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i Milli Şefimizin i 
i dünkü kabulleri ! 

ı Hitlerin düşüncesine göre 

' 

• • i i . . 
; İnönü, Haric 1y~ Veki- ; 
! limiz ve kıymetli as- ! 
ı keri misafirlerimizle ı . . 
t görüştü : 
i Ankara: 2 1 (Telefonla)- i 
i Mmı Şefimiz ismet lnönü i 
i bugün Hariciye Veklllmlz i 
i ŞOkrU Saraç oldu§u halde i 
i General Veygandl ve mUte- i 
i aklben lnglllz Şark ordusu i 
i kumandanı ile lnglliz bil· i 
i YUk elçlslni kabul buyur- i 
i mu•lardır. Konu.ma b irer i 
t saat eUrmu,ıur. i 
; i 
~ ..... ~•il9 • ....... .... ....... 4'>•~ · ....... . ... . 

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

Muahede 
Hakkında 
AKiSLER 

-·-
Ankaı a : 21 - Bugünkü Ulusta 

PaliJı Rıfkı Atay •'Mualıedf': hakkında 
<ıkister'" başlılfı altrnda şu bo§makale
Yi yazmıştır: 

FALiH RIFKr ATAY 

T urki_yl! ile İngiltere ve Fraıı
~a arasında Perşembe gUnll 
. mza olunan muahede, her ta
ı rnft.a, be.)·ııelmilcl bu,·uk ha· 

di<>el h d · . • b' ere ma sus . erın ve uınumı ır 

<lk" h ıs b1rakmı ~ tır. Gelen lclgraflarm 
d enıcn hepsinde fesaduf eHiğimiz Turk 

Urustlug-u ve mertliği hakkındaki 
~edihleri bir tarafta bırakı.voruz. 

Unku milletimizin ve onu butun va
~ıf~ar1 ile l!!msil eden reis ve mesul
erıınizin bu şiarlarından hiç bir za
llınn [hiç kimse farafından tereddut 
~:!ilmiş oldugunu tahmin etmemişiz· 
lr s·· t { .. 

1 
1 

· · oz ·u mamn ana sırrı, soz ver-
~Csini bilmektir. Bizler, ölçerek ve . 
li\rturak. geç ve gUç söz veririz: Fa-
i\t ,. 1 • ı · · · • azı ı veya vazısız. ııııuı 1 veya 

1 11'ız • :v. : · .. . . li a~1z. \'erclıgımız her soztl hır mıl-
h 1ııhıt telakki ederiz. Çunku hiç bir 
la de ne t ehdit. ne iğfal, ne tecavüz 
tı~sdi gUtmiy en bu söz, Turk milleti
!\ 11 

.YUksek emniyet menfaatleri ile. 
lfiell1alizmin beynelmilel, sabit ve ma
\"cl'tıltrensiplerinin kaynaştığı bir şart 

ır zaruret demektir. 
E·. 

f4/ln ı:ı:ı gelen haberler arMında en 
tı.iıı' ho~nut bırakan cihet. muahede· 
sıd rubu brn ve i vi anlaşıl mıs olma-

lı" Y ~ ) 
tll • ani onun ancak bir -;ullı unsu· 
llıa olduğuna ittifakla inanılmakta ol

~ıdır. 

I1ir Lo 1 l 1 f .. · ~a h ne ra e gra ına gore ım. 
1 nb · ()l'tı . erı. gerek padmanter ve dip· 
~ili:sh nıahfillerinde , gerek butun İn
h~ alkı efkarı Uzerimle şevk ve 
ı J'ecnn 1 • • • 
~\l.r l Hcrccesıne varan bır sevınçle 

şı annı t B" l ' t • ~C.irc b 1 ~ ır · ır · ransız le grafına 
J\~d. _u Pakt ~ulh da·.-asına . şark? 

cnız emniyeti ve Balkanlar mllva- ı 
- Gerisi ikinci sahifede -

Almanya 
Şimdili 

T aarruzdan 
Vazg.eçiyor 

REDER PROJESİ RED 

Jlariciye Vekitiıniz .)iibii Srırru·ııif/u 

Hariciye Vekilimiz dün 
Ankar.aya avdet etti 

Bay 
büyük 

Saracoğlu Ankarada 
merasimle karşılandı 

Ankara : 21 a. a . - Moskova
dan dönmekte olan Hariciye vekili 
Şükrü Saracoğlu, bu sabah saat 9.20 
de eksprese bağ:anan hususi bir va
gonla Ankaraya gelmiş ve istasyon· 
da Büyük Millet Meclisi reisi Abdül
halik Renda, başvekil Doktor Refik 
Saydam, şehrimizde bulunan vekiller 
Meclis müstakil parti reisi Rana Tar-
han, bir çok meb'uslar, hariciye ve 
kaleti umumi katibi Numan Menemen-
cioğlu, rıyaseti cümhur başyaveri Ce 

lal, lngiliz, Fransız büyük elçileri, Bal
kan devletleri büyük elçi ve elçileri 
kordiplomatik, şeh imizde bulunan İn-
giliz, Fransız asken heyetleri, genel 
kurmay milli müdafaa, hariciye veka-
leti ilen gelenleri, Ankara vali ve be
lediye reisi garnizon ve merkez komu-
tanları, emniyet direktörü, matbuat 
mümessilleri tarafından karşılanmış ve 
istasyonu dolduran çok kalabalık bir 
halk kütlesi, vekili harareti~ alkışla
mıştır. 

Mi EDİLDİ? 
Lo~dra : 21 ( Radyo ) - Berlin 

mahfillerinde söylendiğine göre, Bay 
Hitler, Almanyanın şimdilik yeni bir 
taarruz yapacak vaziyette olmadığı 
mütaleasındadır. 

Ayni zamanda Hitler, Amiral Re
der'in hazırlamış oldağu deniz harbi 
projesini de redetmiştir. 

Paris : 21 ( a. a. ) - Sarre ile 
Moselle arasındaki mıntaka, cephenin 
hassas noktası olmakta devam ediyor. 
Umumi diplomasi vaziydi veya Alman 
kumandanlığına has olan askeri zaru
retler, Siegfried hattı g~risin::f '!ki mev. 

- G erisi dö rdüncü sah;f ede -

FİNLANDİYA 
DAYANIYOR 

Paris : :H ( Radyo ) - Butuo 
vaziyet Finlandiyanın i~tiklalini mu
hafozn l için her ne bohusına olur-;a 
olsun mUcadele_ye karar \·ermiş oldu
ğunu göstermektedir . 

