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1 l Saydamın be-

Hükumetimizin • 
yenı bir zaferi daha! 

' . • . 
• . • 

i yanatı Londra- ; 
' . 

0 ; da çok iyi ! 
i karşılandı ! 

ERZURUM HATTI 
YARIN iŞLiYOR 

··~ 

• 1 

jpl 

30 

• • 
• • • • 

! Sözüne sadık T Ürk iye ! • ! 
! ye beslenen itimat bir : 
ikat daha kuvvetlendi ! 
i ! 
i Londr• : 18 ( Royter ) - ! 
t TUrkly• Ba•v•klllnln Ank•· ! 
' t ! '•dakl vazlh v• aarlh b•· i 
~ Yanatı lanllrad• memnu- i 
' ltlyetle karfılenmı,tır • Bu i 
! laeyanat TUrkly• hUkOmetl· i 
! ilin taahhUtterln• ••dık or- i 
' dulun. ve zUzDn• güveni- i 
! '-llHec•jln• dair •••••n i 
! dalma tam olan mevcut i i itimada teyit etmı,t1r. ! 
'· . .......... ~ . ._,.,,. . .-. .... ._ .~ ........... ._.. -

Yarın büy,ükh 
katarlarla dün 

attın 

bir 

Ankara : 18 ( Hususi muhabiri
mi)Qen - Cümhuriyet hükümeti Türk 
milletine ayın yitminci günü yeni bir 
zaferini daha takdim ediyor. 

Demiryolunun Erzuruma ulaşmasa 

münasebetiyle bu ayın yirmisinde Er· 
zurumda yapılacak olan merasimde 

bulunmak üzere şehrimizden gidecek 
divetli!eri hamil trenler bugün 7.10.9 
ve 10.15 te Ankara ganndan hareket 
edeceklerdir. DAv~tlileri Erzurum istas 
yonunda karşılamak üzere Erzurum ve 
Kars mebüslan dün husus[ bir trcule 
şehrimizden aynlrnışlardır. 

Ingiliz - Fransız 

Orduları Baş Kuman- · 
•• danları d un tayyare 

ile Ankara ya geldiler 

Dün 
askeri 

ziyaretler yapıldl ; bugün 
başlanacaktır müzakerelere 

\ A.nkua : 18 ( Radyo ) - Buglln 
b'lat 11,/..JQ da İngiliz Şark orduları 
1 aşlt.ıııııandanı ile Fı·ansız Şark ordu
ar, b ı 

a~K umaııdanı orgeneral V cygnnd 

ta) yare ilı: Aııkara hava meydanına 
inmi.şlerdiı-. 

Meydan Turk, İngiliz. Fransız 

- Gerisi dördüncü sahifede -

SOVYET FINLANDIY A MESELESi 

Sovyetler Finladiyadan 
hudud tashihi istiyormuş 

AYNI ZAMANDA HANBÖ ASKERi 0SS0 iLE FINLANDIY A 
KÖRFEZiNDEKi DÖRT ADA TALEP EDiLi r ORMUŞ 

Diger tarafdan Moskova Ruzvelte 
Finlandiya hakkında teminat ".erdi 

- Ya;ııaı lçerlct. -

açılma 

ç.>k 
töreni yapılıyor! Ankara'dan hususi 

he ye tle: Erzuruma hareket etti 

Bu tren, bugün Erzincan - Er
zurum hattında trenin işletmiye açıı

ması son durağı olan Aşkale'den son
ra E.nun.ıma gitmek ve merasimde 
bulunmak isteyen halkı da kabul ede· 
cektir. 

Erzunım'dan dönüşte, Sıvasta 

inşası ikmal olunmuş olan devlet de 
miryoUan >daresinin cer alelyesinin de 
kü~t resmi yapılacağ'ıru ve davetli
lerln bu merasimde de hazır buluna. 
caldannı c\•elce yanııştık. ôvcndi
timizc göre Devlet Demiryollan, işlet· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ceneml Vr.ygnnd 

Garp cephesinde 

Alınan 
hava 
akını 

lskoçy aya yapılan alh 
hücumda Alınan tayyare. . 
leri ancak iki bomba 

atabildi 

Par~ : 18 (a.a.) - Bu sabahki 
F ı ansız resmi 1 ebli2'i: 

Gece, ikı taraftan. temas unsur
l<'rınin faaliyeti kayriedilmişUr. Tu
zaklar kurulmuş, baskınlar yapılmiş
tır. 

Diişmanın gerisinde. yollarda ,.e 
demiryollarında büyük taaliyet \·ar, 
dır. 

Londra : 18 (a.a.) - lskoçya'nın 
şimalınde kain arcad adalarında dJn 
allı kere tehlike işareti verildiği bil· 
dirilmektedir. Yapıldn akınlar esnasın
da iki bomba, lıusu~i binalara isabet 
etmiştir. Bunlardan biri Flotla adası
na, diğeri Hay adasına düşmüştür. 

insanca zayiat yoktur. 

- Gerisi ikinci sahife.de -

Türk-Sovyet konuşması 
hakkındaki Rus tebliği 

Türk - 5-0V)'ef mümessıllerı arasındal.i giirüşmel~r derin. fılcir cea· 
fİ3İnt' ı:P.sile vermi Jtır. Sami mı bir ham içinde derarn eden bu .fikir 
ıeati.sı Sovyetler Bırlıği ile Türkiye arasındaki dmtl1tk miinasebnleıinin 
degifmt:. "-' 'Hfrnr ve iki hültii.meıın sıtlhıı ıdame lıalısiııdalti miiştPrt>I. 
ar:wlawu bir >..ere daha teyid eylemiştir . * ~~~~~~~--~~~ 

Hariciye Vekilimiz askeri merasimle teşyi edild.i 

Mo~kova : 18 a. a. - 1 ac; bil
diriyor : 

Turk.iye Hariciye Y eklli Şukru 

Sar:\coglu. refakatinde ! lariciyı: \' e· 
kaleti Genel Sekreter muavini Ce· 
nıd Açılı:aluı. . Birinci Daire Rcio;i 

Feridun Cemal Erkin n: Hu~uı;i Ka
lem OirektörU Zt•ki Polar olduğu 

halde dun saat l~-10 da 1''\osko\•a
dan hareket etmi~t:ir. 

