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25 Teşrinievvel 939 Çarşamba 

yeni planı 

Hitler Baltık denizinin ka 
panmasını emredecek 

BERLIN , KIEL KANALINDAN lŞ GÖRÜLMESiNi VE BU SURETLE ŞiMAL DEV· 
LETLERI GEMiLERiNiN ALMANYARIN KONTROLÜNE GIRMESiNI DÜŞÜNÜYOR 

Garb cephesinde Vant mıntakasında şiddetli çarpışmalar oldu; ve dün Şimal 
denizinde iki Alman tahtelbahiri batırıldı 

Berlin 24 a.a.- Resmi Alman 
ajansının bir tebliğinde, Almanyanın 

yeni sulh şartlan ileri sürmesi için 
ortada hiç bir sebep mevcut olmadığı 
bildirilmektedir . 

Rayiştagda söylediği nutukta Hit
ler, sulha hangi yoldan gidilebilece . 

Alman denizaltı gemile 
rinin başına kabus gibi 
çöken lngiliz bombardı
man tayyareleri 

Bitaraflık ' kanununun 
tad~li isteği ~trafında 

Ambargo kaydını kaldıran kanun 
projesi ayanda : reye konuyor 

RUZYELT, ONBIR TEŞRINSANIDE SÖYLI· 
'YECEcll NUTKU VERMEKTEN VAZ OEÇTI 

ğ'ini söylemişti.• 

Ayni ajansa göre, lngiltere Hitle
rin uzattığı eli reddetmiştir. Cham-

berlain sulhu istememiştir. Harbi ter· 
dh etmiştir. Almanya bu şekilde he
reket etmekle vaziyeti kati olarak 
aydınlatmıştır. 

Londra 24 (Royter) lngiliz tayya
relerinin dün Alman denizaltılarına 

yaptığı taarruz muvaffakiyetle netice· 
lenmiştir. iki Alman denizaltJSJ batı
rılmıştır. 

Şimdiye kadar Alman tahtelba
hirlerinin batırdığı fngiliz gemisi adet 
itibariyle yüzde onu, tonilato itibarile 
yüzde yirmi biri bulmuştur. 