Finlandiya'da salahiyettar maha
fil. Sovyet Ru-;ya Finlandiya 'ya ta
arruz etti~i takdirde hunun ba-.it bir 
a skeri yörUyUş olmıyaca!ı ını bilhassa 
mevsimin Finlandiyalılaea buyuk yar. 
dımı olacagı fikrindeılir. Bundan b:ı:- • 
ka Finlandiya h:ırp malzemesi ,. e mU

himmat hususunda İskandinavya v e 
komşularından azrımi yardımı görece· 
ginden emin bulunuyor. 

............................ 
Birinci hakkın .'·aşamak, ilk vnzi

fen yaşatmaktır . 

İnandılar, döğU~ tLı ler. kaz:ındıbr. 
bıraktıkları emanetin nöbetçisiyiz '. 

Gökte, toprak gibi . dt.niz gibi bir 
vatandır. 

Şanhay : 21 (Radyo) - Hankot 
tayyare meydanına ani bir baskın ya 
pan Çinliler elli japon tayyaresini tah 
rip etmişlerdir. Çinliler şimal cephesin 
de iki şehri aldılar ileri harekata devam 
ediyorlar. japonlar eylül ayı içinde 
30,000 zayiat . verdi. 

* 
Bern : 21 (Radyo) - Alınan malti 

mata göre, Hitler, Ankaradan gelen 
Fonpapeni kabul· etmiş ve kendisile 
uzun boylu görüşmüştür. Fonpapen An 
karaya dönmek üzeredir. 



Sahıte 2 Türkcözü 

Muahede hakkında lı 
akisler ı D ç h o <§) lb e r 

-Bırinci sahifeden artan- '-

zcnesinin muhafaznsına ait UUJ uk bir 
hizmet telakki olunmuştur. 

Bizi memnun bırnknn diğer bir 
nokb, muahedenıizin İmznsı lın\ıeri 
ile Mo ko\ a nıUzakerclerinin neticesi 
ara ında. So''·' et - Turkiye mUnnse
betlerini ten·dduJc duşurl'n herhan
gi bir te:.cat görUlmemiş olına .. ıdır: 
''Anknra :!O senedcnberi Turki\'e'nin 
harici sİJ asetinin mlltearifc.,j olan 
Hus.)n ile dosluğu, her hnlde muhn
fnzn etmek nrzu ... undadır: Bu vazi.' et 
Londra ve Pari-;'lc tnmnınen tasvip 
olunmnktndır.,, Y nhut bir Londı·a ı 
telgrnfı. munhcdenin J alniz Turk -

Sov,ret do tluğunu nıUteessir etmemek ı 
dcgil. '· furkiye ile ·' akınlıgı burnda 
(Londra.'dn) iyi kırşılaııarnk olan lta.l· ı 
'a nle, hine de" mUtcveccih olmadı
gına işwnrd etmektedir. 

Fran ız gnzetclcri dahi , Turkiye
ııin IngiHuc ve Fransa ile dosllugu
nun. So,·yetlcrlc olan dostluğuna bir 
engc! te~kil cdcmc-diğini ehemmiyetle 
kaJ·ılctmcktedirler • Gcnt.! bu sırada. 

llariciye \'t.!kilinıiz Saracoglu Şukru 

ile ~O\'.)'Cller Birliği 1 Ialk Komiser· 
lcri l le.) eti Rci ... i "c 1 lnrici.' c 1 inik 
Komi eri Molotof ar:ı-.ındn teati olu
nan te.lgraflnr. Mo ko,•n ınUzakerde

riııin, " , ov.\Ct Rusya ile Turkiyc 
ara-ında mc\ cut do tcıne nıUnnsebet
lcri .) eni len teJ it t'l liğini •. lclını·llz 
ettirmiştir. 

Cunkll bizim dostluk , i{tifuk \e 
ınUnnsebclll·rımİ:ı:e hakim oları nıak-

nt, ga.)e, ruh, a.)nidir, birdir : Eııı

nİ.) et bulmak 'c cnınİ.\ et vermektir. 
Bnrış "'· lıu.,.uı· , hurriyct ,.c ulh 
dam ına hizmd etmektir. Biz ken
dimizle lcnaltuz halinde bulunmadık
ça, do tlııklıu 11111" 'e mUn.ısebetleri
nıı 1 :\ l ar tın zlcr. 'j Urk mili {İ-

ı in hu lıiwıd ddrnsı , Turki.) c ile 
bcrn Jcr Atat Ur k \ e onun harp 'e: 
sullı nrkada,r. l ll\ ıık halk ve nizam 
n in ııı, \lılli Sdınıızın mUs{crck ese· 
ridıı E\ enın Stnndard'ın bu c c.c( 

hı ın l ıki cU ıl .,ini {l·krnr edelim : 
" l luı rq tı t kdi~ eden dun,\ a , bu 
es al ı lan ak hu..,ıı-.ıın in bizzat 
Tur mı 1 (ı krı lar haklıdır . ,. 

l lerkc {<şek kur . ''a:ı:ıfemi:ı:c de-
vnm cdelını • ,\lilletimize kar"ı ıne-

Ticaret lise ve orta okul 
imtihan talimatnamesi 

Hariçten 
esaslı 

imtihana 
kayitler 

girecekler için 
tesbit edildi 

Aldığımız malumata gört>, Orta 
Ticaret okullarile Ticaret liseleri 
mezuniyet İmtihanlarına hariçten 

girmek isteyrnler hakkında Maaıif 

Vekilliği yeni bir talimatname ha 

zırlamışhr. Bu talimatname hüküm 
lerine gö,e, imtihana girmek istivrn 
her genç, Haziran devresi için Ni 

san ayında, Eyh11 devresi imtihanı 

için de Tf'mmuz ayında bir dilekçe 
ile Vekil ete baş vuracaktır . Dilek 
çeye nüfus kağıdının tasdıklı su
reti, tahsil vesikası, şim iye kadar 
ne gibi işlerd" bulunduklarına dair 
meşguliyet vesikası , altı fotoğraf 
eklenec,.ktir . 

Lise kısmı imtihanına girenler 
orta ticaret kısmından mezun ol 
madıkları takdirdi' bütün dersler
den başka bir de daktilografi ımti 
hanı geçıreceklerdir . 