Tur kiye llariciye Y eklli ;., tas-

-Gerisi dördüncü sahifede -



Sahıfe 2 

ASKERi BAHiSLER 

Şimdiki harp 
geçen harp 

Londra : 18 

arp cephesindeki son ınki 
Ş<tf l ar hakkında tefsirlerde 
bulunan Router ajansının 

askeri muhabiri şöyle yazmaktadır : 
• " Geçen harple şimdiki harp 

ar,;sında esaslı bir faık vardır. Şim . 

diki harpte tabiye ehemmiyetleri 
ikinci derecede olan mevzileri müt
tefikler her ne bahasına olursa ol· 
Sl!n müdafaa edilmesi lazım gelen 
bir arazi mahiyetinde telakki etme · 
mektedirler . 

Bu prensip anlaşılamadığı için 
)'ÜZ binlerce insan ölmüştür . 

Şimdiki h~rptc müttefik kuman 
danlar her şeyden evvel insan ha
yatını kornmağa ehemmiyet ver
mektedirler. Binaenaleyh Sarre mm. 
takasının büyük bir kısmının Al· 
mantar tarafından istirdadı bir Fran 
.sız hezimeti mahiyetinde telakki 
edilmemelidir. Müttefikler , Hitlerin 
askeri Şeflerin mütaleası hilafına 
olarak Maginot battına büyük bir 
taamızda bulunmasını beklemekt~

dir lrr . 
Hitler , belki Maginot hattına 

yapılacak büyük bir taanuzuri Hu· 
sule getireceği manevi tesirin böyle 
tJ~r .~areket için yapılacak fedaka~ 
lıkları telafi edeceği kanaatini bes· 
lemektedir. Maginot hattında açıla
cak bir gediğirı maneviyat üzerinde 
pek 'bü} ük bir tesiri olacağı mu. 
hakkakdır. Yalnız müttefıkler böyle 
bir şeyin imkansız olduğunu bil
mektedirler . . Böyle bir şey olamaz • 
Çünlrü Maginot hattı da İegşried 
hattı gibi elastikidir . Maginot hat 
tına çok miktarda insan ve malze
me feda etmek şartile girilebilirse 
de bu noktaya kadar gelebilen dü'ş 
man mecalsız kalmış olacak ve hat
tın gerisinde bulunan büyük mütte· 
fik ordularının mukabil taarruzuna 
uğrayacaktır . 

Hükumetimizin yeni 
bir Zaferi daha 

- Birinci sahifeden artan -

memizde mühim bir rol oynayacak 
olan bu milli müessesemizin ehemmi
yet ve manasını iayık olduğu şekilde 
tebarüz ettirmek maksadiyle. Münakale 
Vekaleti de bu merasim için Ankara
dan ayrıca hususi bir tren tahrik et
meğe karar vermiştir. Davetliler ara
sında Sıvas mebusları da bulunacak 
olan bu tren ayın 21 inde Ankaradan 
kalkacak ve ayın 22 inci günü Erzu
rumdan gelecek olan trenlerle Sivasta 
müİaki olacaktır. 

Demiryolculuğumuzun büyük yara
tıcısı Ebedi Şef Atatbrk'le, ~bu milli 
siyasetin de hakar kurucusu Milli Şef 
Enönü'nün muhtelif tarihlerde demir
yollanmız üzerinde yaptığı seyahatlere 
ait hatıralar albümü cidden tezyin 
eden tarihi ·vesHfalar mahiyetindedir. 
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C. bayramında 
raya gidecek 

~ Anka

izciler 
Büyük merasime vilayetlerden 2612 

izci talebe iştirak edecektir 
29 Te~rini evvelde ,Cümhuriyet 

bayramında Ankarada yapılacak 

olen geçit töıenine 1968 i vilayet · 
)erden ve Ankaradan en az 644 
olmak üzere 2612 izci iştirak ede· 

ceklir. Adana, Balıkesir, Edirne, 
Erzurum, f stanbul, erkek muallim 
mektt>pleriyle, Adana, Afyon, An· 
hkya, Antalya, Balıkesir, Bursa. De 
nizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, 
Eskişehir, Gaıiantep, Galatasaaay, 
HaydarpaŞa, İstanbul, lzmir. Kaba. 
taş, Kaıtamonu, Kars, Konya, Kay. 
seri, Kütahya, Malatya·; Pertevniyal 

Kozanda 
Yeni Kaymakam işe 

başladı 

. Kozan : 18 ( Hususi) - Cüm· 
huriyet bayramı hazırhklarına büyük 
bir alaka ile çalışan kutlama ko 
mitesi dün de toplandı . Ve umumi 
programı ihzar ederek tatbikata 
şimdiden başlamıştır. 

Yeni Kaymakam işe ba,ladı 

Aydın mektupçuluğundan Ko· 
zan Kaymakamlığına tayin edilrn 
Rifat Erdal dün kazamıza gelerek 
yeni vaıifesine başlamıştır . 

Bay Kaymakama boş geldiniz 
der yeni vazifesinde başarılar di· 
!eriz . 

Mebualarımızın tedk,klerl 

intihap dairelerinde bir tedkik 
seyahatine çıkmış bulunan Saylav· 
larımızdan B. Tevfik Tarman ve 

lbrahim Mete Kozana gelerek Parti 
binasında bir gece istirahat ettik
ten ve Kaymakam Rifat Erdaldan 
ve Parti Belediye Başkanlarından 

icabeden notları aldıktan sonra 
Feke, Saimbeyli kazalarına hareket 
etmişlerdir . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En Çok sı 
cak gölgede 31 dereceye kadar 
yükselmişti. 

Erzurum hattının açılış gununu, 
daima yaşatacak olan bu kadar nefis 
ve zarif bir eseri açılış gününde ha
zırlamış olan Nafıa Vekaleti neşriyat 
müdürlüğünü tebrik etmeği zevkli bir 
vazife sayanı.. 