Londra 24 a .a.- "Schvabenland,, 

-Gerisi dördüncü sahifede -

ti Vaşington 24 a.a- Ayan mecli
~.11deki şeflerin B. Roozvelt'e bildir
~~~erine göre, silih ve mühimmat ü
~ndeki ambargo [kaydım kaldıran 
~ tın projesi, pek muhtemel olarak, 
\ cuma g-ünü ayanda ~reye konacak
~ Meclisin bu kanun projesini tasvib 
ı Ceği hakkmda, beyaz · saray mah
ı~'tinde tam bir kanaat mevcut-

Bulgar kabinesi 1Sovyetler Finlandiyadan 
~~: ';:~~ilta=~~;~: neler istiyormuş ? 

t, 

ı~ Vaşington 24 a.a.- Siyasf mah
~tde hasıl olan kanaate göre bita
~c lt kanunu hakkında yapılan müza-

ttler bu hafta sona erecektir.· 
hG _I>ittman projesinin kabulü lehinde 
§i~~ bir ekseriyet temin edilmiştir. 
llıu dı rnebusan mecJisinde yapılacak 

~<\kereler alaka ile beklenmektedir. 

~at liderler tarafından yapılan tahki
buı lle~icesinde pittman projesinin ka
l~tıd 'dılmesi kuvvetle muhtemel bu
İtrı· ı.ı~ teeyyüd etmişse de bu pro
~~n on gün '.evvel tahmin edilruği 
dit C\r büyük bir ekseriyetle kabul e-
Cce~i anlaşılmışbr. 

llıirı. Ba~ı kimselerin kanaatine göre te
~i Cdilecek ekseriyet 10 veya 20 re

&'cçrneyccektir. 
qtt Mebusan meclisindeki muhalefetin 

ltıası şu sebeplere atfedilmektedir: 

d,_v l- Ayan meclisindeki infiradçılar 
hurı~yı ~aybedeceklerini anlarlarsa da 

ar şımdi vakit kazanmak istemek-

- Gerisi dördüncü sahifede-

Sofya : 24 a. a. - B. Köse !va
nof, dun akşam yeni kabineyi kur-
muştur . Kabine şöyle teşekkul et
miştir : 

Başvekil ve 1 Iariciye nazırı Köse 
İvanof, Maarif nazırı profesör Fi
lof, Dahiliye nazırı general Ncdef, 
Maliye nazırı Bojilof, Adliye nazırı 
adliyeden Mitakof , Harbiye nazırı 
general Daskalof, Ticaret nazırı es
ki istatistik muduru profesör Zago-
rof, Nafia nazırı mühendis Vasilef, 
Demiryolları ve P. T. T. Nazırı 
avukat Falerovski . 

Adliye, Ticaret, Nafia ve demir
yolları nazırlarmdan başka, digerleri 
değişmemiştir . 

Sof ya : 24 a. a. - Başvekil Kö· 
seivanofun riyasetindeki yeni kabine 
erkanı bugun Kralın huzurunda ye· 
min edeceklerdir. 

Kabine , bu ayın 28 inde Sob
ranya meclisi huzuruna. çıkacaktır . 

Değiştirilen nazırlar , Ticaret, Şi
mcndif er, Nafia ve Adliye na:.:ırları 

olduğundan, yeni kabine eskisine na
zaran buyuk bir değişiklik arzetme· 
mektedir. 

Moskova, müzakerelerin 
hava içinde geçdiğini 

samimi bir 
bildiriyor 

Moskov a : 24 -a.a.- Moskova 
diplomasi mahfillerinde zannedildigi

-Gerisi dödüncü sahifede -

Rıbbentropun nutku 

Hitlerin yeni 
jesti için bir 

fikir verecek 
Paris : -a.a.- Von Ribbentrop 

tarafından bu akşam Dantzigde söyle 
necek nutkun Hitlerin yeni jesti hak
kında bir fikir vereceği zannedilmek
tedir. 

e.ı a iki ika : 
Londra 24 lRoyter)- İngilterede 

bazı mıntakalar bhliye edilecek, bil
hassa çocuklar dışarı çıkarılacaktır. 

* 
Sofya 24 (Radyo) Yeni Bulgar 

hukameti bitaraflık ve ademi"tecavUz . 
siyasetini muhafaza edecektir. 

* 
Londra 24 (Radyo) Memelin Lit

vanyaya iadesi :için Almanya Lit
Yanya muzakereleri devam ediyor. 

Londra : 24 (Radyo) Hitlerin Bal. 
tık denizini tamamen kapayacağı ve 
Ki el kanalından iş göreceği söyleniyor. 

Almanya bu suretle şimal devlet
leri gemilerini kontrola tabi tutacak· .ıq 
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~o~::;~i:;~tereye 11' 
hiç birşey 

ö r o er 
yapamıyacak '--------------------·----·------------------...., 

Milli spor olan güreşe Halkevi Pllris : 24 T.Ercl 

etit Parisien gazetesinde le 

on bourgues diyor ki : 
-~ 

Sovyetlerle dostane. siyasete kar 
şı yapılan şiddetli ve müteaddid ten 
kitlere cevap vermek hususunda Al 
man başvekili sıkıntıya düşmüş böy 
lece, komünizme .her zamankinden 
daha kuvvetle muhalif olduğunu ve ' 
şimdiki siyasetinin acil zaruretler 1 

i!casiyle tatbik edilen muvakkat bir 
mahiyet taşıdığını meydana koymuş 
tur stalin diplomasisinin mahareti. 
bugün Alman hariciye nezaretinin 
tahminlerini aşmakta ve Berlin, faz 
la faal ve sıkıcı olduğu meydana 
çıkan bir dostun hizmetlerinden na 
sıl istifade edeceğini bilememekte· 
dir bourguesun mütaleası bu yolda 
dır esasen Seriinin büyük konseyi· 
nin varacagı neticeler hakkındaki 

mütaJealar pek muhteliftir. Paris 
matbuatının umumiyet itibariyle ile 

ehemmi.yet ·Verı·lecek Cümhuriyetbayramı içi~ 
programını hazırladı 

1 
Bütün bölgeler için geiıiş bir HaJkevimiz Cüınhuriyet bayral111 

için programını hazırlamıştır . 130 
programı aynen aşağıya koyoruı = .. 

ri surdüğü mütalea B. Hitlerin son 
derece şiddetli bir harbe başlıyaca· 
ğı merkezindedir. 

Victcıre gazetesinde gustave ha 
ve harbin karada yapılacağı fikrinde 
oldağunu söy]edikten sonra diyor 
ki ; 

Bazıları Hitlerin her şeyden ev 
vel ablokasından korktuğu İngiltere 
ye karşı bütün gayretini teksif ede 
ceğini ve ondan sonra Fransaya harp 
ilan edeceğini kemali ciddiyetle söy 
liyor bu değersiz sözlere hiç kimse 
kulak asmasın çünkü Almanya İn
giltereye ve onun denizler hakimiye 
tine karşı hiçbir şey yapamaz kara 
da. büyük bir taarruz yapılacaktır. 

Epogue gazetesinde Bernard la 
vergue ablo\ca ile mukabil ab~okayı 
mevzuu bahis ederek bunlar arasın 
da bir mukayese yapıyor ve tam 
manasiyle dPmir güğümle toprak 

r 
Tren 

DemirJolunun Erzuruma varma 

sı bütün memleketi alakadar ediyor 
şarki Anadoludaki bu vilayet mer
kezimiz Fıratın bir kolu olan Kara
sunun suladığı bir ovanın kenarında 