Talebeler imtihana gir lltğe baş 
ladıkları tarihten itibarrn üç uçuk 
yıl içinde yedi dt>f st imtihana gire 
bilrceklerdir. Bu müddet z rfında 

suli.\ etlerimiz, nazik co rafi m \ki i
m izin znruretl ri ile hirleşcrl'.k , bi i 
dnimi uur ve hns-;nsi, et haline ça 
ğırnınktndır. Bize İnaııanlnrla lıern

bcr, in!\nınnktan şa~nındıgımız ideali 
gerçeklestirme5 c çalışalım . 

Fallh Rıfkı Atay 

bir dersten bile muvaffak olamadığı 
takdirde imtihana girmek için ken· 
dil .. rine müsaade edilmiyecektır. 

Talebenin 24 saatlık 
çalışma proğramı 

O'<ullarda g:i ı lüz v~ gı!c~ ta
le'>esinin bu seıı~den iti >aren tatbik 
edile:-ı yeni d~v.am 1Sckli esas tutu 1 
larak hıfzıssıhha bakı nındsn 24 sa 
atı nasıl kullanm11I ırı lazım geldiği 
ve en fakir talebe göz önün le tutu 
larak sıhhi, nakdi ş'"killeri ıio tesbi 
ti maksadı ile maarıf vekaletinde 
bir ko11isyon toplanmıştır. 

İdmanyurdu - Tarsus 
maçı bugün yapılacak 

Şehrimız IJmanyurdu ıle Ta•sus 
1 Jm ın) urdu arasınd ı l ugün öğleden 
sı:.ınra Şehir sta ın J ı bir futbol ına 

çı y pı!ac ktır 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrımizde dün gö.: yüzü açık , 

hava h1fıf rüzgarlı idi . En çok sı
cak gölgede 34 derece) e kadar 
yükselmişti . 
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' o e r 

Lik maçları 

Hangi günlerd ı:: yapılacak 

Dün, Seyhan bölge"i futbol Jik 
maçları fıkstürünün tasdık edilerek 
geldiğini yazmıştık . 

Bu fıkstüıe göre maçlar şu ta• 
riblerde yapılacaktır. 

5 Teşrinisanide Adana idman 
yurdu ıle Torosspor, l 2 Teşrinisa
nide Seyhan spor - Toros spor, 
19 Teşrinisanidc ldman yurdu -
Seyhan spor arasında maçlar ya 
pılacalctır. G,.ne bu tarihlerde ilk 
maçlari birinci takımlar yaptıktan 
<;onra ikinci maçları B takımları ya· 
pacaklardır . 

Bu maçlarda lisans ve musad· 
dak takım listelerine ehemmiyet 
verilecektir. 

Dikili felaketzedelerine 
yapılan yardım 

Dıkili felaketzedelerine yardırn 
olmak üzere hamiyetli çiftçilerimiz· 
den Bay Recai Tarımer dün Kı· 
zılaya yetmiş beş lira yardımda hu· 

lunmuştur . 

T oro~ katarlannda 
lağvedilen tenzilat 

H !'Jer aldığımıza göre, Toros 
katarlarınd uzun me,af.-lerc seya· 
hat e .:lecek yo!c ılardan kısa yol üc 
reli alınması hakkınd ıki tarıfe ile 
Avrupa Sem"'o 1 katarlarınJa yolc~ 
ve b ğajlnra tatbik edilen her diir.11 

ter zılata devleb demıryolları idaresı 
lağvetmiştir. 

1 Dul ve yeliınlerin yoklatılş 
işleri sadeleştiriliyor r-------------------·----------"' 

Orkneys Adaları 
Skoçyanın şlma'i şarki~inde bu

lunan Orkad adaları yt>di Alman 
tayyaresi tarafından bombardman 
edildi. Bu adaların ismi lngilizce 
Orkneys'tir. 

Skoçya ile bu toplu adaların 
arasını Pentland Firth boğazı ayırır. 
Orkneys'in nüfusu 22 400 kişi, me
sahası 975 kilomr:tredir. 

Elli altı ada "e kaya parçası, 
Oı kneys adalarının heyeti umumi
yesini teşkil eder. Ekserisinin sahil 

leri fjord'laı la (fyorlarla) doludur. 
Tepeleri kırmızı kumlu b.31çı~tan 
kayalcırile nazc1rı okşar. 

Toplu ad al r, başlıca üç kısım -
dan mürekkeptir : Birincısi, Merke
zi ada : Ponoma (Mainland) ki. li
manı Kirkvalı'dir. Son günlerde is
mi gt"çen Royal Oak saffı harp ge · 

GÜNÜN MEVZUU 

mısının hatırıldığı Scapa Fl"v da 

bu adanın cenubunda bulunmakta 

dır. 

ikinci grup, Cenubi Orkneys ki 
Hoy South Ronaldshir~. Svoı I!, 
Svitha ilh. adalarından 11.ürekkep· 
tir. Şimali Orkney de Stronsoy, 
Eday, Sanday, Vestray'dan ibaret 
tir. Bu şimaldekiler ancak kocaman 
kocaman kayalardır. 

Adaların ahalisi, b~lina, fok, ayı 

balığına benziycn bir canavar olan 

mors ttvcılarıdır. Hububat ziraati 

de yaparlar. at, inek, ve koyun bes 
lerler. 

iklim rütubetli ve sisli olmakla 

beraber gayet latıftir. 

• 
* * 

Bu adalar4 Romalılar şimdiki 
ismile tanınmışlardı. Roına genera· 
li Agrikola, Miladdan sonra 84 
tarihinde burasını ziyaret etmiştir. 

Orkneys, altıncı ve yedinci asırlar
da Norman korsanları tarafından 
İşgal edildi. Sonra Norveçlilerin 
eline geçti, 

1469 dan itibaren Skoçyaya 

intikal eden Orkneys. bu memleke. 

tin mukadduatına tabi olmuştur. 

Bugün hir kontluk halindedir. 

lngiliz donanmasının en sağlam 
hahri ussü burasıdır. Scapa Flov 

mevkii de bilhassa 1914. 1918 se· 

neluiııde tecrübe edilmiştir. 

1 
Mütekaitlede dul ve yetimler 

için altı ayda bir yapılmakta ola11 
yoklamanın kısmen kaldırılması h•"' 
kın :Ja Maliye Vekaletince hazırlı 
nan kanun layihası M~clise verilmiş 
tir . 

Bu layihaya göre mütekaitlerle 
dullar ve reşit kız çocuklarile yiik' 
sek tahsile devam etmiyen reşit er· 
kek çocuklar maaş almak için bi•· 
zat müracut ettikleri ve fotogrıfl~ 
nüfus cüz :ianlarile nsmi senetlerİP1 

gösterdikleri takdirde, başkaca k• 
yıt ve muameleye tabi tutulmak•,. 
zın maaş lan kendilerine ver ijecek' 
tir . 

