939 tarihine müsadif pazartesi gü11L1 d~ 

32,000 
•• .... on üçde icra edileceğinden taliplerin teklif mektuplarını inhisarlar A ~r 

LiRA MUKAFAT tütün fabrikasında müteşekkil komisyona vermeleri lüzumu ilan oJull 
11 111 

13 - 17 - 19 
1 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir ı __,/ ' . 
1 

r iKRAMiYELER : 
. Doktor : 

' 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira Mesud Savcı 
1 

s 1000 5.000 
l 

• -• • ~ 

8 • 500 - 4.000 • • 
16 • 350 • - 4.000 Birinci sınıf göz mütehassısı 1 • 
60 100 . 

6.000 
~ : • • - Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar has!' · • 

65 • 50 • - 4.750 nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. • . 
250 • 25 • - 6.250 11- 30 11087 • ~ \ 

435 32.000 
~ 

ı 

T. iş Bankasına para yatırmakla , yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
u ~ . ~diifİl 
mumı neşrıyat mu 

- Güçlii zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 
. 

10661 Macid 
Adana Türksözü matb,;' 

At.. 