Samsun, Sivas, Trabzon, V ı:fa, Zon 
kuldak, fzmir ikinci ve Yozgat er-

kek liseleriyle İzmir !Ticaret lisesi 

lzmir. Konya, Edirne sanat mektep

leri 48 er kişilık birer izci takımı 

ile iştir.ak edeceklerdir. Ankara er
kek ve kız liseleriylf', Gazi lisesi 46 
şar ICişilik üçer takımlı, ticaret lise
si, lsmetpaşa kız enstitüsü, türle ma· 

arif cemiyeti lisesi, sanat ve inşaat 

usta mektepleri en. az 46 şar kişilik 
birer izci takımiyle geçit resmine 
iştirak edeceklerdir. 

··.c.H.P.. Kongresi 

Evvelki gündenberi başlayan cum 
huriyet halk partisi nahiye ocak kon 
greleri devam etmektedir. 

Bu kongreler ayın . yirmisinde 
nihayet bulacaktır. 

Türk maarif cemiyeti 
talebe yurdu faaliyeti 

Türk maarif cemiyeti Adana 
şubesinin idare etmekte olduğu ta 
lebe yurdu bu yılda faaliyete geç· 
miş bulunu yor. 

Yurdun bu yılki kadrosu yetmi 
şi bulmuştur. Türk maarif cemiyeti 
ayrıca 30 ~ocuğa yalnız yemek ver 
mektedir. 

Orta tedrisatta teftişler 

Orta tedrisat müfettişlerinden 
Bay Ekrem ve Bay Hayreddin şeh· 
rimiz orta tedrisat okullarında tef· 
tişlerdc bulunmaktadırlar . 

On gün kadar evvel başlayan 
teftişlerin daha bir hafta kadar de 
vam edeceği sanılmaktadır. 

Mahalli idareler 
müfettişliği 

Seyhan vilayeti mahalli idareler 
müfettişliğine hususi muhasebe es
ki başkatibi Bay Rağip Koç tayin 
edilmiştir. Bu genç çalışkan memu 
ra yeni vazifesinde de muvaffakiyet 
ler dileriz. 

Valimizin bölgede 
yaptığı tedkikler 

Faik Üstün Osmaniye 
mıntakasına gittiler 

Valimiz Bay Faik Üstünün bif 
müddet evvel Ce)han mıntakasınd• 
idari tedkik ve teftişlerde buluıı· 

duğunu yazmıştık. Valimiz bu defa 
bölgenin Şark kısmında tedkiklerde 
bulunmak üzere Osmaniyeye git· 
mişferdir . 

lir? 
katı 

Bay Faik Üstüne Ziraat Müdür~ 
Bay Nuri Avcı refakat etmektedir· ltıe 

dev 
Çok Belediye 

. . 
re ısa 

trıuı 

Bazı işlerin tesviyesi için Anka· iştir. 
raya gidecegini yazdığımız şchrifllİı tıır 
belediye reisi · Bay Kasım Ener 1İıı 
dünkü" toros ekispresile şebrimiı<ltıl lir 
harek.et etmiştir. de 

lc tı 

Garp Cephesinde ~~ 
- Birinci sahifeden artan -

Her tareıfta hava bataryaları ii~ 
harb gemileri Alman tayyarelerin• 

lqtı 

pek yüksekten uçmağa icbar etmişti!'· 
Başaşağı ci.iretkaraoe bir iniş yapatl 
tayyarelerden biri düşürülmüştür. Oi• Se 
ğer bir tayyare de Hoy adasına dii· d' 
şürülmüştür. Para*ütle kurtulma~' 6~ 
muvaffak olan bu tayyarenin piloltl• 
esir <dilmiştir. 

ou,en Tayyareler 

Londra : 18 (a.a.) - Alman ta~· 
yareleri tarafından dün İngiliz sahih' 
ne yapılan akından sonra lng:tiz ın"' 
harebe tayyareleri, sahilin şimali şar: 
kisi açıklatında iki Alman tayyare5' 

görerek bunlara taarruz etmişler ve 
ikisini de denize düşürmüşlerdir. 8ıl 
tayyarelerden birinin mürattebatı 
kurtarılmıştır. 

İngiliz avci tayyareleri üsleriııe 
dönmüşlerdir. 

Franeız Afrlkaaının bir mllto" 
askeri 

Paıis : 18 (a.a.) - Senefıtflİ 
mebus .Oiuf, bir nutuk söyliyerei' 
Fransız müstemlekelerinde çok [l)ı1'· 
tarda askeri malzeme bulunduğLIOıl 
ve garbi Fransız afrikasının bir ıııil' 
yon aslc-cr çıkarabileceAfoi söylel1lif 
tir. Müstemlekat nazırı mandel, frıı~: 
sız müstemlekelerinin iki buçuk ııı 1• 
yon asker ve 500.000 işçi çıkar.b1' 
leceğini beyan etmiştir. 

Alman hava emniyeti . \. 

Paris : 18 (a.a.) - Askeri frs.0
' ~ 

sız m thfillerinde dünkü Alman h~1 

k . b·t h İS a ınının sarregu emmes ve ı c 
tikametinde Zvveibrücken - pjrı11', 
sens hattına 7 kilometrelik bir [l)el

3 

fede yapıldığı beyan edilmektedir. 
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Müdhiş bir istatistik 

00 s d e yap ilan 
r Har • 20 00dir ın sayısı 
e 

Acaba harp ne kadar sürect>k
lit? Başka devletler de muharebeye 
katışacaklar mıdır? ... Şimdilik bu 

ir 6 t~ıllere cevap veımek kabil deği\ 
d• dır. 
11 Yeryüzündeki harplere dair ge-

•fa ~enlerde bir istatistik çıkmıştır. Bu 
de ı 

htatistiğe nazaran 1618 den umumi 
~tlıe kadar 296 sene zarfında 

l
l/04 harp ilan edilmiştir. 'Bu suret. 

U··r~ e StneJe 5-6 muharebe olmuş de 

it· 

'r' :ektir. Ru11lardao bir kısmı küçük 
eı,ıı e~ler arasındadtr. Bir kısmı ise 

Çok büyük akisler yapmıştır. 

e 

ta.f 
ili· 

01.S' 
ar· ş . 

res1 

..,e 
8" 

batı 

uıı11 

lllil' 
r11if 
rıı11' 
ıııil' 
,tıi• 

~
·r~ 

ııııJ ' 

Je11J' 

j(. 

lstatistiğ~ nazaran Fnnsa bu 
tııuharebelere yüzde 63 nisbetirıde 
'fütak ttmiştir. Arkasından Avus-
1'.Jrya gelir. Avusturya muharebele 
:~11 Yüzde kırk altısına iştirak etmiş· 
lr k' k 0 h L rJ ı aşağı yo arı 80 mu are·Je 
I Cttıektir. !:fondan sonra diğer dev
Clle r sır:ı ile şöyle ge-lir. 