ve Palandöken dağlarmm eteklerin 
dedir. 

Şehir, birkaç vadinin ber]eştiği 

noktada olduğundan muhtelif istika 
metlerden gelen yollar burada te· 

cemmü eder. Erzurumun kapıları şu 

isimleri taşır. "Kars kapısı,, "Erzin· 

can kapısı, "Harput kapısı,, ilh bu 

da şimdi demiryolu He anavatana 
bağladığımız vilayet merkezinin şar 
ki Anadolunun anahtarı olduğunu 
gösterir. 

program hazırlandı 
1- 281101939 Cumartesi güıt!l 

saat ( 15 ) de Cirit meydanınd3 
Halkevi Ciritçileri tarafından Cir11 

oyunları . ~ 
Her sene bir inkişaf gösteren 

güreş sporumuza [bir hız vermek 
, ve yetişmiş güreşçilerimizi de idman 
lı bulundurmak düşüncesile bölge 
güreş faaliyetleri 1 için, federasyon 
bazı tedbirler alınmasını lüzumlu 
görmüştür. 

Federasyon, faaliyetlerini yakın
dan takip ettiği bölgelere bir pro
gram vermekte fayda görmüş,bu

nun için bazı esaslar tesbit olun 
muştur. 

Bölge ajanlarının göz önünde 
tutarak yapacağı işlerin en mühim
leri şunlardır ; 

1- Yetişmiş güreşçileri çalış

tırarak idmanlı bulundurmak, 

Yeni yetişecek gençlere sivril· 
mek ve inkişaf etmak imkanı hazır· 
lamak biç birincilik kazanmamışlar 

arasında veyahut bir yaş hududu 
bularak bu yaşın dununda olanlar 
arasında müsabakalar tertibi sure
ti le 

2- Civar bölgelerle \oe bilhas
sa tekniki yüksek bölgelerle temas 
yapmak suretile yetişmiş pehlivan· 

desti arasında bir çarpışma dedik· 
ten sonra ilave ediyor. 

Çünkü İngilterenin hadsiz hesap 
sız menabii vardır ve Avrupa bita 
raf devletleriyle yapucağı mübade· 
lelerin azalmasından mütevellit kü 
çük sıkıntıya kolayca tahammül ede 
bilir. 

ların tecrübe ve -göriü!erini artıra. 
racak 'müsabakalar tertip ederf:k 
memleket güreşine lüzumu olan 
ehemmiyet verilecektir. 

Parti 
merkez 

nahiye 
kongresi 

Cümburiyet Halk Partisi Ocak 
kongreleri bitmiş olduğundan Mer· 
kez nahiye kongresi bugün yapıla
caktır. Ocak mümessilleri bu kon
greye davet olunmuşlardır . 

Mektep Doktorlukları 

Maliye Vekaleti, mektep dok · 
torluğu da mesleki bir vazife oldu. 
ğundan ve Doktorların mekteplerde 
m~ktep idaresine ait işlerle meşgul 
olmamalan dolayısiyle mektep dok· 
torluğu vazifesinin idari bir vazife 
addedilmemesi lazım geldiğini ka 
rarlaştırmıştır. 

Vakıt arkadaşımız 

(Vakıt} arkadaşımız dünkü sa· 
yısı ile 23 yaşına girmiştir. Neşri· 

yat sahasında muvaffakiyetli yılJar 
geçirmiş olan arkadaşımıza, daha 
çok yıllar dileriz. 

a) 281101939 saat ( 20 } de J·b 
kevi salonunda ( Cümhuriyet ) ıııe' 
zuu üzerinde konuşma • 

b) 28/ 10/939 saat ( 20,30 ) d• 
Halkevi salonunda ( KONSER ) 
ev orkestrası tarafından. 

2- 29/ 10/930 Pazar: Saat (16) 
da Atatürk anıtına çelenk konfll8 

merasimine iştirak . 
c} 291101939 Pazar saat (18) dt 

salonnmuzda talebelere sinema. 
B) Kız lisesinden bir talebe ts· 

rafından Cümhuriyet mevzuu üıe· 

rinde konuşma . 
c) 291101939 Pazar saat (21) de 

salonumuzda talebelere sinema. 
d) Erkek lisesinden bit talebe t• 

rafından Cümhuriyet mevzuu üze' 
rinde konuşma. 

3- 301101939 Pazartesi ve 31, 
101939 salı günleri saat ( 20 ) AS11 

sinemada, Halkevi temsil kolu ta· 
rafından ( Ateş ) piyesi temsili · 

Not : Konser ve temsil için ~i· 
riş kağıtları Halkevinden verilece~· 
tir . 

Mahalle Teşkilatı 

Yeni bir proje 
hazırlanıyor 

ve Erzurum 

Dahiliye Vekaleti bir mah•ııe 
te~kilatı kanun projesi hazırlam3~1 

düşünmektedir. Vekalet bunun jçı~ 
~ vilayetlerden bir tamimle bazı rJJf 

h1mat istemiştir. Vekaletin bu t( 

mimini yazıyoruz: 

GÜNÜN MEVZUU 

Erzurum Şarki Anadolunun tev
zi merkezi olmakla beraber, lran 
dan harice yapılan transit nakliya 
tın duraklarından biri olmuştur. 

Yüksekliği 1900 metredir ikli. 
mi itibarile kışın pek soğuk yazın 

sıcaktır hararetin sıfırdan aşağı 30 
dereceye düştüğü görülür yazın de 

niz tarafından gelen rüzgarlar esme 
se, sıcakhğın daha şiddetli olacağı
na şüphe yoktur. 

Şehir başlıca üç kısma ayrılmış 
tır biri yüksek bir noktada olan ka 

)e kısmı öbürü surlarla çevrilmiş olan 
şehir,· üçüncüsü de etrafd?ki müstah 

kem mevkilerdir şehir dağınık bir 
vaziyettedir. 

Erzurum istilaya ve isyanlara 

karşı kendini daima kahramanca mü 
dafaa etmiştir 11 mart l 918 de so 
nuncu defa olarak Türk bayrağına 
kavuştu istiklal harbinde Erzurum 
ön saf ta bulunmuştur. 

Şark vilayetlerinin kıymetli sığır 

ları ve koyunları i~in de bu şehir 
mühim pazardır keza av ve kürk 
ticareti itibarile de faaldır hububat 
da çıkmakta ise de nak!iyat olma. 
m:ısı sebebile ancak dahili piyasada 
sarfediliyordu. Erzunım yiin kumaş 
ve gıda maddeleri sanayii için keza 
pancar istihsali için elverişlidir. 

'"Mahalle teşkilab hakkında r~. 
ni bir kanun hazırlanması düşüı1ıl . 
mektcdir. Bunun için aşağıdaki ııı~. 
liimatm bilinmesine ihtiyaç hasıl 0 

muştur. . 
1-Viliyetiniz merkez ve mülb', 

kat kazalarındaki mahalle adedi b.~ 
kaza için ayrı ayn gösterilecekti~ 
Mahallelere müntehap ve fakat~~· 
aşh bir memur tayin edildiği tak 

51 
de fazla masrafı mucip olm•(ll11 ~ 
için bir kaç mahalle birleştiri!etf 
bir memur idaresine verilmesı 11 

dah olacağı düşünülmektedir: ·ıı 
Buna göre mevcut mahaJlelet• • 

kaç mıntakaya ayrılabileceğinİll· ı1e 
2 - Mahallelere intihapla I ,, 

ücretle tayin edilecek medlur ~it' 
vilayet mülhakatı dahilinde kıtÇ -1ll' 