Yeni posta pullarımız 

Posta idaresi, trenin ErzururO' · 
varmaııı münasebetile döıt parça~ 
mürekkep bir pul sergisi hazırl•"" 
tır. Bu pullar dünden itıbaren çık; S 
rılmıştır bu pullar, 3, 6, 7,5 ve 1 ' 
kuruşdur ve 35,000 seri basıJırıııt•' 
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1,..,1\.t>f 1111. (,A/f il - AllAN,\ 

abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli dekişmez yalnız posta masrafı 
Zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. .. 

POLiTiK BHiSLER: 

Stokholm 
tebliği 

JA.. merika diplomasi mahafili 
~ Stokholm konferansını mü 

teakip neşredilen tebliği 

llıemnuni yet le karşılamışlardır . Zi 
ta, bu tebliğ, Sovyet Rusya ile Fin· 
lllndiya arasında, Skandinav mem· 
leketlerinin yardımı ile bir aolaşma 
Yapmak imkanı bulunduğunu gös· 
terınektedir . Rus isteklerinin nis
beti hakkında henüz hiç bir malu 
inat mevcut olmamakla beraber , 
Skandinav memleketlerinin ve B. 
Ruzveltin tavassutu , Finlandiya ve 
Sovyet meml•ketlt"rİ arasında de
vaın eden müzakeratın havasını dü· 

ıelttiği kanaati vardır. 

RADYO 
Bugünkü Program 

l'(jRKlYE RADYO o!FüZlYON 
Posr ALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar - 22 I 10 I 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

b 12.35 Ajans ve meteoroloji ha· 
erleri. 

12.50 Türk müziği 
Yurd panoraması 
Okuyanlar : Küme ses heyeti 

s Çalanlar : Fahire ve Refik Fer· 
an, S. Ataman, Ruşen Kam. 

idare eden : Mesut Cemil 

k 13,30 - 14 30 Müzik (Küçük or· 
estra Şef : Necip Aşkın) 

18.oo Proğram 
" 18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
e meteoroloji ha beri eri 

ti\ 18 25 Müzik ( Radyo caz orkest· 
sı ) 

19.oo Çocuk saati 
l9,3Q Türk müziği 

Ce Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam 
Vdet Kozan 

Okuyan : .Muzaffer llkar 
2o.30 Konuşma -
20,45 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
21.30 Müzik (Dans müziği · Pı.) 

Türksözü Sahife : 3 , .................................. ______________________ , 
1 Dltlıny~ lhl~lb>~ırD~ırü 1 
L ~ 

Sovyetler , Almanların 
bütün istediklerinj 
verebilecekler mi ? 

Rusyanın kendi ihtiyaçlarından sonra Almanyaya 
vereceği ilk madde miktarı pek ehemmiyetsiz 

bir şey tutuyor 

Almanya Rusyadan bu defa 
da 2 milyon ton petrol istiyor 

Berut : 21 ( Rad_yo ) - Mosko· 
vad::ıki Rus - Alman iktisadi ko
nuşmaları devam etmektedir . Muza
kerelerin d::ıha bir hafta ı.Urece~i 

tahmin olunuyor. İki hey~t arasında 
bir prensip anlaşması olmuşsa da 

halledilecek dalıa bir çok tali mese· 
leler mevcuddur . Kuvvetle söylendi
ğ~ne göre iki taraf da ~verebileceği 
maldan ziyade, mar· almak arzusun
dadır. Filhakika Sovyet Rusya kemdi 
ihtiyacından fazla olan butun ilk 
maddeleri Almanyaya vereceAini va
detmişti. Fakat bu vadin bir mana 
ifade etmediği anlaşılmaktadır. Çun
ku , Rusyanın istibsalah bugunku 
kendi ihtiyaçlarını bile zor karşıla· 

maktadır. 

Almanya , Sovyet Ruyadan der· 
hal ilk madde almak arzusundadır . 

Hu cumleden olman Uzere demire 
karışhrmak için iki mil_yon {on ınan· 
ganey spariş etmiştir . 

Bundan başka iki milyon ton 
petrol da istemiştir ki , bu miktar . 

Sovyet Rusyı:mın geçen seneki petrol 
ihracatına muadildir . Halbuki Sov-

yet Rusya seferherliği dcılayısile her 
zamankinden çok fazla petrol sarf et · 
mege mecbur bulun.naktadıı· . 

Sovyetlerin dahilde muhim mik· 
tarda petrol ve sonbahar ekim işle-

rinde kullanılmak Uzere bir çok hay· 
van musadere ettikleri haber \'eril
mektedir. 

Orgeneral İzzettin Çalışlar 
dün Hataya geldi 

Hatay' da Dağ Alayımıza 
Törenle Sancak verildi 

Hatay Valisinin verdiği ziyafet 

Antakya : 21 (a.a) - Orgene
ral izzettin Çalı;.;lar beraberinde Kor· 
general Muzaffer Ergüder olduğu 
halde dün Hatay'a gelmiş, fskende· 
run istasyonunda Vali Şükrü Sök 
mensüer' parti müfettişi Hasan Re 
şit Tankut, askeri ve mülki erkin, 
Paı ti ve Halk evi mensubları, me· 
murlar, mektepliler ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmış· 
tır. 

Orgeneral izzettin Çalışlar, Ha· 
tay'a ilk giren takviyeli dağ alayı· 

na merasimle sancak verdikten son 
ra yanında Genaral Muzaffer, Vali, 
Parti müfettişi ve Alay komutanı 

22.00 Memleket saat ayarı, aians 
22.15 Ajans spor servisi 

22 95 Müzik ( Cazband - pi. ) 
23.25 - 23.30 Yarınki proğram 

ve kapanış. 

Şükrü Kanatlı olduğu halde diğer 
askeri erkanla beraber Kırıkhan 

ve Reyhaniyeye gelmişler ve demir 
köprüde Vilayet merkezinden gelen 
zevat tarafından istikbal edilmişler 
dir. 

Buradan Antakya'ya gelen Ge 
neral, şehrin giriş yerinde bir müf 

reze Jandarma. izciler, Mekteplil~r 
ve kalabalık bir halk tarafmdan coş 
kun tezahüratla selamlanmışlardır. 

H,.y'etin geçtiği bütün yol gü 
zargihları bayukla süslenmiş ve 

yollarda köylüler muhterem misa· 
firle-ri selamlamı~lardır. 