Q lngilten· } üzde 30. Rusya yüz. 
e 19, Almanya yüzde lR, İspanya 

riil le 1o, Türkıye yüzde 12, Hol
iltıda } üzd1;4 l O, İsveç yüzde altı. 

1 
Fr<1nsa Avusturya ile 14 İngil· 

!!re ile 1 O defa harp etmiştir. Is· 

rPaııyd ıle Po tekiz de 44 sene zar-
11\d 

a 6 defa karşılaşmıştır. 

s F..n uzun süren muharebenin 30 
d~tıc tnulıarebesi olduğu zannedilir-

ı, 

e 
e lıtıun doğru olmadığı anlaşılmıştır 
d~ Uzun miiharebe Türkiye . Vene· 

l~~ harbidir bu harp 1644 den 1699 

1 ,tıhirıe kadar yani 55 sene sürmüş 
lıt, 

"'------------------------lııgi l iz-Fransız şark 
jtduları kumandan
arı dün , Ankaraya 

geldiler 
' Birind sahifeden artan -

4j ı :ılıt n _. 1 1 . . (' 1 1 
tı lk ı ı e sUs cnmı~lı. 1cnera er 

\ 1 ... 
111'nıa, ikinci ı·eisi orı:eneral "' (' ~ . 

iltıcl JUnc!uz ile Ankara merkez kıı· 
nnı l ·ı· I, 1 ·ı . I! at ngı ız ve • rnn sııı c çı .en 

e I esderi laı•afından kaq.ılannıı~ 
tıı.ilr l Urk. lııgiliz ve Fransız milli 

~ llrı 1 
l.. Çn ınmıştır. 
•vııı; t· 

1> lk. n ır generaller öğleden sonra 
<ıkrıı llrma.) başkanı l'vforepl Fevzi 
~lliJ.ng!• ı\sım gUn<luz'll ''e M. M. 

:'\ne:' ·ı· ' · '· ' · 1 ~ t\ ı ınaz ı zıyare\'. umı~ t!r 
it rıkar 1· ı. l d' .. llıt lı :ı va ı Ye uc c 1,,\ c rcısıne 

~-ıraknıışlardır. 
"I\~ ısnfirler ~1 Tesrinicvvelc lcıdar 

<ıı·nd ' @lııı, ) ' a ka l:ıcnklardır. Yar in ( lıu-
kl!ı·tı~;~;ıat 1 O ela genelkurmay mUza· 

ne ba;>lanacaktır. 

Son harbin sahası gittikce genişliyor; 

Acaba h a r b n e kadar sürecek ? 
Başka dah a kimler karışacak? 

Şimdilik biitün 

Bunu mukabil en kısa harpler on ı 
dokuzuncu asırdadır lu asırda 16 
muharebe bir seneden az sürmüştür 

Avusturya ile Sardenya arasındaki 
muhatebe ancak 6 gün sürmüştür. 

1897 Türkiye . Yunanistan har
bi bir ay 1866 Avusturya - Prusya 
harbi de bir ay altı gün sürmüştür 

Bu harp seneleri içinde uzun 
müddet dayanan l::irçok şehirler is 
tihkamlar görülmiiştür fakat muka
vemet şampiyonu C.·belüttatiktir. Ce 
belüttarıkta fngiliz, lspanyoliarm mu 
hasarasına karşı o kadar uzun miid 
det mukavemet etmişlerdir ki niha
yet Lıpanyollar usanarak muhasara 
yı bırakmış ve çekilmişlerdir. Bura 
da harp 9 ~ğustos 1779 den 21 bi· 
rinciteşrin 1782 tarihine kakar ya 
ni üç seneden fazla sürmüştür. 

Cadiskde birleşen lngi liz ve ls
panyoJ orduları Napolyona karşı 

1810 şubatından 1812 ağustosuna 

kadar mukavemet etmiştır. 

Bütün muharebelerde ölüm nis 
beti yaralılara nazaran yüzde 10,35 

ALSARAY 

bunlar meçhul ! 

dir muhasara ve deniz muharebele
rinde bu nisbet artar. 

Yapılan tetkiklere göre harpte 
strateji miktardan ziyade rol oyna
maktadır dünyanın en büyük strate 
ji üstadJarmdan olan Napolyon düş 
manm adeden kendisine faik olduğu 
20 muharebeyi kazanmıştır büyük 
Fredrikde ayni vaziyette 7 harp ka 
zanmıştır: 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanes1dir 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çalışmak uzere 

bir kadın hizmetçi aranıyor . İda-
rehanemize müracaat . C. 

ve TAN 
Sinemaları 

BlYI A~şam 
izdiham ve Kalabalığın önüne geçebi!mtk için bütün Halkımızı geçen 

sene Cezp ve teshin etmiş olan ve bugüne kadar Tüı ki yede 
hiç bir filmin kazanamadığı fevkalade bir rai'bet goren 

Şarkın Ses Kralı 
( AB DUL VAHAP ' ın ) 

Altuni ve Atefll Sesli• S OaledlAI 

AŞKIN GöZ YAŞLARI 
Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 

Emsalslz AŞK ve "MUSiKi Şaheserini Birden 
Oöstermeğe karar vermı,ıerdlr. 

Her iki Sinemada Pek az kalan L<>caları heman 
kapattırınız. Kalabalığa meydan verilmemesi için 

Bilellerinizi erken almanızı rica ederiz. 