maaş veya ücret verilmesinin ıntJ·~·'' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ hk ~aca~nın bild~ilme~~ ~~~ 
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abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - İlanlar için 

caat edilmelidir. 

idareye müra-

ltANSIZ M A TB UATINDAN 

BERLİNDEKİ 
KONFERANS 

Parls : 24 T. Evvel 

IE5) u sabahki paris matbuatı
~ nın tefsirleri: 

Alman Führer'i ile na 
zi partisi mümessilleri arasında ak· 
tedilen Berlin konferansı, paris mat
buah tarafından geniş tefsirlere 
mevzu teşkil etmektedir. Bununla 

beraber, bütün diplomatik muhabirler, 
hadiselerin vaziyeti aydınlatmasına 
İntizaren, sadece tahminlerle iktifa 
ediyorlar. Muhakkak olan bir nokta 
Varsa B. Hitlerin, alh hafta süren 
harbten sonra, Almanya efkarı u 
tnumiyesine ehemmiyet vermek mec. 
buriyetinde bulunduğu keyfiyetidir. 

Ewcelsior, bu nokta hakkında 
ezcümle diyor ki: 

Daha düne kadar üçüncü reich'ın 

mutlak hakimi olan Hitler, Al. 
ltıan milletinin aksülamellerini naza. 
tı . 'b D· ıtı ara almak mecburiyetindedir. 
k,'ier tarafdan, şurası muhakkaktır 
.. 

1
• B. Hitler, komünizmin Almanya 

~Zerinde nüfuz tesis etmesini çok 
'na karşılıyao, rejim istinatgahı Al· 

frlan zimamdarlarından bir kısmı ile 
tatışma halindedir. 

.............__-....-.~~----------· 
Yurtta hafif zelzeleler 

Türksözü Sahife : 3 
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Mi 11 i Vilnoda dün karı-Şefimizle . Gene:Atenye mesele~i 

Başvekilimiz ve 
münakalat Vekili Amerikamahfilleri 
arasında telgraflar Göbelsin nutkunu 

gülünç buluyor 

şıklık çıktı 

Aç halk mağzaları 
yağma etti 

Sivas Cer n.telyelcrinin açılması 
nıUnasebelilc Milli Şefle Ali Çetin
kayn ve Başvekilimiz ara<ıınc.h tel· 
graflar teati edilmiştir . 

Hatayda nüfus 
tahriri başladı 

Antakya 24 a.a.- Bütün Halayda 
nüfus tahririne başlanmıştır. Tahrir iş
leri 25 gün devam edecek ve bu su
retle bütün Hatay halkı nüfusa kay
dedilmiş olacaktır. 

Diğer /taraftan mebus seçimine 
başlangıç ~olmak üzere önümüzdeki 
perşembe günü bütün IHatayda ikınci 
müntehib seçimi yapılacaktır. 

Hariciye vekilimizi getiren 
Sovyet gemisi dün 
İstanbuldan ayrıldı 

lstanbul 24 (Telefonla)- Hariciye 
vekilimizi getiren; Moskova gemisi 
limanımızdan ayrılmıştır. 

Sovyet bahriyelileri 1stanbulda 
ikametleri esnasında muhtelif ziyafet· 
!erde bulunmuşlardır. Dost memleket 
bahriyelileri gördüklerinden çok mü
tahassis olmuşlardır. 

Amamda dün bir be 
yanname neşredildi 

Amman : 24 (a.a.) - Ammanda 
neşredilen bir beyanname ile Alman 
ya dü~man memleket : olarak ılin 
edilmiştir. 

ŞUNDAN 

Vaşigton: 24 - a.a. - Reuter: 
Doktor: GübbeJsin B. Churchilli 

atheniayı batırmakta ittihani Vaşing 
tan resmi mahfillerinde gülünç telek 
ki olunmakta ve bu mahfiller bu it· 
tihamı nazarı dikkata bile almamak 
tadır. 

Baltimore sun gazetesi dokior 
Göbbelsin ittihamların~ ayan azasın 

dan Reynoldun atheniayı Sovyetlerin 
batırdığı hakkındaki ittihamı ile yak 
laştırmaktadır. 

Göbbels, Reynelds. hiçbir man 
tığın kabut etmiyeceği masallar uy 
durmaktadır ayan meclisinde bita. 

raflık kanununun müzakeresinin bu 
gibi masallarla uğraşılacak derece. 

de manen aşağı bir seviyeye düş
müş olması cidden şayanı teessür
dür. 

Hükumet mahfilleri de bundan 
teessür duymaktadır. Ayan azasın
dan Borahın lngilizler Amerika bir 
leşik devletlerini müttefikler yanında 
harbe sokmağa çalışıyor tarzındaki 
beyanatını mevzuu bahis eden bir 
hükumet azası bize şu sözleri söyle 

di. 
Amerikan hükumetinin dizginle 

rinin lngiliz büyük elçisi tarafından 

idare edildiği hakkındaki eski ma· 
sallan dinlerken ayan meclisi isyan 
hisleri duymuştur bu gibi şeylerin 
söylendiğini duyarken şundan emin 
olalım ki muhalefet artık mühimma 
tını tüketmiştir ve bitaraflık kanunu 
hakkında karar vermek zamanı pek 
yakındır. 

BUNDAN 

Moskova : 24 (Radyo) Vilno 
şehrinin işgali için Lityanya askerine 
emir verilmiştir. Şehir yarın işgal 
edilmiş olacaktır. 

Vilnoda vahim karışıklıklar cık 
tı. Aç halk mağzaları, dükkanlari 
yağma etfr 

Tifüs salgınından 16 kişi öldü. 

Macar Slovak 
müzakereleri 

Budapeşte : 24 (a.a.) - Macar 
hükumeti, Macaristanla Slovakya 
arasındaki idari meselelere bir hal 
çaresi bulmak üzere evveJce iki hü
kumet arasında takarrur eden an· 
)aşmaların tatbik şekillerini tesbit 
etmek maks:ıdiyle müzakerata baş
lanmasına dair olan Slovak teklifi. 
ni resmen kabul etmiştir. 

Sovyet donanması 
Libau limanında 

Londra : 24 a. a. - Alman rad
yosu, bir· Sovyct kruvaz<irU ile bir 
takım Sov,vet muhriplcrinin dun 
" Libau .. ,, limanına girmiş okluk la· 
rını haber vermektedir . 

.Malum oldugu ' veçhi le Sovyet 
Ru;;ya ile Letonya arasında akdedil
miş olan son muahede nıucihiı\Ce Li
bau limanı SovJet; donanması için 
bir hareket Ussu olmuştur . 

Bir Tren facıası 

Meksika : 24 (a.a.) - lçinde iş· 
çiler, kadınlar ve çocuklar bulunan 
bir tren veracruz devleti arazisinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~~~~ kiin t~osa civarında yoldan ~kmış 
: - tır. 

1
. Ankara : 24 (Telefanla}-Diki 

dide dün ve evvelki gün iki zelzele 
aha olmuştur. Kemal paşa kaza· 

sında da hafif bir zelzele olmuştur. 

liem ilerin telsizle işaret 
vermeleri meselesi 

Londra : 24 a.a.- Loyd sı· 
~~~ta kumpanyası müdüriyeti, İn-
~ılıı r ·ı . . . .. t ıcaret gemı ennm vazıyctınm 

