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Parti gurubu içtimaı 

Hitler'in sabrı tükenmiş! 
Hariciye Vekili
miz izahat verdi 

Alman'lar amansız hava hücumlarile 
enerjik bir abloka düşünüyolar 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--s 

ı Ingiltere ı 
! Türkiyeye ! 
• • i 400,000,000 Türk i 
i lirası tutan i 
i i 

i Bir kredi i 
i i ' i İ ver yor. ! 
i ! 
• • j İngiltere Türk ! 
j ihracatının en i 
j büyük kısmını ! 
' i ı mas edecek j 

1 ! i . ' . i Londr• : 23 -. ••• - Re ! 
• tlterln tllr•ndllln• gll~•, ! 

ll'lglltere, pek yakında ak ! 
ledllecııı Umld olunan bir ! 
"'•" enlefm• mucibine• ! 
l'Urklı•ı• altmıf mllyon ! 
tnımz Hrallk bir kredi ve ! 
Pecektlr bundan bafka in ! 

i llltere, TUrk lhracehnın en ! 
i barak kı•mını m•• edecek ! 
itt~ ! 
i Bu anlafma hakkında ! 
i hlllzakereler TUrk - lnglllz ! 
i r:reneız pakbnın aktl il• ne ! 
i tlceıenen l&PUfmeler ••- ! 
i "••ında J•pllmıtbr. ! 
~ ' ~-·-·-·-···-·-·-·-·-· 
Ônümüzdeki İlkbahara 

eAv HİTLER 
~OLONVADAN 
"IZILLARI 
ATALAKMIŞ 

Londra : 23 ( a. a. ) - Daily 
Mail gazetesinin Amsterdam nıuhabiri 
Berlin konferansından bahis bir yazı
sında diyor ki : 

Hitler'in sabrı o kadar tükenmiş
tir ki, kırksekiz saat zarfında Fransa'
ya ve lngiltere'ye harp ilan etmesi 
mümkündür. Bu muhabir, garp cep
hesindeki sükunete mukabil, lngiltere'ye 
karşı büyük bir taarruza geçilmesini 
ve harbin şiddetlendirilmesini mümkün 
görmektedir. 

Türk - lngil'z - Fransız paktı, 
bu muhabire nazaran, Hitler'in kara
rını tacil etmiştir. 

Londra : 23 ( a. a. ) - Bu rece 
Berlin'den alınan haberlere ıöre, Stat
thalter ile Ganleiter'lerin Berlin'de iç
timaa davet edilmiş olmalan, Hitler'in 
her türlü sulh ümitlerini terkettij'i ma
nasını taşımaktadır. Bu itibarla, Fübrer 
muhasemabn daha müessir bir tarzda 
sevk ve idaresi içan ittihazı lhımge· 
len tedbirler hakkında, parti zimam
daı lırile istişare etmek arzusundadır. 

Alman hükılmet merkezinden alı
nan son haberler, Nazilerin, ilk evvel, 
amansız hava hücumlarile enerjik bir 

Bir /ntfi.liz tayyMesi bir denizaltı 
gemisini bombardıman ediyor 

abloka yapmata tetebbüs edtcekleri 
intibamı teyid etmektedir. Fransa'ya 
karşı, iarp cephesine karşı yapılan 
harekit, bu takdirde belki de teyid 
edilecektir. 

Misafir generallerin avdeti 

Vavel Vıe 
hararetle 

Veygand 
uğurlandı 

GENERAL VEYBAND AYRILIRKEN ŞÖYLE DEDi : 
ŞANLI T0RK ORDUSUNUN ~UKSEK ŞE~LERIYLE 
YAPTIÖIM TEMASLARDAN DOLAYI BAHTIYARIM. 

Ankara : 23 - Ankarayı ziyaret 

etmiş olan lngiliz şark ordusu komu
tanı Orgeneral Vavel ve maiyeti ile 

Fransız şark ordusu komutanı Vey· 
gand ve maiyeti, dün sabah saat 8 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Stalin Hitlere menfi . 
bir cevap • 

vermış 
bild~~ndra : 22 a. a.- Havas ajansı 
tı.)I\ ~•yor: Nevs Clıronide gazetesi· 
.\J udapeşte muhabirine nazaran , 
tanı~~ orduları arasında gittikçe ar
b .. n ~r gerginlik vardır. İşgal edilen 

'-'1' •k' 
~llU ' o:ııntakada , Nazi ajanları , 

.lllUzdcki İlkbaharda Fransa ile 

Stalinin harbe sürüklenmekten kuv
vetle imtina ettiği söylenmektedir 

- Gerisi dördüncü sahifede- - Yazısı içeride -

Ankara : 23 ( A. A. ) - Parti 
Gurubu Umumi Heyeti Buyuk Mil
let Meclisi Umumi Heyeti içtimaını 

mUteakip toplanmış . Moskova seya· 
hatinden avdet eden Hariciye Ve-

kilimiz yirmi gUnden fazla devam 
eden Moskova mUzakerelerine ait 
iıı:ahat vermiştir , Moskovada temas 
edilen meseleler hakkında teati edilen 
fikirlerdeki vuzuh ve sarahat ''e iki 
devlet arasındaki d<nıtluğun samimi· 
yetini gösteren karşılıklı beyanat 
Umumi Heyetin memnuniyetini mu· 
cip el muştur . İki saattan fazla de· 
vam eden bu izahatı mUteakip bir 
iki hatip söz almış, bazı sualler irad 
etmişler ve izahatta bulunmuşlardır. 

Hariciye Vekilimi:& bu sual ve iz•· 
bata icabeden cevaplan verdikten 
ııonra celseye nihayet vermiştir • 

Litvanya askeri 
Vilnoyu bugün 
işgal edecek 

Kaunas : 23 -a.a. Litvanya kıta 
lan ötl~nen eweı idart hududu sreçe 
cekler fakat VHnoya ancak sah günü 
gireceklerdir. 

Kaunas: 23 -a.a.- Saat 7,30 da 
Minskden bir rus askeri heyeti buraya: 
ıeJmiş ve Lltvanyah yüksek subaylarla 
sovyet clçiliti erkim tarafından karşı 

lanmışbr. 