( Telefon Al.saray 212 ) ( Telefon Tan 266 ) 

10951 

19 T rşrinie-vvel 9~9 

Türk - Sovyet 
kunuşması 

- Birinci sahifeden artan-

yanda Sovyet Hariciye Halk Komi· 
seri Muavinleri Potemkim ve Deka· 
nozov, ,l\\oskova Sovyet İkinci Reiı;i 
İsnov , IIııriciye 1 lalk Komiserli~i 
Gcnt'I Sekreter Muavini Sobcılev . 
Haric iye 1 Ialk Komiserliği Protokol 
Şefi Bal'kov , Moskova Kumandnıu 

General Rcviakin, başta Ali Haydar 
Aktay oldıığu halde Turkiye Buyuk 
Elçiliği memurları , İngiltere Buyuk 
Elçisi, Fransa Maslah.:ltgUzarı , İran 
Buyuk Elçisi, Afganistan Bu.vuk El
çisi, Rom3nya Elçisi ve Bulgaristan 
Elçisi tarafından selamlanmıştır . 

Şukru Saracoğluya , Sovyet Ha. 
ridye 1 laik Komiserliğ i Yakın Şark 
dairesi ~efi Na vikov ve Turkiyenin 
Moslrnva Buyuk Elçiliği Musteşarı 

Karabuda da refakat eylemektedir. 
Sov,vetler Birllğiniıı Ankara BU· 

yuk Elçisi Terentiev de Turkiye Ha
riciye Vekili ile beraber Turkiye_ye 
hareket etmiştir. 

Moskova ista.,yonu , Sovyet ve 
Turk bayraklarile sUslenmiş bulunu
yordu. Peronda bir askeri kıta Tur
kiye Harici.Ye Vekilini sdamlamıştır. 

Moskovo ; 18 a. a . - Resmi 
tebliğ : 

ladt-i zi,yaret için Sovyetler Bir· 
liğine gdmiş olan Ttırkiye 1 laı·iciye 
Veklli B. Saracoğlunun Moskovada 
ikameti , Sovyetler Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti mUnasebetJeri hakkında 

Turk huku.neti ve Sovyetlcr Birliği 

huk!lmeti mUmessilleri arasında derin 
fikir teatisine ve.sile teşkil eylemiş

tir. Samimi bir hava içinde devam 
eden bu fi kir te:ıtisi , Sovyet-ler Bir· 
liği ile Turkiye arasındaki dostluk 
mllna'>cbetlerinio değişmez vasfını ve 
iki hukurnetin .~ul hu idame bahsindeki 
mU~terek arzularını b ir kere daha 
teyid e~ ! emiştir. İki htıkı'.'ımct şura
s ını tesbit dm i~l erdir ki Sovyetler 
Birligini v e Turkiye Cumhuriyetini 
alakadar eden mesclderin birlikte 
tedkiki için i.;tikbalde de \.eması mu· 

hafoza eylemek ~ayam ar.ı:udur. ,. 
ı 

., 
1 msakiye 

Bugün gü neş 5 saat 52 dakika 
Öğlen 11 " 

43 .. 
ikindi 14 .. 48 

" 
Akşam 17 

" 
11 .. 

Yatsı 18 
" 

38 
" 

imsak 4 .. 13 

Adana ticaret ve sanayi 
odasından: 

Sicil ilanı 
(Mehmet Hüseyin Pişmiş Ko. 

!aylık evi) 

1 

Eski Orozdıbak civarında gaz, 
benzin ve mevadı miiştağılei saire 
ile yedek alat ve edevat üzerine iş 
yap.nak üzere Mehmet Husiyin Piş 
miş kolaylık evi unvanile icrayı ti· 
caret etmekte olan bu müessese 
ticıret kanunurıu ,1 42 iııci madd !Sİ 
mucibince sicilli ticarete kaydedilmiş 
olduğundan k!yfiyet ilan olunur. 

Ticaret sicil N : 78 
Tescil tarihi : 18-10- 939 

11131 



abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 A}Jık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memleketlt•ı için Abone 

bedeli değışmez yalnız postn masrah 
zammedilir. 

2 - lıanlar için idareye mi.ir.ı

caat edilmelidir. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 19 I 10 / 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayaıı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Türk miiziği 
1 - Mahmut Kaı ındaş ve sadi 

Yaver Ataman : Hnlk Türküleı i. 
2 - Çnlanlar : Vecıhe, Fahire 

Fersan, Refik Fersaıı 
OkuyaıT : Mcfhaı et Sağnak 
13.!30 - 14.00..._Müzik ( Karışık 

proğram - Pi. ) 
18.00 Proğram 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri 
18 25 Müzik ( Radyo caz orkest 

rası ) 
19.00 Konuşma ( ziraat şaati ) 
19.lS Türk müziği ( Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma ( Doktorun ,.;aati) 
20.30 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan 

Refik Fer san. 
1 - Okuyan : Semahat Özden-

ses 
21.15 Müzik ( Küçük orkestra -

Şef : Necip Aşkın 
1 - Monti : Çardaş 

2 - Rachmaninov : Serenad 
3 - Eınst Arno Nu-undorf : arzu 

( vals ) 
4 -- Robert Leuschner : Mazurka 

( Fantezi ) 
5 - Franz Abt : Ormanlarda. 

ve ninni 
6 - Keler Bela : Kelebek avi 

( Balat müziği ) 
22.00 Memleket saat ayım, ajans 

haberleri, ziraat, Esham - Tahvilfit, 
kambiyo - Nukut borsası ( fiyat } 

22.20 Müzık ( Küçük orkestra -
Yukardaki proğı amın devamı ) 

22.35 Müzik ( Cazband - pi. 
23.25 - 23.30 Yarınki pro~ram 

ve kapanış. 

Şarki Polonyadaki 
A.lm~nlar 

Moskova : 18 - a.a. - Polonya
nın sovyetlerin işgali altında bulunan 
kısmında ikamet etmekte olan alınan

ların almanya'ya nakli meselesini mü
zakere etmek için Berlinden bir hevet 
gelmiştir. 

Tiirksözli Sahife : 

,_.. ................ ı-. ... ------·----------------------, 

1 
"-------------mm•------·--------------' 
Sovyet - Finlandiya meselesi 

Londra : 18 (Rndyo) - Hnbr.r 
alındığına göre, Moskovn hükt"ımeli, 

Finlandiyanın istiklaline hiç bir suretle 
dokunmıyacegına dair Amerika reisi 
cumhuru Bny Ruzvelle teminat vermiş 
tir. 