~ls1iı.le bildirilmesinin menedilmesi · 
~ ngiltere hükumetine teklit et
ete karar ve.ımiştir. 

t Çünkü bu haberlerin Alman 
llbtelbahirlerinin eline geçtiği anla· 
Şılrnıştır. 

Bakkallar havadis merkezi 
'·Mahallenin ve dünyanın haberlerini bakkaldan al'' derler· Bunun bir 

hakikat olduğu Deyİi Telgraf gazetesinin son nüshasında görülen şu haber· 
ler teeyyüd eder. 

Mısırdaki)ngiliz bahri kumandanı İskenderiyedeki en mühim seyrisef a· 
in acentelerini gizli bir toplantıya davet eder. Kumandan yakında bir kon
voy, yan harp gemilerinin refakat ve himayesinde bir kafile geleceğini ve 
bunların arasında toplantıya iştirak eden bir acenteye mensup bir posta 
vapuru bulunduğunu acenteye hususi' surette haber verir; 

Acente bu tebliğden hiç hazret etmez. Kendi gemisinin gelmekte oldu
ğunu zaten öğrenmiş olduğunu söyler. 

Ayni zamanda kafilede daha iki posta vapuru bulunduğunu ve gemileri 
himaye eden harp gemisinin (X) harfile malum esrarengiz yeni bir gemi ol
duğunu da ilave eder. 

İngiliz kumandanı anclk Bahriye Nezaretine malı1m bir sır saydığı bu 
meliimatı nereden öğrendiğini sorduğu zaman acente, mahalle bakkalından 
öğrendiğini söylemiştir. 

Bu hadise bakkalların Mısırda da alimi kül ve her türlü ahvale vakıf 
b ulunduklarma lngilizleri de ikna eylemiştir. 

Birkaç petrol vagonu iştiaf et
miştir. Üçüncü mevki yolcularından 
40 kişi yanarak ölmüştür. 

Fındık satışımız 

Trabzon : 24 a.a.- Fındık ta
rım ~2t~ş kooperatifi dün horsaya 
arzedilen 150 bin kilo kabuklu fın. 
dığı da 14 buçuk kuruştan kamilen 
satın almıştır. 

Kooperatifin mustahsil iehine 
olan Lu müdahalesi son birkaç gün 
içinde 11 kuruşa kadar düşen fın
dığın pi) asada 14 buçuk kuruştan 

alım sahmını temin gibi müsbet bir 
netice vermiştir. 
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Y ork baş Peskoposu 

Bir konferans 
teklif ediyor 

Londra : 2,~ -a.a.- Reuter : 

Searboroughda milletler cemiye 

tine müzaheret birliğinin bir toplan 

tısında söz söyliyen York baş pesko 

posu dediştir ki : 

Harp bittikten sonra yeni bir 

harp sebebi teşkil edebilecek me· 

seleleı i tetkik ve hal için Almanya 

da dahil olmak üzere bütün Avrupa 

devletlerinin içind~ toplanan bir kon 

gre akdolunmahdır. 

Bugün sözünü tutmıya aforoz 

edilmiş bir hükumetle müzakerelere 

girişmek istemiyoruz fakat nazi hü 
kumeti ile Alman milleti arasında 

bir fark gözetiyoruz lngiliz milleti 

sözüne itimad edilir garantili bir hü 

kumet ile görüşebilecek imkanları 

bulur bulmaz Alman milleti ile ta· 

mamiyle makul bir sulh yapmak ar 

zusundadır. 

O zaman kanun rejimini kabul 

eden bir devletl~r sistemi halinde 

Avrupayı teşkilatlandırmak için ha 
zı ümitler bulunabilecektir. 

RADYO 
~--~-------------~----

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

251 10 I 939 

12.30 Pı ogram' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.3: AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.so TÜRK MÜZIGl (Pl.) 
13.30 - 14.00 Müzik (Küçük or· 

kestra Şef : Necip Aşkın) 
18.00 Program 
18.5 Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloii Haberleri 

18.~5 TÜRK M0Z1G1 
lngiltere Radyo idaresinin talebi 

üzerine İngiltereye ithaf edilmiş olan 

bu prcgram' mezkur idarece rô·trans 
misyon suretile naklen neşredilecek 

19.00 Türk müziği 
Karışık program. 

19.25 Konuşma 
(Ormanlarımızl tanıyalım ve koru 

yalım) 

19.40 Türk müziği (Fasll heyeti 

20.20 Temsil 

20.50 Konuşma (Haftahk posta 
kutusu) 

21 .1 O Müzik ( Riyaseti Cumhur 
Bandosu • Şef : Ihsan Künçer) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 
haberleri, ziraat, Eshan·Tahvilat kam 

biyo·Nukut Borsası (Fiyat) 1 
22.20 Serbes Saat 
22.30 Miizik (Cazband - Pi.) 

23.25-23.30 Yarınki Program ve 

Kap :mış. 

Türksözü 

Kozanda Odun ve Sovyetler Finlandi
kömür meselesi yadan neler istiyor 

Kozan 
• • 
ışı 

kaymakamı bu 
hal yolunda 

Kozan : 24 ( Hususi ) - Ay. 

lardanberi halkımızın sızlandığı odun 

kömür ihtiyacının temini için orman 

idaresiyle belediye ile temasa ge

çen Kaymakam Rifat Erdal dün 

belediye dellalı vasıtasile halkın kö 

mür ve odun ihtiyaçlarının bir cet

vel halinde makama verilmesini bil· 
dirmiştir. Bu isabetli işten memnun 
olan halk, ihtiyaçlarını mümessi!Jer 

vasıtasile bildirmeğe başlayacaktır. 
Değerli Kaymakamın bıı suretle 

başhyan değerli çalışması pek ya 

kmda halkımızı bol odun ve kömüre 

kavuşacaktır . 

Doğum 
Kazanın değerli Hükumet Ta. 

bibi ve Halkevi Halk Dersaneleri 

Komitesi Reisi Doktor Sedat Ba· 
rmın dün bir erkek evladı dünyaya 

gelmiştir • Küçüğe uzun ömürler 

diler, ana ve babasını tebrik t.de 

nz • 

- Birinci sahifeden artan -

ne göre, Sovyet diplomasisi aaland 
adalarının işgalini değil sadece bu ada 
ların gayri askeri bir halde muhafaza 
edeceğine dair kati vaid istemektedir 
nitekim Sovyel diplomasisi bir ittifak ta 
lehinde de olmayup, ancak Sovyet Rus 
yaya hasım herhanği bir kombinezona 
iştirak edilmiyeceğine dair bir garan· 
ti ile, Hogland adacığının ve ona ci· 
var iki adanın terkini istemekte Fin
landiyanın kara topraklarında Sovyet 
kıtaatının yerleşmesi talebinde bulun
maktadır. 