Son dakika: 

Londra : 23 ( Royter) - Alman 
radyosunda bugun bir nutuk söyleyen 
Alman propaganda nazırı Göbels, 
Çörçil'e en şiddetli bir lisanla kufur 
etmiştir, Göbels Atenye 'yi İngiliz'le
rin batırd11tnı iddia ct .. ektedir. 

* 
Londra : 23 ( Royter ) - Bir 

lngili~ gemi kafilesine Alman tayya
releri hucumda bulunmuş bu esnada 
açtlan ate:~ neticesi dört Alman tay• 
yarcsi dUşllrUlmYştur. 

• 
Londra : 2.'3 ( Ro,rter) - Alma.u 

ordusunda çalışmak istemeyen birçok 
Avusturyalı asker İtalya'ya firar d· 
mcktedir. Alman kumando.nhğı fena 
bir vaziyette kalmıştır. 

• 
Moskova : 23 ( Tass ) - Finlan

diya delegasyonu buraya geldi • Mu
zakcrclere yarın başlanacaldır. 

"' 
Paris : 2:3 ( l lavas ) - Garp 

cephesinde faaliy et keşif kolları ha
reketine inhisar etmektedir. Bazı Al
man kolları pusuy a duşuruldu . Bun
lar soğuktan ve açlıktan şikayet edi
yorlar. 
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, '! 1 ü~ lh@lb~trO~tr 1 
Ankaraya giden 

izcilerimiz 

'----------------------1----·~---------------------' Cumhuriyet bayramında Ankara 
da yapılacak büyük resim geçit mii 
nasebetile biitün vilayet orta tedri· 
sat okullanndan birer kısım izcinin 
her yıl Ankarada toplandığı mallhn · 
dur. 

AVRUPA GAZETELERINDE.N 

Hitler mühim bir 
şeymi düşünüyor? 

PARIS 23 T. EVVEL 

IC5) u sabahki Paris matbuatı. 
~ nın (efsirleri : 

Son iki gün zarfında 
Hitlerin yapmakta olduğu i~tişare· 
ler Paris matbuatında büyük bir 
alaka uyandırmaktan hali kalma
mıştır. Zira, hiç şüphe yok ki Füh
rer, çok mühim bir şey düşünmüş 
olmasa idi bütün Nazi rüesasım 
davet etmezdi. 

Petit Parisien gazetesinde Lucien 
Bourgus bu mütaleayı derm~yan 
ediyor ve diyor ki: 

Berlinin şayanı itimat adamlarının 
içtimaa çağrılması , mazide olduğu 
gibi, hükumetin mutad işlerinin kad· 
rosunu aşacak olan kararlar ittihaz 
edileceğini göstermektedir . 

Alman Başvekaletinde tered. 
dütler görülmekte ve Hitlerin hem 
kencH istikbalini hem üçüncü Reich'. 
in istikbalini tehlikeye koymak, ya
hut lngiliz ve Fransız hükumet re· 
islerinin nutuklarında ileri sürülen 
şartların tayin ettikleri yola girerek 
sulhu kazanmağa bir kere daha 
teşebbüs etmek gil:li ezici iki şık 
arasında kaldığım göstermektedir. 

Hitler , Garpta kati bir darbe 

vurmak hususucıda Kremlin tara · 
fından kati bir yardım vereceğine 

güvenmemekte ve Almanyada, gizli 
gizli ayaklanmağa başlıyan komü. 
ııist dalgasından kuşkulanmaktadır • 

Bourgues makalesine şöyle de
vam ediyor : 

Hıtler , sonsuz menabie malik 
ve Türkiyede Balkanların yardımına ı 
mazhar kudretli iki imparatorluğa, 

Valimiz tedkik se
yahatinden döndü 

Bir müddettenberi Osmaniye 
mmtakasında tedkiklerde bulunmak· 
ta olan Valimiz Bay Faik Üstün 
şehrimize avdet etmişlerdir • 

Pazar günkü maçlar 

Tarsus-Yurt 2-2 
berabere kaldılar 

Pazaı günü öğleden sonra şehir 
stadında Tarsus idman yurdu ile 
Adana İdman yurdu arasında ya· 
pılan futbol maçı 2-2 beraberlikle 
neticelenmiştir . Bu maç çok sa
mimi ve hararetli olmuştur . 

Bu maçtan sonra ltJman yurdu 
" B ... takımı iıe Milli Mensucat fab
rikası Kulübü • B " takımı arasında 
yakılan maçta da 2 - 2 berabere 

kalınmıştır . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık , 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı
cak gölgede 33 dereceyi bulmuştu. 

ablokanm tesirlerinden esasen bo
ğulmuş olan sırf kendı kuvvetlerile 

karşı koymak gibi korkunç bir ih 
timal karşısındadır . Her iki demok
rasi , bitarafların manevi tasvibine 

mazhardırlar . 
Alman Führerinin , almak mec 

buriyetinde bulunduğu ezici mesu 
liyetler vard1r ve bu mesuliyetleri 
Nazi partisinin başlıca aıasile pay· 
laşmağı tercih ediyor. 

Parti teşkilatı 
eski isimleri 

Gelen tamime göre 
eski isimler kullan1lacak 

Parti genel sekreterliği eski ni
zamnamede kabul edilen teşkilat 
isimlerinin bazılarını degiş tirmiş ve 
bunu bir tamimle vilayetlere bildir· 
miştir. 

Bu tamime göre, üye yerine aza 
ady yerine namzet, parti ögüdü 
yerine parti teşkilatı, genbaşkur ye 
rine genel başkanlık divanı, genyön 
kurul yerine umumi idare heyeti, 
il ilçe kamun ocak yönkurullarr ye
rine vilayet, aza, nahi~e. ocak idare 
heyetleri, parti kur yerine parti di
vanı, saylav· yerine mebus, tüzük ye 
rine nizamname, sekreter yerine ki 
tip, bakan yerine vekil, başbakan 

yerine başvekil, baş sekreter yerine 
başkatip, işyar yerine memur, hizmet 
adamı yerine müstahdem, kamutay 

yerine büyük miilet meclisi, omurkur 
yerine haysiyyet divanı, yasav yerine 
inzibat, çekim yerine istifa kelimeleri 
kul lamlacakhr. 