Vaşington : 18 -a.a.- B. Ruz
velt, B. Kalininden cevap gelmesi üze 
rine kendi mesajını neşrcttirmiştir. B 
Ruzvell mesajında Amerikanın müsta
kil bir devlet sıf alile Finlandiya ya kar 
şı olan sempatisini bildirmiştir. 

Gelen cevabın memnuniyet bah
şolduğu anlaşılmaktadır fakat Finlan· 
diya ile Sovyetler birliği arasındaki 

AVRUPA KA YNA:KLARINDAN ÇIKAN 
BAZI HABRLERE GÖRE 

Sovyet emellerinin 
yakın şarka 

teşmili meselesi 
Paris : 18 (Havas) - Alınan ha

berlere ve bazı gazetelerin neşriyatına 

göre, Sovyet Rusya emellerini yakın 
şarka teşmil fikrindedir. 

Ayni zamanda Sovyetler !randa 
eski nüfuzırnu yeniden tesis etmek ve 
Irandan kireç ve ıeytun ağaçları imti
yazını almak gayesindedir. 

Siyasi mahafil, bu bapdaki Sov
yet iddialarının lran tarafından sureti 
katiyede red edileceğini beyan etmek 
tedir. 

Royal Oak'i batıran 
Alman kumandanı 

Hitlerin verdiği nişan 
Londra : 18 a a. - Alınan ı ad 

yosunun bildirdiğine göre royal oak 
zıhlısını batıran Alman lahtelbahirin 
kumandanı, tayyare ile Hitlerin nezdine 
gitmiş ve kendisıni hususi bir mera 
simle kabul eden Hitler, kumandana 
yüksek rütbede bir nişan vermiştir. 

Tahtelbahir dün saat 9' da üssüne 
avdet etmiştir. kumandnn beynnatta 
bulunarak demiştir ki : 

- İngilizlerin tesis etliği maniala
rın arasından kolayca ge~·erek scapa 
flov körfezine girdik. Körfezde iki 
harb gemisi gördüm. ve iki torpil at
tıktan sonra limandan çıktım. iki infi 
lak işıtıim . • Şimal 'istikametinde en 
u7.akta bulunan inglliz gemisinden bir 
su sulunu yükseldi. Bir saniye sonra 
diğer bir gc·mide infilak ederek göz
den kayboldu. Biz uzaklaşırken ıngiliz 
projektörleri tahtelbahiri a) dınlatınak · 
ta ve denizaltı bombaları patlamakta 
idi. 

Romanyanın Roma sefiri 

Roma : 18 - a.a. - Rcımanya' 
nırı Roma sefiri zamfiresco, yarın Ro
rna'dan aynlacaklır. yerine Bossy le
yin edilmiştir. 

ınünasebat bo:zulmsa yt·ni hir mulıarc 
be rnziyeli tespit edecektir bu mesaj 
tealisine şimali A\•rupa vaziyetinde 
Ru:z.velt tarafından başarılmış bir mer 
hale nazarile bakılmaktadır. 

Beın : 18 -a.a.- Havas verilen 
malumata göre, Sovyetler birliği Fin
landiyadan bir yardım paktile hangö 
askeri üssünli hudutta bazı tashihler 
yapılmasını ve Finlandiya körfezinde
ki dört adayı istemektedir. 

Bu malümata bakılırsa Einlandiya 
son talebe muvafakata amadedir fakat 
bir kompromi bulunması ümit edilmek 
tedir. 

Stokhol m 
konferansı 

Şimal devletleri reisleri 
ilk toplantıyı yaptı 

Stokholm : 18 ( Radyo ) - Şi
mal devletleri reisleri bugün öğleden 

evvel ilk toplantıyı yapmışlardır. 

Stokholm : 18 - a.a. - Hariciye 
nazın h. Sandler, havas ajansı muha
birine yaptığı beyanatla, beş şimal 
memleketinin istiklal ve bitaraflıklarını 

muhafazn etmek arzularını tebarüz 
el tir ıniş ve Stokholm konferansının 

neticesi hakkında nikbinlik göstermiş 
tir. 

Vatansızlara yer 
bulmak meselesi 

Bay Ruzveltin b~yanatı 

Vaşington : 18 - a.a. -- Bir hi· 
tabe İrad eden reisicumhur Ruzvelt 

harb<len evvel de mevcııd ol?n 

300,000 "vatansıı,,a yerdım edilme 

si için lazımgelen gayretlerin sa;fe· 

dilmesi lüzumundan bahsetmiştir. 

muınaileyh vatansızlar meselesinin 

harbden sonra çok dııha vahim bir 

şekil alacağını ilave etmiştir. 

Ruzvelt demiştir ki : 
Afrikada Amerikada ve Avustu 

ralyada bu mültecileri yerlt"ştirmek 

için geniş sahalar mevcuddur. 

Eski Kayzere verilen 
şeker vesikası 

Doorn : 18 - a a. Eski Kay 
zere şeker tedarik edilmesi için bir 

şeker vesikas
0

1 verilmiştir. Doorn şa 
tösunda hayat normal ~ekilde devam 

etmektedir şatonun parkında lıava 
tehlikesine ki\r şı büyük bir sığnak 
yaı:ılmışlır eski kayzer İngiliz ve 

Alman gazetelerini okumakta ve sık 
sık radyo dinlemektedir. 

Hafidlerinden 22 genç, Alman 

ordusu saflarında çarpışmaktadır. 

Avrupadaki şayialar 

. 
ltalyanın bazı 

talebleri ihtiva 
eden bir mesajı 

iT AL YANIN YENi LONDRA 
ELÇiSi MUSOLlNININ INGlk 
TEREYE HiTAP EDEN BôY· 
LE BiR MESAjlNI HAMiL f~IŞ 

Roma : 18 (Radyo) - Söylendi· 
ğine göre, İtalyanın yeni Londra sefi· 
ri, Balkanlardaki vaziyeti doğrıı bir 
şekilde tesviye için Lond~a ile konııŞ 
malara girişecektir. 