Vali Sökmensüer tarafından 
Turizm otelinde misafirler şerefine 

bir ö~le ziyafeti verilmiştir. Ziyafet

ten sonra Orgeneral Çalışlar, Ge
neral Ergüderle yayla dağına git
mişlerdir. 

Moskovnda 

Tür Heyeti şerefine 
bir resmi kabul 

Moslcova : 21 a. a. - Sovyet 
Rusya ile yabancı memleketler ara · 
sında Kültür münasebetleri cemi· 
yeti, Sovyet Rusya Ziraat sergisini 
ziyaret maksadile , başta Türkiye 
Ziraat Vekili. Muhlis Erkmen olduğu 
halde Moskovaya gelen Türk He· 
yeti şerefine bir kabul resmi tertip 
etmiştir . 

Bu kabul restnine , Sovyetlt'r 
yüksek divanı katibi Çiorkin, Zintat 
halk komiseri Benediktof , Ziraat 
komiserliği div,ını azası Moissef , 
Hariciye komiserli rprotokol şdi 

Barkof, Türkiye Büyük Elçisi Ali 
Haydar Aktay ve Elçilik erkanı , 
Hariciye ve Ziraat Komiserliklt'ri 
vüksek memurları , Sovyet Rusya 
ile ecnebi memleketler aıasında 

kültürel münasebetler cemiyeti me
murl:m , muharrirler , artistler ve 
musikişinaslar iştirak etmiştir. 

Bulgaristan 

TOPRAK iSTEKLERiNDEN 
V AZ MI GEÇiYOR ? 

P::ıris : 21 ( Rad,,·o ) - .Bulga
ristnnın Ankara elçisi Sofya'ya ha
·reket etmiştir. 

Kuvvetle tahmin olunduğuna gi.i· 

re, Turk - İngiliz - Fransız. paktı
T\ın imzasından sonra Bulgaristan, 
Rom::ınya Uzerin<leki arazi isteklerin
den vaz geçecektir. lluna. sebep ola· 
rak da p.:ıktm imzasından sonra in · 
giliz ve Fransız donanm::ılarımn ica
bında buğazlardaıı geçerek Romanya· 
ya kolayca ,\'ardrnı imkan l.:ırını bul·: 
muş olma~ı gösterilmt.'ktcJir. 

Amerika ordusunun 
tensiki 

Vaşington : 21 - a.a.- Itamada 
şay.ın kaynaklardan h=tSer alındığına 
göre, harbiyC" nezareti birleşik Ame 
rika ordusunun her biri takriben 
kırk bin kişilik dokuz seyyar ko 1or 
du vüe:uda g~tirccek şekilde yeniden 
tensik etmeği düşünmektedir. 

Kongrenin askeri ko1'ıisyon aza 
sı bıı proğranı dağınık cüzitamların 

her türlü ihtimale karşı koymağa 

ha~ı' bir topluluk haline getirilme 
sine matuf bir teşebbüs olarak izah 
ediyorlar. 

Harbiyeliler andiçti 

Ankanı : 21 ( Telefonla ) -
Bugün Harbiyenin birinci ve ikinci 
sınıf talebeleri Ulus meydanına ge 
!erek andişmişler . Abideye bir çe 
ı~nk koymuşlardır. 



Sahife : 4 Türksöıü 

Dünya matbuatında üçler paktı 

Türkün dürüstlüğü 
ve azimkirlığı 

ltalya efklrı umumlyesl 

Leon bourgues, Le petit parisien 
gazetesine ltalyan efkarlm mevzubahıs 
etmekte ve şöyle demektedir. 

İtalyadaki akisler iyidir. ltalya, Rus 
ilerlemesine mukavemet edecek kabi
liyette ve nüfuzunu tanıtmak imkanına 
sahip bitaraf bir Balkan bloku teşkili 
ümidinin yeniden doğduğunu görmek 
tedir bu Balktın müdafaa siyaseti fik· 
rinde ltalyanlar Türklerle birleşmekte 
dirler. Türk . ltalyan münasebatı bu 
sayede süratle düzelebilecektir. 

Sovyet Rusyada muahede etrafın
da mutalea mevcut olmamakla beraber 
Saracoğlu ile Molotof arasında teati 
edilen telgrafların samimi ifadesinde 
de Moskova ile Ankara arasında iler
de bir tesfiye tarzı bulmak imkanının 
halen mevcut bulunduğunu göstermek 
tedir. 

Borgues, pratik cepheden şu mu· 
talean yürütmektedir. 

Almanya için boğazlar yolu kapan 
mış ve Alınanya:un Balkanlar üzerin· 
deki tazyik vasıtaları çok azalblmıştır 
Sovyetlere, Polonyada ve battık mem 
leketlerinde istedikleri gibi hareket et 
meleri içİ'ı verilen serbesti, şark isti
kametinde bir kazançla telafi edilmiş 
değildir. 

Sovyet • Parla - Londra 

Ordre gazetesinde, emile bure, 
şöy1e ..1 'ıazıyor : 

Tür~ . İngiliz · Fransız anlaşması · 
Paris ve L ondrayı sevindirdiği kadar 
şiddetle ller~'ini mükedder etmiştir· Tür 

kiyenin Balkan ..antantı milletleri~in hepsin 
den yani Yurns.tavya, Yunanıstan ve 
Romanyadan d'ıtn.' kuvvetli olduğunu 
anlamak ve Ankat'ada imzalanan pak 
tın kıymetini takdfr etmek jçin harita 
ya bir göz atmak ~·afidir. 

Le jour gazetesinde M;chel pod· 
ers, diyor ki : 

Bitaraf milletlerin gösterdikleri ak 
sülameller karşısında Fransız ve İngi
liz hükumetleri, Ankaıa anlaşmasını, 
büyük bir zafer telakki etmekte tama 
men haklıdırlar. Almanyadaki akisler 
gösteriyor ki, Hirler, hezimetinin bü
yüklüğü hususunda hayale kapılmamak 
tadır. 

Blum na diyor ? 

Leon Blum. Populaire gazetesinde 
'Türkün dürüstlüğünü ve azimkanlığını 
sitayişle yad ettikten sonra paktın Ro 
manyaya karsı Alman taarruzuna .s~t 
çekeceğini ve Avrupa cenubu şarkısın 
'6e st~tokoyu muhafaza edeceğini kay 
deylemektedir. 

Madam Tabouis, Oeuyre gazete
sinde, Alman diplomasisinin uğradığı 
hezimeti ve boğazların Alman heves· 
lerinden kurtanlmış olmasının ltalyada 
tevlid ettiği memnuniyeti teban1z ettir 
mektedir. 