İlk tedrisat kadrosu 
bekleniyor 

Adana Maarif Müdürlüğü tarafın. 
dan hazırlanarak Vekalete tasdik 
için gönderilen Seyhan bölgesi İlk 
tedrisat kadrosunun bugünlerde An 
karadan gelmesi beklenmektedir . 

Kadro tasdikten gelir gelmez 
alakadarlara tebliğ edilecek, bu su
retle Öğretmenlerin vaziyeti taayyün 
etmiş olacaktır . 

İzcilerimiz buyıl da Ankarada toP 
lanmaktadrr pazar günü Hatay izci 
leri şerimize gelmişler ve Adana er 
kek lisesi ve öğretmen okulu izci!er 
le birleşerek Ankaraya hareket et· 
mişlerdir kız izcileri de bugünlerde 

hareket edeceklerdir. 

Belediye Reisi geldi 

Bazı hususi işlerinin tesviyesi ve 
bu aradada içme suyu istikraz me· 
selelerinin hallini tacil için Anka· 
raya gitmiş olan Belediye Reisi BıY 
Kasım Ener şehrimize dönmüş 
ve Mersin Liman Şirketi içtimaınd• 
bulunmak üzere dün Mersine git· 
miştir. 

RADYO] 
Bugünkü P.rogram 

TÜRKİYE RADYO olEOZlYOl'l 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
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12.30 Program ve memleket saııt 
ayarı 

hs.· 12.35 Ajans ve meteoroloji 
berleri. 

12.50 Türk müziği 
Yeni şarkılardan münlehap prol' 

ram. 
Çalanlar : Ruşen Kam, Reşat ~· 

rer, Cevdet Kozan 
Okuyanlar : Radife Neydik, pAe" 

!ek Tokgöz 

r,--------------~---~-~-~------~~-----~ 11~-~Mü~~~~~ 
STOK HOL M Ş EH R • ram-Pi.) 

Bu haf ta içinde Stokholmda 
yapılan şimal devlet Reisleri konfe. 
ransma dair okuyucularımıza sık sık 
malumat vermiştik. Şimdide Politik 
konuşmalara sahne olan bu şehri 

tanıta hm: 

, Stokholm şehri 625 bin nüfus. 
ludur. Sekiz ada, iki yarimada üze
rine bina edilen v~ tepeciklere doğ
ru tırmanan lsveç payitahtı, aynı 
zamanda idare ve irfan merkezidir. 
Kraliyetin üniversitesi ve muhtelif 
akademileri burada bulunur. 

Şehrin içinde arazinin yedide 
birini sular kaplar. Bir taraftan bir 
tarafa gitmek isteyen, kara yolların 
dan ziyade su üzerinden geçmeğe 

mecbur kalır. Onun için, Stokholma 

&ONUN MEVZUU 

.. Şimal V enediği,. denir. 

Melir götü üzerinde bulunan 

Stokholma Baltık denizinden daha 
dar, daha yılankavi, daha uzun bir 
boğaz içinden girilir. Çamlarla, gü· 
zel köşkle.-le süslü olan bu boğazın 

te maş:ısı ayrıca bir zevktir. 

lsveç Devlet merkezinde pek 

çok kıymetli bina vardır. Kraliyet 
şatosu, ,ehre hakimdir. Şövalyeler 
kilisesi, lsveç krallarının kabirleri, 

Hollanda ressamlarının mükemmel 
kolleksiyonunu ihtiva eden müzesi, 
bir nevi kale olan şatosu bu adada. 

1 18.00 Protram 

18.05 Memleket saat ayan, aja"* 
ve meteoroloji haberleri 

dır, Melar yarımadasındaki Djargar· oıJ 
d _ _ 

1 
18.20 Müzik (Dans müziti · ,. 

en parkı yazJık saraylarla suslu· 
8 55 

(H lk ·k · t Si' 
d~ ı . Konuşma a ı tısa 

ur. ati) · 
Stokholm ayni zamanda birinci· 19. 10 Türk Müziği (Karışık prOr 

derecede bir sanayi ve ticaret şeb- ram) 

ridir. Demirhaneleri, makine ve ku- 19.50 Konuşma (Tavukçuluk) 
maş sanayii, fıçıcılığı, marok~nciliği 20.0~ Türk müziği (Klasik ~ 
ve camcılığı ve gemi tezgahları ram) Ankara Radyosu Küme 5 at 
meşhurdur. ve Saz Heyeti. İdare eden : "4" 

Ursal, Goeteborg vesaire isti
kametlerine de, demiryollarile bağ· 
hdır. Limanı derin ve emin olmak

la beraber arızalıdır. Kışın müte· 
madiyen buzfarım kırmak İcab eder. 

Stokholm 1260 senesinde kral 
Beger tarafından kurulmuştur. Ev 
vela adalardan yalnız birinin üze
rindeydi. 

Cemil. ~~ 
21.00 Konser takdimi -

Bedii Yönetken 

21.15 Müzik (Radyo orkestr1151 

Şef : Dr. Pr tetorius ~• 
·s,ıı-. 

22.00 Memleket saat ayarı, ııı. 1,ı 
haber)eri, ziraat, Esham - Ta~Y':t ) 
kambiyo - Nukut borsıtsı ( fıY 

22.20 Serbest saat 
~2.30 Müzik ( Caıband - P1' ..ı. 

*rs.•·· 
23.25 -- 23.30 Yarınki pro~ 

\'e kapanış . 
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TUR.K.SÖZU 
~LNDW!i. GAlE. I E - A ANA 

abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
ıammedilir. 

2 - lı~nlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

POLiTiK BHISLER: 

Birinci derecede 
bir siyasi zafer 

.... -
Londra : 23 T. Evvel 

O bserver gazetesinin diplo· 
malik muhabiri, B. Hitle' 
rin, şimdi bütün dikkatini 
diplomatik cephesinde 

teksif etliğini ve bunun, kısmen Türk. 
lngiljz - Fransız paktının hir neticesi 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu muhabir Ankara ve Roma'da
ki Alman elçilerinin Berlin'e çağrılma 
larının, Türk - İngiliz - Fransız 
ı:>aktınm, Almanyayı endişelendirdiği· 
ne delil teşkil ettiğini ilave eylemek· 
tcdir. 