Helsinki : 24 -a.a.- Hariciye ne 
zareti namına söz söylemeğe selahiyet 
tar bir zat demiştir ki : 

Sovyet -1 Finlandiya müznkerele· 
rinin normal bir şekilde devam etliği 

ve bu müzakerelerin iyi bir netice ve 
receğine dair beslenen ümidlerin tabak 
kuk edeceği Moskovadan gelen haber 
ferden anlaşılmaktadır. 

Bitaraflık kanunu- . 
nuu tadili 

Birinci sahifeden artan -

25 
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' 
Almanyanın 

planı 

yenı 

- Birinci sahifeden artan -

ğü 

ismindeki Alman korsan gemisinifl 
Atlantikte batırıldığı tekzip edilmişse "'-..... 
de Londra'ya bu haberi teyit edefl Dikil 
malUmal gelmemiştir. .,,. ] 

Julland açığında bir deniz -muh8 
o ~11\d,, 

rebesi vuku bulduğuna dair verile " 
·haber -de henüz teyit edilmemiştir. 2 

Londra 24 a.a.- Bir lngiliz muıı· lltrş~ 
vin hava filosunun şimal denizinde ~aktıı 
ticaret gemilerinden mürekkep bir k8 3 
fileyi muhtemel bir felaketten kurtar ~ 

dığı bildirilmektedir. iUnd 
Filo, kafilenin takip ettği yol~11 .. 

üzerinde Almanlar tarafından -kônula 11 ~lliğ 
serseri maynleri görerek kafileyi hB S 
berdar etmiştir. Bunun üzerin::ı ticare 6 
vapurları yollarını degiştirerek tehli 
keyi atlatm1şlardır. 

Paris: 24 (Havas)- Garp cephe 
sinde dün bütün gün Vout garbinde 
oldukça şiddetli ç;;pı,şmaıaröimu~ 
Alman faaliyeti küçük mikyasta~ 
Alman büyük harekatı suların kabar 
ması dolayısile yapılmamaktadır . 

Alman kıtaat1Farban garbindekİ 
köye müteaddit hücumlar yapmış fa· 
katbUköy neticede FranSlzların-e 
linde kalmıştır. 

tedirler.~Çünkü bu sayede bir bekle- ,----------·----, 
me siyaseti takibine mütemayil olan ı 

Hususi idare ve Beledi
yelerin yeni kadroları 

mümessillerin tereddütleri artacakbr. msakiye 
2- 50 kadar mümessil, 1940 da 

yeniden intihap edilebilmek_ için lngil· 
terenin lehinde olan herşeye itiraz 
eden lrlandahların reylerine muhtaç-Yeni barem kanununa göre ha 

zırlanmakta olen Vilayetler hususi 

idare kadrolariyle Belediyelerin kad

roları peyderpey Dahiliye Vekaleti 

ne gelmekte ve kadroların tetkikine 
devam olunmaktadır. Vekalet Vali· 

liklere bir tekit göndererek 1 ikinci 

Teşrinde kanunen icra Vekilleri he· 

yetinin tasvibine arzedilmek üzere 

baş vekalete verilmesi lazım gelen 
Belediyeler kadrolarının bir an ev. 

vel gönderilmesinin teminini istemiş 

tir. 

tırlar. 
3- Mebusan meclisinin heyeti u-

mumiyesi yeniden intihap edileceğin
den bu mecliste mebus seçilmek kay· 
gusu ayan meclisindeki endişeden da· 

ha büyüktür. 
Vaşington 24 a.a.- Ayan meclisi 

bitaraflık kanunu projesi hakkrnda 
söylenecek nutuklar için bir müddet 
tayin edilmesi teklifini reddetmiştir. 

Vaşigton 24 {a.a.- B. Roozvelt, 
Lexington'da, teşrinsaninin onbirinde 
söyliveceği ilan edilen nutkunu irad 
etmiyecektir. 

Sihirkar Guzelliğiııi Buturı Ounyanın Unutmadığı 

( RUDOLPH V ALENTİNO'yu ) 
~lYI Alkşam 

Alsaray Sinemasının 

Tan 

Takdim Edeceği, Efsanevi Şark Diyarlannın Sıcak 
ve Ateşli Havası Altında Cereyan Eden 

1 BUyUk Şark Fllm!_I ------------. 
v 

ŞEYHiN OGLU 
1 Seall ve Nefis] -

Türk Musikisile Süslü Şaheserde Görünüz 

Bu llüyük Filmin Mevzuu Sizi t:teyecan.a •77J?tll 
Düşürecek Ve Harkulade Musukı Teshır '~ 

Edecektir 

ILA VE TEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri ----Sinemasında : AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
M1sline raslanmam!ş · mu_~~ .. ~.!!!!~~ffakiyetle _dev~?1~ektedir 1 

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

Damgalı Kadın ve Demir Kaya Aşkın Göz Yaşlan· Damgalı Haydut 

Bugün gün~ş 5 saat 58 dakika 
Öğlen 11 it 42 " 
ikindi 14 

" 
43 • 

Akşam 17 • 5 .. 
Yatsı 18 .. 33 .. f imsak 4 

" 
19 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü ka
palı, hava hafif rüzgfü lı geçmiştir. 

En çok stcak 32 dereceye kadar 

yükselmişti. 

Diştabibi 
, Nureddin Dinler 

Yayladan gelmiştir • Hastala

rım Kızılay civarındaki muayene· 

hanesinde kabule başlamıştır . 
1~6 11145 

Zayi mühür 

Sıdıka Olgaç ismindeki mührümü 

kaybettim . Yenisini çıkaracağımı 
bildiririm . C. 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çalışmak üzere 

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

---



~ 25 Teşrinievvel 939 TürksözÜ Sahife: S -~ Seyhan Orman Çevirge Müdürlü-
.. \, .. ' · guna~n: 

Onnan Emvali Satış ilanı 

Mıktarı Muhammen vahit fiatı Tutar bedel 
~ ~ Cinsi M3 D3 . Lira Kuruş Lira Kuru 

eo [)•kili kayın ağacı 281 000 2 50 702 50 

.,; 1 - Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilindr: Banraz oluğu orma
ieo '4Qdan 291 M. M3 miktarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 23.10.1939 gününden itibaren 17 gün sonra 9.11.1939 
lr l'trl,hlbe günü saat 15 de Seyhan çevirge müdürlüğü binasında yapıla· 
~ ~ltr, 
t.· 
it' 3 - Beher metre m. kayının muhammen fiyatı iki lira elli kuruştur. 