Ere nouveı:e gazetesi şöyle diyor. 
Hala Türk . Fransız - lngiliz kati 

anlaşmasının akdi tesiri altında bulunan 
Alman· diplomasisi: stokholm konferan· 
sında ~n ufak bir teselli dahi bulamı-
yacaktır. 

· Paris : 21 -a.a.- Paris matbu 

Bütün dünya matbuatı, Türk - İngiliz -
Fransız mütekabil yardım anlaşması 
ile meşguldl.lr. Oüuyanın dört bucağın
daki akislerini aşağıda bulacaksınız. 

atı, çok derin akisler yapan Türk · 
lngiliz · Fransız paktının imzasmd~ 
sonra beynelmilel matbuat etrafında 
neşriyat yapıyorlar. 

Bütün Avrupa ve Amerika mat 
buatının neşriyatı üç taraflı paktın 

bütün dünya merkezlerince fevkala 
de mühim bir hadise olarak karşı 

landığmı göstermektedir. 

Amerikan matbuatında pakt 

Nevyork: 21 -a.a.- Nevyork 
Herald tribüne gazetesi Türk · fn· 
giliz . Fransız paktını, Roma · Ber 
lin mihverine indirilmiş kuvvetlı bir 
darbe olarak tavsif etmekte ve bu 
paktın, akdenizi, bir müttefik deni 
zine tahvil edeceğini sö:ylemektedir 
bu gazetenin mütaleasma göre, bu 
istihale ltalyanın Fransa ile lngilte
reye karşı harp açamayacağı ve ak 
denizi, bu iki memleket arasında fa 
al bir el birliğini mümkiin kılacak 

bir yol haline getireceği gibi iki ka 
ti yet ifade etmektedir. 

&u,hun tanzimine yardım eden 
pakt 

Kahirt : 21 - a.a. - Türk · Fran 
sız · lngiliz paktınm imzasını büyük 
bir memnuniyetle karşılayan Mısır 
matbuatı, yakın ve orta şarkın ak· 

deniz sahildarı memleketler gibi, bu 
paktı, harbin neticesi vr: bir çok 
milletlerin mukadderatı üzerinde bü 
yük tesire haiz tarihi bir hadise 
olarak karşıladıklarını yazmaktadır. 

Müttefikler diplomasisinin muvaf 
fakiyeti, akdenizin bilhass1 şarkında 
sulh davasına hizmet etmektedir. 
Türklerle araplar bundan böyle müt 
tefıklerinin sanındadrrlar, 

Balkan birliği, sadabat paktı ile 
sulhun tanzimine yardım etmektedir 
Filistinde yahudiler v ~ araplar se 
vinç gôstermek huı;usunda birbirile 
rekabet etmekte ve matbuat, iri 
harfli başlık! arla miittefıkler diplo 
masisinin muvaffakiyetini ilan eyle· 
mektedir. 

Sovyet kıtaları 
Estonyadaki üslerine 

vasıl oldu 

Moskova : 21 -a.a.- 18 Teş· 
rini evvelde Estooyaya gden Sov. 
yet kıtaları bu devlet arazisinde iş· 

gal edecekleri üslere vasıl olmuşlar 
ve yerleşmeğe başlarmışlardır her 
şeyin intizamla cereyan ettiği söy
lenmektedir. 

Alsa r;YPSiç~;;;;ü~sı n da 1 
Dün Akşamdan itibaren 

Gösterilmeğ"e Başlamış olan, Çok acı görmüş ve çok istirap çekmiş 
Bir Annenin Romanı Musavver 

DAMGALI KADIN 
Y A H U T 

( Bir Annenin Günahı ) 
----------------------------------------------------· Şaheserini seyretmiş ve bir kelime ile Fevkalade bir 

Film olduğunda :ttifak etmişleı rlir 

~I Bu FUml Glirmlyenlere Tekrar, 
.,__ Tekrar Tavsiye Ederiz. 

ILA VE TEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 

Tan Sinemasında : AŞKIN GÖZ YAŞLARl 
TUkrçe SözlU ve Arapça Şarkıh fllm Muvaffaklyatle devam ediyor! 

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

Damgah Kadın ve Damgalı Haydut Aşkın Göz Yaşları - Demir Kaya 

22 Teşrinievvel 939 

Ceyhan dava vekilleri 
tekrar iş görecek 

Ceyhan : 21 (Hususi) - Bundan 
bır müddet evvel Ceyhanda baro 
teşekkül ettiğinden dava vekilleri 
işdf'n men edilmişti adliye bazı se
beplerJen dolayı baronun teşekkülü 
nü gayri kanun) görmüş V•! fes 
hetmiştir bunun için dava vekilleri 
tekrar işe IJaşlamışl ::ırdır. 

Hitlerin düşünce-
• •• 

sıne gore 

- Birinci sahifeden artan -

zilerde tahaşşüt elmiş olup bazı cüzi· 
tamları, son günlerde ateş hatlarına 

yakla~tırılan kıtaatı kullanmağa Alman 
kumandanlığını mecbur ettiği takdirde 
bir yeni Alman taarru7.unun bu mın· 
takada vukubulacağı tahmin edilebilir. 

Asfach uçurumu yamaçlarındaki 
son derece müsait vaziyetten maada. 
Fransız mevzileri Conlg -Les- Bais 
ka~abasının şimalişarklsinde kain 312 
metre yüksekli~indeki araziden istifade 
etmektedir. Bu mıntaka Fransız top· 
raklarında olup. hem Aspach uçuru· 
ınuna hem Moselle'nin Perl ve Ober· 
feri istikametindeki mecrasına ve 
Fransız topçusun un dün yaptığı şid · 
dctli bombardımana hedef teşkil eden 
Shendorf tepelerine hakim bulunmak· 
tadır. Bu cephenin oteki kısmı Sarre 
sahilindeki inişli çıkışlı mınlakaya ka· 
dar, takriben sekiz kilometre kadar 
uzamaktadır. Bu kısımda da iyi mlida· 
faa mevzileri mevcuttur. Ritzing ve 
Launstroff Fransız kasabalarile, Alman· 
!arın Waldwille ve Mondorf kasabala· 
rı bu mıntakanm münhat kısmında 
bulunmaktadır. 

226 kilo ağarlığında 
büyük bir şişko 

Kahirede Kasrelayio hastanesirı· 
de tedavi edilmekte olan Hasarı 

Bayumu ismindeki şişman bir Ada· 
mm vaziyeti bütün Mısır doktorları· 
oı hayrette bırakmışttr. Bu adam 
tahtelcild bir hastalık dolayısile has· 
taneye girmişti. O zaman tartıldığı 
zaman 23 batman 9 libre gelmişti. 