B. Hitler'in diplcmat!k cephesin 
de raslayacağı güçlükler bundan böy• 
le kendiliklerinden artacaktır, Zira, 
1'ürk - lngiliz - Fransız pııktı, ha· 
lihazır siyasetinde başlıca amil olmak 
Stidadındadır. Bu pakt, idaresi ve 
neticesi üzerinde diplomatik ~ uvvet
Ctin hakim bulunduğu bu harbde, bı· 
tinci derecede bir diplomasi zaferi 
01ınuştur. 

Şu nokta şimdiden müşahede 
CdiJrniştir ki, ltalya, Von Rıbbentro' 
~n ümid ettiği gibi Sovyet Rusyaya 
~akınlaşmak şöyle dursun, Balkanlar
da, geçen ilkbaharda Almanya Lehi· 
l\e olarak kaybettiğ'i vaziyeti tekrar 
eıe geçirmek için, bilakis pusuda bek· 
lcınek tedir. 
p Diğer taraftan, Türk - lngiliz-
ransız paktının Akdeniıde müdafaa 

ttti~i menafi ve emniyet, İtalya, Fran 
ta. ve lngiltere arasında muallakta 
cluran bütün meselelerin kati ve doı
laııe bit tarzda haJline o kadar mü
~llittir ki, Almanyanın Roma elçisi 
~n rnakenzen ile Fon Papen, her i· 

kıaj de, B. Hitler'le şimdi yapacakla· 
°'1 ~ÖtüşmP.lerde, hayli müşkil anlar 
tiC •• ıwıreceklerdir. '-...... ____________ __ 
Açık mebusluklar 

C. H. Parti namzetleri 
İttifakla seçildi 

\ı Ankara : 23 - Boş olan Urfa 
ı~ Kastamonu mebusluklarına 

Türksözü Sahife : 3 

, ............................................................. , 
1 Dllbnya h©llb>~ırD~ırü ' 1 
L ~ 

Alman Şefleri 
büyük 

arasında 
bir ihtilaf var 

Hava kuvvetleri isyanı !· 
Yirmi bir Subay idam edildi 
Londra : 23 a. a. - Nevs Of 

thc Valcl gazetesinin Berlindeki eski 
muhabiri, Nazi Şefleri arasinda, Sov· 
yet Rusya bahsinde çok kuvvetli 
noktai :nazar ihtilafları bıılun<luğunu 
Am.sterdamdan yazmaktadır . 

Bu muhabir , Fon Ribbentropla 
Göbbel.sin, Sovset Rusyayı , her ne 
bahasına olursa olsun harbe sUrUk· 
lemek luzumuna kani bulunduklarını 

.Mru·eşal Göring, B. Frich , General 
Fon Brnvçic gibi dnho. az Mufrit 

şeflerin bunlara , muhalefet cttiJdf.!· 
rini ve Fon Ribhentrop politikasının 

AlmanyayıiBolşevikleştireceğini sc:!· 

, diklerini ilave etmektedir . 
Sunday1Picboriııl de diyor ki : 
" IIur :Almanya ,, adını taşıyan 

radyo, hiç bir taraftan teyid edil
meyen bir haber veriyor. Bu habere 
göre, Alman hava kuvv(:'tlerine men· 
sup 21 subay , bir~ Magdebuı:-gda , 
öteki Kaiserslauternde çıkan iki i'i· 
yan neticesinde idam c<lilmi~ler<lir . 

Ankara paktı ve l Büyük Mi\let Meclisinde 

Mısır gazeteleri 

Kahire : 23 a. a. - Mısır mat. 
buatı , üç taraflı Ankara paktının 
imzasındaki ehemmiy,.ti tebarüz 
ettiren baş makaleler neşretmekte 

ve Türkiyenin kahramanca hareketi 
karşısında Mısırın duyduğu sevinci 
ve hayranlığı mevzuu bahis eyle· 
mektedir , ı 

Hatif Tobet , Mukaddem haze· 
tesinde şöyle yazıyor : 

Dün Ankarada , tarihin belli 
başlı bir fasla yazıldı . Ankara pak
tı, büyük bir ehemmiyet taşıyacak 
ve gerek harbin neticesi üzerinde 
gerek bazı milletlerin hareketlerini 
tayin etmeleri hususunda büyük kıy
meti haiz bir amil olacakbr . lnönü 
ve Cümhuriyet hükumeti yapıcılık 
siyasetinde rehberleri olan dehayı 

bir kere daha gösterdiler. 

POLİTİK 

Ankara : 23 ( Telefonla ) -
Büyük Millet Meclisi bugün top. 
landı • Meclis hesabatile Tahlisiye 
Umum Müdürlüğü hesabatma dair 
mazbatalara tedkik ve tasvip ede· 
rek 1 Teşrinisanide toplanmak üze 
re dağılmıştır. 

Diger taraftan Balov gazetesi 
diyor ki: 

Tür ki yenin hareketini bir şeref, 
dürüstlük ve yararlık nümunesi teş· 
kil ettiğini kabul eylemek doğru 
olur. Ankara paktı Akdeniz Şar
kında, lngiltere - Mısır muahede· 
sini takviye eden bir blok yarat• 
mışhr. 

Dustur gazetesi de, Türkiyenin 
kahramanca hareketini hayranlıkla 
karşılamak hususunda herkesi ge
ride bırakmalıdır, demektedir. 

BAHİ~LER 
..,... __ 

Berlin Konferansı 
B. Hitler'in, nazi şeflerile diplomatlarını Berlin,<le bir konferansa ça· 

ğırdı~ı şu .sı!'ada, Londrıı gazeteleri, Almanya'da dahil~ ihtilaflar bulundu · 
guna dair mUteaddit haberler neşrediyorlar. 