Bazı mahafilde, ltalyanın yeni Lo~ 
dra elçisi Bastianini'nin Balkanlardak1 

ILalyan ınetalebatına dair Musolinioiıı 
İngiltereye hitap eden bir mesajını b' 
mil olduğu söylenmekte ve Duçenill 
bu maksadının gerek Fransa ve gere~ 
se lngiltercye tebliğ edi:eceği ilave 
edilmektedir. 

Saravak mihracesi lngiltt' 
reye bir milyon dola' 

gönderdi 

Londra : 18 - a a. - Saıa\ 1~ 
mihrace.si ıııacdonald'n bir mesaj gorı· 
dererek lıarp masrafı olorak lngillt'1e 
lıükıimetine bir milyarı dolar hediye 
ettiğini bildirmiştir. 

Macdonald, bu Alicenabane vııf 
dımı memnuniyetle kabul elliği ce,ll' 
bını vermiştir. 

Bulgar tayyare kuvvetlef 
şefi Moskov adan döndli 

Sofya : 18 - a.a. - Bulgar t 
1 

yare kuvvetleri şefi albay bojidef, sO 

yet şeflerile lema5te bulunduğu M0s 
kovadan Sofya'ya avdet etmiştir. 

Mısır ayan mecÜsinde 
örfi idare kararı 

Koh:re : 18 - a.a. - Ayan ı1I 
lisi, geçen geceki toplantısında 59 
ye karşı 68 reyle örfi,idare cınirll• 

sini tas\ib etmiştir. 

Dikilide gene zelzele 
t 

Ankara : 18 ( feldonla) - ft. ~il t 
nan malüınala göre, Oıkiled<" dıJ : 
saat J 4, 15 de yedi saııiye sürt o 
zelzele olmuştur. 

Bitaraflık kanununu" 
tadili ümidi kuvvetleni1 

Vaşington : 18 (Radyo) . ~ 
raflık kanununun ta !ili üınidlerı 

vetlenmektedir. 

sızın asla 

tır. 



Türksözü SahAfe : 5 

. evlet Demiryolları Adana İŞietme- ı-----------------
ltıden : . Asri 

~A 

ıı..-
'· 

}'a 19 - 10 - 939 Tarihini 20 - 10 - 9'l9 Tarihi e bağlayan gece 
t. ' 1sından itibaren Mersin - Fevzipaşııya işleyen 520 No. lu katar İsla
qıy . 
d c ıstasyonuna kadar devam edecek ve 521 No. lu katar da isi ahi ~e·-
lcn. hareket ettirilecektir. Bu trenlerin itinirerlerindeki tadilat dolayisile 
b 0Ptakkale - lskenderon arasında işliyen 1520 No. lu katarında vaktı 
ll~reketi değiştirilecektir. Sayın halkımızın malumu olmak üzere ilan 

Urıtı r. 

Adana lslahiye arasında tatbık edilecek 520 katar itinireri 

~asi yon Varış 

Adana 
i<ürkçüler 8.32 
Misiı. 8A6 
Ceyhan 9.17 
Veysiye 9.34 
l'oprakkale 10.02 
Osmaniye 10.26 
Mamu~ 1Q39 
Bahçe 11.45 
Fcvzipaşa 12 28 
fslahi ye 12.58 

Kalkış 

8.05 
8.33 
8.47 
9.19 
9,35 

1012 
10.27 
10.45 
11.46 
12.41 

blabiyc F. Paşa arasında t3tbik edilecek 521 katar ltinireri 

lstahiye 
Fevzipaşa 

. 
13 59 

13.30 
14.15 

lQprakkale - lskendcr<>f} ar~sında tatbik ediles:~lc. 1520 !tinireri 

te' J' . <>prakkale 10.15 
\ıtf Erzin' 10.3'2 10.33 

Dörtyol 10.59 11.00 
~ayas 11.14 11.15 
fskendcron 11.59 

18 - 19 1U27 

liilaliahmer civarında istiklal okulu karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

11111,Cieıiden avdet etmiş ve ha!ttalarını kabule başlamıştır . Evini de 
>'enehanesi üstüne taşımıştır. 11086 11-30 

~b~ı·b -bk 1 ere~et sulh hukuk\ ________ ......,_ 

-)•: ~;sınden: Kiralık ev 
\e , D,~ 

tıttct acı Cebeliberct orta okul 
'~tıılcrindcn Hüseyin Faik Ak 
~ : c'rafınd an ikame edilen dava 
ıı=b.ıı c~clibereketin Kara boyunlu 
'lllscyı ea:ndc şark an yol ve Çolak 
'tbeıı rı ve Hacı Ômer vereseleri 

ofl f tcrıllb Yol şimalen mezar ve yol 
i)' ~~til:rı Recep oğlu Hüs~yin hah 

htilli 
2 

tnahdut on dönüm bahça 
O ~"dilrı~ s.e~cyi mütecavüz bir za 

'ttt~· erı ığmar ve ihya ederek 
t IQe 
tlılc b Portakal fidanı dikmek su-
~ ~c ~bça haline getirmiş olduğu 
~ııı tap u hudutlar dahilinde kimse 
'ddia Usu ve alakası bulunmadığını 

et · ahaııe .~1! olduğundan mezkur 
ıhşıği olanların 25 10- 939 

No: 33 

Türkocağı mahallesinde icra 
dairesinin gün doğusunda Fevkani 
ve Tahtani ( 8 ) odayı ve biri ka 
palı olmak üzere altlı üslü iki geniş 
salonu, cadde üstünde büyük bal 
konları; Mutfak, Banyo Su teşkilatı 

ve sair bilcümle teferruatile her
hangi bir daireye de elverişli mü 
ceddet bir ev kiralıktır. Kiralamak 
isteyenler Cümhuriyet Halk Par 
tisi kaleminde Hüsnü Yurtcu ile 
görüşmelidir. ·------------
tarihinden evvel ba istita itiraz et. 