~ 4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum müdürlü
~ ::•n, Seyhan orman çevirge müdürlüğünden ve dörlyol orman bölge 

1iinden alınır. 
~ S - Muvakkat teminat 52 lira 69 kuruştur. 
~r 6 - Satış umumidir. 

11141 22 -25 - 2 5 

----·-------------------------------
liilaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

~ Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini de 
~Yenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 15-30 "--......_ ________________________________________ __ 

'---......._ ____________ _ 
h ır 
OtJ •• b . rece no etçı eczane 

Yeni cami civarında 

l Oros eczahanestdir 

Şehrimizde 

, 

~------------,------------------------------------

1 

~ 

Asri · sinemada 
Süvare 

8,45 
Bugün gündüz 

matinesinden itibaren 
Matine 

2,30 
Halihazırla alakadar:Alman - Fransız harbinde geçen elim ve heyecanlı· 

Bir aşk faciası 
Senenin en yüksek ve en güzel filmi 

Lida Borova Mathias Vicmanin 
Sinema aıemlne yarattıjı bir hlrlka 1 •• 

(Aşktan daha kuvvetli) 
ilave : iki kısımlı~ MAYMUNLAR tarafından temsil edilen komedi 
BugUn gUndUz 2,30 da iki fllm Afktan daha kuvvetll-AUbab• 

1 F~~~nder.!~!~?:sanl:rına tercüme edilen romanından 
muktebes Ylctor Francen-Yenı Korennenln f•h•••rl 

Çelik Kale 1 
T elcfon : 250 11096 

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

bır kere: 

R C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • • iktizasındandır . 

1 

R C A 940 snıui için hazırhıd ıiı < n l:ü)iik sürpriz beuı şehir 
• • • ctrt}cnile hm df' 12CO saatlık anot bataryasiJe çahşa 

bir modeldir. 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde her 

marka Radyo garanitli olarak tamir cdihr. 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesi 
11 

-------------------------------------------------Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
dönümü bayramı da; ı Yeni çıkan kanun ve nizamlar ı -- -

~ ........ ____________ _ 
~ .......... ______ --.. 

iÜ 

•• 

~lektrik evi 
~r türlü Elektrik ve makine 
' to. ta, Elektrik malzemesi, Radyo 
\\ ~tlttrik aletleri tamirab Tungı
' A.ınpulleri, Ganz fabrikası ma 
~Adana Acentalıtı • 

·)~ Orozdibak karşısı No: 85 
~ 59 

1~"•. asliye 2 hukuk 
'"'lığinden: 
,~ Belediye binası albnda 
ilt ' llyu Güvenin Adananan 
1 .~•ballesinden olup halen ma 
~~eti meçhul Enveriye Gü· 
d Ybine ikame eylediti boşan· 
~·~•11run yaplan duruşmasmda; 
~;;aleyh~ ilanen davetiye teblit 
ba halde mahkemenin muallak 
~· 19-10-939 tarihinde mah !' ıelnıemiı ve bir vekil de 
~'llıİf oldutundan hakkında 
t) le ırıubalceme yıpılmasma ve 
t: •rannın kendisine ilantn 
ille ve duruşmanın 25-11-

1 - Saatkulesi meydanında. 

2 - Belediye önünde, 

3 - Kuruköprüde çeşme mey
danında, 

Olmak üzere (3) yerde C.H P. 
lialk kürsüleri kurulacakbr. 

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

Cümhuriyet bayramı günlerine 
mahsus olmak üzere Parti tarafın 
dan kurulacak olan bu kürsülerde 
ıöz söylemek iateye"ler Parti Vi· 
liyet idare heyeti kalemine müra
caatla adlarmı yazdarıcaklardar. 

Bayram günleri kürsülerin açık 
bulundutu saatlerde kürsü başın· 
daki komitelere müracaat etmek· 
suretile de söz alana bilir. 

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

939 C. ertesi saat 9 talikına karar 
verilmiş olduğundan o günde mab· 
kemeye gelmediği takdirde muha
kemesine gıyaben bakılacağı ilan 
olunur • 11146 

iş lh tilaflarını Uzlaştırma 

Nizamnamesi 
Kararname No: 2110565 

- Dünden artan -
MADDE: 53 

ve Tahkim 

Kurulların kararlarına dayanarak ilgili Makamlara gönderilecek ya· 
2alarla ıahıslara yapılacak tebligler bu Kurulların Reisleri tarafından im
zalanır. 

MADDE: 54 

A) <lı ihtilaftan Hakem Kuıulu) ile (Büyük Hakem Kurulu) nun ya· 
zı işleri, lı Dairesinin ilgili teşkilata tarafından ve bu tC1kilit kadrOIU 
müıait olmadığı takdirde Valinin tensip ed~ceti surette iktisat Vekaleti· 
ne bath teıtkküllerden, yahut Vilayet ve Belediye tefkilitmdan tavzif 
edilecek memurlar marifetile yürütülür. 

B) Yüksek veya Fevkalade Hakem Kurullanndaki yaZI iıleri ise, iş 
Dairesi Genel Merkez teşkilibnca temin ol'1Dur. 

MADDE: 55 

Bilumum Hakem Kurulları kararlarını aşatıdaki hususlann derci li 
zımdır: 

t) Kuıul Reisi ile azasının isim ve soyadlan ile hüviyetleri, 
2) Tarafların isim ve soyadlan ile ikametgahları, 
3) ihtilafın çıktıtı işyerinin unvan ve adresi, 
4) iki tarafın iddialarının hulasası ve ihtilafın mevzuu, 
5) Karara esas teşkil eden delillerle mucip sebepler, 
6) Verilen karar. 