Sunday Express gazetesi, Fransaya gelen raporlara göre, Almanyanın 
her taraf mda muhtelif siyasi rical zUmrelerile, muharipleri ve işçileı:-i, nazi · 
lere karşı muşterek bir harekete geçmeleri için birleştirmeğe çalışılmakta 
dır. 

Aimanynnın dahili v.:ızİJ etini (ah· 
lil ed en Olı scrVl'l' gazetesinin lıa :;; 

muharriri Cnn·in . ~ti.) le ·' nzmnk!a· 
dır : 

Ibkiknt şmlm· ki, B. llitler. St:ı.· 
lini k en<lisine efendi olarak s eçıııi :;; 
ve bu suretle 'Nazi.ı;ın mUes-;islerinin 

hiç olmazsa yarı<;ının ho~ııutsuzluğunu 
kazanmıştır. llıınlar , N a zizrn ı:-uhunun 

kırıldıgını ve hiç bir şeyle (amir 
edibuiyeceğini biliyorlar . 

Fransanın Ankara büyük 
elçisinin verdiği ziyafet 

Ankara : 23 -a.a.- General 
Veygandın Ankarayı ziyaret müna~ 
sebetile Fransız büyük elçisi tarafın 

~dan verilen akşam ziyafetinde 'Polon 
yanın Ankara büyük elçisi B. Sokol 
nick:i de davetli bulunmuştur. 

Loyit Çorçun fikri 
aceba doğrumu 

Londra : 23 - a.a.- Daily telt'g 
raph baş makalesinde, Loyd Corcun 
nutkunu tahlil ederek diyor ki 

Alman orduları Belçikaya ve Ro 
manyaya sahip oldukları zaman Löyd 
Corc, kayserle müzakere etmiş mi 
idi ? 

Nazi rejimi baki kaldıkça şimdi 
bir konferansa kim iştirak eder ? 
ve Hitl.ere hangi şartlar koşulur ? 

Konferaıı esnasında Almanyaaın 
ablokası meselesi ne olacaktır ? 

Loyd Corc, nazilerin hüsnüniye 
tine dair hangi garantileri alacağı

; nı izah etmi~tir alınacak hiçbir ga · 
ranti göremiyoruz, 

Amerika efkar umumiyesi 
enstitüsii nediyor ? 

h /l 0/939 Pazar günü yapılan inti · 
ıe;?ta Parti namzetleri Nafıa Veka. 
ltı~lh derniryol inşaat dairesi reisi 
O u endis Razi Soyer, eski fstanbul 
ba mebusu ve eski başvekil Rauf 

y ittifakla seçilmişlerdir. 

Ayni gazete, bu hareketin genişlemekte olduğunu ve B. l litlcr, zamanın 
gitgide kendi aleyhine daha fazla tecelli ettiğine kanant getirdiği cihetle, 
Sulhu aktetmek zaruretini gitgide daha fazla duyduğunu ilave etmektediı:-. 
<çıkça görUlUyor ki, vaziyet kendisini endişeye duşurmcktedir. 

Nevyork : 23 - a.a. - Amerika 
daki efkarı umumiye enstitüsü son 
yaptığı bir ankette Amerikalılarm 
ekseriyetle yani yüzde doksan beş 
nisbetinde birleşik Amerikayı Avru 
r;a harbinin haricinde görm~k lehin 

de rey ver diklerini fakat lngiltere iıe 
Fansanın harbi kazanmasını istedikleri 
ni bildirmektedir. 
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Topraksız ziraat 1 
Ezeldenberi biliriz ki topraksız 

ziraat olmaz . Halbuki ilim şim 
di su ve kimyevi maddelerle dolu 
kapların içinde yeni bir yetiştirme 
zemini hazırlamak istiyor. Kalifoniya 
üniyersitesi nebat besleme enstitü
sünü ziyaret eden bir gazeteci ora
da gördüğü şeyleri anlatırken diyor 
ki : 

Enstitü profesörü Davis'in da
veti üzerine zemini taş döşeli gü. 
neş)i bir avluya girdim. Etraf mu
azzam çöp tenekelerile dolu idi • 
Her tene~eye bir meyva ağaçı di
kiliydi . Dalları mahsul bolluğundan 
yerlere kadar sarkan bu ağaçlan 
neden o çirkin tenekelere [diktikle
rini sorduğum zaman profesör gü
lümsiyerek beni teneke kaplardan 
birine yaklaştırdı . Orada ağacın su 
içinde yüzdüğünü ve devrilmemesi 
için mantar çemLerlere geçirilmiş 

olduğunu görereklhayret ettim. Pro
fesör o çemberleri kaldırınca top
raktan eser bile olmadığını ve kök
lerin karmakarışık bir halde kabın 
dibine kadar uzandığını da anladım. 

" Bu ağacı elbette uzun müddet 
suyun içinde tutmayıp hemen top
rağa dikeceksiniz, değil mi?,, diye 
sorduğum zaman profeşör ağacın 
beş senedenberi o su kabırıın içinde 
buyümekte olduğunu, beş seneden
beri bol mahsul verditini ve her 
hafta suyuna ilave edilen kimyevi 
maddelerle gıdalandığını söyledi . 

B undan sonra profesör Davis arka 
daşı G:!rikeyi takdim ederek de 

diki. 
•r opraksız ziraatın mucidi olan 

profesör Gerike size müstakbel zi· 
raatın inkişaf imkanları hakkında la 
zım gelen izahatı verecektir,. 

Profesör Gerikcnin laboratuva· 
rında bir çok su geçmez beton ve 
teneke kaplar vardı saman, talaş ve 
yosundan mürekkep bir halita ile 
satıhları örtülü olan bu kapların için 

de domates fidanları dikiliydi fidan 
lan dik tutmıya yarıyan bu tabaka 
kaldırıldığı zaman altının su ile do 
Ju olduğu görülüyordu fidanların hep 
si domates mahsulü ile yüklü idi ve 
kökleri suyun i~inde kabın zeminine 
kadar uzanıyordu. 