Her bir batman on dört libre 
yani altı buçuk kilo olduğunl naıa· 
ran bu adamın sıkleti 161 kilo idİ· 
Fakat birkaç ay geçtikten soora 
bu adamın sıtleti on batman daha 
artmış ve 226 kiloyu bulmuştur· 

Dünyada bu kadar ağırlıkta bir a 
dam bulunmadığına göre Hasan Ba· 
yumu hastanede tedavi edilecek yer' 
de şişmanlıkta cihan r~korunu kır· 

mıştır. Bu kadar ağır bir vücud~ 
çekecek bir karyola olmadığından 
Hasan Bayumu biribirine yanaştırıl· 
mış iki karyola üzerinde uyumakta 
dır. 

Kendisinclen şikayeti olup olrrı8 

dığını soran nöbetçi doktoruna s0~. 
günlerde daima şu cevabı vermiştır· 

- Kendimi iyi buluyorum. fa 
kat bir türlü doymak bilmiyorufl1· 
Yemeklerimi arttırmanızı rica ede 
rım. 

' 

tııı 



Türksözü Saliif e : 

Acele etmeyiniz.! 
94() modeli RCA y~kınd;a geliyor • Radyo almadan evvel 

bır kere: 

C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • ıktizasındandır . 

1 Asri 
Süvare 

8,4S 

sinemada 
Süvare 

Bu akşam 8,45 
Yüzlerce kişinin alkış tufanlara araatnd-. kemali muvaffaluyetle 

dewım ediyor 

C A 940 SP.nesi için hazuladıtı en büyük sürpriz hem şehir 
• • cereyınile hem dt- 1200 saatlık anot bataryasile çıhıan 

laodeldir. 
1 Alibaba Hindistanda : 

~ .. tesiı edilip en modern vesaitle techiz edilen atelye1Dizde her 
Radyo garanitli olarak tamir edihr. 

Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesi 
9 t i\'!1111 _________________________ ..... ________________ _ 

eyhan Orman Çevirge Müdürlü
den: 

Orınan Emvali Satış ilanı 

Mıktan Muhammen vahit fiab Tutar bedel 
M3 D3 Lira Kuruı Lira Kur11t 

281 000 2 so 702 50 

Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Baoraz o,utu otma· 

Türkçe sözlü - Yeni ve eski 1 ürk musikili 
Hindistamn esrar ve muamma dolu diyvtoda.. .. Debdebeler, .... Şa,aalar .. 
Göz kamaftarlCI :te~orlar içinde geçen Aşk... Heyecan .. ihtiras şaheseri 

llive:(Şarlo nişanlanıyor) 2. kısımlık kahkahalı k.aedi 

Ayrıca: Dünya havadisleri 
Bugün gündüz ~O matinesinde 

1--Kanun benim 2- Alibaba 3-Şarlo 

Pek yakında : 

Aşktan aha kuvvetli 
Telefon: 250 

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 291 M. M3 miktarında kerestelik sabp çakuılm11tır. 1 
- Sahı 2310.1939 gününden itibaren 17 gün sonra 9.11.1939 
be günü saat l.S de Seyhan çevirge müdürlütü binasında yapıla· ·------- 1 

Beher metre m. kayının muhammen fiyab iki lira elli kuruştur. 
Ş.f\aame ve mukısvelename proieleri Oıman uraum müdüdü
Seyban orman ç•virge müdürlügünden ve dörtyol orman bölge 
en arınır. 
Muvakkat teminat S2 lira 69 kuruştur. 
S•tış umumidir. 

11141 22- 25 2 5 

~ır "' imsakiye 11 ehrimizde 

riyetin 16 ıncı yıl 
""mü bayrı.mı n da; 

Saatlcutesi meydanında. 
Belediye önünde, 
Kuruköprüde çeşme mey. 

le üzere (3) yerde C.H.P. 
.. leri kurulacakbr. 
in : 28, 29 Birinciteırin. 
aaat: 13 ten -17,30' 11 

30 Birinciteırin. Pazar 
•bahı saat: 7 deo 13'e 

.___ .. ._ Wunacalctar. 

iyet bı.yramı günlerine 
••k üzue Parti tarafın 

..._ lacalc olan bu kürsülerde 
,:~1& ~eyeoler Parti Vi 

.~ heyeti kalem'ne müra-

1 
Bugün 
ôtlen 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

güntş 5 saat 55 dakika 
1 ı tt 4.l • 
14 • 45 • 
17 .. 8 • 
18 • 38 • 
4 • 16 

Zayi hiivi)'et cüzdanı 

Hıy,darpaşa tip fakültesi Ebe 
şubeıindtn 932 senesinde alm11 
oldutum hüviyet cüzdanımı gaip 
ettim. Yenisini alacat-mdan gaip 
ettitim cüzdamn hükmü kalmadıtı 

1- ilin olunur. H M2 

Malatya çırçır bez ve 
ıplik fabrikasmdan : 

_ ._ yazdıracaklardır. • Çırçu f.brikamız bu ba~a içe-
._ ıünleıi kürsüleıin açak risinde koza çekme,e betlapeca· 

•aatlerde kürsü batın- ~ tından Klevland çitidi olan muh· 
telere müracaat etmek· terem müıterilerimiz bir hafta zar 
.&z alma bilir. fanda çititlerini fabrikamızdan kal· 
Y.e Eılcek (18) yaımdan dumalannı aksi takdirde mesali· 
••t.Ddaı Halk kürsüle- yet kabul etmiyecetimizi ilin ede 
ıoylt-yebilir. nz. 11133 20-21-22 

~------·-----'1-------------------

iş lhtiliflannı Uzlaıtırma ve Tahkim 
Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

- Dünden arta'• 
lüzumunu mübeyyin bir yazıya ekledikten sonra 24 saat zarfmda, ihtili 
fın çıktığı işyerinin bulun Juğu Vilayet Makamına sunar. ikinci nüshası 
Dairtde bıfzolunur. 
MADDE: 47 

Vilayetlerdeki iş lhtiliflano Hakem Kurulunda lcotanlmak üzere lı 
DairelİDİD ilıili t•tkilib t.,.ftndan alilcad•r V ı iyet Makammö 46 ncı 
madde mucibince arzedilen her tzrlü it ihtilafı meselelerinİD işbu teıki
lit amiri tarafından aym zamanda Is Dairl"SI Genel Meıktıine de, mü· 
tefern evrakmm ınusaddak kopyaları gösderilmek ınretiyle, bildirilmesi 
mecburidir. 