(Sonu Var} 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
:su 

. KiLO FfATI 
" CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. 
"f~so =-== -

7 Koza 
Ma. parlata ., 32 
Ma. temizi ., 30 . 

Klevland 
Klevland ( Y.M. ) 

- -?.7 
19 _ __ 

1 
YAPAGl 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 

1 

' 
1 

1 1 1 'l,55 
•Yemlik,, -----•Tohumluk,, 

Yerli 
.. 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

,, Yerli 
•--;;;....,, _ _,,Mentane 

2,25 4,1 · 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,50 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç • lf 

Dört yıldız Doğruluk 
üç lf • 

Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, ,, 
Simit 

" 

Kilo 

. 

. 

Liverpol Telgraflar1 
2-1 I 10 I 1938 

Kambiyo ve Para 

,_ 

iş Baukasından alınmıştır. 
1 _________ _,..P_en~e_&~n~ı~=ı--,-~------------....------_... 

6 25 Liret Hazır ----
Vadeli 1. 5 81 

Rayişmark 

Frank (Fransız) -2-95 
Vade1i Ill 5 69 Sterlin ( ingiliz ) -s---u 
Hind hazır 5 ·ı 51 Dolar ( Amerika ) 1291 60 
Nevvork 8 98 --Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. ·Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık -- 2.000 Lira 
s lf 1000 lf - 5.000 • 
8 lf 500 • - 4.080 • 

16 • 350 lf - 4.000 lf 

60 lf 100 • - 6.000 lf 

65 • 50 • - 4.750 • 
250 • 25 • - 6.250 lf 

435 32.000 

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

Adana Askeri Satınalma komisyo
nu reisliğinden : 

Cins Miktarı Muhammen bedeli lık teminatı 
Kilo Lira Lira Kuruş__....., 

Pirinç 20000 4800 360 
Kuru F asulya 33000 4290 321 75 

1 - Adana garnizonu ihtiyaci için cinsi ve miktarlarile muhamıJJel 1 
bedeHeri ve ilk teminatları yukarıdadır. 

2 - Bu maddeler Adatıada askeri satın alma komisyonunda 6/ ll 
939 Pazartesi günü saat 9 da pirincin ve saat 11 de kuru fasulyao•0 

eksiltme~i yapılacaktır. ~ 
3 - istekliler şartnamesini her gün komisyonda görebilirler ve ı,el· 

li günde ve saatlarda teminatlarile birlikte muracaatları ilan olunur. 

20-25-29-4 11132 
- -...... ·---'"="'='._,,~-----=~,,,....--~ .......... =...,,,--=-~~ J 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

1 - Ceyhan - Adana yolunun O L000 - 6 + 000 arasındaki şoS'' 
ya Muktazi ( 450 ) metre mikap kunı keşif tutarı olan ( 562 ) lira ( SO) c 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilme 2 7 11 - 939 tarihine müsadif perşembe günü sa11 1 

onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu i~e ait keşif evrakıle şartnamelerini görmek i~0 ı 
Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. . ~ 

4 - isteklilerin ( 42 ) lira ( 19 ) kllruş muvakkat teminat verın~ n 

lazımdır. 15 - 20 - 25 - 29 1 ı_!j ! 

Mercimek 
ğünden: 

,. 1 

deposu müdürlıJ 1 aygır 

1 

Müeasesemiz müstahdemini iaşesi için 5345 - kilo yerli undan ekJI" ' 
1 

ile 580 - kilo koyun eli ayrı ayrı açık eksiltme ile satın, almacakbr, 

ihale : 30 - 10 - 939 Pazarttsi günü saat 14 de Ceyhan beledi~ , 
salonunda içtima edecek komisyonda yapılacaktır, ı 

Ekmeğin muhammen kiymeti beher kilasu 7,5 kuruş üzerinden ~ 1 

lira 88 küruş ve etin beher kilosu 36 kuruş üzerinden 208 lira 80 ku~ 1 

tur. 
Muvakkat teminat ekmek için 30 lira 7 kuruş, et için 15 lira 66 ~ıl' 

1

' 1 

ruş olup Ceyhan mal sandığına yatırılacaktır. .. Jl 1 

Şartnamesi her gün mercimek aygır deposu müdürleğ011 

görülebilir. ve istiyenlere bedelsiz verilir, ~ 
Eksiltmeye İştirak edeceklerin te'minat makbuzları ve 2490 5' ~ ' 

kanunun 2,3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile bir&kte belli gün ve 
1
, 

atte komisyona müracatları ilan olunur. 17- 20- 25- 29 11 
,,_ 

Mercimek aygır deposu müdürli" 
ğünden: 

Müessesemiz müstahdemini için sabo alınacak 50 kilo zeytin yıl' j 
kilo zeytin danesi, 175 - kilo sade yağ, 200 - kilo pirinç, 600 - tıil' 
bulgur. 75 - kilo 4 - yıldız un, 200 - kilo kuru fasulye. 150 - O ı 
nohut, 150 - kilo bezelye, 150 - kilo çekilmiş kırmızı mercimek, tS,, . 
kilo kuru soğan, 200 - kilo patates, - 200 - kilo kesme şeker, S ~· 
kilo al bayrak çayı, 4 - kilo kırmızı bib~r, 20 - kilo - domatys 
çası on gün müc!detle açık eksiltmeye konulmuştur. , .Je' 

ihalesi 30 - 10 - 939 pazartesi günü saat 11 - de Ceyhan~ 
diye salonunda içtima edecek komisyonda yapılacakbr. S / 

Mecmu 1 G - kaleRı erzakın muhammen kıymeti 555 - lira Z 
kuruştur. ~· 

Muvakkat teminatı 41 - lira664 - kuruş olupCeyhan mal ,,ıı 
ğına yatırılacaktır. ..

1 
bi' 

Şartnamesi her gün mercimek aygır deposu müdürlügünde görıJ e 
lir. ve isteyenlere verilir. 1d 

Eksiltmeye iştirak edenlerin 2490 - sayılı kanunun ve 3 - cii ıJJge~ 
delerinde yazılı vesikalariyle birlikte betli gün ve saatta komisyoP•S · ' 

meleri ilan olunur, 1112 1' 
17 - 20 - 25 - 29 / 

== --- - - ·-- - - ·- - - - . ~ . 
U ~ . t u .. diiril ii 
mumı neşrıya m 

Macid Güçliİ 
Ad T .. k .. .. ..tb•'sı ana ur sozu 01 .. 