V erilen izahata nazaran gördü
ğüm manzara bir tecrübe ese 

ri değildi senelerdenberi orada do· 
mates yetiştiriliyor ve hektar başı· 

na 875 domates istihsal ediyordu. 
Bu muazzam yekun tabii bütün mas 
raflari kapatbktan başka kar da bı 
rakıyordu profezör Gerike ayni mü 
racaatla bugday, mısı,r patetes, scb 
ze ve çiçek yetiştirilmiş ve muvaf 
fak olmuş ve akla sığmıyacak mik· 

* 
Artık su içinde meyve ve sebze yetiçtiriliyor ; 
suyun içine nebatı beslemek için kimyevi 
gübre konuluyor . 

sai manasına gelir bun dan sonaa tar 
laların birer kanal ve bahçelerin de 
bir göl manzarası arzedeceğini ka
bul edersek hayale kapılmamış ola 
cağımız söyleniyor. 

Tatbik edil .. n usul nebatları su 
ya batırmak ve bu suya o nebat 
köklerinin muhtaç olduğu kimyevi 
maddeleri katmaktan ibarettir bu 
maddeler demir, fosfor, bakır, kali, 
kalsiyom, sodyom. çinko, kükürt, 
azot ve sairedir. Proff'sör Gerike. 
nin keşfi hernebat için lazım olan 
en ehemmiyetli maddeleri bulmak
tan ibarettir. 

Bu metod sayesine bundan son 
ra ziraate bir çok zararların önüne 
geçilecektir haşeralın tahribatı, ku· 
ralclık ve fena toprak gibi mahzur. 
lar bunban sonra görülmiyecektir. 

Her iki kabın sathı 40 metre 
murabbaıdır bir senede bôyle bir kap 

555 kilo domates vermiştir. Topra 
ta nisbetle bu mahsul iki misli faz 
lcadır. 

P rofesör Gerikenin metodiyle ye 
tişen mahsuller cins itibarile 

de toprak mahsulüne faiktir mesela 
domateslerdeki insana nafi madde 
ler toprakta yetişenlerden iki kat 
fazladır laboratuvarda yetişen doma 
tesler senede yedi ay mahsul ver
mektedir hele sular daima ıJık tutu 
)ursa daha ziyade artmaktodır. 

H idroponik tecrübe devresi ge
çiren bir ilim değildir o bu 

gün artık iktisadi bir ehemmiyet 
almıştır kaliforniyanın bir çok yer· 

qerinde tatbik edilmiye başlandığı gi 
bi sun'i gübre imal eden fabrikalar 
da suyun içine katılacak kimyevi 
maddeleri yapmak için tertibat al
mışlardır pıofesör Gerike "Toprak 
sız,, arazisiz ziraatın tasavvur edil· 
miyecek kadar büyük bir iııtikbali 

olduğundan enindir. 

= 

Önümüzdeki 
İlkbaharda 
Birinci sahifeden artan 

: İngiltere ezildikten sonra , Hitlerin . 
Polonya<lan Kızılları atacağına ve 
mUstakil bir Ukr:mya vUcuda getire· 
ceğine dair şayialar çıkarmaktndır

la.r. Alınanlar tarafından dört bin 
vatandaşı ile birlikte siper kazmağa 
sevkedilirken kaçan bir Polonya su
bayı , kendilerine verilen gUndclik 
tayının bir dilim ekmekten ve mcnba 
veya şehir suyundan ibaret oldu!funu 
söylemiştir . Pol onyada Yahudiler 
aleyhine nlınnn tedbirler , Almanya· 
dakinden daha şiddetlidir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanes1dir 

Sihirkcir Guzelliğini Buturı Dunyanın Unutmadığı 

( RUDOLPH VALENTİNO'yu ) 
Bu Akşam 

Alsaray Sinemas1r11n 
Takdim Edeceği, Efsanevi Şark Diyarlarının Sıcak 

ve Ateşli Havası Altında Cereyan Eden 

1 BUyUk Şark Fllm2.J -----------
v 

ŞEYHiN OGLU 
•-------------- 1 &eall ve Nefi• 

Türk Musikisile Süslü Şaheserde Görünüz 

-
«?I Bu Büyük Filmin Mevzuu Sizi Heyecana •>" 
.,__ Düşürecek Ve HarkulAde Musuki Teshir • ..._ 

Edecektir 

iLAVETEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 

P rofesör Gerikc yeni zirai meto 
duna "Hibroponik,. ismini ve· Misline raslanmamış muazzam bir muvaffakiyetlc devam etmektedir 
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jStalin Hitlere menfi 
bir cevap vermiş 

Paris : 23 -a.a.- Epogue gaze
tesinde kerilis, bilhassa, stalinle Hitler 
arasında teati edilen mektuplarla meş 
gul olmakta ve şöyle demektedir. 

Bir evvelki gibi yeni bir hadise 
zuhura geldi. Hitler stalinden kendi 
mektubuna cevap teşkil eden bir mek 
tup aldı bitaraf hükumetlerin Berlin 
sefaretlerinden ve emin tanınmış kay· 
naklardan sızan haberlere göre,bu mek 
tup, Führer için acı bir hayal inkisarı 

olmuştur. Zira, stalinin harbe sürüklen 
· mekten kuuvetle imtina etıigi söylen

mektedir. 

Misafir General 
lerin avdedi 

- Birinci sahifeden artan -

ve 8.10 da tayyarelerle Ankara'dan 
ayrılmışlardır. 

Heyetler Türk, lngiliz, Fransız, 
bayraklarile donatılmış olan hava yol
ları meydanında genel kurmay ikinci 
başkanı Orgeneral Asım Gü:-:düz, An· 
kara garnizon komutanı tümgeneral 
Kemal Gökçe, Ankara merkez komu
tanı albay Ali Demir, genel kurmay
dan binbaşı Aziz Ulusan ve mihman· 
darlariyle İngiliz ve Fransız büyük 
elçileri erkanı ve ataşemiliterleri tara
fından uğurlanmış, mızıka İngiliz, Türk 
ve Fransız milli marşlarını çalmış ve 
bir bölük asker ihtiram resmini ifa 
eylemiştir. 

Fransız generali Vegyand Anka 
radan ayrılırken Havas ajansı muha
birine aşağıdaki beyanatta bulunmuş 
tur : 

"- Benim ve general Vavel'in 
fevkalade bir muhabbete mazhar ol 
duğumuz Ankarad an ayrılırken, tarih' 
te mühim bir hadise teşkil edecek 
olan muahedenin imzasını yaşıyabilmiş 
olduğumdan dolayı sonsuz sevincimi 
bildirmek isterim. 