Şayet bahse mevzu olan iı ibtilifınm, k Kanunu,nun 90 ıncı madde. 
ıirıdeki bükü•ler mucibince iktisat V,..kileti taıafmdan Büyük Hakem 
Kuruluna yahut datrudan doruya Yüksek H.kem Kuruluna veyahut Fev
kalide Hakem Kuruluna verilmeıuai icap ettirecek mahiyet ve elaemmi
yıtte röriUmesi ihtim•li varit ise iş Oaireaİllİa mahalli teıkılita imirinin 
bu bakımdan ilgili Vilayet Makamile derhal vaki olaaık temas veya mu· 
baberesi neticuiade Vali keyf;,.,.t.i lkti111t Vekiletine lae111e11 bildirir. 

MADDE: 48 

46 ınca maddede beyan olunan yau ile buna ekli zabıt varakasını 
alan Vali. aaüreklDerenin vinıdu tarihiadea itibıtta ~ pn içi..de mae
lenin rüyetine batlaam•k üzere, •• ICalMWl'rua 82 na maddesi mucibin
ce teıekkül edecek (lı lbtilifları Hakem Kurulu) nu toplanbya çalanr. 

MADDE: 49 
Viliyetleıde te,nkil edecek ı, IJatitlflan f.l.ekem ICurulu veya Büyük 

Hakem Kurulu, keadW..e tevdi olun•n me1eleri it D•ireaanin ilgili tetki· 
libndan al•catı ev..k ve doa.yalar üzerinde t.dkik ederek ve taraftarın 
ve icabında ifynindeki veya. qyeriain dı11ndalff ışçilerle şahit yahut eb· 
li wkuf mfatile ~oall kimselerin ifade ve mütailalarmı ataıak rü
yet eder. 

Bu 11f atlarla çaıi;.MI• her tab11n Kurul IMAzuruoa gelerek ıorulan 
ı, hususa cevap vermui. mccburidir. 

Bunlar halclunct. Hikuk Muhakemeleri U•ulü K•nunu'nun ..a.itler ve 
ehli vukufa müteallık bükümleri cari oıur . 

MADDE: SO 
49 uncu mıddede beyan oluınıı H elce D (1·u1 trı duruşmalarında 

taraflardan biri lşverin veya lıveren V kilidir. 

(Sonu Var• ~q53 



Sahıfe: 6 Türk sözü 22 Teşrinievvel 939 

Adana Borsasl Muameleleri ]Askeri satın alma 
·d 

komsiyonu 
setın en: 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 1 - Dörtyol garnizonu için 124 ton sömikok kömürü açık eksil~d 

En az en çok Sahlan Mikdar 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 4650 liradır. ilk teminatı 348 ı~ı 

K. s. K. S. Kilo 
koza 5,87 6-,50 

~- 75 kuruştur. Eksilmesi 28 - 10 - 939 cumartesi günü saat onda A 
11 

Ma. parlafı • 30 32 na askeri satın alma komsiyonunda yapılacaktır. 
Ma. temizi 28 -32 2 - istekliler şartnamesıni her gün Adanaclaki askeri sahn al111' 

• komsiyonunda göre bilirler eksiltmeye girebilecek:er şeraiti haiz oldıl~~ 
larına dair vesaik ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve saat 

Klevland '24 35 komsiyona müraaaatları ilan olunur. 1111 ı ,_ 
Klevland ( Y~M . ) . 1 13 - 17 - 22 - 28 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
- - çtCIT 

Adana Erkek lisesi direktörlüğÜJl' . 1 
1 

1 

1 1 
den: Yerli •Yemlik,. ı "' 

•Tohumluk,. '2,55 
O/o 7,5 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

Teminatı 

Yerli 2,25 4,7 Tutarı mu vak kate Mikdarı 
• 
• Men tane L. K . L. K. Kilo Fi Cinsi ~ 

Arpa 
2125 00 160 00 25000 8,5 birinci nevi ekoı' Fasulya 

Yulaf 2,50 2,75 
Okulumuz pansiyonunun l ı 11/ 1939 tarihinden 3115 940 tarihine ~Jt Delice 

Kuş yemi dar yedi aylık ihtiyacı olan 25000 kilo ekmek tarihi ilanından it&barel 
1 Keten tohumn 15 gün müddetle eksiltmeye konulduğundan 25110/ 1939 Çarşanba g~ 

Mercimek nü saat 15 da isteklilerin °/0 7,5 teminatı muvakkatelerile birlikte ~· Susam 11,25 
1 

UN arif Müdürlüğün~ gelmeleri ilan olunur. 

Dört yıldız Salih 10 - 15 - 18 - 22 1110() 
.... üç • .. :s .Q Dört yıldız Dokfuluk as 
~ ı::: üç 

"' "' ~ 
"O = Simit 
~ ~ " 

:::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisındl N (..)> üç t-.. .. " 

Simit .. 
-

Diş Tabibi Llverpol Telgrafla11 Kambiyo ve Para 
21 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene SantİIB 

Hazır 1-f 25 Liret 

ı---
Vadeli 1. 81 Rayişmark Yusuf Hüsnü Başarır Frank (Fransız) - 2- ~ 
Vadeli 111 -5- 69 Sterlin ( ingiliz ) - 5- 'H _5_151 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 130 1 02 Geziden avdet etmiş ve 

. ~ 

hastalarını kabule başlamıştır . Evinı 
Ne2ork 9 00 Frank ( İsviçre ) 00 00 muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 13-30 

_.....,/ 

__,/ 
' 

T. iŞ BANKASI' nın Doktor 

Mesud Savcı 1939 K. Tasarruf ikramiye planı 
Birinci sınıf göz mütehassısı , •• -32,000 LiRA MUKAFAT 1 rı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hasta' •· 
m İstiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

14- 30 11087 
~ Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 
1 

~ 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira Muzaffer Lokma11 5 1000 - 5.000 Dr. • • • 
8 • 500 • - 4.000 iç hastalikları mütehassısı " 16 .. 350 • - 4.000 • 

1 
60 "' 

100 • - 6.000 • 'I Hergün muayenehanesinde hasta.arını kail 65 • 50 • - 4.750 .. 
250 • 25 - 6.250 

başlamıştır . • • _/' 
435 32.000 - . 

' 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

Umumi neşriyat müdaru 

Macid Güçlü 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Türksözü matb,sP - - . 