mderi ilan olunur. 11130 

Süvare 
8,45 

·su 

sinemada 

akşam 

Süvare 
8,45 

Türkçe sözlü - Yeni ve eski l ürk musikili 

~~~ ~~~~mm~id~r~~.~~b~!,~~aal:r .. I 
Göz kamaştırıcı :le:Corlar için~e geçen Aşk ... H !yecan ... ihtiras şaheseri 

ilaveten : Dünya havadisleri 

Pek yakında : 

Aşktan daha kuvvetli 
----------------------------------------------Tele fon : 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar .. 

iş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

MADDE: 42 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

- Dünden artan -

. • 

Toplulukla iş ihtilafı hakkında uzlaştırma kararı verilememiş olması 
veya verilen kerara usul ve şartları dahilinde işçiler tarafından itiraz e-

dilmesi halinde ihtilafın çıktığı işycrine. (Kesin Uzlaştırma) için iş Daire· 
si teşkilatı tarafından altı gün zarfında ya doğrudan döğruya gönderile· 
cck yahut mahalli Makamlarla muhabere neticesinde gitmesi takarrür 
edecek memurun hangi gün ve saatte işyerinde bulunacağı en az 24 saat 
evvel işverene veya işveren Vekiline bildirilir. . 

işveren veya işveren Vekili tayin olunan gün ve saatte Mümessil iş· 
çilerin ve bundan başka evvelce verilmiş uılaştırma kararına itiraz etmiş 
bulunan nisabı haiz işc;ilerin kendi araların(jan seçecekleri bir işçinin İş· 
yerinde hazır bulunmalarını temin ile mekelleftir. 

MADDE: 43 

itirazda bulunmuş olan İşçiler, müzakereye sokmak üzere aralarından 
seçecekleri işçiye, . ~dını, soyadım,' işyerindeki vazifesini, varsa işçilik nu· 
marasını ve bu işte 'kendilerini temsile salahiyettar olduğunu gö.sterir bir 
vesika verirler. . · 

Bu vesikanın itira'zda bulunmuş olan işçilerin ekseriyeti tarafından 
imzalanmış bulunması şarttır. 

MADDE: 44 

Müzakere sırasında memur bir uzlaştırma şekli arayarak taraflara 
teklif eder. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
™ 

PAMUK ve KOZA ·--------- K iL O FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. 
Satılan Mik_dar 

Kilo 
Koza - 5,25 6,25 

-
32 
28 30 

_ Ma. parlağı~=-· __ ,11--

Ma. temizi • 
'----1-----1 

Klevland 
,_Klevland(Y~M. ) 

- ·-
20 36 

1 

YAPACI 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

çlCIT 

1 1 ı 

1 1 ?.,55 
Yerli •yemlik. 

• •Tobumluk .. 

HUBUBAT 
Bufday Kıbns 1 

.. Yerli 2,25 4,7~ 
_ • _ Menta-ne __ _ 

Arpa r----f-----1 

. 

Fuulya ---""----

Yulaf 2,50 2.7.S 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

üç • • 
Dört yildız DôjTUtuk .. 

uç .. • 
Sbnft .. 
Dört yıldız Cumbürl)'et 

üç .. " 
Simit .. 
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Hlllr 6 30 t--:;Li:-:-.,e-,---------.-----1 

- 5 - 7-4 Rayişmark _-_-
Vad~li 1. F k (F ıt----'----------- ran ransız) 2 96 
Vadeli lll 5 64 --ıt---------ı-- _ Sterlin ( ingıliz) 5 'M""" 
Hind hazır 5 ı-5_!_ Dola!_( Amerika) -- 130102 
Nevyork 8 91 frank ( İsviçre) 00 -00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 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 yatırmaHı, yafnız para biriktirmiş olmaz. ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

·- --.. 
Seyhan Orman Çevirge müdUr-
lüğünden_: 

Mikdaı 

Cinsi Hac mı Muhammen vahit fiat Tutar bede 
Lira Kuruş Lira I(! 

Dikili çam 332 000 4 90 1626 80 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilindeki Andızlıtaş~St 
rı kdn ormanından kesip çıkarmak üzıe 332 metre M. 3 mikdarı yaıı~ 
çam ağacının 14 I 10 / 1939 gününden itibaren arttırma 17 gün müd 
detle satışa koıımuş ihalesi 31 / 10 939 Sa' ı günü saat 15 de satıl 
yapılacaktır. 

2 - Beher metre mikap çamın muhammen fiyatı 4 Lira 90 kurllf 

tur. 
3 - Muvakkat teminat 122 Lira Ol kuruştur. 

~ 

4 - Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum MüdürlüA'Ü" 
den, Seyhan Orman Çevirge Müdürlütünden ve Kara~salı. orman 8 şef r"'' 
Jiğinden ahnır. 

5 - Satış umumidir. 

14 - 19 - 24 - 28 11112 

Adana Tütün Fabrikası Müdürlii 
ğünden: 

1 - idare ibtiyacab icin kapalı xuf tmılile 200 metre mikibt ,ok 
cins;nden sanchklık kereste alınacaktır. 

2 -- Kerestenin muba'1'1min bedeli 8400 liradır. (Sekiz bin dört yf1 

lira ) 
3 - Muvakkat teminat 630 liradtr ( Alb yüz otuz lira ) . 
4 - Matlup olan kcrr.steoin eb'adı ve evsafı şartnamede yaz,J,cbf· 
S - Şartname paraş&z :olarak Fabrilcadı mitteşekkiJ komi-...,--

alıaabilir. . 
6 - fhile 23 , B. Teşrin / 939 tarihi.ne müsadif pızarte5i günü JIİ 

on üçde icra edil~ceğinden taliplerin teklif mektupjanoı i.nhi9arlar Adi? 
tütün fabrikas~nda müteşekkil komisyona vermeleri lüzumu ilin ot.urıut· 

13 - 17 - 19 iıiıD 

Acele etmeyiniz! 
RCA yakında geliyor . Radyo al'madan e~ 

940 modeli bir kere : 

R C A Ne\lyork modeli makinelerini görmeniz mtnf9'~ 
• • • ık tizasındand ır . 

R C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz bcın ~ 
• • • cereyanile hem de 1200 saa tlık anot bataryasilc ç• 

bir modeldir. ~ 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle tcchiz edilen atclytnnizde 

marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caoJ' 
1 

-----------------------------------------------

or. Muzaffer Lokmart 
f ç hastalıkları mütehassısı· 

~ 
Hergün muayenehanesinde hast.~ arın& k•b" 

başlamıştır. 

Umumi ncŞi'iyat müdiit0 

Macid Güçliİ 
Adana T.ürksözü. matb,,-

it . 
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