Fransız büyük elçisi Massigli'rün 
de açıkça ifade etmiş olduğu üzere 
Türk - Fransız - İngiliz muahedesi 
bir iyi niyet, akıl ve dürüsti eseridir 
ve üç memleketin samimi iş birliğin· 

de yeni bir devre açacaktır. 

Keza şanlı Türk ordusunun yük· 
sek şefi Mareşal Fevzi Çakmak ve di · 
ğ"er münevver Türk general ve subay· 
lan ile yapabildiğim fevkalade samimi 
ve itimatlı temaslardan dolayı da bil· 
hassa bahtiyarım.,, 

Beyrut : 23 a. a. - General Vey
gand dün akşam tayyare ile Ankara· 
dan Beyrut'a dönmüştür. 

,. ., 
imsakiye 1 

Bugün günt-ş 5 saat 57 dakika 
Öğlen 11 .. 4l .. 
ikindi 14 .. 44 .. 
Akşam 17 

" 
6 

" 
Yatsı 18 ,, 34 .. 
imsak 4 

" 
18 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çalışmak üzere 

bir kadın hizmetçi aranıyor • lda· 
rehanemize müracaat • C. 

tarda mahsuller elde etmişti. Tan Sinemasında : AŞKIN GÔZ YAŞLARI 1 

riyor. Yunancada bidor su ve ponos ._ _________ -------------------- ---·------------
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Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yuous Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

I Acantalığını almak itçin :se:. 
ttd . 

enberi uğraştığım C JRKQf-
fabtik b" "ki 1 · l · · asının ısı et erı ;_,·...; nşh:. 

Dünyama en eski fo ~:iıc:asm<. 

~8Plı~ı, bütün malzemesi \· .. likter.• 
; arı DORKOP Bisikletle. ~r.ı~n m~ 
~tni aksamı Kromdan marn~) olur 
atırıur ve çamura rağmen katiyer 

~~s l s· 'ki k' 1 t • Utmaz ısı et mera E.arını: 

tştıflerinde DÜRKOP Bisikletler: 
~ 
~ törrnek ve almak menfa.~ti~ 
tilasındandır. Bilumum birikl~ 

~tdek parçalarile Kontipantal i~ ı 
ışı~ "k d ~ astı leri mağazamız a mevcı 
t· 10911 43-45 

Dürkopp 

'----------------------------------------

~~ukurova Harası ]'" 
tıdürlüğünden: I 

, 
Şehrimizde 

lir~ ~Üessesen:izde boş bulunan (60) ' 
lit· llcretli anbar memuru ve katip
~~lle aşağıda yazılı şeraiti haiz bu 
~~ ~rılar imtihanla tayin edileceğin 
~~taliplerin 2.11.939 perşembe 
~r~·~Une kadar vesaikleriyle 
\t 

1 
tc Hara Müdürlüğüne müraca· 

~u:~ıtıeleri ve 6.11.939 pazartesi 
h,~ il ?e Hara merkezindeki müsa
~~t.il ltntihanına gelmeleri ilan olu · 

~ - Hüviyet cüzdanı sureti 
it " .._ Askerliğini ifa ettiğine da. 
·~&ika 

~ - Tahsili en az orta bulun
t~!dıL 11 dair ehliyetname veyahut 

ıı::name 

~a : .-- Hüınüahlak sahibi olduğu· 
~, ~ ~t ikamet ettiği vilayet ve ka· 

•uıtasından alacağı ilmühaber. 

~ 11142 

------
ba~dana asliye 2 hukuk 

1 1llliğinden : 
960 

r Ada 1~d~ k nanın Sofubahçe mahalle-
~ kılı KŞap. Selabattin evinde Isma· 
~aııe . adrıyenin Hacı Sofu ma· 
~ı~"h~tnde Kemal oğlu Mustafa 
ıl. J •ne "k 

· ~"as 1 ame eylediği boşanma 
l'ıı' ının 1 
1 ijcld . Yapı an duruşmasında, 
Qı.ı eı ale"h· .. ·ı d b \1 ~tartı J ın gosten en a reste 
a~İtj t adığı beyanile davetiye mü. 

~ılllıi arafından bilatebliğ iade e
~alli ~kve davacı da kocasının m:;1· 

• am r e ı meçhnl bulunmuş ol- 1 

Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
dönümü bayramın da; 

1 - Saatkulesi meydanında. 
2 - Belediye önünde, 

3 - Kuruköprüde çeşme mey-
danında, 

Olmak üzeıe (3) yerde C.H.P. 
Halk kürsüleri kurulacaktır. 

Kürsüler : 28, 29/Birinciteşrin. 
Günleri saat: 13 ten -17,30' a 
kadar ve 30/ Birinciteşrin. Pazar 
tesi günü sabahı saat: 7 deo/ 13'e 
kadar açlk bulunacakbr. 

Cümhuriyet bayramı günlerine 
mahsus olmak üzere Parti tarafın 
dan kurulacak olan bu kürsülerde 
söz söylemek İı,teyerıler Parti Vi
layet idare heyeti kalemine müra· 
caatla adlarını yazdıracaklardır. 

Bayram günleri kürsülerin açık 
bulunduğu saatlerde kürsü başm
d aki komitelere müracaat etmek· 
suretile de söz alına bilir. 

Kadın ve Erkek (18) yaşından 
yukarı her vatandaş Halk kürsüle· 
rinde söz söyleyebilir. 

duğundan ilanen tebliğat ifasını is· 
temiş olduğundan ilanen tebliğat 

ifasına ve muhakemenin 20.11.939 
pazartesi saat 9 talik kılınmış ol· 
duğunrJan mezkur günde gelmediği 
veya bir vekil göndermediği taktir. 
de gıyaben muhakemesine bakıla-

cağı ilan olunur. 1 1 144 

Asri 
Süvare 

8,45 

sinemada 

Bu akşam 

Süvare 
8,45 

Yüzlerce kişinin alkış tufanları arasında kemali muvaffakıyetle 
devam ediyor 

Alibaba Hindistanda • • 
Türkçe sözlü - Yeni ve eski l ürk musikili 
Hindistanın esrar ve muamma dolu diyarında .... Debdebeler, .... Şaşaalar .. 
Göz kamaştırıcl ::le~orlar içinde geçen Aşk ... Heyecan.,. ihtiras şaheseri 

İlave:(Şarlo nişanlanıyor) 2 kısımlık kahkahalı komedi 

Ayrıca: Dünya havadisleri 

1 

Pek yakında : 

Aşktan daha kuvvetli 
----...----------------------------------------------Telefon : 250 11096 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır , Evini de 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 14-30 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
1 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ 10565 

- Dünden artan 

Tahkim 

Diğer taraf ise Kesin Uzlaftırmaya gönderilen memurun teklif ettiğ\ 
uzlaştırma şeklini kabul etmiyen Mümessil işçilerden terekküp eder. 

Evvelce lşveHn veya İşveıen Vekili ile müttefikan tesbit edilip işye
rinde ilan olunan uzlaşma şekline 38 inci madde mucibince nisabı haiz 
işçiler tarafından itiraz edilmesinden dolayı ilgili Makamca işyerine gön
derilen memurun Kesin Uzlaştırma teklifini ~ayet itirazcl İşçilerin 42 nci 
maddede beyan okmduğu üzere seçecekleri bir işçi dahi Kurulda ikinci 
tarafa dahil olurlar. 

MADDE: 51 

Duruşmada iki tarafın da hazır bulunması lazımdır. Taraflar Hakem 
Kurulunca tayin olunan günde, herhangi bir sebeple olursa olsun, duruş
mada hazır bulunmazlarsa yahut taraflardan yalnız birisi mevcut ise Ha· 
kem Kurulu işbu hazır tarafı dahi toplantıya almayarak ihtilafı her iki 
tarafın birden gıyabında rüyet eyler. 

Şukadarki ilgili işyeri. Hakem Kurulunun teşekkül ettiği Vilayet mer
kez kazasının hudutları dışarıs'ında bulunup da mahza bu vaziyet dolayı 
sile taraflardan biri veya her ikisi Kurula gelememiş olursa, bu takdirde 
Kurul tarafından lüzum görülen hmselerin ifadeleri ilt. sair malumat, 
Kaza Kaymakaml huzurunda istinabe suretile yahut doğrudan doğruya 
ilgililerle muhabere edilerek toplanır. 

MADDE: 52 

iş İhtilafı Hakem Kurulu ve iş İhtilafı Bü) ük Hakem Kuru'u reylerin 
ekseriyetile karar verir. Verilen karar derhal taraflara yazl ile tebliğ e· 

dilir, 
(Sonu Var) 8953 

• 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KQZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 5,00- -

6,57 
Ma. parlatı • 28 32 
Ma. temizi • 28 32 

Klevland ?.7- 36 
Klevland ( Y~M. ) 1 

YAPAGl 
Beyaz 

' l 1 1 Siyah 

Çl~IT 
1 

1 
1 

Yerli •Yemlik,, 
1 1 1 .. •Tohumluk. 'l,55 - HUBUBAT 

Butday Kıbns 1 

' ,, Yerli 2,25 4,7: 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,50 2,75 
Delice .... 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Su.sam 11,25 1 

i UN 
D6rt yıldız 'Salih 

... üç • • 
li ~ 15 ört yıldız Dotruluk r-: üç ,, • ' f 

. ~ Siınit ., 
~ Dört yıldız Cumhuriyet 

' ~ C> ' üç 1 ,.... 
" " . 1Simit .. 

Liverpol Telrrafları Kambiyo ve Pan ı 

23 I 10 / 1938 iş Baukaasndan alınnuıbr. 
Puıe Sısatı. 

Hazır 6 25 Um 
Rayjşmark - -

Vadeli 1. 5 81 96 Frank ( Fransız ) ~ 
5 69 --s Vadeli ili Sterlin ( infiUz ) 'l4 ' 

Hind hazır s Si Dolar ( Amerika ) !26 90 
NevYoik 9 00 Frank ( iavicre ) 00 -00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 • S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 65 • 50 • 4.750 • 250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 Acele etmeyiniz! 

1 

940 modeli RCA y~kında geliyor . Radyo almadan e 
bar kere: 

R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaat' 
• • • iktizasındandır . 

R C A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem 
• • • cereyanile hem de 1200 saatlık anot bataryasile ça ! 

bir modeldir. 1 

Yeni tesis edilip en modern vesaitle tcchiz edilen atelyemizde ~. 
marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. 

1 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa cadd 
ıo 

___________________________________________ _.,, 

Seyhan Orman 
lüğünden: 

Mikdar 

Çevirge 

Cinsi Hacmı Muhammen vahit fiat 
Lira Kuruş 

Dikili çam 332 000 4 90 

müdüt' 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilindeki Anchzhtış ...... 
rı keler ormımndan kesip çıkarmak üzre 332 metre M. 3 mikdarı 
çam ağacının 14 / 10 J 1939 gününden itibaren arttırma 17 gün 
detle sabşa konmuş ihalesi 31 / 10 / 939 Sah günü saat tS de fi 
yapdacakbr. 

2 - Beher metre mikap çamın muhammen fiyall 4 Lira. 90 
tur. 

3 - Muvakkat teminat 122 Ura Ol kunJJtur . 
4 - Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Midürli 

den, Seyhan Orman Çevirge .Müdiirlüfünden·ve IGraiub orman B 
litinden ıhn1r. 

S - Sabı umumidir. 

14 - 19 - 24 - 28 11112 
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o,. Muzaffer Lokmall : 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hasta arını k•~ 
başlamıştır. ıij 

lı 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı ,, 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sababdan akşama kadar ba5t• 
m istiklal okulu karşısmdaki muayenehanesinde kabul eder. 

15-30 11087 

M ~ · u .. dii~ 
mumı neşrıyat Dl 

Macid Güçlii 
51 

Ad T .. k ·· ·· -atb•' ana ur sozu ,., 


